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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) - dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Paten
towego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w
"Biuletynie" podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgod
nie z § 29 ust. 1 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie
ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane:
-symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę 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,
- s k r ó t 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, A1. Niepodległości 188.
W rozdziałach I i II dotyczących ogłoszeń o zgłoszonych w Polsce wynalazkach i wzorach użytkowych
dokonuje się również, na podstawie § 39 ust. 2 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca
1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18 poz. 179), ogłoszenia o
zgłoszeniach międzynarodowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym
działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany w procedurze PCT.
Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym
w zamówieniu należy:
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer
strony,
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.
Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP - NBP O/O w Warszawie
konto: 10101010-2583-223-1
-opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
znaków towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmo
we; wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego.

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym R P - A 1 . Niepodległości 188, skr. poczt. 203,
00-950 Warszawa
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pap. offset, ki. III 70 g. 61x86. Ark. druk. 12,75. Nakład 925 egz.
Cena 7,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 781/97
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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)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(51)

-

(54)
(57)
(61)
(71)

-

(72) (75) (86) (87) -

numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
numer zgłoszenia priorytetowego (numer pierwszeństwa)
data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej:
cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP
tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
skrót opisu
nr zgłoszenia głównego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru
użytkowego
nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są)
zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi)
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
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
A3
U1
U3

-

ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego
ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego (na prawo ochronne dodatkowe)

I. WYNALAZKI

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A1(21) 322005 (22)96 11 01
6(51) A01C 5/06
(31)95 9522547
(32)951103
(33) GB
96 9601170
96 0120
GB
(86) 96 11 01 PCT/GB96/02661
(87) 97 05 09 WO97/16061 PCT Gazette nr 20/97
(71) KVERNELANDKLEPPAS.,Kvernaland,
NO
(72) Langbakk Hans Petter, Saite Torstein
(54) Urządzenie do siania rzędowego
(57) Ujawniono urządzenie do siania rzędowego (10), które
zawiera ramę (11), środki łącznikowe (12) na przednim końcu
ramy (11), elementy siewne (13), zamontowane na ramie (11)
blisko tylnego końca ramy, reduce (14), zamontowane na ramie
(11) przed odpowiednimi elementami siewnymi (13), przednie
elementy ugniatające (15), zamontowane na ramie (11) przed
redlicami (14) i ukształtowane w celu przynajmniej częściowego
podtrzymywania ramy (11 ) w celu sterowania głębokością pracy
redlić (14) i elementów siewnych (13) oraz współdziałający tylny
element ugniatający (16), zamontowany za odpowiednim ele
mentem siewnym (13) i stosowany do wykonywania operacji
ugniatania gleby nad każdym zasianym rzędem, wykonanym
przez element siewny.

(54) Ulepszone nasiona oleiste Brassica
zawierające endogenny olej z pożądaną
zawartością nienasyconych i nasyconych
kwasów tłuszczowych
(57) Przedmiotem zgłoszenia są ulepszone nasiona oleiste
Brassica, ulepszona roślina zdolna do utworzenia takich nasion,
ulepszony jadalny endogenny olej roślinny pochodzący z na
sion oleistych Brassica. Jadalny endogenny olej roślinny ma
ulepszony rozkład kwasów tłuszczowych powstałych w wyniku
zgniecenia i ekstrakcji oleistych nasion Brassica bez uwodornie
nia lub innych chemicznych lub fizycznych modyfikacji, Zawar
tość kwasu ałfalinolenowego wynosi poniżej 3,5% wagowych,
zawartość kwasu oleinowego wynosi co najmniej 77% wago
wych, łączna zawartość nasyconych kwasów Puszczowych wy
nosi nie więcej niż 4,5% wagowych, i zawartość kwasu erukowego nie więcej niż 2% wagowych względem całości kwasów
tłuszczowych. Każda z wymienionych cech jest kontrolowana
genetycznie i jest wykazywana jednocześnie (np. w polu w
konwencjonalnych warunkach wzrostu roślin oleistych Brassi
ca), przy czym cechy nie znoszą się wskutek powstawania
innych wymienionych cech. Ulepszone oleiste nasiona Brassica
są w stanie tworzyć po skiełkowaniu oleistą roślinę Brassica
mającą zadowalającą charakterystykę agronomiczną i dającą
po samozapyleniu oleiste nasiona Brassica wykazujące kon
kretny ulepszony rozkład kwasów Puszczowych w oleju.

(24 zastrzeżenia)

(60 zastrzeżeń)

A1(21) 322102
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

A1(21) 322071
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(22) 96 02 28

6(51) A01H 5/10
A23D9/00
95 399926
(32) 95 03 07
(33) US
96 02 28 PCT/US96/02620
96 09 12 W096/27285 PCT Gazette nr 41/96
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL
INC., Des Moines, US
Grant Ian, Charne David G.

(22) 96 03 05

6(51) A01N 43/76
A01N 43/653
95 399059
(32)95 03 08
(33) US
96 03 05 PCT/US96/02996
96 0912 WO96/27290 PCT Gazette nr 41/96
E.I.DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, Wilmington, US
Berger Richard Alan, Reap James John
Mieszaniny grzybobójcze

(57) Sposób traktowania miejsca zwalczania patogenów
grzybowych, polega na tym, że (1) sporządza się dopuszczalny
w rolnictwie preparat do emulgowania w wodzie, zawierający (a)
od 1 do 20% wagowych niekrystalicznego 5-metylo-5-(4-fenoksy-fenylo)-3-(fenyloamino)-2,4 -oksazolidynodionu (to znaczy
OAD) i (b) triazol o działaniu grzybobójczym, przy czym triazol
znajduje się w stosunku wagowym do OAD wynoszącym od 1:9
do 9:1, skutecznie hamującym krystalizację OAD w preparacie;
(2) rozcieńcza się preparat w zbiorniku spryskiwacza wodą,
tworząc wodną mieszaninę zawierającą kombinację OAD z tria
zolam o działaniu grzybobójczym w skutecznej grzybobójczo
ilości; i (3) nanosi się tę wodną mieszaninę ze zbiornika spryski
wacza na miejsce występowania grzybów. Ujawniono także
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kompozycję grzybobójczą nadającą się do stosowania w rolnic
twie, zawierającą OAD i triazol o działaniu grzybobójczym.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 320821 (22) 97 06 27 6(51) A01N 47/34
A01N 43/34
C07D 213/06
C07D 213/34
(31)96 20516
(32)96 06 28
(33) US

(71) ROHM AND HAAS COMPANY,
Filadelfia, US
(72) Michelotti Enrique Luis, Young David
Hamilton, McLaughlin Thomas Anthony
(54) Nowe acetonylobenzamidowe środki
grzybobójcze i sposób wytwarzania
N-acetonylobenzamidów, związki
N-acetonylobenzamidowe
(57) Wynalazek dotyczy środka grzybobójczego zawierają
cego jako substancję czynną N-acetonylobenzamid o wzorze 1,
związku o wzorze 1 i sposobu wytwarzania takiego związku
przez reakcję estru aminokwasu o wzorze 2 z chlorkiem acylcwym o wzorze 3, hydrolizę wytworzonego benzamidoestru,
cyklizację wytworzonego benzamidokwasu i otwarcie pierście
nia w wytworzonym oksazolinonie.
Wynalazek obejmuje też sposób wytwarzania mieszani
ny racemicznej enancjomerów (R) i (S) związku o wzorze 1.

(13 zastrzeżeń)

3

umieszcza się w komorze roboczej i po upływie zadanego czasu
obróbki ponownie z niej usuwa. Wsady przemieszcza się, w
zasadzie w sposób ciągły, wewnątrz komory roboczej w zada
nych okresach czasu trwania obróbki, wzdłuż zamkniętego toru
transportowego. Opisane jest również urządzenie do dojrzewa
nia wsadów, złożonych zwłaszcza z jednej lub kilku surowych
kiełbas, z co najmniej jedną komorą roboczą i pierwszym prze
nośnikiem do transportu wsadów do komory roboczej lub zada
nej komory roboczej, zwłaszcza do realizacji wyżej wymienione
go sposobu. Urządzenie zawiera co najmniej jeden następny
przenośnik do transportu wsadów wzdłuż zamkniętego toru
transportowego wewnątrz komory roboczej i urządzenie prze
kazujące pomiędzy każdym z następnych przenośników i pier
wszym przenośnikiem, za pomocą którego wsady mogą być
przekazywane z pierwszego przenośnika do odpowiedniego
drugiego przenośnika lub z powrotem.

(29 zastrzeżeń)
A1(21) 320773 (22)97 06 25 6(51) A23C 11/04
(31) 96 96201794
(32) 96 06 27
(33) EP
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A,
Vevey CH
(72) FleithMathilde, CH; Carrie Anne-Lise, CH;
Malnoe Armand, CH; Vikas Martin, AT;
Fern Edward, CH
(54) Dietetycznie zrównoważony produkt
(57) Ujawniono w szczególności dietetycznie zrównoważo
ny produkt mleczny, którego część lipidowa zawiera mieszaninę
tłuszczów mleka i olejów, tak dobranych, aby obserwować rów
nowagę pomiędzy wszystkimi grupami lipidów, zdolnymi za
pewnić podstawowe kwasy tłuszczowe w optymalnych fizjo
logicznie proporcjach i regulować metabolizm kwasów
tłuszczowych. Produkt ten może być wytwarzany w postaci
ciekłej, sproszkowanej lub sfermentowanej. Może być stosowa
ny do wytwarzania artykułów spożywczych opartych na mleku.
Jest szczególnie odpowiedni w profilaktyce kardionaczyniowej.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 320774
(31)
(71)
(72)
(54)

A1(21) 322117 (22)9603 04 6(51) A22C 11/00
(31)95 19507578
(32)95 03 04 (33) DE
(86) 96 03 04 PCT/EP96/00894
(87) 96 0912 W096/27299 PCT Gazette nr 41/96
(71) H. KEMPER GMBH & CO., Nortrup, DE
(72) Ledermann Ernst, CH; Kiihnl Andreas, DE
(54) Sposób i urządzenie do dojrzewania wsadów
spożywczych
(57) Opisany jest sposób dojrzewania wsadów, złożonych
zwłaszcza z jednej lub kilku surowych kiełbas, w którym wsady

(22)97 06 25

6(51) A23G 1/04
A23P 1/12
96 96201958
(32) 96 06 30
(33) EP
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A,
Vevey, CH
Heck Ernst, Geromini Osvaldo, Pfaller
Werner
Sposób wytwarzania produktu
żywnościowego przez wytłaczanie i instalacja
do wytwarzania produktu żywnościowego
przez wytłaczanie

(57) Sposób i instalacja do wytwarzania produktu spożyw
czego przez wytłaczanie, charakteryzują się tym, że pierwszą
substancję spożywczą przeznaczoną do obróbki wprowadza
się do pierwszej sekcji (1) dwuśrubowej wytaczarki, drugą
substancję spożywczą przeznaczoną do obróbki wprowadza
się do drugiej sekcji (2) dwuśrubowej wytaczarki, przy czym ta
druga sekcja (2) jest oddzielona dynamicznie za pomocą urzą
dzenia (3) od pierwszej sekcji (1), następnie każda z tych sub
stancji jest obrabiana niezależnie w swej własnej sekcji wytła
czarki, uzyskane dwie masy są wytłaczane, a następnie
przepuszcza się je przez przynajmniej jedną matrycę, zaś wyto
czony produkt lub produkty poddaje się pocięciu.

(13 zastrzeżeń)
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(1) i drugą sekcją (2) wytłaczarki, oddzieloną dynamicznie za
pomocą urządzenia (3) od pierwszej sekcji (1), zaś ugotowaną
masę ponownie wprowadza się do drugiej sekcji (2), po czym
masę wytłacza się przez przepuszczanie jej poprzez matrycę, a
wytłoczony produkt poddaje się przecinaniu.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 320775

(22)97 06 25

6(51) A23G 1/04
A23P 1/12
(31) 96 96201793
(32) 96 06 30
(33) EP
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A,
Vevey, CH
(72) Heck Ernst, Geromini Osvaldo, Pfaller
Werner
(54) Sposób wytwarzania produktu spożywczego
przez wytłaczanie i instalacja do
wytwarzania produktu spożywczego przez
wytłaczanie

(57) Sposób i instalacja do wytwarzania produktu spożyw
czego przez wytłaczanie, charakteryzuje się tym, że substancję
spożywczą wprowadza się, miesza i gotuje w pierwszej sekcji
(1) dwuśrubowej wytaczarki, przedłuża się gotowanie otrzyma
nej masy w warniku podłączonym równolegle z pierwszą sekcją

A1(21) 314930 (22)96 06 22
6(51) A23L 2/52
(75) Dumański Jan, Brzesko
(54) Sposób wytwarzania wody stołowej
gazowanej, wzbogaconej w wapń
(57) Sposób polega na tym, że z wodą nasyconą dwutlen
kiem węgla miesza się roztwór wodorotlenku wapnia lub tlenku
wapnia. Ewentualnie do roztworu związku wapnia dodaje się
chlorek magnezowy.

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 322068 (22) 96 03 01
6(51) A23L 2/52
(31) 95 9504155
(32)95 03 02 (33) GB
(86) 96 03 01 PCT/GB96/00459
(87) 96 0906 W096/26649 PCT Gazette nr 40/96
(71) ROBINSONS SOFT DRINKS LIMITED,
Chelmsford, GB
(72) Mills Peter Tempele John, CF; Gristwood
Clive, GB
(54) Ulepszenia w napojach lub związane z
napojami
(57) Przedmiotem wynalazku są kompozycje napojowe lub
zagęszczone kompozycje napojowe o niewielkiej lub zerowej
ilości dodanego cukru. Słodkość zapewnia intensywny słodzik,
zmniejszający lub eliminujący zapotrzebowanie na dodawanie
cukru. Kompozycjom napojowym o niewielkiej lub zerowej ilości
dodanego cukru często brakuje nie słodkich właściwości cukru,
takich jak konsystencja, struktura i lepkość i wydają się one
słabe i wodniste. Wynalazek używa zżelowanej skrobi razem z
intensywnym słodzikiem. Zżelowana skrobia kompensuje utratę
zagęszczających nie słodkich właściwości cukru, nadając napo
jowi konsystencję i polepszone odczucie gęstości w ustach, jak
również przyjemny smak. Napój może poza tym zawierać
środki zakwaszające, bufory, konserwanty, barwniki i przeciery
owocowe.

5

człon końcowy i przechodzący pomiędzy nimi pręt łączący (24),
zaś każdy z członów końcowych przytrzymuje przynajmniej
jeden zespół uszczelniający dla uszczelniania tej kadzi ciśnie
niowej (22), gdy wrzeciono (16) znajduje siew położeniu obróbczym, przy czym każdy z tych zespołów uszczelniających zawiera
przynajmniej jeden odkształcalny elastycznie pierścieniowy
człon uszczelniający połączony z obwodowym zewnętrzem
członu końcowego dla uszczelniania wrzeciona (16) w położe
niu obróbczym, i człon przykładający ciśnienie, połączony robo
czo z przynajmniej jednym osiowym końcem każdego z członów
uszczelniających dla zwalnianego wywierania osiowego ciśnie
nia na ten osiowy koniec członu uszczelniającego, gdy zespół
wrzeciona (16) znajduje się w położeniu obróbczym, dlaspowodowania promieniowego rozszerzenia przynajmniej obwodowo
zewnętrznej części odkształcalnego członu uszczelniającego.

(25 zastrzeżeń)

(51 zastrzeżeń)
A1(21) 322090 (22)96 03 01
6(51) A23L 2/52
(31) 95 9504155
(32) 95 03 02 (33) GB
(86) 96 03 01 PCT/GB96/00460
(87) 96 09 06 WO96/26650 PCT Gazette nr 40/96
(71) ROBINSONS SOFT DRINKS LIMITED,
Chelmsford, GB
(72) Mills Peter Tempele John, ZA; Hawes
David, GB
(54) Ulepszenia w napojach lub związane z
napojami
(57) Napój znamienny tym, że składa się ze składnika płyn
nego i składnika zawieszonego w cieczy lub zdyspergowanego
(odtąd zwanego składnikiem zawieszonym w cieczy) podatne
go na wytrącanie się z zawiesiny lub dyspersji, który to napój
zawiera zżelowana skrobię, zżelowana skrobia jest obecna w
takim stężeniu by zmniejszyć lub wyeliminować tendencję
składnika zawieszonego w cieczy do wytrącania się z zawiesiny
lub dyspersji.

(31 zastrzeżeń)
A1(21) 320783 (22)97 0626
6(51) A24B 3/18
(31) 96 674001
(32) 96 07 01
(33) US
(71) RJ.REYNOLDS TOBACCO COMPANY,
Winston-Salem, US
(72) Conrad Lucas Jones, Grubbs Robert
Eugene, Lovette James Edward
(54) Zespół wrzeciona i osłony, stosowany do
spęczniania tytoniu i sposób impregnowania
tytoniu wysokociśnieniowym czynnikiem
spęczniającym
(57) Zespół wrzeciona i osłony, stosowany do spęczniania
tytoniu, charakteryzuje się tym, że zawiera kadź ciśnieniową (22)
utworzoną przez rurową osłonę (14) i zespół wrzeciona (16),
ruchomy pomiędzy pierwszym położeniem na zewnątrz osłony
(14) i położeniem obróbki wewnątrz osłony (14), przy czym
zespół wrzeciona (16) zawiera pierwszy i drugi cylindryczny

A1 (21) 322049 (22) 96 02 29
6(51) A46B 9/00
(31) 95 19507364
(32) 95 03 03 (33) DE
(86) 96 02 29 PCT/EP96/00822
(87) 96 09 12 WO96/27308 PCT Gazette nr 41/96
(71) CORONET-WERKE GMBH,
Wald-Michelbach, DE
(72) Weihrauch Georg
(54) Wyrób ze szczeciny w postaci szczotki, pędzla
itp.
(57) Cały układ szczecin wyrobu ze szczeciny, np. szczotki,
zwłaszcza szczotki higienicznej lub pędzla, który podczas uży
wania wchodzi w kontakt z wilgocią i ma nośnik szczeciny (1),
korzystnie wykonany z tworzywa sztucznego oraz układ szcze
cin, składa się z pojedynczych i gęsto stojących, nie dotykają
cych się wzajemnie szczecin (2).

(12 zastrzeżeń)
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A1(21) 321227 (22) 97 07 18
6(51) A47B 9/04
(23) 97 05 19 MTP Meble MTP
(75) Balcerkiewicz Ryszard, Tarnowo Podgórne
(54) Prowadnica pulpitu

A1(21) 321940
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 02 14

6(51) A46D 3/00
A46B 3/20
95 19506597
(32)95 02 27 (33) DE
96 02 14 PCT/EP96/00616
96 09 06 W096/26658 PCT Gazette nr 40/96
CORONET-WERKE GMBH,
Wald-Michelbach, DE
Weihrauch Georg
Sposób produkcji i urządzenie do produkcji
wyrobów ze szczeciny oraz wyprodukowane
przy ich zastosowaniu wyroby ze szczeciny

(57) Konstrukcja umożliwia samoczynne likwidowanie luzu
między współpracującymi ze sobą powierzchniami kolumn i
opraw, również w przypadkach kolumn o dużej smukłości.
Oprawy mają, wchodzące końcami w części górne ich ścianek,
osie górne (2). Każda z osi górnych (2) przechodzi przez otwory
w rolkach prowadzących (3), których bieżnie odwzorowują
pobocznice przyległych do nich kolumn (4). Do powierzchni
wydłużonych piast dwóch rolek prowadzących (3) przylega
powierzchnia końca górnego dźwigni dwuramiennej pierwszej
(5) z punktem obrotu, usytuowanym pod osią górną (2). Koniec
dolny dźwigni dwuramiennej pierwszej (5) oraz usytuowany pod
nią koniec górny dźwigni dwuramiennej drugiej (6) mają połą
czenie z zespołem sprężyny (7), leżącym między powierzchnia
mi oprawy i kolumny (4). W ściance oprawy, pod zespołem
sprężyny (7) znajdują się końce osi dolnej (8), stanowiącej
miejsce obrotu dźwigni dwuramiennej drugiej (6), na której
końcu dolnym są ułożyskowane dwie rolki prowadzące drugie
(9). Bieżnie rolek prowadzących drugich (9) odwzorowują frag
menty pobocznie odwzorowują fragmenty pobocznie przyle
głych do nich kolumn (4).

(3 zastrzeżenia)

(57) Wyroby ze szczeciny składają się z nośnika o elastycz
ności gumy z co najmniej jednym wgłębieniem (5), służącym do
umocowania pęku szczeciny (2), przy czym pęk szczeciny (2)
ma na końcu przeznaczone do umocowania skupiające poje
dyncze szczeciny (3) zgrubienie (4), którego przekrój poprzecz
ny jest większy niż przekrój poprzeczny pęku i najwęższy prze
krój poprzeczny wgłębienia (5). Elastyczność materiału nośnika
(1) jest dobierana w zależności od stosunku przekroju poprze
cznego wgłębienia (5) do przekroju poprzecznego zgrubienia
(4), tak aby pęk szczeciny (2) mógł zostać za pomocą siły,
działającej na zgrubienie (4), wciśnięty do wgłębienia (5), a po
wciśnięciu pęku do wgłębienia (5) zgrubienie mogło zostać
kształtowo zamknięte przez elastycznie zawierający się materiał
nośnika szczeciny (1), a pęk szczeciny (2), przynajmniej w
części, która znalazła się w nośniku (1), mógł być ściśle przez
niego objęty.

(28 zastrzeżeń)

A1(21) 321228 (22)970718
6(51) A47B 9/06
(23) 97 05 19 MTP Meble
(75) Balcerkiewicz Ryszard, Tarnowo Podgórne
(54) Napęd podnoszenia pulpitu
(57) Rozwiązanie cechuje się dużą odpornością na powsta
wanie luzów przekładniowych, prowadzących do konieczności
częstej regulacji wzajemnego położenia końców stołu podczas
jego eksploatacji. Napęd zawiera dwie nogi (1), z których każda
ma dwie śruby (2). W nogach (1) końce górne śrub (2) są
sprzężone ze sobą za pomocą przekładni z cięgnem elastycz
nym, a końce dolne śrub (2) są skojarzone z nakrętkami (4),
należącymi do podstawy (5) nóg (1). Przekładnie z cięgnem
elastycznym obu nóg (1) są sprzężone ze sobą za pomocą
przekładni kątowych, połączonych między sobą wałkiem napę
dowym. Sprzężenie wałka napędowego i przekładni kątowych
stanowi połączenie kształtowe, w którym końce wałka napędo
wego są osadzone przesuwnie. Z części dolnych opraw (8),
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będących miejscami ułożyskowania przekładni z cięgnem ela
stycznym wychodzą rury (9), obejmujące śruby (2) i nakrętki (4).
Powierzchnie zewnętrzne rur (9) wraz z pobocznicami rolek (10),
należących do podstaw (5) nóg (1), tworzą prowadnice, umożli
wiające właściwe przemieszczanie części ruchomych nóg (1)
względem ich podstaw (5).

(3 zastrzeżenia)

7

umożliwiający wielokrotne otwieranie. Pokrywka (9) jest zaopa
trzona w element zamykający (15), który można przemieszczać
za pomocą uchwytu (29) i napinać za pomocą elementu sprę
żystego (16) do położenia zamkniętego. Element zamykający
(15) można przemieszczać w zasadzie pionowym ruchem otwie
rającym (17) pomiędzy położeniem otwartym (18), w którym
otwór do wylewania (6) jest odsłonięty, a położeniem zamknię
tym (19), w którym otwór wylewowy (6) jest zamknięty. Dla
zapewnienia, żeby element zamykający (15) można było prze
mieszczać za pomocą prostego, trwałego mechanizmu, z za
chowaniem łatwości otwierania otworu wylewowego (6) i jego
skutecznego zamykania podczas pracy, z elastycznie spręży
stej membrany, łączącej element zamykający (15) z pokrywką
(9), formuje się element sprężysty (16).

(27 zastrzeżeń)
A1(21) 314927 (22)96 06 22
6(51) A47L 5/16
(71) ZELMER, Rzeszów
(72) Pasternak Hanna, Dziok Kazimierz, Boćko
Tadeusz, Dymek Marek, Kotarba Zbigniew,
Kościński Wojciech
(54) Agregat ssący do odkurzacza

A1(21) 322118 (22) 96 03 14 6(51) A47J 41/00
(31) 95 29504343
(32) 95 03 14 (33) DE
(86) 96 0314 PCT/EP96/01111
(87) 96 09 19 WO96/28076 PCT Gazette nr 42/96
(71) EMSA-WERKE WULF GMBH & CO.,
Emsdetten, DE
(72) Horstmann Klaus
(54) Pojemnik do płynów
(57) W pojemniku (1) do płynów, zwłaszcza w pojemniku
izolacyjnym, otwór wylewowy można zamykać za pomocą po
krywki (9), którą można mocować do pojemnika (1) w sposób

(57) Agregat ssący, zwłaszcza jednostopniowy ma układ
ssący (1), którego wylotowe łopatki (13) kierownicy wylotowej
(11) uformowanej w tylnej tarczy łożyskowej (5) są osłonięte od
strony turbinki (7) przesłoną tarczową (14). Kierownica wylotowa
(11) ma wylotowe kanały dyfuzorowe (15) i kanał wlotowy (16),
utworzony przez swą łukową ściankę (17) i obwodowe wyoblenia (18) przesłony tarczowej (14). Ty Ina tarcza łożyskowa (5) jest
wykonana w kształcie zbliżonym do kołowego pierścienia, po
siadającego na zewnętrznej średnicy uformowany wieniec gór
ny, połączony poprzez łukową ściankę (17) z pionową ścianką,
zakończoną po stronie silnika (2) wieńcem dolnym, który jest
połączony poprzez kształtowe żebra z piastą (23) łożyska (24),
przesuniętą do przodu, a wylotowe łopatki (13) kierownicy wy
lotowej (11) są uformowane na tej pionowej ściance. Otwór
wlotowy (6) układu ssącego (1) ma kołnierz (35), na którym jest
osadzony amortyzator (36) z obwodową wargą uszczelniającą
(37). W osłonie zewnętrznej jest umieszczona wkładka uszczel
niająca (40) z walcowym gniazdem (43) o stożkowym dnie (44),
zakończonym osiowym otworem przelotowym.

(12 zastrzeżeń)
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A1(21) 314928 (22)96 06 22
6(51) A47L 5/16
(71) ZELMER, Rzeszów
(72) Marchlik Zygmunt, Dymek Marek, Boćko
Tadeusz, Mierzwa Kazimierz, Kojder Marek,
Pasternak Hanna, Kotarba Zbigniew,
Kościński Wojciech
(54) Agregat ssący do odkurzacza
(57) Układ ssący (1) agregatu ssącego ma budowę moduło
wą. Osłona zewnętrzna (4) jest złożona z osłony przedniej (5) i
co najmniej jednej osłony pośredniej (16), posiadającej ściankę
czołową z otworem przelotowym (17). Każdy z modułów monta
żowych (13, 14) jest utworzony z turbinki (7 albo 8) i części
osłony zewnętrznej (4). Osłona pośrednia (16) ma na swojej
ściance czołowej uformowaną kierownicę pośrednią (10), a
osłona przednia (15) jest zamocowana czołowo na osłonie po
średniej (16). Kierownica pośrednia (10) ma pierwszy kanał
wlotowy (19), utworzony przez łukową osłonę obwodową i wy
pukłą krawędź obwodową, walcowe gniazdo na tarczę tylną (26)
turbinki (7) oraz osiowe wyprofilowanie. Otwór wlotowy (6) ukła
du ssącego (1) ma kołnierz (29), na którym jest osadzony
amortyzator (30) z obwodową wargą uszczelniającą (31), poło
żoną dookoła osiowego wlotu (11) turbinki (7).
Wylotowe łopatki kierownicy wylotowej, uformowanej w
tylnej tarczy łożyskowej (5) są osłonięte przesłoną tarczową (35),
zaś kierownica wylotowa (32) ma drugi kanał wlotowy (37),
utworzony przez łukową ściankę tylnej tarczy łożyskowej (5) i
obwodowe wyoblenie przesłony tarczowej (35).

Nr 1 (627) 1998

pierwszego kanału wlotowego (13) jest utworzony pierwszy
kanał obwodowy (26), którym wlotowe kanały dyfuzorowe (27)
turbinki (7 albo 8) są szczelnie połączone z przepływowymi
kanałami dyfuzorowymi (14) kierownicy pośredniej (10). Wylo
towe łopatki kierownicy wylotowej (32) są osłonięte przesłoną
tarczową. Z kanału wylotowego (23) ostatniej turbinki (8) i dru
giego kanału wlotowego (37) kierownicy wylotowej (32) jest
utworzony drugi kanał obwodowy (40). Układ ssący (1) jest
podzielony na moduły montażowe (55, 56), a otwór wlotowy (6)
układu ssącego (1) jest zakończony na swym obrzeżu wywinię
tym na zewnątrz układu ssącego (1) kołnierzem (61), na którym
jest osadzony amortyzator (62) z obwodową wargą uszczelnia
jącą (63), położoną wewnątrz układu ssącego (1), dookoła osio
wego wlotu (11) pierwszej turbinki (7).

(19 zastrzeżeń)

(16 zastrzeżeń)

A1(21) 322063
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)
A1(21) 314929 (22) 96 06 22
6(51) A47L 5/16
(71) ZELMER, Rzeszów
(72) Marchlik Zygmunt, Dymek Marek, Boćko
Tadeusz, Mierzwa Kazimierz, Kojder Marek,
Pasternak Hanna, Kotarba Zbigniew,
Kościński Wojciech
(54) Agregat ssący do odkurzacza
(57) W agregacie ssącym kierownica pośrednia (10) układu
ssącego (1) ma wykonany na swym obwodzie pierwszy kanał
wlotowy (13), którym obwodowy wylot (12) położonej przed nią
turbinki (7 albo 8) jest połączony z przepływowymi kanałami
dyfuzorowymi (14) kierownicy pośredniej (10), a nad obwodo
wym wylotem (12) turbinki (7 albo 8) jest wykonany kanał
wylotowy (23), utworzony przez łukową, drugą osłonę obwodo
wą wkładki uszczelniającej (25), umieszczonej w osłonie zew
nętrznej (4) układu ssącego (1). Z kanału wylotowego (23) i

(22) 96 0216

6(51) A61B 17/60
A61B 17/62
A61B 17/66
95 396624
(32) 95 03 01
(33) US
96 0216 PCT/US96/02098
96 09 06 W096/26678 PCT Gazette nr 40/96
SMITH & NEPHEW, INC, Memphis, US
Taylor Harold S., Taylor Charles J.
Rama przestrzenna

(57) Wynalazek dotyczy ramy przestrzennej (11) do umiesz
czania pierwszego elementu (15) względem drugiego elementu
(17). Rama przestrzenna (11) zawiera pierwszą podstawę (19)
do montowania do pierwszego elementu (15), drugą podstawę
(21) do montowania do drugiego elementu (17), liczne rozporki
(23, 29, 35, 41, 47, 53) o regulowanej skutecznej długości,
strukturę łącznikową (79) do obrotowego przyłączania pier
wszych końców pierwszej (23) i drugiej (29) rozporki względem
siebie i względem pierwszej podstawy, do obrotowego przyłą
czania pierwszych końców trzeciej (35) i czwartej (41) rozporki
względem siebie i względem pierwszej podstawy, do obrotowe
go przyłączania pierwszych końców piątej (47) i szóstej (53)
rozporki względem siebie i względem pierwszej podstawy, do
obrotowego przyłączania drugich końców drugiej (29) i trzeciej
(35) rozporki względem siebie i względem drugiej podstawy, do
obrotowego przyłączania drugich końców czwartej (41) i piątej
(47) rozporki względem siebie i względem drugiej podstawy
oraz do obrotowego przyłączania drugich końców szóstej (53) i
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pierwszej (23) rozporki względem siebie i względem drugiej
podstawy.

(20 zastrzeżeń)
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tego rodzaju części odzieży przewidziane jest, że w nieelastycz
nej warstwie (12), w obszarze warstwy elastycznej (11), znajduje
się większa liczba wcięć (14), które nie przenikają przez elasty
czną warstwę (11). Warstwa elastyczna (14) może przy tym
zawierać także materiał chłonny.

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 322108

(22) 95 12 28

6(51) A61F 2/28
A61L 27/00

(86) 95 12 28 PCT/BY95/00010
(87) 97 0710 WO97/24084 PCT Gazette nr 30/97
(71) ZAKRYTOJEAKCJONIERNOJE
OBSZCZESTWO "ALTIMED", Mińsk, BY
(72) Dosta Anatoly Dimitriewicz, Ksenewicz
Ewgeny Antonowicz, Sawicz Wadim
Wiktorowicz
(54) Porowata struktura wszczepu

A1 (21) 321172 (22)97 0715 6(51) A61G 7/00
(71) Paszka Czesław, Tarnowskie Góry
(72) Karp Kazimierz
(54) Łóżko rehabilitacyjno-wypoczynkowe
(57) Przedmiotem wynalazku jest łóżko rehabilitacyjno -wy
poczynkowe, stosowane w szpitalach, leczeniu domowym lub
do wypoczynku.
Łóżko ma ramę (1) i leżysko, posiadające segmenty:
głowowy (15), uda (11) i podudzia (12), podparte wychylnie
siłownikami, korzystnie elektrycznymi. Rama (1) łóżka jest umo
cowana w części przedniej i tylnej, które posiadają rozsuwną,
profilową kolumnę (4). Zsynchronizowane ruchy podnoszenia,
opuszczania i wychylania podzespołów łóżka są sterowane
jednym pilotem.

(10 zastrzeżeń)

(57) Wszczep do zastąpienia twardych tkanek kości ludzkich
i stawów ma porowatą strukturę zapewniającą maksymalnie
głęboką regenerację tkanki kostnej we wszystkich kierunkach,
swobodny obieg krwi, limfy i innych płynów ustrojowych po
przez ten wszczep i zwiększającą proliferację regenerującej się
tkanki kostnej w pory. Ta porowata struktura jest trójwymiarową
bryłą odpowiedniej wielkości z otwartymi porami przelotowymi
i z dodatkowymi porami nieprzelotowymi. Otwarte pory przelo
towe biegną we wszystkich kierunkach, przy czym całkowita
objętość porów przelotowych i porów nieprzelotowych wynosi
co najmniej 0,4 całkowitej objętości struktury, a pory nieprzelo
towe są równomiernie rozmieszczone wzdłuż wewnętrznej po
wierzchni otwartych porów i są z nimi połączone.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 321962 (22) 96 03 01 6(51) A61F13/15
(31) 95 19509953
(32) 95 03 18 (33) DE
(86) 96 03 01 PCT/EP96/00865
(87) 96 09 26 WO96/29036 PCT Gazette nr 43/96
(71) PAUL HARTMANN AG, Heidenheim, DE
(72) Malowaniec Krzysztof D.
(54) Część odzieży, zwłaszcza odrzucana część
odzieży do jednorazowego użytku
(57) Przedmiotem wynalazku jest część odzieży, zwłaszcza
odrzucana część odzieży do jednorazowego użytku, posiadają
ca co najmniej jedną zasadniczo nieelastyczną warstwę (12) z
miękkiego, podatnego i plastycznego tworzywa oraz warstwę
(11) z tworzywa elastycznego, która zakrywa co najmniej jeden
częściowy obszar nieelastycznej warstwy (12) i w celu utworze
nia elastycznego elementu (10) związana jest z warstwą nieela
styczną. W celu łatwego wykonania elementu elastycznego w

A1(21) 320771

(22) 97 06 25

(31) 96 9608095

6(51) A61J 1/05

(32) 96 06 28

(33) FR

(71) INSTRUMENTS DE MEDECINE
VETERINAIRE (Socićtć Anonyme),
L'Aigle, FR
(72) Saint-Ramon Jean-Gćrard, Dassier Claude,
Beau Christian, Lesieur Francis
(54) Pojemnik na biologiczne substancje płynne
(57) Pojemnik (1) na biologiczne substancje płynne ma po
stać kieszeni (3) ukształtowanej z dwóch, połączonych ze sobą,
za pomocą zgrzewania, arkuszy termoplastycznej folii. Kieszeń
(3) zawiera kanał wlotowy (4) usytuowany w jednym końcu
kieszeni (3). Jeden z termoplastycznych arkuszy folii ma zazna
czony zrywalny obszar (9). Zrywalny obszar (9) zawiera wosk.
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Po napełnieniu pojemnik (1) jest uszczelniany w obszarze usz
czelnienia zawartego wewnątrz obszaru zrywalnego (9) usytuo
wanego w pobliżu końca kanału (4) i poprzecznego do jego osi.
Kanał (4) jest przeznaczony do mocowania sondy.

(10 zastrzeżeń)
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Wynalazek dotyczy także nowego preparatu, sposobu wytwa
rzania wzmocnionego włóknami kompozytu, bazowego na sto
sowaniu wymienionego prepregu, nowego kompozytu i jego
stosowania.

(17 zastrzeżeń)
A1(21) 320776 (22) 97 06 25
6(51) A61K 7/00
(32) 96 06 28
(33) FR
(31) 96 9608108
(71) L'OREAL, Paryż, FR
(72) Dupuis Christine, Hansenne Isabelle,
Maubru Mireille, Sebillotte- Arnaud
Laurence, Lorant Raluca
(54) Kwaśna kompozycja kosmetyczna i/lub
dermatologiczna, zawierająca poli (kwas
2-akryIamido-2-metylopropanosulfonowy )
usieciowany i zobojętniony
w co najmniej 90 %
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji kosmetycznej i/lub
dermatologicznej, zawierającej kwaśne środowisko wodne i
co najmniej jeden polimer, poli(kwas 2-akryloamido -2-metylopropanosurfonowy) usieciowany i zobojętniony w co najmniej
90%. Zawiera on generalnie następujące ugrupowania rozłożo
ne w przypadkowy sposób: a) 90-99,9% wagowych ugrupowań
o ogólnym wzorze 1, w którym X + oznacza kation lub mieszani
nę kationów, przy czym najwyżej 10% molowych kationów X +
może być protonami H + , b) 0,01-10% wagowych ugrupowań
sieciujących, pochodzących od co najmniej jednego monome
ru, mającego co najmniej dwa podwójne olefinowe wiązania,
przy czym zawartość wagowa jest określona w stosunku do
całkowitego ciężaru polimeru.
Wynalazek dotyczy również zastosowania tej kompozy
cji do traktowania kosmetycznego substancji keratynowych, w
szczególności skóry, włosów i śluzówek, zwłaszcza do nieleczniczego sposobu depigmentacji skóry.

(31 zastrzeżeń)

A1(21) 321939 (22) 96 02 19 6(51) A61K 6/083
(31)95 950844
(32)95 02 24
(33) FI
(86) 960219 PCT/FI96/00095
(87) 9608 29 W096/25911 PCT Gazette nr 39/96
(71) BIOXID OY, Turku, FI
(72) Vallittu Pekka
(54) Prepreg polimerowo-włóknisty, sposób jego
wytwarzania i stosowanie wymienionego
prepregu
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania produktu
włóknistego preimpregnowanego polimerem (prepregu) obej
mującego następujące stadia: a) pokrywanie włókien proszkiem
składającym się z co najmniej jednego polimeru i ewnetualnie
środka zdolnego do inicjowania reakcji polimeryzacji wymienio
nego polimeru, b) dodawanie do zestawu otrzymanego w sta
dium a) rozpuszczalnika zdolnego do rozpuszczania wymienio
nego polimeru lecz wykazującego brak zdolności inicjowania
reakcji polimeryzacji wymienionego polimeru oraz c) odparowy
wanie rozpuszczalnika. Alternatywnie, polimer (ewentualnie za
wierający dodatek środka inicjującego) można najpierw roz
puścić w rozpuszczalniku, po czym włókna skontaktować z
otrzymanym roztworem i odparować rozpuszczalnik. Powierz
chnię włókien poddaje się korzystnie takiej obróbce, aby
ułatwić wiązanie się polimeru z włóknami, po czym poddaną
obróbce powierzchnię włókien pokrywa się proszkiem polimeru.

A1(21) 314933 (22)96 06 24
6(51) A61K 7/22
(71) Akademia Medyczna, Gdańsk; Zakłady
Farmaceutyczno-Aerozolowe, Spółdzielnia
Pracy UNIA, Warszawa
(72) Sadlak-Nowicka Jadwiga, Stożkowska
Wiesława, Ruzikowski Marek
(54) Profllaktyczno-leczniczy środek do
pielęgnacji jamy ustnej, zwłaszcza
przeciwdziałający chorobom przyzębia
(57) Profilaktyczno-leczniczy środek do pielęgnacji jamy ust
nej w postaci żelu lub pasty, jako środek biologicznie czynny
zawiera siarczan protaminy w ilości 0,1-5,0 części wagowych,
korzystnie wraz z alantoiną w ilości 0,05-1,0 części wagowych i
z fluorkiem sodu w ilości 0,05-3,0 części wagowych.
Środek w postaci płynu do płukania jamy ustnej jako
środek biologicznie czynny zawiera siarczan protaminy w ilości
0,1-5,0 części wagowych, korzystnie wraz z witaminą PP w ilości
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0,01-5,0 części wagowych i/lub prowitaminą B5 w ilości 0,05-8,0
części wagowych.

(7 zastrzeżeń)
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farmaceutyczny. Zgłoszenie dotyczy też kompozycji farmaceu
tycznej oraz sposobu leczenia zapalenia przełyku, nieżytu żo
łądka, niestrawności lub owrzodzerS żołądka.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 322136 (22)96 02 20
6(51) A61K 7/26
(31)95 401316
(32)95 03 09
(33) US
(86) 96 02 20 PCT/US96/02250
(87) 96 0919 W096/28135 PCT Gazette nr 42/%
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) Hecken David Clinton, Sunberg Richard
Joseph
(54) Kompozycje doustne
(57) Przedmiotem wynalazku są kompozycje doustne zawie
rające żurawiny albo części żurawin, takie jak ekstrakt z żurawin
lub innych członków rodziny Ericaceae albo mieszaninę takich
materiałów i innych środków przeciwbakteryjnych/przeciwko
drobnoustrojom. Przedmiotem wynalazku są również metody
leczenia płytki nazębnej, zapalenia dziąseł i innych chorób
ozębnej, jak również kamienia nazębnego i próchnicy.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 322065 (22) 96 03 05 6(51) A61K 9/00
(31)95 9505032
(32)95 0313
(33) GB
(86) 96 03 05 PCT/GB96/00514
(87) 96 09 19 W096/28141 PCT Gazette nr 42/96
(71) RECKITT&COLMAN PRODUCTS
LIMITED, Londyn, GB
(72) Dettmar Peter Williams, Dickson Paul
Andrew, Hampson Frank Chadwick, Jolliffe
łan Gordon, Peers William
(54) Ulepszone kompozycje organiczne
(57) Granulki mukoadhezyjne zawierają: (a) karbomer i/lub
jego sól i (b) obojętny wypełniacz. Granulki korzystnie zawierają
dodatkowo składnik farmaceutycznie czynny odpowiedni do
przedłużonego uwalniania do układu żołądkowo-jelitowego lub
do celowanego dostarczania go do śluzówki układu żołądkowojelitowego.

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 322044

(22)96 0216

6(51) A61K 9/22
A61K 33/00
(31) 95 9504599
(32) 95 03 03 (33) GB
(86) 96 0216 PCT/GB96/00358
(87) 96 09 12 W096/27368 PCT Gazette nr 41/96
(71) RECKnr&COLMAN PRODUCTS
LIMITED, Londyn, GB
(72) Field Paul Frederick
(54) Ciekłe wodne kompozycje farmaceutyczne
zawierające alginian sodu i wodorowęglan
potasu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zastosowanie wodorowę
glanu potasowego do wytwarzania wodnej, lejącej się ciekłej
kompozycji zawierającej co najmniej 8% wagowo-objętościowych alginianu sodu, przeznaczonej do stosowania jako środek

A1(21) 320815 (22) 97 06 27
6(51) A61K 9/54
(31) 96 671979
(32) 96 06 28
(33) US
(71) McNeil-PPC, Inc., Skillman, US
(72) Hoy Michael R.
(54) Środek farmaceutyczny w postaci
wielofazowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek farmaceutyczny w
postaci do dawkowania zawierający wspólną osłonę z materiału
polimerycznego oraz odrębne fazy półstałych materiałów wypeł
niających przy czym co najmniej jedna faza zawiera składnik
aktywny.

(35 zastrzeżeń)
A1 (21) 322110 (22) 96 03 05 6(51) A61K 31/21
(31) 95 398872
(32) 95 03 06
(33) US
96 594304
96 0130
US
(86) 9603 05 PCT/US96/02989
(87) 96 0912 W096/27372 PCT Gazette nr 41/96
(71) INTERNATIONAL MEDICAL
INNOVATIONS, INC., Birmingham, US
(72) Allen Michael P.
(54) Krem do miejscowego stosowania na podłożu
wodnym zawierający nitroglicerynę, sposób
jego wytwarzania i stosowania
(57) Przedmiotem wynalazku jest stabilny, jednorodny krem
do miejscowego stosowania na podłożu wodnym, zawierający
nitroglicerynę, substancję nasilającą wchłanianie, wodę, sub
stancję zagęszczającą i emulgator.
Przedmiotem wynalazku jest także sposób sporządza
nia kremu i jego stosowanie w leczeniu zaburzeń erekcji u
mężczyzn i anorgazmii u kobiet. Przedmiotem wynalazku jest
także sposób leczenia schorzeń naczyniowych i uszkodzeń
tkanek.

(24 zastrzeżenia)
A1(21) 322088 (22) 96 03 01 6(51) A61K 31/57
(31) 95 9504265
(32) 95 03 03 (33) GB
(86) 96 0301 PCT/GB96/00490
(87) 96 0912 W096/27376 PCT Gazette nr 41/96
(71) MEDEVA PLC, London, GB
(72) Jones Julie Irene, GB; Baker Anthony
Richard, GB; Halls Neil Graham, AU;
Watmough Peter, GB; Marriott Peter, GB
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca
kortykosteroid
(57) Przedmiotem niniejszego wynalazku jest pieniąca się
kompozycja farmaceutyczna zawierająca substancję aktywną
kortykosteroidowo, środek spieniający o szybkim zaniku piany,
gaz nośny i środek buforujący. Środek spieniający o szybkim
zaniku piany typowo zawiera alkohol alifatyczny, wodę, alkohol
tłuszczowy i środek powierzchniowo czynny. Kompozycje mogą
być używane do leczenia rozmaitych chorób skórnych, a w
szczególności łuszczycy owłosionej skóry głowy.

(33 zastrzeżenia)
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A1(21) 322061 (22)96 03 06 6(51) A61K 31/70
(31) 95 399262
(32) 95 03 06
(33) US
96 603102
96 02 20
US
96 609448
96 03 01
US
(86) 96 03 06 PCT/US96/03159
(87) 96 0912 WO96/27380 PCT Gazette nr 41/96
(71) INTERNEURON PHARMACEUTICALS,
INC., Lexington, US
(72) Sandage Bobby Winston, Locke Kenneth W.
(54) Ograniczanie objętości zawału z
zastosowaniem cytykoliny
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lipożelowe w ilości potrzebnej do uzupełnienia do 100 części
wagowych gotowego produktu.
Sposób wytwarzania zawiesiny ocznej polega na tym,
że p-chlorofenyloamid kwasu 5-benzoiloamino-3-metylo -4izotiazolokarboksylowego o wzorze 1 mikronizuje się do 20/im,
sterylizuje radiacyjnie dawką promieniowania jonizującego 25
kGy i wprowadza do bezwodnego podłoża lipożelowego w
ilości 70-80 części wagowych, o temperaturze poniżej 50°C,
miesza się do momentu otrzymania jednorodnej zawiesiny i
uzupełnia podłożem lipożelowym w ilości do 100 części wago
wych gotowego produktu.

(6 zastrzeżeń)

(57) Przedmiotem wynalazku jest m.in. sposób zmniejszania
obszaru zawału, w szczególności udaru mózgu wywołanego
niedokrwieniem mózgu, przez podawanie cytykoliny krótko po
incydencie niedokrwiennym i kontynuowanie codziennego po
dawania cytykoliny przez co najmniej 7 dni, korzystnie około 30
dni, a korzystniej, około 6 tygodni.
Sposób nadaje się do leczenia chorych po udarze i
ciężkich urazach głowy, zwiększa on do maksimum szansę na
pełny lub w zasadzie pełny powrót do zdrowia pacjenta. Przed
miotem wynalazku jest również sposób terapii łączonej i prepa
raty do zastosowania w takiej terapii.

(43 zastrzeżenia)

A1(21) 320816
A1 (21) 322046 (22)96 03 01 6(51) A61K 31/135
(31)95 9504235
(32)95 03 02 (33) GB
95 9517063
95 0818
GB
(86) 96 03 01 PCT/GB96/00484
(87) 96 09 06 WO96/26720 PCT Gazette nr 40/96
(71) R.P. SCHERER LIMITED, Swindon, GB
(72) Brewer Farncesca Mary, Johnson Edward
Stewart, Clarke Anthony
(54) Farmaceutyczne kompozycje zawierające
inhibitory monoaminowej oksydazy B
(57) Przedmiotem niniejszego wynalazku jest farmaceutycz
na kompozycja do podawania doustnie, zawierająca nośnik i
inhibitor monoaminowej oksydazy B, jako składnik aktywny,
znamienna tym, że kompozycja jest tak przygotowana, aby
ułatwiała wchłanianie wymienionego inhibitora monoaminowej
oksydazy B przed przewodem pokarmowym. Przedmiotem wy
nalazku jest również sposób wytwarzania takiej kompozycji oraz
zastosowanie takiej kompozycji do zwalczania choroby Parkin
sona, do zwalczania i/lub zapobiegania depresjom i zwalczania
i/lub zapobiegania chorobie Alzheimera.

(18 zastrzeżeń)

A1(21) 321166 (22) 97 07 15 6(51) A61K 31/425
(71) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA
S.A, Jelenia Góra
(72) Janik Pelagia, Potrykus Andrzej, Rzepka
Włodzimierz, Machoń Zdzisław
(54) Zawiesina oczna i sposób wytwarzania
zawiesiny ocznej
(57) Przedmiotem wynalazku jest zawiesina oczna i sposób
wytwarzania zawiesiny ocznej o działaniu przeciwwirusowym i
przeciwzapalnym, zawierającej od 0,5 do 8 części wagowych
p-chlorofenyloamidu kwasu 5-benzoiloamino-3-metylo -4izotiazolokarboksylowego o wzorze 1 oraz bezwodne podłoże

(22)97 06 27 6(51) A61K 31/765
A61K 47/10
(31) 96 671988
(32) 96 06 28
(33) US
(71) McNeil-PPC, Inc., Skillman, US
(72) Devlin Brid T., Hoy Michael R.
(54) Materiał wypełniający w postaci kompozycji
dla środka farmaceutycznego przeciw
wzdęciom i oddawaniu wiatrów

(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności kompo
zycja farmaceutyczna, która zawiera półstałą substancję wypeł
niającą do kapsułki z miękkiej żelatyny, zawierającą glikol polialkilenowy i terapeutycznie skuteczną ilość środka przeciw
wzdęciom i oddawaniu wiatrów umieszczonego w substancji
półstałej. Materiał wypełniający jest wystarczająco lepki, aby nie
było można łatwo w temperaturze pokojowej zassać go strzyka
wką z kapsułki.

(29 zastrzeżeń)
A1(21) 315007 (22)96 06 27 6(51) A61K 35/14
(71)Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy
(72)Szulowski Krzysztof, Pilaszek Józef, Iwaniak
Wojciech
(54) Sposób przygotowania świńskiej surowicy
kontrolnej dodatniej w kierunku brucelozy i
sposób korzystania z tej surowicy w teście
ELISA do badań surowic świń na obecność
przeciwciał anty-Brucella
(57) Sposób polega na tym, że surowicę kontrolną dodatnią
otrzymuje się przez zmieszanie w równych ilościach wielu porcji
surowic świń naturalnie zakażonych pałeczkami Brucella, do
datnio reagujących w badaniu serologicznym w OWD, a nastę
pnie rozcieńczenie w surowicy świńskiej ujemnej, uzyskanej
przez zmieszanie wielu porcji surowic od świń wolnych od
brucelozy, ujemnych w OWD, do poziomu 10 międzynarodo
wych jednostek przeciwciał wiążących dopełniacz w 1 ml. Z tej
surowicy korzysta się w teście ELISA, w którym stosuje się
antygen lipopolisacharydowy otrzymany ze szczepu Brucella
abortus S19, koniugat przeciwciał przeciwko immunoglobulinie
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świńskiej z peroksydazą chrzanową wykrywający przeciwciała
klasy IgG oraz substrat enzymatyczny ABTS z dodatkiem H2O2.
Wynalazek pozwala na badanie surowic świń w kierunku bruce
lozy testem EUSA i sklasyfikowanie ich na pochodzące od
zwierząt wolnych od brucelulozy i podejrzanych o zakażenie.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 321966 (22)96 0215 6(51) A61K 39/39
(31) 95 9503863
(32) 95 02 25 (33) GB
(86)96 0215 PCT/EP96/00681
(87) 96 09 06 W096/26741 PCT Gazette nr 40/96
(71) SMITHKLINEBEECHAM
BIOLOGICALS S.A, Rixensart, BE
(72) Hauser Pierre, Garçon Nathalie
Marie-Josephe Claude, Desmons Pierre
(54) Szczepionka przeciwko wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B
(57) Dostarczono m.in. nową kompozycję szczepionki, za
wierającą antygen wirusa zapalenia wątroby typu B, szczególnie
antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B lub
jego odmianę w połączeniu z fosforanem glinu i 3-O-deacylowanym monofosforylo lipidem A.

(16 zastrzeżeń)

A1(21) 320814 (22) 97 06 27 6(51) A61K 47/10
(31)96 671991
(32)96 06 28
(33) US
(71) McNeil-PPC, Inc., Skillman, US
(72) Cody Sharon L., Devlin Brid T., Dubek John,
Hoy Michael R.
(54) Kompozycja jako materiał wypełniający dla
środka farmaceutycznego oraz środek
farmaceutyczny
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja, która jest ma
teriałem wypełniającym do kapsułki z miękkiej żelatyny.
Stanowi ją w znacznym stopniu przeświecający, półsta
ły materiał, zawierający terapeutycznie skuteczną ilość rozpusz
czonego lub zawieszonego w nim farmaceutyku.
Substancja półstała jest wystarczająco lepka, aby nie
było można łatwo w temperaturze pokojowej zassać jej z kapsuł
ki strzykawką.
Przedmiotem wynalazku jest również środek farmaceu
tyczny zawierający tę kompozycję.

(31 zastrzeżeń)

A1(21) 321952 (22)% 02 15 6(51) A61K 49/00
(31) 95 395680
(32)95 02 28
(33) US
(86) 96 02 15 PCT/US96/01922
(87) 96 09 06 W096/26746 PCT Gazette nr 40/96
(71) ALLIANCE PHARMACEUTICAL CORP.,
San Diego, US
(72) Trevino Leo A., Schutt Ernest George, Klein
David H., Tarara Thomas E., Weers Jeffry
G., Kabalnov Alexey
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(54) Stabilizowana emulsja gazów, zawierająca
fosfolipid do polepszania kontrastu
ultradźwiękowego
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja tworząca
emulsję gazu, zawierająca suchy pusty, rozdrobniony, w przy
bliżeniu kulisty materiał nasycony gazem lub mieszaniną ga
zów, który po rozpuszczeniu w wodnej cieczy tworzy emulsję
gazu, zawierającą dużą ilość pęcherzyków otoczonych warstwą
przynajmniej pierwszego i drugiego środka powierzchniowo
czynnego, przy czym pierwszy środek powierzchniowo czynny
zawiera głównie fosfolipid lub mieszaninę fosfolipidów, posia
dających przynajmniej jeden łańcuch acylowy o przynajmniej
10 atomach węgla i stanowiący przynajmniej 5% wagowych
całkowitej ilości środków powierzchniowo czynnych i w której
drugi środek powierzchniowo czynny może być lub nie jest
fosfolipidem i jest bardziej rozpuszczalny w wodzie niż pier
wszy środek.
Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób wytwarzania
emulsji gazu, kontrastowe medium ultradźwiękowe emulsji ga
zu oraz sposoby jego wytwarzania.

(49 zastrzeżeń)

A1(21) 314934 (22) 96 06 24
6(51) A63H 9/00
(75) Kozakiewicz Ewa, Radom
(54) Sposób kreowania maski twarzy główki lalki
i maska twarzy główki lalki
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sposobu kreowania
maski twarzy główki lalki, którego wynikiem jest otrzymana
maska. Według tego sposobu wykonuje się zdjęcie twarzy czło
wieka, potem dokonuje się retuszu.
Z kolei komputerowo koryguje się fotograficzny obraz
twarzy człowieka dla uwzględnienia w płaszczyźnie proporcji
maski (1) lalki i przenosi się go na płaski materiał przezroczysty.
Następnie wykorzystując znane techniki przenoszenia
przenosi się ten skorygowany obraz na płaski materiał rozciągli
wy. Na maskę (1) lalki, zachowującą kształt, nakłada się skory
gowany fotograficzny obraz twarzy człowieka, na płaskim mate
riale rozciągliwym, przy zachowaniu odpowiedniości rysów obu
twarzy i proporcji maski (1 ) lalki i trwale łączy się go z maską (1 ).
Tak otrzymana maska (1) ma nałożoną warstwę (2) płaskiego
materiału rozciągliwego z naniesionym skorygowanym, fotogra
ficznym obrazem twarzy człowieka.

(3 zastrzeżenia)
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DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1(21) 315048 (22)96 07 01
6(51) B01D 9/00
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Aparatury Badawczej i Dydaktycznej
COBRABID, Warszawa
(72) Błądek Jan, Socha Andrzej, Stefaniak
Zdzisław, Witkiewicz Zygfryd
(54) Urządzenie do zatężania ekstraktów

filtracyjne (7) są rozmieszczone tak, aby tworzące walca
sąsiednich filtrów (5) stykały się ze sobą, tworząc zamknię
te przestrzenie.

(3 zastrzeżenia)

(57) Wynalazek rozwiązuje problem zatężania ekstraktów,
uzyskiwanych metodą faz stałych (ang.SPE). Urządzenie chara
kteryzuje się tym, że wyjście absorbera (1) zanieczyszczeń
gazu obojętnego jest połączone z wejściem wielowyjściowego rozgałęźnika (2), którego poszczególne wyjścia są połączo
ne, poprzez złącza i zawory (3), z kapilarnymi dyszami (4),
których wyloty znajdują się w probówkach (5), zawierających
zatężane ekstrakty, które to probówki są umieszczone w staty
wie (6) i są podświetlane żarówkami (7), przy czym statyw (6)
jest zanurzony w wodzie, wypełniającej przezroczysty pojemnik
(12), w którym również znajdują się: elektryczna grzałka (9) oraz
mieszadło (11), przy czym grzałka (9) jest sterowana termoregu
latorem (8), zaś mieszadło (11) silnikiem elektrycznym (10).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 314991 (22)96 06 25 6(51) B01D 69/00
(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Hehlmann Jan, Abdulhamid Alsultan
(54) Wypełnienie mikropulsacyjne
(57) Przedmiotem wynalazku jest wypełnienie pulsacyjne,
przeznaczone do aparatów kolumnowych.

A1(21) 315006 (22)9606 27 6(51) B01D 29/13
(75) Dudyński Marek, Nadma Jaworówka
(54) Zespolony filtr absorpcyjny
(57) Zespolony filtr absorpcyjny posiada przegrodę filtracyj
ną, zawierającą sorpent, tworzący warstwę, wiążącą substancje
usuwane z cieczy lub gazu. Filtr zawiera w obudowie (1) utwo
rzoną przegrodę filtracyjną, zawierającą filtry świecowe (5) w
kształcie walca, osadzone w podstawie ażurowej (3). Elementy
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Wypełnienie mikropulsacyjne, stanowiące pakiet, cha
rakteryzuje się tym, że pakiet tworzą warstwy o kompatybilnej
strukturze geometrycznej, które ułożone są z płaskich, wypro
filowanych elementów pionowych, usytuowanych równolegle,
tworząc strukturę kanałową (2) ze szczelinami (3), przy czym
wyprofilowane elementy pionowe tworzą w kanałach (2) szcze
liny (3), stanowiące na przemian przewężenie dyszowe (4) i
rozszerzenie dekompresyjne (5).

15

medium reagujące z materiałem stałym, a wanna denna (10)
daje się opuścić tak dalece, że cząstki materiału stałego w
bębnie sitowym (5) oraz medium w wannie dennej (10) dają się
oddzielić od siebie w celu zmiany rozmiaru albo przerwania
chemicznej reakcji wymiany albo procesu fizycznego dzięki
opuszczeniu wanny dennej (10).

(20 zastrzeżeń)

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 322139
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 02 23

6(51) B01J 3/00
C08G 63/78
95 401375
(32) 95 03 09 (33) US
96 02 23 PCT/US96/02466
96 09 19 W096/28246 PCT Gazette nr 42/96
EASTMAN CHEMICAL COMPANY,
Kingsport, US
Haseltine Douglas Mark, Yount Thomas
Lloyd, Ryans Jimmy Lee
System podciśnieniowy do sterowania
ciśnienia w procesie wytwarzania poliestrów

(57) Przedmiotowy wynalazek opisuje system polimeryzacji,
posiadający co najmniej dwie komory reakcyjne, w którym pod
ciśnienie jest wykorzystywane do usuwania par z tych komór,
zawierający pojedynczy system podciśnieniowy do doprowa
dzania podciśnienia do kolejnych komór reakcyjnych. Opisano
również proces polimeryzacji, posiadający co najmniej pierwszy
i drugi etap reakcji, w których ciśnienie jest kolejno zmniejszane
od pierwszego stopnia do ostatniego stopnia, przy czym proces
ten zawiera następujące etapy: utrzymywanie ciśnienia w wy
mienionym stopniu końcowym przez usuwanie par końcowego
stopnia poprzez ejektor końcowego stopnia dołączony poprzez
przewód podciśnieniowy; kierowanie wypływu z wymienionego
ejektora końcowej komory do wstępnego skraplacza pierwszej
komory w celu wytwarzania nieskroplonych materiałów pier
wszej komory i skroplonego płynu napędowego ejektora pier
wszej komory; kierowanie wymienionych nieskroplonych ma
teriałów ejektora pierwszej komory ze wstępnego skraplacza
pierwszej komory do drugiego ejektora dołączonego przewo
dem podciśnieniowym; kierowanie wypływu z wymienionego
drugiego ejektora do drugiego skraplacza, by wytworzyć nieskroplone materiały drugiego skraplacza i skroplony płyn napę
dowy drugiego ejektora, przy czym wymieniony drugi skraplacz
jest dołączony do pompy podciśnieniowej.

(17 zastrzeżeń)
A1(21) 322017

(22) 95 11 04

6(51) B01J 19/28
B01J8/10
(31)94 4439860
(32)941108
(33) DE
(86)95 1104 PCT/DE95/01552
(87) 96 0517 WO96/14150 PCT Gazette nr 22/96
(71) RWE-DEA AKTIENGESELLSCHAFT
FÜR MINERALOEL UND CHEMIE,
Hamburg, DE
(72) Albert Gert
(54) Sposób i urządzenie do kontaktowania
cząstek sypkiego materiału stałego

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do kontakto
wania cząstek sypkiego materiału stałego z cieczami albo ma
teriałów stałych z cieczami i gazami w reaktorze przez doprowa
dzenie razem substartów reakcji, przy czym reaktor posiada
obudowę a w obudowie powłokę sitową, w obszarze której
następuje kontakt. Powłoka sitowa jest ukształtowana jako wiru
jący bęben sitowy (5), który daje się obracać podczas pracy w
wannie dennej (10), w której znajduje się gazowe albo ciekłe

A1(21) 314999 (22)96 0626
6(51) B03B 5/20
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Gliwice
(72) Nieckarz Ryszard, Buchta Kazimierz
(54) Pulsacyjny zawór przepustnicowy do
osadzarki
(57) Zawór pulsacyjny jest zabudowany w pokrywie zbiorni
ka niskiego ciśnienia osadzarki. W płycie (1) zaworu są trzy
otwory, gdzie z centralnego otworu (3) jest wyprowadzony prze
wód, w którym jest zabudowana klapowa przepustnica (4),
wyposażona w elektropneumatyczny napęd (5). Za przepustni
ca klapową (4) przewód centralny jest połączony z przewodami,
wyprowadzonymi z dwóch pozostałych otworów (2) i od miejsca
ich połączenia jest wyprowadzony wspólny, wylotowy przewód
(6), w którym jest zabudowana druga klapowa przepustnica (4)
ze swoim elektropneumatycznym napędem.

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 315065 (22) 96 07 02
6(51) B05B 7/00
(71) Ośrodek Inicjatyw Wdrożeniowych i
Produkcyjnych POLTECH Spółka z o.o.,
Warszawa
(72) Piotrowski Jerzy, Piotrowski Michał
(54) Rozpylacz zamgławiacza
(57) Rozpylacz zamgławiacza zaopatrzony jest w dyszę (1)
wylotową cieczy oraz kierownicę powietrza, zapewniającą zawi
rowanie strug powietrza w obrębie dyszy (1). Kierownicę powie
trza stanowią kanały (2) o przekroju kołowym, rozmieszczone
osiowo-symetrycznie wokół dyszy (1) wylotowej cieczy. Osie
kanałów (2) tworzą z osią dyszy (1) linie skośne (wichrowate).
Opisany rozpylacz może być stosowany w różnego rodzaju
wytwornicach mgły z cieczy.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 315009 (22) 96 06 28 6(51) B08B 11/00
(75) Duracz Andrzej, Warszawa
(54) Sposób bezdotykowego oczyszczania płyt
kompaktowych i urządzenie do
bezdotykowego oczyszczania płyt
kompaktowych
(57) Sposób polega na wprowadzeniu płyty kompaktowej w
ruch obrotowy z prędkością 800-6000 obrotów na minutę, a
następnie na naniesieniu na obracającą się płytę medium czy
szczącego w ilości 0,5-10 ml. Medium czyszczące w postaci
wody lub wodnego roztworu detergentu nanoszone jest na płytę
kroplami, za pomocą rozpylania lub polewania. Po oczyszcze
niu płytę osusza się przez pozostawienie jej w ruchu obrotowym
przez co najmniej 30 sekund. Urządzenie posiada zbiornik (1)
na medium czyszczące połączony za pomocą rurki (9) z pompą
(5). Pompa (5) posiada rurkę wylewową (6), której jeden koniec
zanurzony jestw medium, znajdującym się w pompie (5), adrugi
koniec znajduje się nad powierzchnią płyty kompaktowej (8).
Ponadto pompa (5) połączona jest również za pomocą rurki z
kompresorem (2), przy czym wylot rurki w pompie (5) jest
zawsze nad poziomem medium. Urządzenie to posiada także
programator (4), sterujący silnikiem (7), obracającym płytę kom
paktową i grzejnikiem (3), umieszczonym w kompresorze (2).

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 315038 (22)96 06 27
6(51) B05B 9/00
(75) Żaczek Konrad, Kielce
(54) Urządzenie do mycia w obiegu zamkniętym
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do mycia w
obiegu zamkniętym otwartych pojemników o dowolnym
kształcie, zwłaszcza pojemników, stosowanych w przemyśle
spożywczym.
Urządzenie zawiera zbiornik mycia wstępnego (1),
zbiornik mycia właściwego (2) oraz komorę myjącą (3), w której
usytuowane są dwa odrębne zespoły dysz natryskowych (4, 5)
oraz stół obrotowy (23). Dno komory myjącej (3) stanowi zbiornik
ociekowy (14), zaopatrzony w studzienkę (15) z wymiennym
sitem (16). Jeden zespół dysz natryskowych (4) połączony jest,
poprzez pompę mycia wstępnego (1), ze zbiornikiem mycia
wstępnego (1), a drugi zespół dysz natryskowych (5) połączony
jest ze zbiornikiem mycia właściwego (2), poprzez pompę mycia
właściwego (9).

(3 zastrzeżenia)
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(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)
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(22)96 03 06

6(51) B09B 3/00
B01D1/00
B02C17/04
B02C 23/00
95 399224
(32) 95 03 06 (33) US
96 03 06 PCT/CA96/00146
96 0912 W096/27411 PCT Gazette nr 41/96
ELI ECO LOGIC INC., Rockwood, CA
Halle« Douglas J., Campbell Kelvin R.
Sposób i urządzenie do obróbki
organicznych materiałów odpadowych
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(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania
spiralnie zwganego przewodu rurowego ze
szwem
(57) W sposobie wytwarzania spiralnie zwijanego przewodu
rurowego (33) ze szwem, metalowy pas jest dostarczany do
głowicy kształtującej, w której kształtowany jest przewód rurowy.
W celu zapobiegania przesuwaniu się szwu, urządzenie w po
staci rolki zaciskającej (30) kształtuje oddalone od siebie od
kształcenia blokujące (41) na szwie (37). Urządzenie do takiego
wytwarzania zawiera rolkę zaciskającą (30) wyposażoną w za
głębienie (40) do kształtowania, we współpracy z rolką przeciw
ną (34), odkształceń (41).

(25 zastrzeżeń)

(57) Wynalazek dotyczy procesu i urządzenia do oddziela
nia stosunkowo lotnego materiału od nielotnego materiału, ty
powo składnika organicznego aglomeratu materiału odpadowe
go od nieorganicznego składnika stałego odpadów. Proces ten
obejmuje mielenie materiału odpadowego w pojemniku czę
ściowo zanurzonym lub pływającym w kąpieli roztopionego
materiału, by rozdrobnić materiał, typowo aglomerat i termicznie
uwolnić z niego stosunkowo lotny składnik w postaci pary.
Urządzenie zawiera zbiornik desorbcyjny przynajmniej częścio
wo zanurzony w kąpieli (16) roztopionej cyny w celu przenosze
nia ciepła z kąpieli do wnętrza zbiornika, aby desorbować
stosunkowo lotny składnik ze wspomnianego materiału.

(52 zastrzeżenia)

A1(21) 322064 (22)96 0212 6(51) B23B 29/034
(31) 95 19507471
(32) 95 03 03
(33) DE
(86) 96 0212 PCT/DE96/00237
(87) 96 0912 W096/27468 PCT Gazette nr 41/96
(71) KOMET PRÄZISIONSWERKZEUGE
ROBERT BREUNING GMBH, Besigheim,
DE
(72) Scheer Gerhard
(54) Napęd nastawczy, w szczególności do
pozycjonowania narzędzi do obróbki
maszynowej, a także głowica narzędziowa z
takim napędem ustawczym

Al(21) 322144 (22) 96 03 06 6(51) B21C 37/12
(31) 95 400752
(32) 95 03 08
(33) US
95 9501750
95 0512
SE
(86) 96 03 06 PCT/SE96/00292
(87) 96 09 12 W096/27455 PCT Gazette nr 41/96
(71) PROTOL A.G., Glarus, CH
(72) Lennartsson Kenneth

(57) Przedmiotem wynalazku jest napęd ustawczy głowicy
narzędziowej stosowanej w obrabiarkach. Głowica narzędziowa
ma kadłub (12), wystający osiowo z kadłuba (12), sprzęgany z
wirującym wrzecionem maszynowym (14) chwyt narzędziowy
(16) i przemieszczający się względem kadłuba (12) człon przesuwowy (18) do przestawiania przynajmniej jednej oprawki no
żowej lub jednego narzędzia skrawającego (76). Ponadto w
kadłubie (12) umieszczono sprzęgany z członem przesuwowym
(18) układ silników elektrycznych (24) oraz zasilacz (26) tego
układu silników. Żeby zapewnić zawartość konstrukcji z efe
ktywnym układem silnikowym, przewidziano napędzany tym
układem wałek rurowy (50) ułożyskowany w kadłubie (12) z
możliwością obrotu wokół osi współśrodkowej z osią przesuwu
(52) członu (18). Wałek ten ma gwint wewnętrzny zazębiający
się z gwintem zewnętrznym (42) członu przesuwowego (18) a
także współśrodkowy z gwintem zewnętrznym (42) wieniec
zębaty (62) współpracujący przynajmniej z jednym kołem
zębatym (70) umieszczonym na wałku wyjściowym układu
silnikowego.

(30 zastrzeżeń)
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(54) Urządzenie do zaciskania przyłączy na
wężach wysokociśnieniowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zaciskania
przyłączy na wężach gumowych wysokociśnieniowych, stoso
wanych w hydraulice górniczej.
Urządzenie składa się z głowicy zaciskającej (1), połą
czonej współosiowo z cylindrem napędowym (2) i zespołu zaci
skowego (3), złożonego z wielu szczęk, który ma po złożeniu
kształt pierścienia, z zewnętrzną powierzchnią odpowiadającą
wewnętrznej powierzchni stożkowej (4) głowicy (1) w położeniu,
gdy powierzchnia czołowa (5) zespołu zaciskowego (3) jest
zrównana z czołem głowicy (1 ). Natomiast wewnętrzna powierz
chnia walcowa (6), utworzona przez złożone szczęki, odpowia
da średnicy zaciśniętego przyłącza. Każda szczęka zespołu
zaciskowego (3) ma na powierzchniach składania gniazda (7),
w których są umieszczone elementy sprężyste (8), powodujące
wzajemne odpychanie się poszczególnych szczęk, a tym sa
mym ich przyleganie do wewnętrznej powierzchni stożkowej (4)
głowicy (1).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 314945 (22) 96 06 25 6(51) B23P 15/10
(71) Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny
KOPROTECH, Warszawa
(72) Jurewicz Stanisław
(54) Sinusoidalny kształt zarysu tłoka sprężarki
( pompy próżniowej) rotacyjnej
(57) Wynalazek polega na zastosowaniu innego od dotych
czas stosowanego kształtu tłoka (wirnika) sprężarki (pompy
próżniowej) rotacyjnej znanej pod nazwą sprężarki Rootsa.
Kształt ten jest obwiednią do kolejnych położeń sinusoidy (cosinusoidy) toczącej się swoją osią po kole tocznym. Istnieje
możliwość obróbki tego kształtu na obrabiarce sterowanej kom
puterowo CNC, przy użyciu zwykłego freza walcowo-czołowego. Możliwa jest również obróbka obwiedniowa na dłutownicy
Magg'a, ale wówczas zarys narzędzia skrawającego jest skom
plikowany wykonawczo -zębatka obrabiająca ma kształt sinu
soidy.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 315078 (22) 96 07 02
6(51) B25B 5/00
(71) Wytwórnia Sprzętu Górniczego DEHAK
S.A., Mysłowice
(72) Urbanek Bronisław

A1(21) 314994 (22)96 06 27 6(51) B25B 13/00
(75) Lachowski Marian, Michałowice
(54) Kształt zewnętrzny pod klucz łba elementu
skrętnego, forma do wykonania kształtu
zewnętrznego pod klucz łba elementu
skrętnego i sposób wykonania kształtu
zewnętrznego pod klucz łba elementu
skrętnego
(57) Powierzchnie boczne (1 ) co najmniej czterech z sześciu
równoległych wzajemnie do siebie i do osi symetrii (2) łba (3)
występów (4, 4'), równomiernie kątowo rozmieszczonych na
zewnętrznej powierzchni cylindrycznej (5), są ograniczone jed
nostronnie w płaszczyźnie poprzecznej łba (3), od strony jego
osi symetrii (2) zarysem równoległych względem siebie i prosto
padłych do płaszczyzny podziałowej (6) prostych tworzących (7,
8) przeciwległych boków sąsiednich występów (4) i występów
(4'), umieszczonych symetrycznie po przeciwległej stronie osi
symetrii (2) powierzchni cylindrycznej (5), a drugostronnie zary
sem prostych tworzących (9) dwóch teoretycznych trójkątów
równobocznych (10, 11), obróconych wokół osi symetrii (2)
względem siebie o 60°.
Dwie przeciwległe powierzchnie boczne sąsiednich
wewnętrznych wgłębień są ograniczone jednostronnie w
płaszczyźnie poprzecznej formy od jej środka (O) promienia
krzywizny dwiema tworzącymi, prostopadłymi do płaszczyzny
podziału formy. Występy półwyrobu skrawa się obwodowo na
wymiar R > „f
cos(30°-arctg ^ )
gdzie: D- średnica zewnętrzna powierzchni cylindrycz
nej odlewu lub wypraski,
t- długość łuku powierzchni zewnętrznej (16) jednego z
występów (4, 4').

(12 zastrzeżeń)
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A1(21) 321941 (22) 96 02 09
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

A1(21) 314946 (22) 96 06 25
6(51) B25D 1/00
(71) INSTITUT GORNOGO DELA
SIBIRSKOGO OTDELENIYA
ROSSIISKOI AKADEMII NAUK,
Novosibirsk, RU
(72) Grigoraschenko Vladimir Aleksandrovich,
Kamensky Veniamin Viktorovich, Klimenko
Vladimir Alexeevich, Kurlenya Mikhail
Vladimirovich, Plavskih Vladimir
Dmitrievich, Renin Anatoly Antonovich,
Tupitsyn Sergei Konstantinovich, Fetisov
Sergei Jurevich
(54) Urządzenie udarowe
(57) Niniejszy wynalazek dotyczy budownictwa i górnictwa,
a zwłaszcza stosowanego w tych dziedzinach urządzenia uda
rowego, przeznaczonego do bezwykopowego układania no
wych i odnawiania starych podziemnych rurociągów, które to
urządzenie ma obudowę (1), umieszczony wewnątrz niej i mo
gący się przemieszczać ruchem nawrotnym człon udarowy (4)
z przelotowym kanałem (5), usytuowanym w jego osi, komorę
przednią (7), utworzoną między tą obudową (1), a tym członem
udarowym (4), tylną komorę (8) utworzoną między tą obudową
(1), a tym członem udarowym (4), układ rozdzielczy dla powie
trza z kanałami (12,14) do doprowadzania powietrza do komór
(7, 8) i kanałami (13, 15) do wypuszczania powietrza z tych
komór (7, 8) i w którym wspomniany układ rozdzielczy jest
wykonany, jako działający automatycznie w odniesieniu do
każdej ze wspomnianych komór (7,8).

(5 zastrzeżeń)

6(51) B29C 37/00
B29C 71/00
B29D 11/00
95 393107
(32) 95 02 22
(33) US
96 02 09 PCT/EP96/00554
9608 29 WO96/26059 PCT Gazette nr 39/96
NOVARTIS AG, Bazylea, CH
Hoffman Roger James, Terry Wilson
Leonard Jr.
Sposób odblokowania i czyszczenia wyrobów
polimerowych za pomocą płynu
nadkrytycznego

(57) Opisano sposoby odblokowania wyrobu polimerowego
z formy i/lub usuwania niepożądanych materiałów z wyrobu
polimerowego przez doprowadzenie płynów nadkrytycznych
do wyrobu polimerowego. Korzystnym procesem jest obróbka
soczewek okulistycznych, takich jak soczewki kontaktowe. Płyn
nadkrytyczny, złożony głównie z dwutlenku węgla, jest dopro
wadzany do soczewki kontaktowej złączonej z formą po etapie
polimeryzacji. Doprowadzenie tego płynu nadkrytycznego
(SCF) powoduje skuteczne i prawidłowe oddzielenie soczewki
od formy, usuwa niepożądane materiały, takie jak nieprzereagowany monomer, oligomery lub resztki rozpuszczalników
z rdzenia soczewki i/lub czyści powierzchnię soczewki z przy
wartych resztek.

(57 zastrzeżeń)
A1(21) 322051
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 02 29

6(51) B29C 37/00
C08K5/34
95 399699
(32)95 03 03
(33) US
96 02 29 PCT/US96/02723
96 0912 W096/27635 PCT Gazette nr 41/96
SEPARATION TECHNOLOGIES, INC.,
Needham, US
Whitlock David R., Racich James L., Canada
Philip S.
Taśmowe urządzenie rozdzielające

(57) Ulepszona taśma (8), zawierająca polimer macierzysty
oraz substancję dodatkową, przeznaczona do użycia w taśmowej
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instalacji rozdzielającej (10), wytwarzana jest techniką wytłacza
nia. Polimer macierzysty i substancję dodatkową wybiera się w
taki sposób, żeby nadać taśmie (8) odpowiednie właściwości
chemiczne i fizyczne.

(10 zastrzeżeń)
A1 (21) 320913

(22) 97 07 02

6(51) B29C 45/00
B29C 45/38
(31) 96 96830374
(32) 96 07 02
(33) EP
(71) INSITINDUSTRIA SPA, Torino, IT
(72) Debenedetti Guglielmo
(54) Sposób wytwarzania wyrobu z materiału
elastomerowego i urządzenie do wytwarzania
wyrobu z materiału elastomerowego

Nr 1 (627) 1998

(54) Urządzenie do wytwarzania z tworzyw
termoplastycznych wyrobów
cienkościennych metodą wytłaczania z
rozdmuchiwaniem
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wytwarza
nia z tworzyw termoplastycznych wyrobów cienkościennych,
a w szczególności pojemników metodą wytłaczania z rozdmu
chiwaniem.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że w poziomej belce
(5) korzystnie jest usytuowany trzpień (6) ustalający i równolegle
do jego osi luźno jest osadzony w uchwycie (7) trzpień (10)
rozdmuchowy, przy czym uchwyt (7) jest zaopatrzony w śruby
(8) mocujące i śruby (9) nastawcze, nadto do korpusu (1)
korzystnie jest mocowany zgarniak (17), składającycy się z
ramion (18) i łącznika (19), zaopatrzonego w płytki (20) zgar
niające.

(2 zastrzeżenia)

(57) Sposób wytwarzania wyrobu z materiału elastomerowe
go i urządzenie do wytwarzania wyrobu z materiału elastomero
wego stosowane są do wytwarzania wyrobów mających symetrię
kołową oraz otwarte oba końce, zwłaszcza mieszków ochron
nych do pojazdów. W skład urządzenia wchodzi forma (10) z
częścią zewnętrzną składającą się z dwóch półskorup (12,14) i
częścią wewnętrzną (16), pomiędzy którymi jest wyznaczone
gniazdo (24) formy oraz obszar wtryskiwania (28). Wyrób z
materiału elastomerowego, formowany w gnieździe (24) formy
pozostaje zakotwiczony na części (16) formy po otwarciu jej
części zewnętrznej. Przed automatycznym usunięciem wyrobu
z wewnętrznej części (16) formy, usuwa się za pomocą członu
(60), kapturek odpadowy, uformowany z materiału zakrzepnię
tego w obszarze wtryskiwania (28).

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 322070

6(51) B29C 49/42
B29C 53/08
(31) 95MI 479
(32) 95 0313
(33) IT
(86) 96 03 06 PCT/EP96/00936
(87) 96 0919 W096/28295 PCT Gazette nr 42/96
(71) S.T.SOFFIAGGIOTECNICAS.R.L.,
Monza, IT
(72) Tietto Mario
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania
wielowymiarowego korpusu kształtowanego
przez rozdmuchiwanie

A1(21) 315001 (22)96 06 26 6(51) B29C 49/04
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i
Urządzeń Chemicznych MÉTALCHEM,
Toruń
(72) Głowacki Janusz

(22) 96 03 06

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
wielowymiarowego korpusu kształtowanego przez rozdmu
chiwanie, obejmujący następujące etapy: a) wyciskanie części
rurowej zamkniętej od przodu, przy iniekcji gazu do wnętrza tej
części rurowej (10) i zetknięcie części rurowej z zespołem kształ
tującym (12,13), b) ułożenie ukształtowanej części rurowej (10),
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w stanie plastycznym, na części półformy poziomu górnego, c)
swobodne opuszczanie fragmentu części rurowej na część pół
formy poziomu dolnego, która znajduje się na poziomie, który
jest niższy od części półformy poziomu górnego, d) zamknięcie
półformy i kształtowanie rozdmuchowe. Przedmiotem wynalaz
ku jest również urządzenie do wytwarzania wielowymiarowego
korpusu kształtowanego przez rozdmuchiwanie zawierające:
zespół kształtujący (12,13), do kształtowania części rurowej (10)
przed ułożeniem na półformie, dyszę (21) do wprowadzania
gazu do wnętrza części rurowej (10) podczas ekstruzji i urządze
nie przenośnikowe (22) do przenoszenia części rurowej pod
czas ekstruzji, zapewniające sprzężenie z zespołem kształtują
cym (12,13).

(26 zastrzeżeń)
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A1(21) 319993 (22) 97 05 15 6(51) B32B 27/00
(31) 96 19624960
(32) 96 06 22
(33) DE
(71) Carl Freudenberg, Weinheim, DE
(72) Graab Gerhard, Rischer Dieter
(54) Wykładzina podłogowa o deseniu w postaci
przechodzących wzajemnie w siebie fal i
sposób jej wytwarzania
(57) Wykładzina podłogowa o deseniu w postaci przecho
dzących wzajemnie w siebie fal, utworzonym z dwóch do czte
rech kolorów i rozciągającym się na całej powierzchni i na całym
przekroju poprzecznym taśmy wykładzinowej jest wykonana z
wulkanizowanego materiału, elastomerowego. Wykładzinę pod
łogową wykonuje się w sposób ciągły przez łączenie pod ciśnie
niem dwóch do czterech kolorowych warstw z wulkanizowane
go materiału elastomerowego o grubości od 0,3 do 2,5 mm, przy
czym sąsiadujące warstwy mają nie jednakowe kolory i co
najmniej dwie warstwy mają kolory odróżniające się od siebie.
Powstającą taśmę wielowarstwową rozdrabnia się na granulat o
długości obrzeży od 3 do 12 mm i chwyta następnie razem w
kalandrze, gdzie łączy się je pod wpływem nagrzewania i ciś
nienia. Powstającą taśmę materiałową wulaknizuje się na zakoń
czenie do postaci gotowej wykładziny podłogowej.

(10 zastrzeżeń)
Al(21) 320772 (22) 97 06 25 6(51) B32B 27/30
(31) 96 9607860
97 9701893

A3(21) 321035

(22)97 07 09

6(51) B29D 23/00
F16L11/00

(61) 317522
(75) Kaczorowski Walter, Nadarzyn
(54) Sposób wytwarzania elastycznego przewodu
rurowego i elastyczny przewód rurowy
(57) Sposób polega na spiralnym nawijaniu na głowicę (8)
taśmy (2), której jeden brzeg jest pokryty jednostronnie warstwą
kleju oraz na odbywającym się jednocześnie spiralnym nawija
niu drutu (7) na brzeg zwoju taśmy (2) pokryty warstwą kleju. Na
brzeg zwoju taśmy (2) pokryty warstwą kleju i drutem (7) nawija
się następny zwój taśmy (2), który przykrywa swym brzegiem
nie pokrytym warstwą kleju brzeg taśmy (2) z warstwą kleju i
drutem (7). Oba brzegi taśmy (2) wraz ze znajdującym się
między nimi drutem (7) po dociśnięciu zostają sklejone w mo
nolit tworząc elastyczny przewód rurowy (9). Elastyczny prze
wód rurowy składa się ze sklejonym ze sobą w monolit brzegów
zwiniętej spiralnie taśmy (2) oraz ze znajdującego się pomiędzy
sklejonymi brzegami taśmy (2) spiralnie zwiniętego, drutu (7).

(2 zastrzeżenia)

(32) 96 06 25
97 0218

(33) FR
FR

(71) SAINT-GOBAIN VITRAGE, Courbevoie,
FR
(72) Bravet Jean-Louis, Bureau Bernard, Morin
Claude, Padoy Christian, Vidal Boris
(54) Szyba zespolona ze szkła i tworzywa
sztucznego, zespół zawierający szybę
zespoloną, sposób wytwarzania zespołu
zawierającego szybę zespoloną i sposób
określania optymalnych parametrów
geometrycznych tej szyby oraz szyba
(57) Szyba zespolona, zawierająca dwie warstwy szklane i
jedną warstwę pośrednią z tworzywa sztucznego, przezroczy
stego o grubości większej od grubości warstw szklanych, cha
rakteryzuje się tym, że tworzywo sztuczne jest przylepne do
szyby, zaś szyba ma grubość całkowitą mniejszą od 5 mm,
stosunek grubości warstwy pośredniej do grubości warstw
szklanych jest zawarty pomiędzy 1 i 10, masa powierzchniowa
jest mniejsza od 6 kg/m i moduł Younga większy od 30 GPa dla
grubości całkowitej szyby 3 mm. Zespół, zawierający szybę
zespoloną, charakteryzuje się tym, że stanowi obramowanie
pojazdu lub część karoserii, lub szybę z ramą, lub obrzeża,
zawierające strefę przezroczystą, utworzoną przez szybę i strefę
nie przezroczystą, na przykład pomalowaną lub w stanie suro
wym po formowaniu.
Sposób wytwarzania zespołu, zawierającego szybę ze
spoloną charakteryzuje się tym, że wykonuje się go w trakcie tej
samej operacji wytwarzania jak ta operacja, która umożliwia
wykonanie warstwy pośredniej szyby, zwłaszcza wtrysku w for
mie. Sposób określenia parametrów geometrycznych optymal
nych szyby zespolonej charakteryzuje się tym, że wybiera się
tworzywa sztuczne, których moduł Younga jest co najmniej
równy 20 mpa o grubości takiej, aby sztywność na zginanie
otrzymanej szyby była równa sztywności na zginanie warstwy
szklanej, monolitycznej, mającej daną grubość odniesienia i
następnie mierzy się masę powierzchniową szyby zespolonej,
po czym na układzie współrzędnych nanosi się wartości masy
powierzchniowej każdej szyby w funkcji grubości warstw szyb
powierzchniowych i odczytuje się minimum krzywej (g, h) w ten
sposób zbudowanej.

(21 zastrzeżeń)
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A1(21) 315045 (22)9606 28 6(51) B60P 3/025
(71) Zakład Nadwozi Chłodniczych IGLOOCAR,
Dębica
(72) Tyczyński Stanisław, Berezowski Tomasz,
Smykla Marian, Łucarz Anatol, Miodoński
Marian, Bełch Jan, Długosz Ryszard, Pająk
Kazimierz
(54) Estrada koncertowa na podwoziu
(57) Estradę tworzy, stanowiąca scenę, komora centralna,
otwarta w stronę widowni opuszczoną, dolną częścią (2) jej
ściany czołowej, stanowiącą proscenium, nakryta dachem (7),
utworzonym z odchylanej ściany górnej komory wraz z połączo
ną z nią odchylnie pozostałą częścią (9) ściany czołowej komo
ry, usytuowana między dwiema komorami bocznymi, stanowią
cymi pomieszczenia kolumn głośnikowych oraz wysuwana z
komory w kierunku przeciwnym do proscenium (2), otwarta w
jego stronę, komora tylna (3), stanowiąca pomieszczenie moni
torów wideo i urządzeń,, generujących efekty świetlne. Prosce
nium (2) ma tuż przy obrzeżu ułożony odwrócony ceownik (5),
stanowiący kanał kablowy, wyposażony w gniazda podłącze
niowe. Do dachu (7) podwieszona jest rampa świetlna (10).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 321077

(22) 97 07 09

6(51) B60K 20/02
B60Q 5/00
B60Q 1/22
(75) Śliwiński Wojciech, Kielce; Jaśkowski Jacek,
Kielce; Okła Andrzej, Kielce
(54) Akustyczny sygnalizator włączenia biegu
wstecznego

(57) Akustyczny sygnalizator składa się z brzęczyka (6) i
lamp świateł cofania (5) włączonych równolegle w układ zasila
nia i załączanych przez stycznik świateł cofania (4) przy włącza
niu biegu wstecznego dźwignią zmiany biegów (7). Pomiędzy
zasilaniem (1) a stycznikiem świateł cofania (4) włączony jest
wyłącznik zapłonu (2).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 315098 (22) 96 07 03 6(51) B60R 11/06
(71) GESTIND POLAND Spółka z O.O.,
Bielsko-Biała
(72) De Filippo Emilio
(54) Uchwyt przedmiotów w pojeździe
(57) Uchwyt przedmiotów w pojeździe ma postać otwartego
z jednej strony pojemnika w kształcie kielicha, którego ściankę
boczną i dno stanowią rozdzielone wzdłuż tworzących podłuż
nych dwie części ścianki pojemnika, a mianowicie ścianka
wspornikowa (1) z denkiem wspornikowym (2) oraz ścianka
dopełniająca (4) z denkiem dopełniającym (5). Ścianka wspo
rnikowa (1) oraz ścianka dopełniająca (4) w pobliżu łącznika
wiążącego (10) są ze sobą sprężyście sprzęgnięte, a przeciw
ległe krawędzie ścianek są położone względem siebie swo
bodnie.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 315131 (22) 96 07 04 6(51) B60R 19/18
(71) Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra
(72) Romanów Franciszek, Sobich Jerzy,
Murawski Krzysztof
(54) Energoabsorpcyjny zderzak samochodowy
(57) Wynalazek dotyczy energoabsorpcyjnego zderzaka
samochodowego, złożonego ze zderzakowej belki (1) i dwóch
oddalonych od siebie i mocowanych do belki (1) wsporników
(2). W belce (1), wewnątrz wykonanego z porowatego tworzywa
rdzenia (5), ograniczonego co najmniej z przodu i z tyłu belki (1)
okładzinami (3), usytuowana jest sztywna wkładka (4). Odle
głość wkładki (4) od przedniej okładziny (3) belki (1) jest korzy
stnie największa w połowie długości belki (1).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 322133

(22) 96 0111
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6(51) B60S 5/02
E04H 1/12

(86)96 0111 PCT/US96/00012
(87) 97 07 17 WO97/25230 PCT Gazette nr 31/97
(71) PETRO-F1RST, L.L.C, Pompano Beach, US
(72) Moore Bobby L., Sabatinelli Arthur A,
(54) Prefabrykowany modułowy system
dozowania paliwa
(57) Wynalazek dotyczy prefabrykowanego modułowego
systemu dozowania paliwa, obejmującego moduł fundamento
wy (12), zawierającego podzielny zbiornik paliwa (16) z wieloma
oddzielnymi komorami (32, 34, 36) przechowywania paliwa.
Koryto (20) osłony przewodów jest przymocowane do podzielo
nego zbiornika paliwa (18), by funkcjonalnie pomieścić wiele
przewodów zasilających (42) i przewodów (50) dozujących pa
liwo w celu doprowadzania paliwa do i wyprowadzania do z
podziemnego zbiornika paliwa. Moduł dozowania paliwa zawie
ra wysepkę dystrybutorów do wspierania na niej wielu urządzeń
(24) dozowania paliwa, sprzężonych z wieloma przewodami
(50) dozowania paliwa. Moduł dachowy zawiera górny człon
dachowy, trzymany w odstępie nad modułem dozowania paliwa
przez wiele kolumn (28) podparcia dachu, przymocowanych do
podziemnego zbiornika paliwa (18).

(32 zastrzeżenia)

A1(21) 322047
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 03 01

6(51) B60R 21/26
F42C 19/08
95 19507208
(32)95 03 02 (33) DE
96 03 01 PCT/EP96/00843
97 09 06 W096/26851 PCT Gazette nr 40/96
DYNAMIT NOBEL GMBH
EXPLOSIVSTOFF-UND
SYSTEMTECHNIK, Troisdorf, DE
Brede Uwe, Kraft Josef, Scheiderer Gerrit,
Schmid Michael
Generator gazu, stosowany zwłaszcza w
poduszkach powietrznych wyposażony w
zbiornik ładunkowy i płomienicę

(57) Generator gazu, stosowany zwłaszcza w poduszkach
powietrznych charakteryzuje się tym, że materiał (6) wytwarza
jący gaz jest umieszczony wewnątrz hermetycznie zamkniętego
zbiornika ładunkowego (9) oraz tym, że płomienica (10) jest
umieszczona wewnątrz zbiornika ładunkowego (9), która to
płomienica stanowi integralną część zbiornikaładunkowego (9),
oraz posiada tylko jeden otwór (11) odprowadzający płomień.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 322113 (22)96 05 23 6(51) B60T 13/72
(31) 95 19518716
(32) 95 05 24 (33) DE
(86)9605 23 PCT/EP96/02290
(87) 961128 W096/37393 PCT Gazette nr 52/96
(71) ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH,
Frankfurt am Main, DE
(72) Kiesen Christof, Vogt Michael
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(54) Wzmacniacz siły hamowania
(57) Proponuje się wzmacniacz siły hamowania do samo
chodów, którego zawór sterujący (12) może być uruchamiany
elektromagnesem (20) niezależnie od woli kierowcy. Żeby do
pasować charakterystykę siła-droga elektromagnesu (20) do
wykazującej załamanie siły charakterystyki zaworu sterującego
(12) (odbiornika), przewidziano kotwicę (31), składającą się z
dwóch przemieszczających się względem siebie części (46,47),
które współpracującą ze zderzakami (48, 49), ukształtowanymi
w obudowie (25) elektromagnesu (20) z przemieszczeniem osio
wym w kierunku jego działania.

(8 zastrzeżeń)

Nr 1(627)1998

pojazdami szynowymi, wyposażonymi zarówno w sprzęg sa
moczynny (7) typu SA-3 kolei szerokotorowych, jak i w sprzęg
śrubowy oraz w zderzaki boczne (8) normalnotorowych kolei
członkowskich UIC. W celu zmiany szerokości rozstawu kół
wagon (1) jest wyposażony w urządzenie do przesuwania osi,
uruchamiane samoczynnie podczas przejazdu przez specjalne
urządzenie przestawcze. Ponadto wagon (1) jest wyposażony w
dwa przełączalne systemy hamulcowe oraz z każdej strony w
samoczynny sprzęg cięgłowo-zderzny, stanowiący sprzęg mie
szany (9), dostosowany do sprzęgnięcia z innymi pojazdami
szynowymi, wyposażonymi zarówno w sprzęg samoczynny (7)
typu SA-3 kolei szerokotorowych, jak i w sprzęg śrubowy i
zderzaki boczne kolei normalnotorowych.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 320133 (22)97 05 22
6(51) B61F 7/00
(31)96 19625031
(32)96 06 22 (33) DE
(71) Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, Berlin,
DE
(72) Koch Hartmut, Hoffmann Hans-Karsten,
Wagner Matthias, Scholdan Detlef, Gasanov
Isolde
(54) Wagon towarowy dla kolei normalno i
szerokotorowej
(57) Wagon towarowy dla kolei normalno i szerokotorowej
(1435/1520 mm), dostosowany do eksploatacji zarówno na eu
ropejskich liniach normalnotorowych o szerokości tóru 1435
mm, jak i na liniach kolei państw byłego Związku Radzieckiego
o szerokości toru 1520, względnie 1524 mm, umożliwia szybkie
i łatwe przestawienie mechanizmów z jednej szerokości toru na
drugą w trakcie przejazdu przez granicę między liniami kolei
normalno i szerokotorowej.
Urządzenie hamulcowe wagonu spełnia warunki tech
niczne zarówno kolei normalno jak i szerokotorowych. Wagon
towarowy (1) jest przystosowany do sprzęgnięcia z innymi

A1(21) 315083 (22) 96 07 02
6(51) B61G 9/06
(71) Fabryka Urządzeń Mechanicznych KAMAX
S.A, Kańczuga
(72) Kubicki Antoni; Strzyż Eugeniusz;
Chmielewski Andrzej; Kędzior Józef;
Popławski Wojciech; Milczarski Kazimierz;
Laszko Anatolij Dmitrjewicz, RU;
Fiedjuszin Jurij Michajłowicz, RU;
Prichodko Władimir Iwanowicz, RU;
Sawczug Orest Makarowicz, RU;
Woronowicz Wiktor Pietrowicz, RU;
Diomin Jurij Wasiljewicz, RU; Plutin Iwan
Iwanowicz, RU
(54) Aparat pochłaniający, zwłaszcza do
kolejowych sprzęgów automatycznych
(57) Aparat pochłaniający posiada, umieszczone w korpusie
(1), dwa amortyzatory elastomerowe (4,8) o jednakowej średni
cy i różnej długości. Ponadto między płytą oporową (13) i
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jednym amortyzatorem elastomerowym (8) znajduje się element
dystansowy (12).

(3 zastrzeżenia)
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pasmowym (FP3) połączonym z zespołem wzmacniacza mocy
i transformatora linii (WMTL), z którym połączona jest ponadto
przetwornica (PT) i zespół kontroli napięcia zasilania (ZKN).
Cewki odbiorcze (R1, R2) połączone są ze wzmacniaczem se
paracyjnym (WS), który z kolei połączony jest z filtrem pasmo
wym (FP1, FP2) połączonymi dalej z zespołami detektorów
poziomu (ZD1, ZD2) oraz równolegle z mieszaczem (M) połą
czonym z filtrem pasmowym (FP3).

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 322026 (22) 96 12 30 6(51) B62M 11/16
(31) 95 9569076
(32) 95 12 30 (33) KR
(86) 9612 30 PCT/KR96/00262
(87) 97 07 10 W097/24252 PCT Gazette nr 30/97
(71) WORLD INDUSTRY CO., LTD.,
Sachang-dong, KR
(72) YooMoon-Soo
(54) Urządzenie zmiany napędu piasty roweru
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zmiany napę
du piasty roweru, zawierające sekcję zmiennika przełożenia,
zlokalizowaną z jednej strony piasty w jej obudowie (100),
przyrząd dwukierunkowego pedałowania (BDPA) z drugiej stro
ny, wewnątrz obudowy piasty (100) oraz sprzęgło (40) pomiędzy
sekcją zmiennika przełożenia, a sekcją BDPA. Realizuje ono
jednokierunkowy napęd koła roweru niezależnie od kierunku
pedałowania oraz zmienia prędkość zależnie od warunków
jazdy roweru. Natomiast z lewej strony do wydrążonej osi
(10) piasty wstawiony jest popychacz, sterowany zewnętrzną
dźwignią (3), który powoduje zmiany przełożenia, zaś z prawej
strony do wydrążonej osi (10) piasty wchodzi cięgno sworznio
we (4), które steruje sekcją BDPA. Urządzenie zmiany napędu
piasty roweru można łatwo zainstalować w konwencjonalnym
rowerze.

(12 zastrzeżeń)
A1 (21) 315079 (22) 96 07 02
6(51) B61L 1/16
(71) ABB Daimler-Benz Transportation Zwus
Sp.z O.O., Katowice
(72) Baran Jan, Ochman-Milarski Tomasz,
Staniek Piotr, Ptak Henryk, Konik Jan,
Kania Grzegorz, Stelmach Jacek, Pustoszkin
Piotr, Spyrka Krzysztof
(54) Układ do wykrywania przejazdu kół
pojazdów szynowych
(57) Układ wyposażony jest w cewki nadawcze (S1, S2)
połączone ze wzmacniaczami mocy (WM1, WM2) połączonymi
z kolei z generatorem (G), który poprzez klucze (Kl, K2) zespo
łów detektorów poziomu (ZD1, ZD2) połączony jest z filtrem
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A1(21) 315087 (22) 96 07 03
6(51) B64D 1/00
(75) Zasada Dariusz, Stryków
(54) Sposób transportu bagażu w samolotach
pasażerskich i kontener do transportu
bagażu w samolotach pasażerskich
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kształcie za pomocą drugiej formy dna, przy czym formuje się
małe wyoblenie spłaszczenia.

(17 zastrzeżeń)

(57) Wynalazek dotyczy sposobu transportu bagażu w sa
molotach pasażerskich i kontenera do transportu bagażu w
samolotach pasażerskich. Kontener (1) ma kształt zbliżony do
kadłuba (2), umieszczony jest w czasie lotu poza kadłubem (2)
i jest z nim połączony ruchomym urządzeniem (4).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 315073 (22) 96 07 03
6(51) B65D 5/00
(71) OTOR, Paryż, FR
(72) Frerot Stephane, Moreau Jean-Claude,
Mathieu Gerard
(54) Pudło kartonowe lub opakowanie kartonowe
ze sztywnego arkuszowego materiału ze
wzmocnionym uchwytem, półprodukt oraz
sposób wytwarzania takiego pudła lub
takiego opakowania

A1(21) 322140 (22) 96 04 26
6(51) B65D 1/02
(31)95 95106387
(32)95 04 27
(33) EP
(86) 96 04 26 PCT/DE96/00733
(87) 961031 W096/33857 PCT Gazette nr 48/96
(71) CONTINENTAL PET DEUTSCHLAND
GMBH, Mendig, DE
(72) Seul Andreas
(54) Geometria dna pojemników polietylenowych
wielokrotnego użytku
(57) Przedmiot zgłoszenia dotyczy geometrii den butelek
polietylenowych, które posiadają wypukłość skierowaną do we
wnątrz, aby jednocześnie zachowały stabilność temperaturową,
przy myciu gorącą wodą i mogły być poddane pełnej kontroli
wizualnej. Aby osiągnąć te cele, w rozwiązaniu zaproponowano
zastosowanie konstrukcji formy dna (1, 1a, 1b, 1c) o kształcie
stożka ściętego, na którym w pierwszym etapie rozdmuchiwania
formującego prefabrykatu kształtuje się geometrię dna półfabry
katu powstającego pojemnika, która w przekroju poprzecznym
posiada faliste wytłoczenie. Obok tego osiąga się jeszcze dalszy
zaskakujący efekt polegający na tym, że przy zastosowaniu tej
geometrii dna, można osiągnąć oszczędność materiału docho
dzącą do 10%, w porównaniu do konstrukcji den pojemników,
o większej grubości przeznaczonych do mycia w gorących
płynach. Automatycznie, faliście kształtująca się geometria dna
może być potwierdzona w jej zasadniczo już uformowanym

(57) Niniejszy wynalazek dotyczy pudła kartonowego (1),
półproduktu i sposobu wykonywania pudła kartonowego z ar
kuszowego materiału. Pudło kartonowe (1) zawiera opakowanie
utworzone przez wewnętrzne i zewnętrzne klapy oraz dwa zagłębialne fragmenty narożowe (13) usytuowane odpowiednio
po każdej stronie pudła kartonowego lub opakowania, obejmu
jące linie załamania odpowiadające dwóm ściankom (3) i dwóm
przeciwległym klapom. Pudło zawiera wydłużony uchwyt zawie
rający dolną taśmę (17) wykonaną z materiału arkuszowego
utworzoną przynajmniej w części przez odłączalną część nale
żącą do przynajmniej jednej zewnętrznej klapy (10) oraz wzmac
niającą górną taśmę (22) przymocowaną do dolnej taśmy, której
końce (23) są przymocowane po każdej stronie przeciwległych
bocznych ścianek (3), poniżej wspomnianych fragmentów (13)
względem górnej powierzchni opakowania, przy czym uchwyt
roztacza lub rozciąga się przeciwległe do tych fragmentów tak,
aby po wyciągnięciu uchwytu zasadniczo prostopadle do gór
nej powierzchni opakowania, elementy uchwytu usytuowane
przeciwległe do tych fragmentów zagłębiały się w te fragmenty.

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 322020 (22) 96 02 26
6(51) B65D 5/06
(31)95 9503940
(32)95 02 28 (33) GB
(86)96 02 26 PCT/IB96/00142
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(87) 96 09 06 W096/26865 PCT Gazette nr 40/96
(71) ELOPAK SYSTEMS AG, Glattbrugg, CH
(72) Tywoniuk Andrzej Wiesław
(54) Kartonowe opakowanie z wykrojki
(57) Dolne zamknięcie kartonowego opakowania, uszczel
nianego termicznie-ciśnieniowo, składa się z czterech prosto
kątnych ścianek (P6, P7-P9, P12) i (P14-P16), z których ścianki
(P7-P9) i (P14-P16) są podzielone za pomocą linii nacięcia (S3,
S7) i (S13, S17) na wewnętrzne elementy trójkątne (P7-P9) oraz
(P14-P16) i mają centralne występy tworzone przez małe prosto
kątne elementy (P10, P11 i P17, P18), których zadaniem jest
uszczelnienie przed penetracją gazu w wierzchałkach (A1) i (A2)
do wnętrza zamknięcia. Linie nacięcia (S4, S6) i (S14, S16)
tworzą linie osłabienia wzdłuż całej szrokości podstawy central
nych występów tak, że gdy każdy występ jest na siebie składa
ny, może dopasować się do kierunku składanej na zewnątrz
ścianki (P13), w czasie składania ścianki (P13) do wewnątrz
występów, które są umieszczone między ściankami (P6) i (P13).
W wykrojce występy i ścianki (P6) i (P13) są tak wymiarowe, że
mogą zazębiać się z odpowiednimi występami i ściankami
spodu szeregu identycznych wykrojek. Krawędzie części (E11)
i (E17) wypukłości ścianki (P12) odchodzą przyległe do i równo
legle do pionowych krawędzi ścianki (P12) i mają kształt wypu
kły w kierunku występu centralnego (P13), dla współpracy z
fałdami między ścianką (P6) z jednej strony i ściankami (P9) i
(P14) z drugiej strony, dla wzmocnienia wytwarzanego zamknię
cia i ułatwienia utrzymania jego samoustawienia.
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(54) Kombinowane zamkniecie i sposób jego
wytwarzania
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest wciskane, zakręcane za
mknięcie (11) dla posiadającego gwint śrubowy pojemnika za
wierające element końcowy płytowy (12) mający centralną część
wytworzoną z metalu lub innego materiału stanowiącego barierę
tlenową, który jest przystosowany do nałożenia na wylot poje
mnika i uszczelkę do wytworzenia uszczelnienia między wylo
tem pojemnika i uszczelką. Cylindryczna osłonka (13) z two
rzywa sztucznego na zamknięciu jest utworzona przez
uformowanie jej w obecności końcówki i płyty. Co najmniej
część górnej i dolnej powierzchni końcówki płyty nie zawiera
tworzywa sztucznego. Wolna krawędź zewnętrznego obwodu
końcowego elementu płyty jest otoczona przez co najmniej
jedną wymienioną uszczelkę i wspomnianą osłonkę wykonaną
z tworzywa sztucznego.

(53 zastrzeżenia)

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 322006 (22) 96 02 14 6(51) B65D 41/04
(31) 95 9503430
(32) 95 02 21 (33) GB
95 9516347
95 08 09
GB
(86) 96 0214 PCT/GB96/00346
(87) 96 08 29 W096/26121 PCT Gazette nr 39/96
(71) MCG CLOSURES LIMITED, West
Bromwich, GB
(72) Thompson Nigel
(54) Samocentrujące się zamknięcie pojemnika

A1(21) 322130 (22) 96 03 05 6(51) B65D 39/00
(31)95 398924
(32)95 03 06
(33) US
(86) 9603 05 PCT/US96/03043
(87) 960912 W096/27532 PCT Gazette nr 41/96
(71) WHITE CAP. INC., Downers Grove, US
(72) Taber James, Marshall F.Paul, Begley
Douglas G.

(57) Wynalazek dotyczy zamknięcia pojemnika uformowa
nego jako jedna całość z tworzywa sztucznego, zawierającego
zwieńczenie (11), wystającą zeń ściankę boczną (12), której
promieniowo wewnętrzna powierzchnia ma gwint (13), przy
czym na tej wewnętrznej powierzchni ścianki bocznej w miejscu
jej połączenia ze zwieńczeniem jest utworzona odchylona po
wierzchnia (16) nachylona w kierunku od zwieńczenia, oraz
pierścieniowy elastyczny wypust (18) rozciągający się ku dołowi
i na zewnątrz z części przegubowej (26) usytuowanej na denku
wieczka w odstępie i promieniowo wewnątrz względem tej od
chylonej powierzchni, mający długość umożliwiającą przylega
nie co najmniej jego części usytuowanej przy jego swobodnym
końcu do tej odchylonej powierzchni (16), gdy wypust odkształ
ca się w kierunku na zewnątrz pod działaniem obrzeża szyjki
pojemnika, w którym zamknięcie ma być zastosowane. Za
mknięcie charakteryzuje się tym, że ma ciągły lub nieciągły
pierścień ustalający (30) wystający w dół z denka zwieńczenia
(11) i usytuowany promieniowo wewnątrz pierścieniowego wy
pustu (18), przy czym pierścień ustalający wystaje w dół na
odległość większą niż wypust (18) i ma zewnętrzną średnicę
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nieco mniejszą od wewnętrznej średnicy szyjki (20) pojemnika,
w którym ma być użyty. Tego typu zamknięcia umożliwiają
skuteczne i niezawodne zamykanie,

(13 zastrzeżeń)
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uniemożliwiającej jego odpadnięcie. W tym celu stosuje się
pierścień mocujący (3), który przy nasadzonym kołpaku pod
chwytuje zgrubienie (4), znajdujące się na wylocie pojemnika.
Ściana (2) kołpaka połączona jest trwale z pierścieniem mocu
jącym (3) za pomocą taśmy przytrzymującej (5). Pierścień mo
cujący (3) służy jednocześnie jako pierścień gwarancyjny za
mknięcia. W stanie nienaruszonym taśma przytrzymująca (5)
przebiega pomiędzy ścianą (2) kołpaka i pierścieniem mocują
cym (3), wzdłuż obwodu gwintowanego kołpaka i za pomocą
żeber żądanego zerwania (14, 14a) połączona jest zarówno z
pierścieniem mocującym (3) jak i z dolną krawędzią ściany
kołpaka. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo zniszczenia tych
żeber (14, 14a) podczas montażu gwintowanego kołpaka, a
jednocześnie zapewnić to, że pierścień mocujący (3) nasadzo
nego kołpaka osadzony jest trwale na wylocie pojemnika, pier
ścień mocujący posiada liczne języczki (8), wystające z jego
wewnętrznej powierzchni promieniowo do wewnątrz, które przy
nasadzonym kołpaku skierowane są do góry w stronę dna (1)
kołpaka i podchwytują zgrubienie (4) na wylocie pojemnika.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 315081 (22) 96 07 02 6(51) B65G 19/00
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Gliwice
(72) Mazurkiewicz Tadeusz, Chruszcz Jerzy,
Drwięga Andrzej, Golanka Leszek
(54) Przenośnik zgrzebłowy

A1(21) 321942 (22) 96 02 01 6(51) B65D 41/34
(31)95
502
(32)95 02 21 (33) CH
(86) 96 02 01 PCT/CH96/00040
(87) 96 08 29 W096/26122 PCT Gazette nr 39/96
(71) CROWN CORK AG, Reinach, CH
(72) Bosi Udo, Kirchgessner Michael
(54) Gwintowany kołpak z taśmą przytrzymującą
(57) Wynalazek dotyczy gwintowanego kołpaka, który połą
czony jest z pojemnikiem za pomocą taśmy przytrzymującej (5),

(57) Przenośnik zgrzebłowy, wyposażony w układ, sygnali
zujący uszkodzenie zgrzebeł lub zerwanie nitki (2) lub (3) łańcu
cha zgrzebłowego, charakteryzuje się tym, że ma zespoły (1)
czujników położenia końców zgrzebła, rozmieszczone parami
po obu stronach rynnociągu, na przeciw siebie w płaszczyźnie
poprzecznej do osi wzdłużnej przenośnika. Zespoły (1) czujni
ków są połączone, poprzez jednostkę (6) analizującą sygnały
odpowiednich par zespołów (1) czujników, z blokiem (7), steru
jącym ruchem przenośnika.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 315082 (22) 96 07 02 6(51) B65G 19/18
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Gliwice
(72) Drwięga Andrzej, Chruszcz Jerzy, Golanka
Leszek, Mazurkiewicz Tadeusz
(54) Zabezpieczenie blach spągowych rynien
przenośnika
(57) Zabezpieczenie polega na tym, że w dolnym przedziale
zgrzebłowym, w rejonie wysypowego napędu (5), w zamian za
co najmniej pierwszą, narażoną na zniszczenie, blachę zamyka
jącą dolny przedział zgrzebłowy przenośnika jest mocowana do
przenośnika, z możliwością zmiany położenia, kontrolna płyta
(1). W rejonie kontrolnej płyty (1) jest usytuowany co najmniej
jeden czujnik (2) zmiany położenia płyty (1), który jest połączony
z zespołem sterującym pracą przenośnika.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 320818 (22)97 06 27
6(51) B66F 5/04
(31) 96 19626119
(32) 96 06 28
(33) DE
(75) Keitler Paul Erich, Bad Nauheim, DE
(54) Podnośnik manewrowy
(57) Podnośnik manewrowy, zwłaszcza do podnoszenia po
jazdów, maszyn roboczych i podzespołów maszyn wyposażony
w osadzone obrotowo ramię podnoszące oraz w podwozie
przejmujące siłę reakcji i zaopatrzony w dwie równoległe osie z
zamocowanymi na nich nieskrętnymi kołami (43, 44) jezdnymi
jest wyposażony dodatkowo w co najmniej jedno skrętne koło
(46) manewrowe, którego powierzchnia jezdna przy nieobciążonym albo całkowicie opuszczonym ramieniu podnoszącym
znajduje się poniżej płaszczyzny utworzonej przez powierzch
nię jezdną kół (43, 44) nieskrętnych. Przy takim położeniu kół
(46) manewrowych jedna para kół jezdnych nie ma kontaktu z
podłożem. Po obciążeniu podnośnika lub podniesieniu ramie
nia podnoszącego ze skrajnie dolnego położenia powierzch
nia jezdna kół (46) manewrowych podnosi się powyżej płasz
czyzny utworzonej przez powierzchnię kół jezdnych lub do
poziomu tej płaszczyzny lub w przypadku stosowania kół z
materiału elastycznego lub opon pneumatycznych odkształca
się i wszystkie koła jezdne mają kontakt z podłożem i przeno
szą całe obciążenie.

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 315000 (22) 96 06 26 6(51) B65G 47/00
(71) Akademia Techniczno-Rolnicza
imJJ.Śniadeckich, Bydgoszcz
(72) Kałużny Wojciech
(54) Urządzenie do osiowego przemieszczania
przedmiotów o małej sztywności
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do osiowego
przemieszczania przedmiotów, zwłaszcza o małej sztywności,
jak węży, pojemników z tworzywa sztucznego, poddawanych
np. procesom utylizacyjnym. Istota wynalazku polega na tym,
że podajnik ma kształt rury z rolkami (3,4), które usytuowane są
w gniazdach (5, 6).

(2 zastrzeżenia)
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DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1(21) 321934 (22) 96 02 20 6(51) C01B 17/04
(31) 95 9501989
(32)95 02 21
(33) FR
(86) 96 02 20 PCT/FR96/00266
(87) 96 08 29 W096/26157 PCT Gazette nr 39/96
(71) L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME
POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE,
Paris, FR
(72) Djavdan Ebrahim, Koenig Jacques, Nicolas
Jean-Francois, Queudot Vincent, Charon
Olivier
(54) Sposób częściowego utleniania strumienia
gazu, zawierającego siarkowodór
(57) Sposób częściowego utleniania w piecu Clausa stru
mienia gazu, zawierającego siarkowodór, charakteryzuje się
tym, że (a) strumień gazu, zawierający siarkowodór i wzbogaco
ny w tlen wstrzykuje się do pieca Clausa z zasadniczo równo
ległymi prędkościami, (b) prędkość wstrzykiwania strumienia
gazu, zawierającego siarkowodór i prędkość wstrzykiwania
wzbogaconego w tlen strumienia gazu są regulowane, (c) tlen
we wzbogaconym w tlen strumieniu gazu reaguje z siarkowodo
rem i (d) na wyjściu z pieca Clausa otrzymuje się strumień gazu,
zubożony w siarkowodór i wzbogacony w siarkę.

(15 zastrzeżeń)
A1(21) 315003 (22) 96 06 26 6(51) C01B 25/18
(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Fligier Mirosław, Kossuth Andrzej,
Dzięgielewska Maria
(54) Sposób wytwarzania ortofosforanu (V)
amonu i magnezu w postaci
grubokrystalicznej w wysokim stopniu
wolnego od żelaza i baru
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania orto
fosforanu (V) amonu i magnezu w wysokim stopniu wolnego od
żelaza i baru z zanieczyszczonych tymi metalami wodnych
rzotworów soli magnezu i kwasu ortofosforowego (V) i/lub soli
amonowych kwasu ortofosforowego (V).
Sposób wytwarzania polega na tym, że z rozpuszczal
nych soli magnezu i dwu lub trój amonowej soli kwasu etylenodiaminotetraoctowego wytwarza się przy pH w zakresie
3,5-4,5, trudno rozpuszczalny kompleks magnezu i kwasu
etylenodiaminotetraoctowego (MgHfeY • 6H2O), który separuje
się od roztworu macierzystego i przemywa, następnie do mie
szanej zawiesiny MghfeY • 6H2O wprowadza się kwas orto
fosforowy (V) i/lub wodoroortofosforan (V) amonu lub/i
dwuwodoroortofosforan (V) amonu i amoniak do uzyskania
pH roztworu w zakresie 6,75-8,5, po czym miesza się przez
pewien czas układ reakcyjny, separuje od roztworu re
akcyjnego 6-hydrat ortofosforanu (V) amonu i magnezu
(MgNH4P04 ■ 6H2O) przemywa go wodą i suszy.
Porces przebiega według równań: MgCfe + (NhU^HteY
+ 6H2O = MgH2Y • 6H2O + 2NH4CI
MgH2Y • 6H2O + (NH4)2 HP0 4 + 2NH3 = MgNH 4 P0 4
• 6H2O + (NH4)aHY.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 315002 (22)9606 26
6(51) C01F 5/28
(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Fligier Mirosław, Kossuth Andrzej
(54) Sposób wytwarzania dobrze sączalnego
fluorku magnezu wolnego od żelaza
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania do
brze sączalnego fluorku magnezu wolnego od żelaza, który
polega na tym, że z rozpuszczalnych soli magnezu zawierają
cych jony żelaza w ilości nie większej niż 1% i dwu- lub trójamonowej soli kwasu etylenodiaminotetraoctowego (zwanych dalej
odpowiednio (NH4)2H2Y, (NhUJaHY) wytwarza się, przy pH w
zakresie 3,5-4,5, trudnorozpuszczalny kompleks magnezu i
kwasu etylenodiaminotetraoctowego (MghteY • 6H2O), który
separuje się od roztworu macierzystego i przemywa, następnie
do mieszanej zawiesiny MgHteY • 6H2O wprowadza się wolno
roztwór wodny fluorku amonu, zawierającego żelazo w ilości nie
większej niż 1% w przeliczeniu na bezwodną sól fluorkową, po
czym miesza się przez pewien czas. Z zawiesiny reakcyjnej
separuje się wytworzony MgF2 od roztworu poreakcyjnego,
przemywa go wodą i suszy. Przedstawiony proces przebiega
według równań : MgCI 2 + (NH4)2H2Y + 6H2O = MgH2Y •
6H2O + 2NH4CI, MgH2Y • 6H2O + 2NH4F = MgF2 + 6H 2 0 +
(NH4)2H2Y.
Równocześnie w roztworze następuje kompleksowanie
jonów żelaza w formie rozpuszczalnej.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 322089 (22) 96 03 01 6(51) C01F 11/18
(31)95 951727
(32)95 03 02
(33) ZA
(86)96 03 01 PCT/GB96/00488
(87) 96 09 06 WO96/26902 PCT Gazette nr 40/96
(71) PRETORIA PORTLAND CEMENT
COMPANY LIMITED, Johannesburg, ZA;
Gomersall John Edward, Sandton, ZA
(72) Ramsay James łan
(54) Sposób strącania węglanu wapnia
(57) Sposób wytwarzania strącanego węglanu wapnia w
reakcji wodnego roztworu azotanu wapnia [Ca(NC*3)2j z wod
nym roztworem węgalnu amonu [(Nł-U^COa] oraz doprowadze
nie do wytrącenia się węglanu wapnia z uzyskanej mieszaniny
zawierającej [NH4NO3] wługu macierzystym, charakteryzuje się
tym, że (i) roztwór azotanu wapnia [Ca(NÜ3)2] wykorzystywany
w procesie wytwarza się przez szlamowanie wapna [CaO] w
wodzie w obecności azotanu amonu [NH4NO3] z wytworzeniem
azotanu wapnia [Ca(N03)2] i wodorotlenku amonu [NH4OHI w
roztworze, przesączenie roztworu w celu usunięcia z niego
składników stałych oraz ogrzewanie przesączu w celu zdysočjowania wodorotlenku amonu [NH4OH] i odpędzenia gazowego
amoniaku [NH3] z roztworu; (ii) wykorzystywany roztwór węgal
nu amonu [(NhU^COs] wytwarza się przez absorpcję gazowego
amoniaku [NH3] i gazowego dwutlenku węgla [CO2] w wodzie,
przy czym gazowy amoniak korzystnie pochodzi z powyższego
etapu (i), w którym ogrzewa się roztwór [Ca(N03)2J; oraz (iii)
stosowany azotan amonu pochodzi z fazy strącania, w której
węglan wapnia wytrąca się z ługu macierzystego zawierającego
azotan amonu.

(7 zastrzeżeń)
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A1(21) 314972 (22)96 06 26
6(51) C02F1/28
(71) Zakład Rozwoju Nowych Technik Ochrony
Środowiska ELIMP Sp. z o.o., Warszawa
(72) Możaryn Włodzimierz, Latawiec Eugeniusz,
Dydycz Leszek, Grudowski Grzegorz, Birke
Beata, Pasewicz Jacek, Bartosik Jolanta
(54) Sposób prowadzenia filtracji wody przez
złoże granulowanego węgla aktywnego,
zwłaszcza pracującego w trybie biologicznym
(57) Istota sposobu, w którym wodę surową przepuszcza
się przez złoże granulowanego węgła aktywnego i korzystnie
uprzednio poddaje procesowi napowietrzania i/lub ozonowania
oraz ewentualnie koagulacji i filtracji mechanicznej, polega na
tym, że część wody, przefirtrowywanej przez złoże (F), ponownie
przetłacza się przez to samo złoże (F), przy czym przepływ (Q3)
wody w złożu (F), wzięty na jednostkę powierzchni złoża (F),
ustala się na poziomie nie większym niż 30 m/h i nie mniejszym
niż 8 m/h, natomiast złoże (F) korzystnie okresowo f luidyzuje się
gazem, najkorzystniej powietrzem z ewentualnym dodatkiem
ozonu. Wodę, ponownie zawracaną do procesu filtracji, można
poddać napowietrzaniu lub ozonowaniu. W określonych przy
padkach przepływ (Q2) wody, ponownie zawracanej do proce
su filtracji, zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do zmian
przepływu (Q1) wody surowej.

31

Sposób polega na tym, że roztwór wodny zawierający
związki chromu zakwasza się do pM równego 4.0 do 6.0, korzy
stnie 5.0, dodaje się do niego rozdrobnionego węgla aktywnego
i mieszaninę poddaje się ciągłemu mieszaniu do momentu
zaadsorbowania chromu na węglu aktywnym, po czym węgiel
ten usuwa się i ewentualnie poddaje regeneracji. Wynalazek w
odmianie pozwalającej na oczyszczanie roztworów wodnych, a
zwłaszcza wody ze źródeł naturalnych, w procesie przepływo
wym, polega na tym, że złoże węgla aktywnego o wysokości 0,3
do 3,0 m, korzystnie 2,0 m, po umieszczeniu w kolumnie filtra
cyjnej zakwasza się do.wartości pH 4,0 do 6,0, korzystnie 5,0,
po czym przez tak przygotowane złoże przepuszcza się z pręd
kością 1,0 do 60 m/h oczyszczany ze związków chromu roztwór
wodny. Przed wprowadzeniem na kolumnę filtracyjną odczyn
pH oczyszczanego roztworu wodnego także doprowadza się do
wartości 4,0 do 6,0, korzystnie 5,0.
Regeneracji złoża węgla aktywnego zawierającego
związki chromu dokonuje się w obu odmianach wynalazku
przez zalanie złoża zasadowym roztworem wodnym do uzyska
nia pH powyżej 8,0, korzytsnie 12,0, przetrzymanie go w tych
warunkach przez 3-72 h i następnie, po usunięciu tego roztworu,
przepłukanie regenerowanego złoża kolejną porcją zasadowe
go roztworu wodnego, o takim samym pH jak uprzednia kąpiel
objętościowo równą co najmniej jednej objętości regenerowa
nego węgla aktywnego.

(4 zastrzeżenia)

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 315130 (22) 96 07 04
6(51) C02F 1/52
(75) Spisak Wojciech, Opole; Idzik Jerzy, Opole;
Latocha Czesław, Opole; Kossakowski
Andrzej, Opole
(54) Sposób chemicznego oczyszczania ścieków
zawierających jony siarczanowe i
siarczynowe i mieszanina reakcyjna do
realizacji tego sposobu
(57) Ścieki o kwaśnym odczynie zwierające jony siarczano
we i siarczynowe poddaje się działaniu mieszaniny reakcyjnej,
którą stanowi roztwór metaglinianu sodu i wodorotlenku sodu w
wodzie o silnie alkalicznym odczynie, pH > 9, w wyniku czego
odczyn kwaśny ścieku ulega zobojętnieniu, a równocześnie
powstają siarczany i siarczyny glinu z jonów siarczanowych i
siarczynowych obecnych w ścieku w reakcji z metaglinianem
sodu pochodzącym z mieszaniny reakcyjnej. Dalszy proces
koagulacji przebiega analogicznie do znanych procesów. Roz
wiązanie pozwala na otrzymywanie koagulantów w formie in
satu nascendi w całej objętości oczyszczonych ścieków, co
podnosi efektywność ich oddziaływania, a równocześnie obec
ne w roztworze jony siarczanowe i siarczynowe tworzą trudno
rozpuszczalne sole glinu, które wypadając z roztworu stanowią
zarodniki do koagulacji.

(2 zastrzeżenia)

Al(21) 315100

(22)96 07 03

6(51) C02F1/28
C01G 37/00
(71) Uniwersytet im.Adama Mickiewicza, Poznań
(72) Nawrocki Jacek, Wiśniewski Przemysław,
Dąbrowska Agata
(54) Sposób usuwania związków chromu z
roztworów wodnych

(57) Wynalazek dotyczy sposobu usuwania związków chro
mu z roztworów wodnych metodą sorpcji na węglu aktywnym i
jednocześnie rozwiązuje problem regeneracji użytego w wyna
lazku złoża węglowego.

A1(21) 320603 (22) 97 06 17
6(51) C02F 3/00
(31) 96 19624833
(32) 96 06 23
(33) DE
(71) ENVICON Klärtechnik
Verwaltungsgesellschaft mbH, Dinslaken,
DE
(72) Bassfeld Hans-Joachim
(54) Oczyszczalnia ścieków
(57) Wynalazek dotyczy oczyszczalni ścieków z ca najmniej
jedną częścią oczyszczalni wyposażoną w podłoże stałe, przy
czym podłoże stałe (14) zamocowane jest w tej części (12)
oczyszczalni przesuwnie, w całości lub w częściach.

(13 zastrzeżeń)
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Al(21) 322050 (22) 96 12 12
6(51) C02F 9/00
(31) 96
6
(32) 96 0102
(33) AT
(86) 96 12 12 PCT/AT96/00245
(87) 97 07 10 W097/24293 PCT Gazette nr 30/97
(71) BWT AKTIENGESELLSCHAFT,
Mondsee, AT
(72) Wieser-Linhart Emil
(54) Sposób i instalacja do wiązania substancji
żywicznych i smołowych w instalacjach
płuczek mokrych i elektrofiltrów mokrych
(57) Sposób wiązania zemulgowanych substancji żywicz
nych i smołowych zawartych w wodach obiegowych instalacji
płuczek mokrych i elektrofiltrów mokrych dla gazów odpadko
wych otrzymywanych w przemyśle drzewnym, charakteryzuje
się tym, że do wody obiegowej dozuje się pył drzewny, który
zemulgowane substancje wchłania adsorpcyjnie i ten pył usuwa
się z obiegu wodnego i sedymentuje.
Przedmiotem zgłoszenia jest też instalacja do stosowa
nia sposobu.

Al(21) 322018 (22) 96 02 27 6(51) C02F 3/32
(31)95 395451
95 434659

(32)95 02 28
95 05 04

(7 zastrzeżeń)

(33) US
US

(86) 96 02 27 PCT/US96/02628
(87) 96 09 06 WO96/26906 PCT Gazette nr 40/96
(71) LEMNA CORPORATION, Mendota
Heights, US
(72) NgoVietH.
(54) Hybrydowy system usuwania biologicznych
składników odżywczych
(57) Układ hybrydowy do usuwania biologicznych składni
ków odżywczych ze ścieków obejmuje reaktor osadu czynnego
(14) oraz odstojnik (15) połączone z końcowym stawem hydroponicznym (12). Przedmiotem wynalazku jest też sposób usu
wania biologicznych składników odżywczych ze ścieków.

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 320812 (22) 97 06 27
6(51) C03B 5/00
(31) 96 671894
(32)96 06 28
(33) US
(71) Owens-Brockway Glass Container Inc.,
Toledo, US
(72) DiFrank Frank J., Scott Garrett L.
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania porcji
powlekanego szkła
(57) Sposób wytwarzania porcji powlekanego szkła polega
na tym, że poniżej pierwszego zasobnika wstępnego (30) umie
szcza się dolną misę (32), a poniżej drugiego zasobnika (34)
umieszcza się górny koniec rynny doprowadzającej (36), której
dolny koniec umieszcza się w dolnej misie (32). Rynnę dopro
wadzającą (36) mocuje się ruchomo w kierunku poziomym,
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pionowym i kątowym względem drugiego zasobnika (34) i do
lnej misy (32) za pośrednictwem pierwszego zespołu wózkowe
go (38), a dolną misę (32) mocuje się ruchomo w kierunku
poziomym i pionowym względem pierwszego zasobnika wstę
pnego (30) i rynny doprowadzającej (36) za pomocą drugiego
zespołu wózkowego (40). Dostarcza się szkło pierwszego typu
z pierwszego zasobnika wstępnego (30) i szkło drugiego typu z
drugiego zasobnika wstępnego (34) do dolnej misy (32) i łączy
się dwa typy szkław porcję szkła powlekanego. Ujawniono także
urządzenie do wytwarzania porcji powlekanego szkła.

(29 zastrzeżeń)
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A1(21) 322119 (22)9612 26 6(51) C03C 25/02
(31)96 9600068
(32)96 0105
(33) FR
(86) 9612 26 PCT/FR96/02084
(87) 97 07 17 W097/25288 PCT Gazette nr 31/97
(71) VETROTEX FRANCE, Chambery, FR
(72) Moireau Patrick, Pousse Christelle
(54) Kompozycja natłuszczająca do włókien
szklanych, sposób jej stosowania oraz
otrzymywane produkty
(57) Wynalazek niniejszy dotyczy włókna szklanego powle
czonego kompozycją natłuszczającą utworzoną z roztworu o
lepkości mniejszej lub równej 400 cP, składającego się z roz
puszczalnika w ilości mniejszej niż 5% wagowych i z co najmniej
jednego systemu bazowego polimeryzującego termicznie, przy
czym wymieniony system bazowy zawiera co najmniej 60%
wagowych składników o masie cząsteczkowej poniż ej 750 i co
najmniej 60% wagowych mieszaniny złożonej ze składnika(ów)
mającego co najmniej jedną reaktywną grupę funkcyjną epo
ksydową i składnika(ów) mającego co najmniej jedną reaktywną
grupę funkcyjną aminową (korzystnie, aminy pierwszorzędowej
lub drugorzędowej), przy czym zawartość składnika(ów) mają
cego co najmniej jedną reaktywną grupę funkcyjną aminową
stanowi co najmniej 6% wagowych kompozycji. Wynalazek
dotyczy również kompozycji sposobu stosowania tej kompozy
cji oraz sposobu wytworzenia włókien powleczonych wymienio
ną kompozycją.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 320874 (22) 97 07 01 6(51) C04B 12/04
(31) 96 19626953
(32) 96 07 04
(33) DE
(71) Hebel Aktiengesellschaft, Emmering, DE
(72) Falke Silke, Frey Emmo, Koerdt Frithjof
(54) Sposób wytwarzania lekkiej,
otwartoporowatej mineralnej płyty
izolacyjnej

A1(21) 315047 (22)96 07 01 6(51) C03C 3/087
(75) Tuszyński Wacław, Warszawa; Grochowski
Marek, Warszawa
(54) Skład chemiczny szkła płaskiego
wytwarzanego metodą FLOAT
(57) Skład chemiczny szkła zawiera cztery główne składniki
celowo wprowadzone do szkła, a mianowicie: 70-74% SÍO2,
1-3% AI2O3, 7-13% CaO, 8-16% NazO. Skład ten nie zawiera
tlenku MgO poza zanieczyszczeniami, unika się stosowania
dolomitu.

(1 zastrzeżenie)

(57) W celu wytworzenia lekkiej, otwartoporowatej mineral
nej płyty izolacyjnej o gęstości w stanie surowym poniżej 130
kg/m wytwarza się wodną zawiesinę ciał stałych przez inten
sywne mieszanie w intensywnym mieszalniku z obrotowym
zbiornikiem mieszanego materiału i z narzędziem mieszającym,
wirującym z dużą prędkością obrotową, dodając do mieszalnika
wodę i w przeliczeniu na suchą masę 40-48% wag. mączki
kwarcowej o powierzchni właściwej według BET przynajmniej
2,5 m2/g, 15-20% wag. wodorotlenku wapnia o powierzchni
właściwej przynajmniej 15 m2/g, 25-35% wag. cementu, 0,30,5% wag. środka nadającego właściwości hydrofobowe i resztę
stanowią dodatki, przy czym stosunek cementu do wodorotlen
ku wapnia wynosi 1,5-2,3:1, zawartość spoiwa mieści się w
zakresie 35-52% wag., a stosunek wody do ciał stałych w zawie
sinie (bez pianki) wynosi 0,7-1,2. Przygotowuje się piankę z
wody, powietrza i środka porotwórczego, mającą gęstość w
stanie surowym 40-50 kg/m , wprowadza się tę piankę w wodną
zawiesinę ciał stałych do zbiornika mieszanego materiału, przy
pracującym mieszalniku i miesza się piankę z mniejszą prędko
ścią obrotową mieszadła w ciągu maksimum 120 sekund, a
nstępnie wylewa się surową mieszaninę do przynajmniej jednej
formy, pozostawia się ją do zestalenia się w jeszcze prastyczną
kształtkę o wystarczającej wytrzymałości w stanie świeżym, uno
si się plastyczną kształtkę z dna formy za pomocą podciśnienia,
tnie się ją za pomocą drutów na oddzielne płyty izolacyjne i
utwardza się płyty izolacyjne w autoklawie,

(14 zastrzeżeń)
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A1(21) 315070 (22)96 07 01 6(51) C07C 31/08
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Gryta Marek, Morawski Antoni Waldemar
(54) Układ do wytwarzania alkoholu etylowego
(57) W układzie pomiędzy fermentatorem (1) i zbiornikiem
alkoholu etylowego (2), umieszczony jest separator membrano
wy (3), składający się z co najmniej jednego modułu membra
nowego, mającego membrany hydrofobowe (4), których pory
wypełnione są fazą gazową.

(3 zastrzeżenia)
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Szybkość przepływu cieczy przez złoże kationitu jest nie mniej
sza niż 0,5 m3/m kh, a katalizator jonitowy poddawany aktywo
waniu powinien posiadać pojemność wymienną nie mniejszą
niż 3 mol(H + )/kg suchej masy kationitu.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 322137

(22)96 02 23 6(51) C07C 67/343
C07C 69/76
(31) 95 398841
(32) 95 03 06
(33) US
(86) 96 02 23 PCT/US96/02463
(87) 96 09 12 W096/27577 PCT Gazette nr 41/96
(71) EASTMAN CHEMICAL COMPANY,
Kingsport, US
(72) Wang Richard Hsu-Shien
(54) Sposób wytwarzania estrów kwasu
stilbenodwukarboksylowego

(57) Ujawnia się w szczególności sposób wytwarzania
estrów 4,4'-stilbenodwukarboksylanowych w trójetapowym
procesie, stosującym kwas p-toluilowy, p-formylobenzoesan al
kilowy i fosforyn trójalkilowy.
Etapy te obejmują: (1) wytwarzanie kwasu p-(chlorometylo)-benzoesowego przez chlorowanie kwasu p-toluilowego
chlorkiem sulfurylu w obecności inicjatora wolnych rodników i
chlorobenzenu lubdwuchlorobenzenu, (2) kontaktowanie kwa
su p-(chlorometylo)-benzoesowego z etapu (1) z fosforynem
trójalkilowym w celu wywtowrzenia związku fosfonianowego
oraz (3) kontaktowanie związku będącego estrem fosfoniancwym z etapu (2) z p-formylobenzoesanem alkilowym w obecno
ści alkoholanu metalu alkalicznego i obojętnego rozpuszczalnika w celu wytworzenia 4,4'-stilbenodwukarboksylanu
dwualkilowego.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 322138

A1(21) 314992 (22)96 06 25 6(51) C07C 39/16
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle;
Zakłady Chemiczne BLACHOWNIA S.A,
Kędzierzyn-Koźle
(72) Krueger Andrzej, Balcerowiak Wojciech,
Grzywa Edward, Kołt Józef, Kościuk
Ryszard, Rzodeczko Anna, Zając Eugeniusz,
Mróz Jerzy
(54) Sposób otrzymywania bisfenolu A
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania bi
sfenolu A (2,2-di(4-hydroksyfenylo)propanu) ze stałą wysoką
wydajnością i selektywnością reakcji kondensacji fenolu z ace
tonem. Istotą wynalazku jest to, że katalizator jonitowy w postaci
kationitu żelowego lub makroporowatego w postaci sulfonowa
nego kopolimeru styrenu z diwinylobenzenem o zawartości
diwinylobenzenu 2-25%, który został częściowo zdezaktywowany w procesie syntezy bisfenolu A, poddaje się aktywowaniu w
wyniku kontaktowania w temperaturze 60-100°C z mieszaniną o
składzie: 50-95% wagowych fenolu, 2-25% wagowych bisfenolu
A, 0,01 -3% wagowych acetonu, 0,1 -3% wagowych wody, 1 -20%
wagowych produktów ubocznych syntezy bisfenolu A i 0,1-5%
wagowych tiozwiązku użytego w charakterze aktywatora, który
ulega związaniu z 5-25% molowych grup sufonowych kationitu.

(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)96 02 23 6(51) C07C 67/343
C07C 69/76
95 398840
(32) 95 03 06
(33) US
96 02 23 PCT/US96/02465
96 09 12 W096/27578 PCT Gazette nr 41/96
EASTMAN CHEMICAL COMPANY,
Kingsport, US
Wang Richard Hsu-Shien, Bryan Carl Alfred
Jr, Eller Bill Arthur
Sposób wytwarzania estrów
stilbenodwukarboksylanowych

(57) Ujawnia się sposób wytwarzania estrów 4,4' -stilbe
nodwukarboksylanowych w czteroetapowym procesie, wycho
dząc z p-formylobenzoesan u alkilowego i stosując fosforyny i
fosfoniany jako związki pośrednie.
Etapy te obejmują: (1) wytwarzanie p-(hydroksymetylo) benzoesanu alkilowego przez uwodornienie p-formylobenzoesanu alkilowego, (2) kontaktowanie p-(hydroksymetylo)
benzoesanu alkilowego z etapu (1) z fosforynem trójalkilowym
w celu wytworzenia związku będącego estrem fosforynowym o
wzorze (4), (3) kontaktowanie estru fosforynowego z etapu (2) z
katalityczną ilością jodu w celu przekształcenia tego estru fosfo
rynowego w odpowiedni ester fosfonianowy oraz (4) kontakto
wanie tego związku będącego estrem fosfonianowym z etapu
(3) z p-formylobenzoesanem alkilowym w obecności alkohola
nu metalu alkalicznego i obojętnego rozpuszczalnika w celu
wytworzenia 4,4'-stiibenodwukarboksylanu dwualkilowego.

(6 zastrzeżeń)
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(54) Związki l-arylo-2-acyloamino-etanu i ich
zastosowanie jako antagonistów
neurokininy, a szczególnie neurokininy 1
(57) Wynalazek dotyczy w szczególności 1-arylo-2-acyloamino -etanu o wzorze 1, w którym Ri jest arylem lub heteroarylem, R2 jest wodorem, niższym alkilem lub niższym aryloalkilem,
R3 jest wodorem, niższym alkilem, arylem lub heteroarylem, R4
jest arylem lub heteroarylem, X jest C1-C7 alkilenem, C2-C7
alkenylenem lub C4-C7 alkandienylenem i Am jest niepodstawioną lub mono- lub dipodstawioną grupą aminową tak rozu
mianą, że obejmuje także grupę aminową, w której aminowy
atom azotu jest wbudowany w pierścień oraz ich soli, posiada
jących własności farmaceutyczne i zwłaszcza efektywnych jako
NK1 antagonistyczne.

(19 zastrzeżeń)
A1(21) 315010 (22) 96 06 28 6(51) C07C 227/34
(71) Instytut Chemii Przemysłowej
im.Prof.Ignacego Mościckiego, Warszawa
(72) Marczak Ewa, Lipkowski Andrzej W.,
Baranowska Bożenna,
Makulec-Niewiarowska Irmina,
Kazimierczak Jerzy, Grabska Zofia, Rybak
Hanna, Kowalska Katarzyna
(54) Sposób enzymatycznego otrzymywania
enancjomerów pochodnych aminokwasowych
(57) Sposób enzymatycznego otrzymywania enancjomerów
pochodnych aminokwasowych polega na tym, że mieszaninę
racemiczną aminokwasu poddaje się estryfikacji znanymi meto
dami, a otrzymany ester aminokwasu poddaje się reakcji ze
związkami organicznymi, zawierającymi grupę blokującą azot
ti-aminowy estru aminokwasu, korzystnie grupę tertbutyloksykarbonylową, 9-fluorenylometoksykarbonylową lub benzyloksykarbonylową, następnie prowadzi się selektywną hy
drolizę estru L-aminokwasu N-chronionego z mieszaniny
racemicznej estru przy użyciu enzymu, w mieszaninie wody i
rozpuszczalnika organicznego, przy pH 4-10, w temperaturze
10-50°C. Następnie rozdziela się znanymi metodami powstałą
mieszaninę L-aminokwasu N-chronionego oraz estru D-aminokwasu N-chronionego, zaś ester D-aminokwasu N-chronionego
poddaje się hydrolizie w obecności kwasu lub zasady, otrzymu
jąc D-aminokwas N-chroniony. Enancjomery otrzymane w/w
sposobem stosuje do syntezy peptydów.

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 322001

(22)96 02 09 6(51) C07C 237/22
C07C 311/51
C07D 213/40
C07D 209/04
C07D 211/58
C07D 295/185
C07D 295/13
A61K 31/16
A61K 31/44
A61K 31/40
A61K 31/445
A61K 31/18
(31)95 95810117
(32)95 02 22
(33) EP
(86) 96 02 09 PCT/EP96/00555
(87) 96 0829 W096/26183 PCT Gazette nr 39/96
(71) NOVARTISAG,Bazylea,CH
(72) Gerspacher Marc, Von Sprecher Andreas,
Roggo Silvio, Mah Robert, Orner Silvio,
Veenstra Siem Jacob, Betschart Claudia,
Auberson Yves, Schilling Walter

A1(21) 322131

(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)96 03 07 6(51) C07C 311/29
C07D 295/18
C07D 213/56
A61K 31/535
A61K 31/44
A61K 31/495
A61K 31/40
A61K 31/18
95 401049
(32) 95 03 08
(33) US
96 03 07 PCT/US96/02679
96 0912 W096/27583 PCT Gazette nr 41/96
PFIZER INC., New York, US
Robinson Ralph P., Rizzi James P.
Pochodne kwasu
arylosulfonyloaminohydroksamowego

(57) Ujawniono m.in. związek o wzorze (I), użyteczny przy
leczeniu stanu wybranego z grupy obejmującej zapalenie sta
wów, raka, owrzodzenie tkanki, nawrót zwężenia, chorobę ozębnej, pęcherzowe oddzielanie się naskórka, zapalenie twardówki
i inne choroby charakteryzujące się aktywnością metaloproteinazy substancji międzykomórkowej, AIDS, posocznicę, wstrząs
septyczny i inne choroby związane z wytwarzaniem TNF.

(18 zastrzeżeń)
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(22)97 06 27 6(51) C07C 311/44
C07D 213/74

(31)96 96110462
97 97105363

(32)96 06 28
97 04 01

(33) EP
EP
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wytwarzania innych szkodnikobójczych związków arylopirolu.
Wynalazek obejmuje także m.in. pośrednie amidonrtryle, które
stosuje się do wytwarzania owadobójczych związków arylopirolowych.

(10 zastrzeżeń)

(71) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bazylea,
CH
(72) Bös Michael, CH; Godeł Thieny, CH;
Riemer Claus, DE; Sleight Andrew, FR
(54) Związki sulfonamidowe jako leki do leczenia
chorób ośrodkowego układu nerwowego,
sposób wytwarzania nowych związków
sulfonamidowych oraz leki zawierające takie
związki
(57) Przedmiotem wynalazku są związki o ogólnym wzorze
1, w którym: Z oznacza podstawioną grupę fenylową, podsta
wioną grupę pirydylową, podstawioną grupę pirymidylową lub
grupę o wzorze e, R1 oznacza atom wodoru, grupę aminową,
niższą grupę alkiloaminową, niższą grupę dialkiloaminową, niż
szą grupę alkilową, atom chlorowca lub grupę trřfluorometylową, R2 oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, jak
również ich farmaceutycznie dopuszczalne sole. Związki te wy
kazują selektywne powinowactwo z receptorami 5-HTe, tak więc
mogą być stosowane do leczenia lub zapobiegania chorobom
ośrodkowego układu nerwowego. Przedmiotem wynalazku jest
również sposób wytwarzania tych związków oraz leki zawierają
ce takie związki jako substancje czynne.

(19 zastrzeżeń)

A1(21) 322084

(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)96 03 01 6(51) C07D 209/42
C07D 401/12
C07D 405/12
A61K 31/40
95 9504361
(32) 95 03 04 (33) GB
96 03 01 PCT/EP96/00840
96 0912 W096/27588 PCT Gazette nr 41/96
GLAXO WELLCOME S.P.A., Verona, IT
Conti Nadia, Di Fabio Romano, De
Magistris Elisabetta, Feriani Aldo
Pochodne indolu

(57) Ujawniono związek o wzorze ogólnym (I), jego sól albo
metabolicznie nietrwały ester, sposoby ich wytwarzania, ich
zastosowanie w medycynie, a także produkty przejściowe uży
wane w celu ich wytwarzania.

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 320819 (22)97 06 27 6(51) C07D 207/34
(31)96 675504
(32)96 06 28
(33) US
(71) American Cyanamid Company, Wayne, US
(72) Venkataraman Kameswaran
(54) Sposób wytwarzania pochodnych
2-arylo-5-perfIuoroalkilopirolu oraz związki
pośrednie stosowane w tym sposobie
(57) Przedmiotem wynalazku jest jednoetapowy sposób wy
twarzania pochodnych 2-arylo-5-perfluoroalkilopirolu o wzorze
1 drogą reakcji związku o wzorze 2 ze związkiem o wzorze
H2C=C(Y)(W), Te pochodne pirolu mają właściwości owadobój
cze, a ponadto nadają się do stosowania jako prekursory do

A1(21) 322000

(22)96 02 26 6(51) C07D 211/00
C07D 309/00
C07D 335/00
A61K 31/335
A61K 31/38
A61K 31/435
(31) 95 395245
(32) 95 02 27
(33) US
95 476946
95 0606
US
95 580567
9512 29
US
(86) 96 0226 PCT/US96/02882
(87) 96 09 06 W096/26933 PCT Gazette nr 40/96
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(71) GILEAD SCIENCES, INC., Foster City, US
(72) Bischofberger Norbert W., AT; Kim Choung
U., US; Lew Willard, US; Liu Hongtao, CN;
Williams Matthew A., US
(54) Nowe selektywne inhibitory wirusowych lub
bakteryjnych neuraminidaz
(57) Opisano m.in. nowe związki o wzorach I i II, kompozycje
farmaceutyczne obejmujące inhibitory według wynalazku, spo
soby inhibicji neuraminidazy w próbkach podejrzewanych o
zawieranie neuraminidazy, sposoby leczenia lub profilaktyki
infekcji wirusowej, w szczególności grypy, a także substancje
antygenowe, polimery, przeciwciała, koniugaty związków we
dług wynalazku ze znacznikami i próby do wykrywania aktyw
ności neuraminidazy.

(123 zastrzeżenia)
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A1(21) 322028

(22)96 03 01 6(51) C07D 233/58
C07D 403/06
A61K 31/415
(31) 95 42067
(32) 95 03 01
(33) JP
(86) 96 03 01 PCT/JP96/00490
(87) 96 0906 W096/26927 PCT Gazette nr 40/96
(71) YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL
CO., LTD., Tokio, JP
(72) Yoden Toru, Okada Moniru, Kinoyama Isao,
Ishihara Tsukasa, Sakuda Syuichi, Ideyama
Yukitaka, Kudoh Masafumi
(54) Pochodne imidazoli i zawierająca je
kompozycja farmaceutyczna

(57) Ujawniono pochodne imidazolu o ogólnym wzorze (I),
ich sole, hydraty lub sorwaty, w którym to wzorze A oznacza
niższą grupę alkilenową, która może być podstawiona grupą
hydroksylową, ary I ową, niższą grupą alkilidenową lub grupa
okso (=0), X oznacza grupę metylenową lub grupę -NFr-, R
oznacza wodór, niższą grupę alkilową lub grupę aralkilową, a
R2 oznacza wodór lub niższą grupę alkilową. Związki te mają
działanie hamujące liazę 17-20 steroidową i są użyteczne w
leczeniu lub zapobieganiu chorobom wywołanym przez andro
gen i/lub estrogen m.in. rakowi gruczołu krokowego, przerosto
wi gruczołu krokowego, rakowi sutka, mastopatii, mięśniakowi
macicy i endometriozie.

(14 zastrzeżeń)
Al(21) 322114 (22)96 02 27 6(51) C07D 231/12
(31) 95 19507600
95 19509361
95 19509958

(32)95 03 04
95 0315
95 0318

(33) DE
DE
DE

(86) 96 02 27 PCT/EP96/00790
(87) 96 09 12 W096/27589 PCT Gazette nr 41/96
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE
(72) Merkle Hans Rupert, Fretschner Erich,
Schröder Jürgen
(54) Sposób wytwarzania N-podstawionych
pirazoli
(57) Sposób wytwarzania N-podstawionych pirazoli o wzo
rze ogólnym 1, w którym R1 oznacza grupę Ci-Ci2-alkilową lub
C7-C20 -fenyloalkilową, a R2, R3, R4 niezależnie oznaczają atom
wodoru, grupę C1-C12 -alkilową, CyCzo-fenyloalkilową albo
ewentualnie podstawione grupy arylowe, przez reakcję pirazoli
o wzorze ogólnym 2, w którym R2, R3 i R4 mają wyżej wymienio
ne znaczenie, z alkoholem o wzorze ogólnym R1 - O - H, w
którym R1 ma wyżej wymienione znaczenia, w temperaturze
wynoszącej 50-400°C, w obecności katalizatora, charakteryzuje
się tym, że pirazol o wzorze 2 i związek R^O-H poddaje się
reakcji w stosunku molowym wynoszącym 0,001:1 do 1:1, w
ciekłej fazie, przy lekkim podciśnieniu do nadciśnienia wynoszą
cego 250 barów (25 MPa), a jako katalizator stosuje się kwasy
i/albo ich estry alkilowe względnie ich bezwodniki w stosunku
molowym do pirazolu o wzorze 2 wynoszącym 0,0001:1 do
0,5:1.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 322134

(31)

(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)96 0314 6(51) C07D 239/88
C07D 239/74
C07C 229/56
C07C 237/30
C07D 215/22
95 9505080
(32) 95 03 14 (33) GB
95 9505858
95 03 23
GB
95 9526593
9512 28
GB
960314 PCT/EP96/01116
960919 WO96/28430 PCT Gazette nr 42/96
NOVARTIS AG, Bazylea, CH
Nussbaumer Peter
Trójpodstawione pochodne fenylowe

(57) Wynalazek dotyczy związków o podanym niżej wzorze,
sposobu ich wytwarzania, ich zastosowania w zapobieganiu lub
leczeniu zapalnych i rozrostowych schorzeń skóry oraz raka i
zawierających je kompozycji farmaceutycznych.

(12 zastrzeżeń)

38

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

A1(21) 321956 (22) 96 02 28 6(51) C07D 261/20
C07D 275/04
C07D 413/12
C07D 417/12
(31) 95
207
(32)95 02 28 (33) DK
(86) 96 02 28 PCT/DK96/00084
(87) 96 09 06 W096/26929 PCT Gazette nr 40/96
(71) H.LUNDBECK A/S, Valby Copenhagen, DK
(72) Falch Erik, Perregaard Jens Kristián,
Schousboe Arne, Krogsgaard-Larsen Povl,
Fr^lund Bente, Moltzen Lenz Sibylle
(54) Związki pochodne
4-aminotetrahydrobenzoizoksazolu bądź
-izotiazolu
(57) Związki pochodne 4-aminotetrahydrobenzołzoksazolu
bądź -izotiazolu o wzorach ogólnych "la albo 1b posiadają
czynność hamowania wychwytu GABA (kwasu y-aminomasłowego) i są użyteczne w leczeniu bólu, psychoz, drgawek, lęku
oraz zaburzeń mięśniowych i ruchowych, zwłaszcza padaczki.

(30 zastrzeżeń)
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A1(21) 322069

(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)96 03 04 6(51) C07D 295/08
C07C 279/36
C07D 521/00
C07C 279/14
A61K 31/155
A61K 31/435
A61K 31/535
A61K 31/415
95 9504350
(32) 95 03 04 (33) GB
96 03 04 PCT/FR96/00337
96 0912 W096/27593 PCT Gazette nr 41/96
SOCIETE DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D'APPLICATIONS
SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.), Paryż, FR
Broquet Colette, Chabrier de Lassauniere
Pierre-Etienne
Analogi argininy o aktywności inhibitorów
syntazy NO

(57) Ujawniono pochodne L-argininy o wzorze ogólnym 1,
sposób ich wytwarzania i kompozycje farmaceutyczne zawiera
jące te pochodne. Związki te odznaczają się aktywnością biolo
giczną jako inhibitory syntazy tlenku azotu (syntazy NO). We
wzorze ogólnym 1 A oznacza atom wodoru, niższą grupę alki
lową lub grupę nitrową, E oznacza atom tlenu lub wiązanie
kowalencyjne, n oznacza zero lub liczbę całkowitą od 1 do 12,
a każdy Ri lub R2 oznacza prosty lub rozgałęziony łańcuch
alkilowy albo Ri i R2, razem z atomem azotu, do którego są
przyłączone, tworzą nasycony lub nienasycony pierścień 5- lub
6-członowy o wzorze 5, w którym X oznacza atom wodoru, siarki
lub azotu albo grupę iminową, alkiloiminową lub metylenową.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 320820 (22)97 06 27 6(51) C07D 263/34
(31) 96 672787
(32) 96 06 28
(33) US
(71) American Cyanamid Company, Wayne, US
(72) Venkataraman Kameswaran
(54) Związki amonio-oksazolowe i
amino-oksazoliowe, sposób ich wytwarzania
oraz sposób wytwarzania owadobójczych
arylopiroli
(57) Wynalazek dotyczy amonio-oksazolowych związków
pośrednich o wzorze 1 i amino-oksazoliowych związków po
średnich o wzorze 2, wykorzystywanych w sposobie wytwarza
nia owadobójczych związków arylopirolowych.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 320912 (22)97 07 02 6(51) C07D 311/06
(31) 96 960308
(32) 96 07 02 (33) HR
(71) PLIVA, farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija,
dionicko druŠtvo, Zagrzeb, HR
(72) Trkovnik Mladen, Ivezič Zrinka, Polak
Ljerka
(54) Nowe pochodne kumaryny i sposób ich
wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku sa nowe pochodne kumaryny
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę NH2 lub
-NHCH = C(C0 2 C 2 H5)2, R 2 =R 3 =R 4 oznacza atom wodo
r u , R 5 oznacza atom fluoru, R1 = R 3 oznacza grupę
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NHCH=C(C02C2H5)2, R 2 =R 4 =R 5 oznacza atom wodoru,
R1 oznacza atom wodoru lub grupę hydroksylową, R3 oznacza
grupę NHCH=C(C02C2H5)2, R 2 =R 4 =R 5 oznacza atom wodo
ru, R oznacza grupę hydroksylową, R 2 =R 3 =R 4 oznacza atom
wodoru, R5 oznacza grupę -NHCH=C(C02C2H5)2, R 1 =R 3 =Fp
oznacza wodór, R2 oznacza grupę CH3 lub CF3, R4 oznacza
grupę -NHCH=C(C02C2H5)2, sposoby ich wytwarzania oraz
stosowanie ich w charakterze produktów pośrednich w syntezie
nowych pochodnych kumaryny posiadających potencjalne
działanie biologiczne.

(12 zastrzeżeń)
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John A, Lawrence R.Michael, Magnin
David R., Poss Michael A, Sulsky Richard
B., Tino Joseph A, Lawson John E., Holava
Henry M., Partyka Richard A, Robl Jeffrey
A
(54) Inhibitory białka przenoszącego
mikrosomowy trigliceryd i sposób ich
wykorzystania
(57) Przedstawiono w szczególności związki o podanych
niżej wzorach, hamujące białko przenoszące mikrosomowy tri
gliceryd, a tym samym przydatne m.in. w obniżaniu poziomu
lipidów w surowicy oraz w leczeniu miażdżycy tętnic i chorób
pokrewnych.

(27 zastrzeżeń)

A1(21) 315008 (22)96 06 28 6(51) C07D 401/02
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa;
INFARM Sp. z O.O., Warszawa
(72) Poślinska-Bucewka Halina, Łypacewicz
Maria Krystyna, Uszycka-Horawa Teresa,
Beczkowicz Hanna, Modzelewski Ryszard,
Obukowicz Janusz
(54) Sposób wytwarzania
5-amino-[3,4'-bipirydyn]-6(lH)-onu
(57) Sposób polega na tym, że mieszaninę poreakcyjną po
hydrolizie 5-cyjano-[3,4'-bipirydyn]-6(1H)-onu kwasem siarko
wym wylewa się na lód, otrzymując osad siarczanu 5-karbamoilo-[3,4'-bipirydyn]-6(1 H)-onu, który zobojętnia się wodorotlen
kiem sodu lub potasu albo alternatywnie alkalizuje do pH > 11,
odsącza się 5-karbamoilo-[3,4'-bipirydyn]-6(1 H)-on albo jego
sól, odsączony wilgotny osad dodaje się do roztworu podchlo
rynu lub podbrominu sodu lub potasu w środowisku wodorot
lenkiem odpowiednio sodu lub potasu w temperaturze 0-15°C i
tak otrzymaną zawiesinę wprowadza się do roztworu wodorot
lenku odpowiednio sodu lub potasu, korzystnie o stężeniu około
5N, ogrzanego do temperatury 60-80°C, po czym mieszaninę
ochładza się i wydziela wytrącony osad soli sodowej lub pota
sowej 5-amino-[3,4'-bipirydyn] -6(1H)-onu, którą w znany spo
sób przeprowadza się w wolny 5-amino-[3,4'-bipirydyn]-6(1 H)on. 5-Amino-[3,4'-bipirydyn]-6(1H)-on znajduje zastosowanie
jako lek kardiotoniczny.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 322003

(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(22)96 02 01 6(51) C07D 401/04
C07D 401/12
C07D 405/04
C07D 405/12
C07D 409/04
C07D 409/12
95 391901
(32) 95 02 21
(33) US
95 472067
95 06 06
US
96 02 01 PCT/US96/00824
96 08 29 WO96/26205 PCT Gazette nr 39/96
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
Princeton, US
Wetterau John R., Sharp Daru Young,
Gregg Richard E., Biller Scott A, Dickson

A1(21) 322019
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)96 02 21 6(51) C07D 413/04
A61K 31/445
95 95200501
(32) 95 03 01
(33) EP
96 02 21 PCT/EP96/00784
96 09 06 W096/26937 PCT Gazette nr 40/96
JANSSEN PHARMACEUTICAN.V.,
Beerse, BE
Bosnians Jean-Paul René Marie André
Prokinetyczne oksadiazole

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych oksadiazolu o
wzorze (I), w którym R1 oznacza atom wodoru lub atom chlorow
ca, R2 oznacza C1-6 alkil, C2-6 alkenyl, C2-6 alkinyl, R3 oznacza
atom wodoru lub R i R3 wzięte razem tworzą grupę C2-3 alkilenową, w której jeden lub dwa atomy wodoru ewentualnie są
zastąpione C1-4 alkilem, R4 oznacza atom wodoru, hydroksyl lub
C1-6 alkoksyl, X oznacza dwuwartościową grupę o wzorze (a-1)
lub (a-2), L oznacza grupę o wzorze -Alk-R5 lub Alk-O-R6, Alk
oznacza C1-12 alkilen, R^ oznacza atom wodoru, grupę cyjanową, C1-6 alkilokarbonyl, Ci.6-alkilosulfinyl, C1-6 alkilosulfonyl,
aryl, arylokarbonyl, tetrahydrofuran, dioksoian, dioksolan pod
stawiony C1-6 alkilem, dioksan, dioksan podstawiony Ci-e alki
lem, R6 oznacza atom wodoru, aryl, C1-6 alkil, hydroksy C1-6
alkil, Ci-e alkilokarbonyl, aryl oznacza fenyl lub fenyl podstawio
ny co najwyżej trzema podstawnikami wybranymi z grupy obej
mującej atom chlorowca, C1-6- alkil iub C1-6 alkoksyl oraz
postaci N-tlenkowych, farmaceutycznie dopuszczalnych soli
addycyjnych z kwasami i stereochemicznych odmian izomery
cznych tych związków. Ponadto dotyczy on środków farmaceu
tycznych zawierających te związki, sposobu wytwarzania tych
związków i środków farmaceutycznych oraz zastosowania ich
jako leków, zwłaszcza do stanów wywołujących zmniejszenie
ruchliwości okrężnicy.

(11 zastrzeżeń)
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(54) Sposób wytwarzania monohydratu
loracarbefu
(57) Wynalazek dotyczy w szczególności sposobu wytwa
rzania krystalicznego monohydratu związku o wzorze (I) (lora
carbefu), polegającego na suszeniu krystalicznego solwat u izopropanolowego związku o wzorze (I) w temperaturze od około
50°C do około 10O°C z wytworzeniem krystalicznego bezwod
nego związku o wzorze (0 i poddawaniu krystalicznego bezwod
nego związku o wzorze (I) działaniu atmosfery o wilgotności
względnej od około 90% do około 100%.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 322083
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)96 03 01 6(51) C07D 453/02
A61K 31/435
95 43325
(32) 95 03 02
(33) JP
95 125050
95 05 24
JP
96 03 01 PCT/JP96/00491
96 09 06 W096/26938 PCT Gazette nr 40/96
YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL
CO., LTD., Tokio, JP
Isaka Masahiko, Ishihara Tsukasa, Matsuda
Koyo, Kakuta Hirotoshi, Moritani Hiroshi
Nowa pochodna chinuklidyny zawierająca
tricykliczny układ skondensowanych
heteropierścieni

(57) Ujawniono pochodną chinuklidyny przedstawioną
ogólnym wzorem (I), jej farmaceutycznie dopuszczalną sól,
hydrat lub solwat, która wykazuje silne działanie hamujące
wobec syntazy skwalenowej i jest użyteczna jako środek obni
żający poziom cholesterolu, nie powodując skutków ubocz
nych. We wzorze (I) Ri oznacza atom wodoru, atom chlorowca
lub niższą grupę alkilową, Ffe oznacza atom wodoru, grupę
hydroksylową lub niższą grupę alkoksylową. Linia przerywana
obok ciągłej oznacza pojedyncze lub podwójne wiązanie, pod
warunkiem, że gdy Ra nie występuje, wówczas linia ta oznacza
wiązanie podwójne, X i Y są takie same lub różne i każdy z nich
oznacza wiązanie, atom tlenu, grupę karbonylową, grupę S(0)p- lub grupę -NR3-, A oznacza nasyconą lub nienasyconą
niższą grupę alkilenową, grupę -(CH2)mZ(CH2)n- lub grupę (CH2)mZ(CH2)nCR4=, pod warunkiem, że gdy jeden z X i Y
oznacza wiązanie, A oznacza grupę -(CH2)mZ(CH2)nCR4=.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 322103
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)96 02 20 6(51) C07D 495/06
A61K 31/415
95 391392
(32) 95 02 27
(33) US
96 02 20 PCT/US96/02193
96 09 06 W096/26723 PCT Gazette nr 40/96
SANOFI PHARMACEUTICALS, INC.,
Malvern, US
Wentland Mark P., Perni Robert B.
Benzotiopiranoindazolowe środki
przeciwnowotworowe

(57) Wynalazek dotyczy związku o wzorze I, gdzie n wynosi
2 lub 3, Rjest atomem wodoru, niższym aikilem, C(0)H, C(0)R3,
SO3R3 i C(0)OR3, Ri i R2 są niezależnie atomem wodoru lub
niższym aikilem, R3 jest niższym aikilem, R9 jest atomem wodo
ru, niższym aikilem, niższym alkoksylem, lub hydroksylem i
akceptowalnej z punktu widzenia farmaceutycznego soli po
wstającej po dodadniu kwasu lub soli solwatowanej. Związki te
są użyteczne w leczeniu nowotworów i raka u ssaków.
Wynalazek dotyczy także preparatów wykorzystywa
nych do leczenia nowotworów i raka u ssaków, które zawierają
związki o wzorze I razem z akceptowalnymi z punktu widzenia
farmaceutycznego zarobkami (vehiculum) lub rozcieńczalnika
mi metody leczenia nowotworów u ssaków, która obejmuje
podawanie ssakom związków o wzorze I i metody leczenia raka
u ssaków, która obejmuje podawanie ssakom połączeń związku
o wzorze I razem z akceptowalnymi z punktu widzenia farma
ceutycznego zarobkami (vehiculum) iub rozcieńczalnikami.

(13 zastrzeżeń)

A1(21) 322111

(22)96 02 28 6(51) C07D 487/04

(31)95 396948

(32)95 03 01

(33) US

(86) 9602 28 PCT/US96/02586
(87) 96 09 06 W096/26942 PCT Gazette nr 40/96
(71) ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, US
(72) Henning William C, Stout Theodore R.
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(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
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(22) 96 03 05

6(51) C07F 7/12
C07F7/18
C09D 183/14
95 400725
(32)95 03 08
(33) US
96 03 05 PCT/US96/02999
960912 W096/27599 PCT Gazette nr 41/96
E.I.DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, Wilmington, US
Wilczek Lech, Hazan Isidor, Gregorovich
Basil V.
Reaktywne związki krzemoorganiczne

(57) Przedmiotem wynalazku są związki krzemoorganiczne
zawierające cykliczną grupę organiczną usytuowaną pomiędzy
co najmniej dwiema reaktywnymi grupami silanowymi. Związki
te są użyteczne jako powłoki, spoiwa, szczeliwa itp.

(13 zastrzeżeń)
A1(21) 321901

(22) 96 12 12

6(51) C07H 1/00
C07G 3/00
A61K 31/70
(31)95 576817
(32)9512 21
(33) US
(86) 96 12 12 PCT/US96/19838
(87) 97 07 03 W097/23494 PCT Gazette nr 29/97
(71) ICN PHARMACEUTICALS, Costa Mesa,
US
(72) Miljkovic Dušan, YU; Pietrzkowski
Zbigniew; Gunie Esmir; Seifert Wilfried, DE
(54) Związki bioaktywne sprzężone z
węglowodanem

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest związek o formule ogólnej
MS-UNK-BAM, w której MS jest monosacharydem, LINK jest
linkerem, a BAM jest materiałem bioaktywnym, przy czym MS
jest połączony wiązaniem kowalencyjnym z LINK w położeniu
innym niż na swoim atomie węgla Ci, a LINK jest połączony
wiązaniem kowalencyjnym z BAM. Zgłoszenie dotyczy też spo
sobu syntezowania glinkozydu, sposobu zwiększania biodostępności materiału bioaktywnego oraz sposobu leczenia przy
użyciu glinkozydu.
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rozpuszczalnika nie mieszającego się z wodą oraz wody, przy
czym udział rozpuszczalnika nie mieszającego się z wodą w tym
roztworze wynosi od 2 do 20% objętościowych, a udział wody
wynosi od 0,5 do 5,0% objętościowych, a po reakcji z mieszani
ny reakcyjnej usuwa się stałe sole nieorganiczne drogą filtracji,
po czym uzyskany roztwór zawierający 2'-etylobursztynian ery
tromycyny dodaje się porcjami do mieszaniny wody i rozpusz
czalnika organicznego nie mieszającego się z wodą w pH 6,0
do 7,5 do wykrystalizowania osadu, który następnie odsącza się
i suszy.

(2 zastrzeżenia)
A1 (21) 322105

(22) 96 03 11

6(51) C07K 7/22
C07K 7/56
C07K 7/64
C07K9/00
A61K 38/12
(31) 95FT 44
(32) 95 0313
(33) IT
(86)96 0311 PCT/EP96/01028
(87) 96 09 19 W096/28467 PCT Gazette nr 42/96
(71) A.MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.,
Florence, IT
(72) Arcamone Federico, Maggi Carlo Alberto,
Quartara Laura, Giannotti Danilo
(54) Antagoniści bicyklicznych tachokinin,
sposób ich wytwarzania i stosowania w
farmaceutycznych kompozycjach

(57) Ujawniono nowe związki o wzorze 1, w którym podstaw
niki X są takie same lub różnią się od siebie i oznaczają grupę
-NR'CO- lub a-CONR', w której R' oznacza H lub alkil Ci- 3 , Y
oznacza grupę wybraną z -NRCO-, -CONR-, lub -SS-, w której R
oznacza H lub alkil Ci-3, co najmniej jedna z grup Ri, R2, R3 i R4
taka sama lub różna jest hydrofilowa, a pozostałe grupy są
hydrofobowe, m i n są takie same lub różnią się od siebie i każdy
oznacza całkowitą liczbę od 1 do 4.

(14 zastrzeżeń)

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 315088 (22) 96 07 04 6(51) C07H 17/08
(71) Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA Spółka Akcyjna, Warszawa
(72) Biedrzycki Marek, Nowakowska Krystyna,
Stępniewska Ewa, Topczewska Mariola,
Kubińska Teresa, Wilgos Zbigniew,
Kabata Agnieszka, Ostaszewski Marek,
Sępkowski Waldemar, Borzęcki Jerzy,
Walerzak Wiesława, Mochocki Wojciech,
Marszałek Jan, Witkowska Barbara,
Kulińska Anna, Kuna Beata
(54) Sposób otrzymywania 2'-etylobursztynianu
erytromycyny
(57) Sposób otrzymywania 2'-etylobursztynianu erytromy
cyny przez acylację chlorkiem kwasowym przy zastosowaniu
stałych alkalicznych soli nieorganicznych, polega na tym, że
reakcję acylacji erytromycyny chlorkiem kwasu etylobursztynowego prowadzi się utrzymując wysokie pH od 8 do 13 za
pomocą węglanu potasu lub mieszaniny węglanu potasu z
wodorowęglanem potasu, reagując jednocześnie tempo dozo
wania chlorku kwasowego, w trójskładnikowym roztworze
składającym się z rozpuszczalnika mieszającego się z wodą,

A1(21) 321938 (22) 96 12 20 6(51) C07K 14/705
C07K 19/00
C12N 15/12
(31) 95 577788
(32) 95 12 22
(33) US
96 706945
96 09 03
US

(86)
(87)
(71)
(72)

9612 20 PCT/US96/20621
97 07 03 W097/23614 PCT Gazette nr 29/97
AMGEN INC., Thousand Oaks, US
Boyle William J., Lacey David L., Calzone
Frank J., Chang Ming-Shi
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(54) Osteoprotegeryna

(54) Lignina na bazie poliolu

(57) Wynalazek ujawnia nowy wydzielany polipeptyd, okre
ślany jako osteoprotegeryna, stanowiący człon superrodziny
receptora czynnika martwicy guza i biorący udział w regulowa
niu metabolizmu kości. Ujawniono także kwasy nukleinowe
kodujące osteoprotegerynę, polipeptydy, rekombinantowe we
ktory oraz komórki gospodarzy do ekspresji, przeciwciała
wiążące OPG oraz kompozycje farmaceutyczne. Polipepty
dy stosowane są do leczenia chorób kości, cechujących się
podwyższoną resorpcją, takich jak osteoporoza.

(60zastrzeżeń)
A1(21) 322143
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(22) 96 03 07

6(51) C07K16/10
A61K 39/21
(31)95 9502708
(32)95 0308
(33) FR
(86) 96 03 07 PCT/FR96/00357
(87) 96 0912 W096/27389 PCT Gazette nr 41/96
(71) NEOVACS, Paryż, FR
(72) Zagury Jean-François, Bizzini Bernard,
Zagury Daniel
(54) Nietoksyczne immunogeny pochodzące z
retrowirusowego białka regulatorowego,
przeciwciała, sposób przygotowywania i
zawierające je kompozycje farmaceutyczne

(57) Ujawniono m.in. związek immunogenny, który można
podawać ludziom, ponieważ jest nietoksyczny i który otrzymuje
się z białka regulatorowego wirusa HIV-1, HIV-2, HTLV-1 lub
HTLV-2 przez chemiczne traktowanie z zastosowaniem czynni
ka sprzęgającego, takiego jak aldehyd lub z białka nośnikowe
go aktywowanego przez wstępne traktowanie z zastosowaniem
aldehydu, który to związek może być rozpoznawany przez prze
ciwciała skierowane przeciw rzeczonemu białku regulatorowe
mu i zachowuje dostateczne właściwości immunogenne do
tworzenia przeciwciał, które neutralizują lub blokują natywne
białko, a jednocześnie utracił przynajmniej 50% toksycznych
właściwości biologicznych rzeczonego natywnego białka.

(22 zastrzeżenia)
A1 (21) 320723 (22) 97 06 23 6(51) C08F 2/34
(31) 96 19625143
(32) 96 06 24 (33) DE
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, DE
(72) Engelhardt Fritz, Mayer Manfred, Nickel
Uwe
(54) Sposób wytwarzania hydrofilowych hydrożeli
o dużej zdolności do pęcznienia
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania hydrofilo
wych hydrożeli o dużej zdolności do pęcznienia na drodze
polimeryzacji lub kopolimeryzacji hydrofilowych monomerów w
aparacie ze złożem fluidalnym.

(57) Kompozycja znamienna tym, że zawiera ligninę zmie
szaną z poliolem z wytworzeniem poliolu ligninowego, który
stanowi mieszaninę zdolną do natychmiastowej reakcji z izo
cyjanianami z wytworzeniem pianki, tworzywa lub materiału
gotowego do stosowania.

(23 zastrzeżenia)
A1(21) 321965
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 02 26

6(51) C08G 63/78
C08G 63/90
95 395231
(32) 95 02 27
(33) US
96 02 26 PCT/EP96/00809
96 09 06 WO96/26970 PCT Gazette nr 40/96
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
MAATSCHAPPU B.V., Haga, NL
Chou Charles Chi-Su, Kelsey Donald Ross
Oczyszczanie strumienia produktu
ubocznego przy wytwarzaniu poliestrów
opartych na 1,3-propanodiolu

(57) Sposób, w którym co najmniej jeden kwas dikarboksylowy i 1,3-propanodiol kontaktuje się w podwyższonej tempera
turze uzyskując wodną mieszaninę produktu zawierającą polie
ster oparty na 1,3-propanodiolu i wodny roztwór akroleiny,
ulepszenie znamienne tym, że: a) usuwa się podstawową część
wodnego roztworu z wodnej mieszaniny produktu; b) dodaje się
do wodnego roztworu zasadę w ilości zapewniającej uzyskanie
zasadowego roztworu o pH ponad 7,5 oraz c) utrzymuje się
zasadowy roztwór przez okres czasu zapewniający skuteczne
zmniejszenie ilości zawartej w nim akroleiny.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 314935 (22)9606 24 6(51) C08G 64/30
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Listoś Tomasz, Kuran Witold, Abramczyk
Marek
(54) Sposób wytwarzania oligowęglanodioli
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania oligo
węglanodioli, które są stosowane w produkcji polimerów kon
densacyjnych, zwłaszcza takich jak poliestry i poliuretany oraz
różnych kopolimerów blokowych. Sposób polegający na wy
twarzaniu oligowęglanodioli poprzez reakcję wielkocząsteczko
wego poliwęglanu alkilenu z glikolem lub poliglikolem alkilenowym w obecności alkoholanu metalu grup III i IV układu
okresowego pierwiastków, pod ciśnieniem normalnym, ewnetualnie w rozpuszczalniku organicznym, charakteryzuje się tym,
że jako wielkocząsteczkowy poliwęglan alkilenu stosuje się
poliwęglan propylenu o zawartości 10-40% molowych CO2 w
łańcuchu kopolimeru, a reakcję prowadzi się w temperaturze
20-170°C.

(1 zastrzeżenie)

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 322023
(31)
(86)
(87)
(75)

(22)9612 27

6(51) C08G 18/00
C08H5/02
C07G1/00
95 60009529
(32) 95 12 29 (33) US
96 12 27 PCT/US96/20140
97 0710 W097/24362 PCT Gazette nr 30/97
Kurpie Kenneth R., Anchorville, US

A1(21) 314936 (22)96 06 24 6(51) C08G 64/30
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Listoś Tomasz, Kuran Witold
(54) Sposób wytwarzania oligowęglanodioli
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania oligo
węglanodioli, które są stosowane w produkcji polimerów kon
densacyjnych, zwłaszcza takich jak poliestry i poliuretany oraz
różnych kopolimerów blokowych.
Sposób polegający na wytwarzaniu oligowęglanodioli
poprzez reakcję wielkocząsteczkowego poliwęglanu alkilenu z
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glikolem lub poliglikolem alkilenowym w obecności katalizatora
pod ciśnieniem normalnym, ewentualnie w rozpuszczalniku or
ganicznym, charakteryzuje się tym, że jako katalizator stosuje
się tetrabutoksytytan w ilości korzystnie 0,1 do 10% wagowych
w stosunku do ilości poliwęgalnu alkilenu, a reakcję prowadzi
się w temperaturze 20-170°C.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 322086
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

6(51) C08G 73/06
C08G 69/10
95 398323
(32) 95 03 03 (33) US
96 02 27 PCT/US96/02672
96 09 12 W096/27627 PCT Gazette nr 41/96
MONSANTO COMPANY, St.Louis, US
Martin David Albert
Sposób wytwarzania
polibursztynianoimidów w środowisku
organicznym

(22 zastrzeżenia)

A1(21) 322009 (22) 96 02 22
6(51) C08K 9/04
(31) 95
530
(32)95 02 23 (33) CH
(86) 96 02 22 PCT/EP96/00743
(87) 96 08 29 WO96/26240 PCT Gazette nr 39/96
(71) MARTINSWERK GMBH FÜR
CHEMISCHE UND METALLURGISCHE
PRODUKTION, Bergheim, DE
(72) Metzemacher Heinz-Dieter, Seeling Rainer
(54) Kompozycja wypełniaczowa o
zmodyfikowanej powierzchni
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji wypełniaczowej dla
termoplastycznych olefin lub termoplastycznych elastomerów,
która zawiera wolny od halogenu, hamujący palność wypeł
niacz, którego powierzchnię poddano działaniu, a jednej lub
więcej pochodnych kwasów tłuszczowych i ewentualnie po
chodnej siloksanu albo b) kwasu tłuszczowego i pochodnej
siloksanu.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 322109
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(54) Kompozycja zawierająca drobne, stałe
cząstki
(57) Opisano kompozycję zawierającą drobne, stałe cząstki
otoczone powłoką lub zdyspergowane w matrycy i obojętne w
stosunku do powłoki albo matrycy, przy czym powłokę albo
matrycę stanowi homogeniczna mieszanina złożona z celulozy,
tlenku trzeciorzędowej aminy, wody i ewentualnie, dalszych
składników. Kompozycja nadaje się do matowania, pigmentowania rtp. celulozowych włókien, folii i membran.

(25 zastrzeżeń)

(22) 96 02 27

(57) Ujawniono sposób wytwarzania polibursztynianoi
midów przez termiczną reakcję kondensacji aminokwasów, ta
kich jak kwas L-asparginowy w organicznym środowisku reakcji
o wysokiej temperaturze wrzenia, przy czym otrzymany polimer
ma wysoce pożądanie właściwości kolorystyczne. Środowisko
organiczne jest wybrane spośród wysokowrzących alkoholi al
kilowych, zawierających od 7 do 14 atomów węgla, takich jak
izodekanol, i wysokowrzących alkanów, zawierających od 10 do
20 atomów węgla, takich jak dodekan. Środowisko organiczne
można stosować łącznie z kwasowymi katalizatorami reakcji
kondensacji i może być w łatwy sposób odzyskiwane dla po
nownego użycia, ewentualnie po niewielkim oczyszczeniu.

(22) 96 02 26

6(51) C08L 1/02
C08K9/08
95 19507589
(32) 95 03 04 (33) DE
96 02 26 PCT/EP96/00782
96 0912 W096/27638 PCT Gazette nr 41/96
AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL
Hashemzadeh Abdulmajid
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A1(21) 320721

(22) 97 06 23

6(51) C08L 83/04
C08L 33/08
(31)96 1112
(32)96 06 24
(33) AT
(71) Riha Alfred, Enzersdorf, AT
(72) Schumy Guido
(54) Grzybobójczy środek impregnacyjny
przeciwko mikroorganizmom na betonie,
cegle, zaprawie oraz tynku w i na budynkach

(57) Wynalazek dotyczy grzybobójczego środka impregna
cyjnego przeciwko mikroorganizmom, takim jak grzyby pleśnio
we, białe grzyby domowe, algi, na betonie, cegle, zaprawie oraz
tynku w i na budynkach, składającego się korzystnie z organi
cznych i nieorganicznych związków krzemowych, także w połą
czeniu z innymi substancjami nieorganicznymi, takimi jak akry
lany, substancje powierzchniowo czynne (pochodzenia
anionowego/kationowego), zmieszanych z solami metali, takimi
jak rozpuszczony w wodzie siarczan miedziowy pięciowodny, o
korzystnych składach. Cechą środka jest to, że wykazuje i/lub
zawiera 0,1-80% wagowych krzemianów nieorganicznych, 0,170% wagowych silikonianów, 0,1-80% wagowych emulsji z ży
wic silikonowych lub akrylowych, 0,1-5% wagowych substancji
powierzchniowo czynnych, 0,1-10% wagowych siarczanu mie
dziowego (CUSO4 • 5H2O), 0,1-15% wagowych tlenku miedzi i
wodę.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 322008
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 03 01

6(51) C08L 83/04
C08K 5/521
95 19507416
(32)95 03 03
(33) DE
96 03 01 PCT/EP96/00837
96 09 12 W096/27636 PCT Gazette nr 41/96
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
Friebe Robert, Weber Wilhelm, Sockel
Karl-Heinz
Kompozycje polisiloksanowe sieciujące w
wyniku kondensacji, sposób ich wytwarzania
i ich zastosowanie oraz powierzchniowo
modyfikowane napełniacze i ich zastosowanie

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji polisiloksanowych sie
ciujących w wyniku kondensacji i zawierających co najmniej
jeden zdolny do usieciowania polisiloksan, co najmniej jeden
zasadowy napełniacz, co najmniej jeden związek fosforowy, co
najmniej jeden alkoksysilanowy środek sieciujący, co naj
mniej jeden związek metaloorganiczny i ewentualnie, inne
środki pomocnicze, sposobu ich wytwarzania i ich zastosowa
nia oraz powierzchniowo modyfikowanych napełniaczy i ich
zastosowania.

(13 zastrzeżeń)
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Al(21) 316514 (22) 96 10 14 6(51) C09B 31/00
(31) 96 673383

(32)96 06 28

(33) US

(71) EVERLIGHTUSA,INC,Pinveville,US
(72) YeiMin-Mey
(54) Nowe związki disazowe
(57) Nowymi związkami disazowymi są związki o ogólnym
wzorze 1, w którym X oznacza atom fluoru lub chloru, Ri i R2
niezależnie oznaczają atom wodoru lub Ci-C4-alkil ewentualnie
podstawiony hydroksylem, atomem bromu, atomem chloru,
atomem fluoru lub grupą cyjanową, a T oznacza grupę Cs-Ce
-cykloalifatyczną ewentualnie podstawioną atomem chloru, gru
pą nitrową, karboksylem, grupą SO3H, metylem lub metoksylem
albo fenyl ewentualnie podstawiony hydroksylem, atomem bro
mu, atomem chloru, atomem fluoru, karboksylem, grupą SO3K
metoksylem, etoksylem, metylem, etylem lub grupą nitrową, a
także ich sole. Nowe związki są użyteczne jako czerwone barw
niki do barwienia i zadrukowywania materiałów zawierających
grupę hydroksylową lub ugrupowanie amidu, a zwłaszcza ma
teriałów włóknistych pochodzenia zwierzęcego.

(6 zastrzeżeń)
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ze spalania jest przede wszystkim mieszaniną gehlenitu
(Ca2Al2Si07), anortytu (CaAl2SÍ20a) oraz perowskrtu (CaT'103).
Popiół zawierający mieszane fazy mineralne dodaje się do re
aktora, w którym gazowy dwutlenek węgla barbotuje przez
wodną zawiesinę wodorotlenku wapnia, aby wytworzyć strąco
ny węglan wapnia. Ponieważ fazy mineralne popiołu zawierają
wapń jako część swojej krystalicznej struktury, węglan wapna
strąca się i narasta na cząstkach popiołu.

(15 zastrzeżeń)
Al(21) 321935

(22) 96 02 16

(31) 95 393128

(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

6(51) C09D 5/44

(32) 95 02 21

(33) US

96 0216 PCT/US96/02208
96 08 29 W096/26247 PCT Gazette nr 39/96
MONSANTO COMPANY, St.Louis, US
Kinlen Patrick J., Jansson Robert F.W.
Kompozycje do powlekania galwanicznego i
sposoby tego powlekania

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania po
włoki na elektroprzewodzącej powierzchni, który obejmuje eta
py zanurzania powierzchni w kąpieli zawierającej, nadającą się
do powlekania galwanicznego, mieszaninę samoistnie izolacyj
nego polimeru i soli kwasu organicznego samoistnie przewo
dzącego polimeru, przyłożenia napięcia pomiędzy elektrodą i
powierzchnią w kąpieli w celu naniesienia na powierzchni po
włoki polimerowej mieszaniny i utwardzenia powłoki polimero
wej. Powłokę polimerową można uczynić elektroprzewodzącą
w dodatkowym etapie zanurzania powłoki polimerowej w kwasie
organicznym po jej naniesieniu i przed utwardzeniem. Powłokę
wielowarstwową można otrzymać po utwardzeniu elektroprze
wodzącej powłoki polimerowej przez naniesienie drugiej lub
kolejnej powłoki żywicy organicznej nadającej się do powleka
nia galwanicznego z kąpieli wodnej zawierającej tę żywicę w
wyniku przyłożenia napięcia pomiędzy elektrodą i elektro
przewodzącą podpowłokąw kąpieli. Ujawniono także kompo
zycje żywicy odpowiednie do kationowego powlekania gal
wanicznego.

(19 zastrzeżeń)

A1(21) 322087

(22) 96 03 14

(31) 95 404680

6(51) C09C 3/06

(32) 95 03 15

(33) US

(86) 96 0314 PCT/US96/03547
(87) 96 0919 W096/28517 PCT Gazette nr 42/96
(71) MINERALS TECHNOLOGIES INC,
Nowy Jork, US
(72) Sohara Joseph Andrew, Young Trudy Diane
(54) Odzyskiwanie wypełniaczy mineralnych z
pozostałości pochodzącej z zakładu
odbarwiania papieru
(57) Sposób odzyskiwania pigmentów mineralnych zawar
tych w odpadach wytwarzanych w trakcie odbarwiania makula
tury polega na tym, że pozostałość po odbarwianiu ogrzewa się,
w atmosferze zawierającej tlen, do temperatury wystarczającej,
aby całkowicie utlenić wszystkie występujące w niej węglowo
dory. Powstające podczas tego procesu ciepło, woda oraz dwut
lenek węgla mogą być ujęte i ponownie wykorzystane w proce
sie. Spalanie wywołuje taką reakcję chemiczną, że wyjściowe
pigmenty, zawarte w pozostałości po odbarwieniu, są prze
kształcane do nowych, stabilnych mineralnych form. Popiół

Al (21) 322104 (22) 96 05 22 6(51) C09J 5/00
(31) 95 19519391
(32) 95 05 26 (33) DE
95 19548842
951227
DE
(86) 96 05 22 PCT/EP96/02194
(87) 961128 W096/37566 PCT Gazette nr 52/96
(71) HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Duesseldorf, DE
(72) Ferencz Andreas, Huebner Norbert, Fischer
Herbert, Unger Lothar, Peters Bernd,
Mueller Wolf-Ruedriger, Donothek Horst,
Kuhn Joerg
(54) Sposób sklejania podłoży
(57) Sposób sklejania podłoży za pomocą bezwodnego
względnie ubogiego w wodę, częściowo krystalicznego kleju
stałego w temperaturze otoczenia, polega na tym, że klej naj
pierw aktywuje się przez tarcie wewnętrzne i ewentualnie zew
nętrzne. Następnie podłoża skleja się za pomocą już kleistego
kleju. Przez tarcie zostaje zniszczona struktura krystaliczna, a
klej staje się kleisty. Osiąga on swoją wytrzymałość końcową i
traci swoją kleistość przez ponowną krystalizację. Klej wytwarza
się korzystnie na bazie poliestrów lub poliuretanu i stosuje
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zwłaszcza w postaci prętów klejących, bez szczelnego opako
wania. Klej nadaje się zwłaszcza do klejenia papieru, który przy
tym nie fałduje się.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 315089 (22) 96 07 04
6(51) C10L 1/08
(71) Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Służby Materiałów Pędnych i Smarów,
Warszawa; Instytut Lotnictwa, Warszawa
(72) Górski Wiesław, Kolczyński Janusz,
Ciszewski Jarosław, Bednarek Kazimierz
(54) Paliwo ekologiczne do silników
wysokoprężnych
(57) Zgodnie z wynalazkiem paliwo przeznaczone jest do
napędu silników z zapłonem samoczynnym w umiarkowanych
temperaturach otoczenia. Paliwo zawiera od 5,0 do 60,0% (m/m)
estrów metylowych kwasów oleju rzepakowego, od 5,0 do
60,0% (m/m) alkoholu metylowego, od 7,0 do 65,0% (m/m)
węglowodorowego oleju napędowego oraz od 1,0 do 15,0%
(m/m) eteru glikolowego lub mieszaniny eterów glikolowych,
korzystnie eteru monoetylowego glikolu etylenowego lub mie
szaniny eteru monometylowego glikolu etylenowego, eteru
monoetylowego glikolu etylenowego lub eteru monobutylowego glikolu etylenowego, łącznie z pakietem znanych dodatków
uszlachetniających. Podczas eksploatacji paliwo wyróżnia się
obniżoną emisją szkodliwych czynników w spalinach, a w tra
kcie dłuższego przechowywania szczególnąstabilnościąfizykochemiczną.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 314969 (22) 96 06 24
6(51) C10L 5/14
(71) Centrum Badawczo-Produkcyjne ALCOR
Sp. z O.O., Opole

(72) Babik Włodzimierz, Dudek Piotr, Franek
Jerzy, Harężlak Józef, Idzik Jerzy, Koprzywa
Jerzy, Kossakowski Andrzej, Latocha
Czesław, Lesisz Marek, Nowak Jacek, Pindel
Marek, Półtorak Janusz, Stawski Tadeusz,
Spisak Wojciech
(54) Lepiszcze emulsyjne do brykietowania i
sposób jego wytwarzania
(57) Sposób wytwarzania polega na tym, że bitumy naftopochodne utlenione i nie utlenione stapia się wraz z katalizatorem,
następnie dodaje kwasy żywiczne i/lub stopione osobno bitumy
karbochemiczne, utrzymując stałą temperaturę i mieszając pod
ciśnieniem, a następnie ciekły produkt poddaje się emulgowa
niu w wodzie.
Lepiszcze emulsyjne stanowi substancję wiążącą roz
proszoną w wodzie, która jest produktem cyklu reakcji syntez i
polikondensacji w obecności katalizatora, korzystnie tlenków
manganu, w ilości 0,0001 do 05%, związków bitumicznych
naftopochodnych, korzystnie pozostałości z destylacji ropy na
ftowej i utlenionych bitumów, korzystnie asfaltów drogowych, ze
związkami bitumicznymi węglopochodnymi, korzystnie smołą
pobenzolową i/lub kwasami żywicznymi korzystnie kwasem
abietynowym i lewopimerowym z kalafonii lub terpaku, a pro
dukt tych reakcji zawiera głównie 5-metylo, -2(3H)furanon, 2-metylo-cyklopentanon, antracen, fenol, estry kwasu abietynowego, benzosurfonian fenylu, fenolany i inne złożone produkty
syntezy.

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 321111 (22)97 0714 6(51) C10M 169/04
(71) Instytut Technologii Nafty
im.prof.Stanisława Piłata, Kraków
(72) Bednarski Alfred, Dettloff Ryszard, Kapelak
Jacek, Borek-Pipień Urszula, Mosoń
Zbigniew, Kuś Witold, Ptak Stefan, Kędra
Bogusław, Tokarska Stanisława, Szlachetka
Jan, Wojtowicz Antoni, Cichoń Adam, Klepa
Czesław
(54) Sposób otrzymywania oleju kablowego
(57) Sposób otrzymania oleju kablowego polega na rafinacji
kontaktowej ziemią aktywną oleju otrzymanego z pozostałości
próżniowej z ropy parafinowej na drodze jej odasfartowania,
rafinacji selektywnej, odparafinowania rozpuszczalnikowego i
hydrorafinacji. Rafinacji kontaktowej poddaje się również mie
szaninę tego oleju w stosunku 95:1-60:40 z olejem podstawo
wym o lepkości w 100°C 12,5 -16,5 mm2/s i wskaźniku lepkości
nie niższym niż 85, temperaturze krzepnięcia-10°C -e- -18°C. Do
zrafinowanego ziemią aktywną półproduktu wprowadza się w
temperaturze 60-85°C od 0,1% do 7% poliizobutylenu o masie
cząsteczkowej 2600, otrzymując jako produkt olej kablowy.
Własności oleju kablowego są następujące:tg delta w 100°C nie
wyższy niż 0,02 i lepkość kinematyczna w 50°C nie niższa niż
380 mm2/s.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 320813 (22) 97 06 27
6(51) C11D 3/08
(31) 96MI 1311
(32)96 06 27
(33) IT
(71) CONDEA AUGUSTA S^.A., Palermo, IT
(72) Zatta Agostino, Mattioli Pier Domenico,
Rabaioli Maria Roberta, Radici Pierino,
Aiello Rosario, Créa Fortunato
(54) Mikroporowaty materiał krystaliczny,
sposób wytwarzania mikroporowatego
materiału krystalicznego i zastosowanie go w
kompozycji detergentowej
(57) Mikroporowaty materiał krystaliczny zwany zeolitem ALSX posiada w swej bezwodnej postaci molową kompozycję
tlenków odpowiadającą wzorowi: (M2/nO + M'2/nO) • AI2O3 •
ZSÍO2, w którym M i M' są identyczne lub różne i oznaczają
kation metalu alkalicznego lub ziem alkalicznych o wartościo
wości n, zaś z oznacza liczbę zawartą w przedziale 2,1 -5- 2,6
włącznie. Materiał ten może być stosowany jako wypełniacz w
układach detergentowych.

(31 zastrzeżeń)

A1(21) 322021
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(22) 96 02 20

6(51) C11D 3/39
C11D 7/32
C11D 17/08
95 95870018
(32) 95 02 28
(33) EP
96 02 20 PCT/US96/02219
96 09 06 W096/26999 PCT Gazette nr 40/96
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
Del Duca Valerio, IT; Park John Scott, GB;
Rapisarda Dario, IT; Stoddart Barry, GB;
Trani Marina, IT; Yousaf Taher Iqbal, GB
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(54) Środek do prania wstępnego z wybielaczami
nadtlenkowymi zawierającymi związki
chelatujące żelazo, miedź lub mangan w celu
zmniejszenia zniszczenia tkaniny
(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie ciekłej kom
pozycji, zawierającej wybielacz nadtlenkowy i związek chelatujący miedź i/lub żelazo i/lub mangan, do prania wstępnego
tkanin przed praniem właściwym tkanin, dzięki czemu strata
wytrzymałości na rozciąganie tych tkanin jest zmniejszona.
Wynalazek obejmuje również sposób prania wstępnego
zaplamionych tkanin, jak też kompozycje przydatne do stoso
wania w tym procesie,

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 322004

6(51) C12N 1/20
C12R 1:19
(31)95 9538044
(32)9510 30 (33) KR
(86) 96 10 29 PCT/KR96/00186
(87) 97 05 09 WO97/16530 PCT Gazette nr 20/97
(71) KOREA GREEN CROSS
CORPORATION, Yongin-City, KR; Lee
Jong Ho, Seul, KR
(72) Lee Jong Ho, Choi Han, Jung II Lae, Na Doe
Sun, Park Young Min
(54) Nowy mutant E.Coli o zahamowanym
wytwarzaniu kwasów organicznych

(87) 97 06 26 W097/22698 PCT Gazette nr 27/97
(71) ICOS CORPORATION, Bothell, US
(72) Gray Patrick W., Schweickart Vicki L.,
Raport Carol J.
(54) Receptory chemokin 88-2B[CKR-3] i 88C
oraz ich przeciwciała
(57) Wynalazek dostarcza polinukleotydów kodujących re
ceptory chemokin 88-2B albo 88C oraz materiałów i sposobów
do rekombinacyjnego wytwarzania tych dwóch receptorów che
mokin. Dostarczone są również m.in. testy wykorzystujące polinukleotydy, które ułatwiają identyfikację ligandów i modulato
rów receptorów chemokin. Fragmenty receptora, ligandy i
przeciwciała są przydatne w wykrywaniu i leczeniu stanów cho
robowych związanych z receptorami chemokin, takich jak miaż
dżyca, reumatoidalne zapalenie stawów, astma, zakażenie wi
rusowe, AIDS i inne stany zapalne oraz w zahamowaniu wzrostu
nowotworu.

(22) 96 10 29

(57) Ujawniono nowego mutanta E.coli, który jest niezdolny
do wzrostu w beztlenowych warunkach hodowli, przy czym
rzeczony mutant jest zdolny do wykorzystywania glukozy jako
źródła węgla, ale zahamowane jest u niego wytwarzanie kwa
sów organicznych w tlenowych warunkach hodowli. Mutanta
można wykorzystywać jako układ gospodarza ekspresyjnego
do wytwarzania zrekombinowanych białek.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 322106 (22) 96 03 06
6(51) C12N 5/08
(31) 95 232
(32)95 03 06 (33) DK
95 309
95 03 24
DK
(86) 9603 06 PCT/DK96/00093
(87) 960912 W096/27658 PCT Gazette nr 41/96
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK
(72) Guddal Erling, NO; Byskov Anne Grete,
DK; Gronvald Frederik Christian, DK;
Nordholm Lars, DK
(54) Stymulowanie mejozy
(57) Wynalazek dotyczy zastosowania pewnych związków
chemicznych, które rterferują z biosyntezą cholesterolu i leków
zawierających te związki do stymulowania mejozy w oocytach i
w męskich komórkach rozrodczych in vivo, ex vivo i in vitro.

(20 zastrzeżeń)

(50 zastrzeżeń)
A1 (21) 322067

6(51) C12N 15/12
A61K 38/02
(31)95 1457
(32)95 03 02 (33) AU
95 6647
951120
AU
95 7274
9512 22
AU
(86) 96 02 22 PCT/AU96/00094
(87) 96 09 06 WO96/27007 PCT Gazette nr 40/96
(71) AMRAD OPERATIONS PTY. LTD.,
Richmond, AU
(72) Hayward Nicholas Kim, AU; Weber
Günther, DE; Grimmond Sean, AU;
Nordenskjold Magnus, SE; Larsson
Catharina, SE
(54) Nowy czynnik wzrostu i kodująca go
sekwencja genetyczna

(22) 96 12 20

6(51) C12N 15/12
C07K14/705
(31) 95 575967
(32) 95 12 20
(33) US
96 661393
96 06 07
US
(86) 96 12 20 PCT/US96/20759

(22) 96 02 22

(57) Wynalazek dotyczy m.in. wydzielonej cząsteczki białko
wej o właściwościach zbliżonych do właściowści naczyniowego
nabłonkowego czynnika wzrostu oraz kodującej go sekwencji
genetycznej. Cząsteczka będzie przydatna w opracowywaniu
szeregu środków terapeutycznych i diagnostycznych, przydat
nych w leczeniu, zapobieganiu i/lub diagnozowaniu stanów
wymagających zwiększonej lub zmniejszonej przepuszczalno
ści układu naczyniowego i/lub naczyń. Cząsteczka stanowi rów
nież przydtany efektor głównych lub ośrodkowych neuronów
oraz jest zdolna do wywoływania proliferacji astrogleju.

(42 zastrzeżenia)
A1(21) 322002
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

A1(21) 321937
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(54)

(22)9602 21

6(51) C12N 15/53
A61K 38/46
95US 9502366
(32) 95 02 24 (33) WO
95 540527
951010
US
96 0221 PCT/US96/02421
9608 29 W096/26279 PCT Gazette nr 39/96
GENENTECH, INC., South San Francisco,
US
Lazarus Robert A, Shak Steven, Ulmer Jana
S.
Warianty ludzkiej DNazy I

(57) Przedmiotem wynalazku są warianty sekwencji aminokwasowej ludzkiej DNazy I, mające zmniejszoną zdolność wią
zania aktyny. Wynalazek dostarcza sekwencji nukleotydowej
kodującej takie oporne na aktynę warianty, co umożliwia wytwa
rzania tych wariantów w ilościach wystarczających do użycia
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klinicznego. Przedmiotem wynalazku jest także kompozycja
farmaceutyczna i użycie terapeutyczne opornych na aktynę
wariantów ludzkiej DNazy I.

(22 zastrzeżenia)
A1(21) 322015

(22) 96 11 01

6(51) C12N 15/63
C07C 259/00
A61K 31/44
(31)95 9503141
(32)95 1102 (33) HU
9503141/3919
96 02 09
HU
9503141/29820
9610 04
HU
(86) 96 11 01 PCT/HU96/00064
(87) 97 05 09 W097/16439 PCT Gazette nr 20/97
(71) BIOREX KUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ RT.,
Veszprém, HU
(72) Vigh László, Literati Nagy Péter, Szilbereky
Jeno, Ürögdi László, Jednakovits Andrea,
Jaszlits László, Biró Katalin, Marvanyos Ede,
Barabás Mihály, Hegedűs Erzsébet, Korányi
László, Kurthy Maria, Balogh Gabor,
Horváth Ibolya, Török Zsolt, Udvardy Éva,
Dorman György, Medzihradszky Dénes,
Mézes Bea, Kovács Eszter, Duda Erno,
Farkas Beatrix, Glatz Attila
(54) Pochodne hydroksyloaminy użyteczne jako
związki zwiększające wytwarzanie
cząsteczkowego białka towarzyszącego i
sposób ich wytwarzania

(57) Dostarczono sposobu zwiększania ekspresji cząste
czkowego białka towarzyszącego przez komórkę i/lub zwię
kszania aktywności cząsteczkowego białka towarzyszącego w
komórkach.
Sposób polega natym, że komórkę wystawioną na stres
fizjologiczny indukujący ekspresję lub aktywność cząsteczko
wego białka towarzyszącego w komórce traktuje się skuteczną
ilością pewnej pochodnej hydroksyloaminy dla zwiększenia
tego stresu. Alternatywnie pochodną hydroksyloaminy można
potraktować komórkę zanim zostanie ona wystawiona na stres
fizjologiczny indukujący ekspresję białka towarzyszącego w
komórce lub po stresie. Korzystnie komórką, którą traktuje się
pochodną hydroksyloaminy jest komórka eukariotyczna. Po
chodną hydroksyloaminy przedstawiają wzory (I) i (II). Wynala
zek dostarcza także m.in. nowych pochodnych hydroksylo
aminy o wzorach (I) i (II), jak również środków farmaceutycznych
i/lub kosmetycznych zawierających te związki.

(64 zastrzeżenia)

A1(21) 322142

(22) 96 03 08

6(51) C12N 15/82
C12N 15/54
A01H5/00
(31)95 19509695
(32)95 03 08 (33) DE
(86) 96 03 08 PCT/EP96/01007
(87) 96 0912 W096/27674 PCT Gazette nr 41/96
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(71) HOECHST SCHERING AGREVO
GMBH, Berlin, DE
(72) KoBmann Jens, Springer Franziska,
Büttcher Volker
(54) Zmodyfikowana skrobia z roślin, syntezujące
ją rośliny oraz sposób ich wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku są m.in. komórki transgennych
roślin oraz rośliny, które syntetyzują zmodyfikowaną skrobię
dzięki zmniejszonej aktywności enzymu dysproporcjonującego
(enzymu D), jak również skrobia zsyntezowana w tych komór
kach roślinnych i roślinach.

(7/ zastrzeżeń)

A1(21) 322029
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)96 03 01

6(51) C13K13/00
C13F 1/02
95 950957
(32) 95 03 01
(33) FI
95 952065
95 04 28
FI
96 03 01 PCT/FI96/00124
96 09 06 WO96/27029 PCT Gazette nr 40/96
XYROFIN OY, Helsinki, FI
Nurmi Juha, Eroma Olli-Pekka, Eriksson
Kristian
Sposób odzyskiwania związku organicznego
z roztworów

(57) Wynalazek dotyczy sposobu odzysku związku organi
cznego krystalizującego z roztworów zawierających ten zwią
zek. Zgodnie z tym sposobem związek krystalizuje się w
znacznym stopniu poprzez zarodkowanie z roztworu mające
go wysoką lepkość i wysokie przesycenie w odniesieniu do
związku, który ma być odzyskany i utworzone kryształy odzy
skuje się.

(33 zastrzeżenia)

A1(21) 321900 (22)96 0213
6(51) C21D 8/04
(31) 95 9502208
(32) 95 02 24
(33) FR
(86) 96 0213 PCT/FR96/00233
(87) 96 08 29 W096/26295 PCT Gazette nr 39/96
(71) SOLLAC, Puteaux, FR
(72) Lespagnol Michel, Renard Jean Francois,
Seurin Patrick
(54) Sposób wytwarzania blachy lub taśmy
stalowej do wykonywania puszek i blacha lub
taśma stalowa otrzymana tym sposobem
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania bla
chy lub taśmy przeznaczonej do wykonywania puszek, otrzyma
nych przez wytłaczanie-wygładzanie ze stali posiadającej skład
w procentach wagowych następujący: węgiel poniżej 0,008%,
mangan zawarty między 0,10 i 0,30%, azot poniżej 0,006%,
aluminium zawarte między 0,01 o 0,06%, fosfor poniżej 0,015%,
siarka poniżej 0,020%, krzem poniżej 0,020%, do maksimum
0,08% jednego albo kilku składników wybranych wśród miedzi,
niklu i chromu, resztę stanowi żelazo i pozostałe zanieczyszcze
nia, w którym to sposobie kęsisko płaskie jest walcowane na
gorąco na blachę na gorąco lub taśmę o grubości poniżej 3 mm,
następnie blacha na gorąco lub taśma jest walcowana na zimno
ze stopieniem redukcji zawartym między 83 i 92% i poddana
wyżarzaniu rekrystalizującemu i powtórnie walcowana na zimno
ze stopniem redukcji zawartym między 10 i 40%.

(11 zastrzeżeń)
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A1 (21) 315039 (22) 96 06 27 6(51) C22B 21/06
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Nowakowski Jerzy, Obłąkowski Ryszard
(54) Środek do rafinacji aluminium lub jego
stopów
(57) Środek do rafinacji aluminium lub jego stopów, zwłasz
cza usuwający z ciekłego metalu magnez i wapń, zawiera wa
gowo: 35-55% kriolitu, 25-50% fluorku glinowego, 5-15% chlorku
sodowego oraz 5-15% chlorku potasowego.

(1 zastrzeżenie)
A1 (21) 321196

(22)97 0716

6(51) C23C 4/06
H05B7/06
(75) Kracla Józef, Stanica; Skrzidlo Jerzy,
Pilchowice; Rogoń Piotr, Stanica
(54) Sposób metalizacji elektrody pieca łukowego
oraz elektroda węglowa lub grafitowa pieca
łukowego

(57) Sposób metalizacji elektrody pieca łukowego charakte
ryzuje się tym, że nagrzewa się trzon elektrody (1) do tempera
tury około 150 stopni C, następnie pokrywa się go warstwą
odtłuszczacza, a po odtłuszczeniu natryskuje się jego powierz
chnię stopionymi cząstkami aluminium. Elektroda węglowa albo
grafitowa pieca łukowego, mająca trzon elektrody (1), charakte
ryzuje się tym, że ma powłokę aluminiową (2) o grubości korzy
stnie mniejszej od 50 mikrometrów.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 321960 (22)96 03 20 6(51) C23C 22/83
(31) 95 19511573
(32) 95 03 29 (33) DE
(86) 96 03 20 PCT/EP96/01196
(87) 961003 WO96/30559 PCT Gazette nr 44/96
(71) HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Duesseldorf, DE
(72) Wichelhaus Winfried, Endres Helmut,
Gottwald Karl-Heinz, Speckmann
Horst-Dieter, Brouwer Jan-Willem
(54) Sposób fosforanowania z płukaniem
końcowym roztworami metali
(57) Sposób fosforanowania powierzchni metali za pomocą
roztworu fosforanującego zawierającego cynk, a nie zawierają
cego azotynów i niklu. Po fosforanowaniu powierzchnię metalu
ewentualnie płucze się, a następnie poddaje płukaniu końcowe
mu za pomocą wodnego roztworu o pH od 3 do 7, zawierające
go od 0,001 do 10 g/l jednego lub kilku kationów Li, Cu i Ag.

(12 zastrzeżeń)
A1(21) 315080 (22) 96 07 02
6(51) C23F 1/32
(71) Spółdzielnia Pracy GALWANIKA, Kielce
(72) Kiełb Michał, Strączynski Tomasz, Sułko
Kazimierz, Szałas Jolanta, Figarski
Włodzimierz, Rydz Roman
(54) Kąpiel alkaliczna do elektrolitycznego
wytwarzania błyszczących powłok cynkowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kąpie
li alkalicznej do elektrolitycznego wytwarzania błyszczących
powłok cynkowych o dobrej przyczepności i plastyczności.
Kąpiel charakteryzuje się tym, że zawiera 5,0-50 g/d m rozpusz
czalnego związku cynku, 50-250 g/dm 3 wodorotlenku sodu i/lub
wodorotlenku potasu oraz jako dodatek wybłyszczający 0,5-10
g/dm 3 produktu reakcji amoniaku i/lub alifatycznej aminy l-rzędowej i/lub alifatycznej aminy ll-rzędowej i/lub alifatycznej alkanoloaminy z disiarczkiem węgla, przy czym stosunek molowy
amoniaku do amin i disiarczku węgla wynosi od 1:1:0,5 do 5:5:2.
Kąpiel wymienioną można zmodyfikować wprowadzając do niej
jako dodatek wybłyszczający 0,5-10 g/dm 3 produktu reakcji
dodatków wybłyszczających wyżej już określonych z epihalogenohydryną w stosunku wagowym od 1:1 do 1:5.

(2 zastrzeżenia)
A1 (21) 322042 (22) 96 03 01
6(51) C23F 1/46
(31) 95 9500775
(32) 95 03 03
(33) SE
(86) 96 03 01 PCT/SE96/00264
(87) 96 09 12 W096/27556 PCT Gazette nr 41/96
(71) KEMIRAKEMIAKTIEBOLAG,
Helsingborg, SE
(72) Jäfverström Stefan
(54) Oczyszczanie roztworów zawierających
metale
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania roz
tworów zawierających metale, obejmujący zobojętnianie roz
tworu, redukcję obecnego Fe(lli), oraz eliminację wchodzącego
rozpuszczonego cynku, polegający na tym, że wchodzący roz
twór zawierający metale zostaje zobojętniony przy pomocy
magnetytu i/lub metalicznego żelaza, że wchodzące żelazo (III)
ulega redukcji na żelazo (II) przez dodanie metalicznego żelaza,
że wchodzące metale ciężkie są wytrącane przez dodanie po
wodującej wytrącenie ilości siarczku, w wyniku czego wytrą
cone siarczki odzyskuje się za pomocą filtracji, że roztwór jest,
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ewentualnie, poddawany procesowi wymiany jonowej dla prze
prowadzenia cynku w postać związku nie-kompleksowego, po
czym cynk jest odzyskiwany w postaci węglanu cynkowego, że
żelazo (10 w pozostałym roztworze jest utleniane do żelaza (III),
po czym roztwór jest używany w tej postaci albo poddawany
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dalszej obróbce dla zwiększenia zawartości metalu do wartości
odpowiadającej zamierzonemu celowi.

, (6 zastrzeżeń)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1(21) 320873 (22)97 07 01 6(51) D02G 1/16
(31) 96 19627010
(32) 96 07 04 (33) DE
(71) MADEIRA Garnfabrik Rudolf Schmidt KG,
Freiburg, DE
(72) Cavedon Franco, IT; Ritter Hartmut, FR;
Lohe Martin, DE
(54) Sposób wytwarzania przędzy o małym
skurczu
(57) Sposób wytwarzania teksturowanej powietrznie przę
dzy o małym skurczu z syntetycznych nitek wielowłókienkowych
prowadzi do otrzymania szczególnie puszystej, ale wystarcza
jąco mocnej przędzy. Surową przędzę po teksturowaniu powie
trznym doprowadza się nie jak normalnie do strefy skurczu, ale
do strefy nadawania puszystości, mianowicie z nadmiarem po
dawania, który jest tak dobrany, że surowa przędza może
poniekąd sprężynować zgodnie z elastycznym naprężeniem
swych włókienek. Surową przędzę po nadaniu jej puszystości
skręca się w tej postaci, a następnie obrabia w konwencjonal
nym urządzeniu farbiarskim tak, że zyskuje się jeszcze dodatko
wą puszystość przędzy, która równocześnie zwiększa swą sta
bilność i ostateczną wytrzymałość. Sposób ten nadaje się do
wytwarzania przędz jedno- i wielopasmowych, zwłaszcza
przędz szwalnych.

(26 zastrzeżeń)
A1(21) 322121

(22) 96 12 26

6(51) D02G 3/02
D02G 3/48
D01F6/62
(31)95 9569066
(32)9512 30 (33) KR
96 9664955
961213
KR
(86) 9612 26 PCT/KR96/00248
(87) 97 07 10 W097/24478 PCT Gazette nr 30/97
(71) KOLON INDUSTRIES, INC., Seoul, KR
(72) Kim Sung-Joong, Kim Gi-Woong, Lee
Sang-Min, Choi Duk-Yong
(54) Przędza z ciągłych włókien poliestrowych,
poliestrowy kord oponowy i sposób ich
wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy przędzy z ciągłych włókien polie
strowych o nowej mikrostrukturze wewnętrznej, poliestrowego
kordu oponowego wytworzonego z tej przędzy i sposobu ich
wytwarzania. Przędza poliestrowa zawiera co najmniej 90%
molowych polřtereflalanu etylenu, ma numerację 3 - 5 den/włók
no i spełnia następujące kryteria i) - iii), przy czym po 3 minuto
wej obróbce w temperaturze 240°C przy obciążeniu 0,1 d/g
przędza ta charakteryzuje się następującymi zmianami iv) - vii)

mikrostrukturalnych właściwości fizycznych: i) gęstość 1,38 1,39 g/cm3, ii) wskaźnik dwójłomności części bezpostaciowych
wynoszący 0,06 - 0,09 iii) temperatura piku tg S wynosząca
140°C lub poniżej, iv) wzrost stopnia krystaliczności
(AXc) o 10 - 20% wag., v) spadek współczynnika orientacji
części bezpostaciowych (AFa) o co najmniej 0,05, vi) wzrost
odległości międzypłaszczyznowej (długiej) (ALP) o co najmniej
10 A oraz vii) spadek temperatury piku tg à (Atg<5Pik) o co
najmniej 5°C. Przędzę z włókien ciągłych zanurza się w roztwo
rze kauczuku, w wyniku czego uzyskuje się kord oponowy.

(5 zastrzeżeń)
A1(21) 321957 (22) 96 02 09 6(51) D04H 13/00
(31) 95 395218
(32) 95 02 27
(33) US
(86) 96 02 09 PCT/US96/01761
(87) 96 09 06 WO96/27041 PCT Gazette nr 40/96
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.,
Neenah, US
(72) Shawver Susan Elaine, Estey Paul Windsor,
Connor Linda Ann
(54) Włóknina polimerowa zawierająca
szczególny typ kopolimerów o estetycznym,
przyjemnym dotyku
(57) Ujawniono włókno i materiał z polimeru będącego poli
merem "poprawiającym dotyk". Polimer "poprawiający dotyk"
stanowi kopolimetr polipropylenowy, który zawiera etylen, 1 -bu
ten 1-heksen albo terpolimer propylenu, etylenu i butenu. Jeśli
polimer stanowi kopolimer etylenu, musi to być kopolimer sta
tystyczny lub statystyczny i blokowy, a zawartość etylenu musi
stanowić od ponad 5 do 7,5% wagowych kopolimeru. Gdy
kopolimer zawiera 1-buten, zawartość 1-butenu musi wynosić
od 1 do 15,4% wagowych kopolimeru. Gdy kopolimer zawiera
1-heksen, zawartość 1-heksenu musi wynosić od 2 do 5% wa
gowych kopolimeru. Jeśli polimer stanowi terpolimer propyle
nu, etylenu i butylenu, to zawartość polipropylenu wynosi 90 98% wagowych, zawartość etylenu od 1 do 6% wagowych oraz
zawartość butylenu wynosi od 1 do 6% wagowych. Włókno
może zawierać dodatkowo drugi polimer sąsiadujący z pier
wszym polimerem.

(19 zastrzeżeń)
A1(21) 322045 (22) 96 03 01 6(51) D06F 59/02
(31) 95
111
(32) 95 03 02
(33) AT
(86) 96 03 01 PCT/AT96/00037
(87) 96 09 06 WO96/27043 PCT Gazette nr 40/96
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(75) Jannach Helmut, Graz, AT
(54) Urządzenie do suszenia ubrań ochronnych,
płaszczy itp.
(57) W urządzeniu do suszenia ubrań ochronnych, płaszczy
itp. ubrania lub płaszcze wiszą na wieszakowo ukształtowa
nych elementach wsporczych. Jeden lub kilka elementów
wsporczych (2, 2', 2"), wykonanych z rur i wyposażonych w
wyloty (4) powietrza suszącego jest umieszczonych na rurze
rozdzielczej (1) powietrza suszącego tak, że ich wnętrze jest
połączone z wnętrzem rury rozdzielczej (1). Dodatkowe wyloty
(5) powietrza suszącego są umieszczone w rurze rozdzielczej
(1) w sąsiedztwie wieszakowo ukształtowanych elementów
wsporczych.

(4 zastrzeżenia)
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(71) PORTALS LIMITED, London, GB
(72) Howland Paul, Foulkes Jonathan Paul
(54) Papier trudny do podrobienia
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pa
pieru zawierającego cechę trudną do podrobienia. Sposób ten
obejmuje formowanie papieru na mokro, wprowadzenie do
papieru w trakcie jego wytwarzania przynajmniej jednej cechy
trudnej do podrobienia, zastosowanie do tak wytworzonego
papieru czynnika zaklejającego w masie, a następnie powlecze
nie zaklejonego w masie papieru po jego jednej lub obu stro
nach kompozycją powlekającą zawierającą niebarwiony poliu
retan. Niebarwiony poliuretan może dowolnie zawierać dodatek
funkcjonalny pod warunkiem, że obecność dodatku funkcjonal
nego nie spowoduje wzrostu nieprzeźroczystości papieru o
więcej niż o 1%. Po nałożeniu powłoki poliuretanowej papier jest
suszony. Kompozycja powlekająca tworzy warstwę o takich
własnościach, że kiedy jest ona wylana na powierzchnię szkła
to warstwa taka charakteryzuje się twardością w skali Königa
wynoszącą od 15 do 130 sekund, a także pozytywnie zdaje test
przepuszczalności wody zdefiniowany za pomocą następują
cych etapów: a) preparat, który ma być stosowany jako powłoka
wylewa się na szklaną płytę tak, aby otrzymać warstwę o wadze
substancji suchej wynoszącej 80 g/m 2 ; b) warstwę suszy się
wstępnie w temperaturze 23°C; kiedy przestaje się ona lepić
suszy się ją dodatkowo w ciągu godziny w temperaturze 80°C;
c) warstwę waży się przed jej zamoczeniem, po czym mierzy się
jej wytrzymałość na zerwanie oraz moduł Younga, a także doko
nuje się jej oględzin na okoliczność zmian przezroczystości; d)
próbkę warstwy ogrzewa się w ciągu 30 minut we wrzącej
wodzie zawierającej 10 g/l NaaCOa; e) następnie warstwę płucze
się w zimnej wodzie i powtarza się etapy b) oraz c); charakte
ryzuje się także tym, że kiedy warstwa jest wysuszona i ponow
nie zważona to spełnia ona następujące kryteria: i) wytrzymałość
na zerwanie oraz moduł Younga na mokro dla warstwy podda
nej działaniu wrzącej wody nie są mniejsze niż 90% wytrzyma
łości na zerwanie oraz modułu Younga na mokro warstwy wyjścio
wej; ii) warstwa nie wykazuje widocznej utraty przezroczystości;
oraz iii) masa substancji suchej warstwy jest nie mniejsza niż
98% masy początkowej.

(18 zastrzeżeń)
A1(21) 321961

6(51) D21H 21/28
D21H 23/02
(31)94 9404511
(32)9412 27
(33) SE
(86) 9512 20 PCT/SE95/01549
(87) 96 07 04 WO96/20310 PCT Gazette nr 30/96
(71) SCA HYGIENE PAPER AB, Göteborg, SE
(72) Reiner Lennart, Holm Ulf
(54) Sposób wytwarzania barwionego materiału
włóknistego zawierającego pewną ilość
włókien celulozowych, takiego jak papier i
włóknina i barwiony materiał włóknisty
wytwarzany tym sposobem

A1(21) 322120

(22) 96 03 11

6(51) D21H 19/24
D21H 21/40
(31) 95 9505062
(32) 95 03 13 (33) GB
95 9523838
951122
GB
(86)96 0311 PCT/GB96/00562
(87) 96 09 19 WO96/28610 PCT Gazette nr 42/%

(22) 95 12 20

(57) Ujawniono sposób wytwarzania barwionego materiału
włóknistego zawierającego pewną część włókien celulozowych,
takiego jak papier i włóknina, w którym barwnik jest stosowany
na zwój lub arkusz pulpy, albo na cały materiał albo tylko na jego
część, przy czym zwój lub arkusz pulpy odwłóknia się i dysper
guje w cieczy lub w pianie, możliwie razem z innymi włóknami.
Zawiesinę włókien nanosi się następnie na sito i odwadnia, po
czym uformowaną wstęgę włókien, która zawiera praktycznie
równomierny dodatek barwionych włókien, poddaje się dal
szym możliwym etapom przeróbki przed osuszeniem i nawinię
ciem. Ujawniono również materiał włóknisty otrzymany według
tego sposobu. Jeżeli tylko część włókien pulpy jest zabarwiona,
to uzyskuje się wrażenie, że materiał jest pstry.

(15 zastrzeżeń)
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DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
A1(21) 322085 (22)9602 29
6(51) E02B 7/00
(31)95 9500795
(32)95 03 03
(33) SE
(86) 9602 29 PCT/SE96/00258
(87) 96 09 12 WO96/27710 PCT Gazette nr 41/96
(75) Melin Sigurd, Näsviken, SE
(54) Ochronny wał przeciwpowodziowy oraz
sposób i urządzenie tamujące do wznoszenia
ochronnego wału przeciwpowodziowego

dna (3) wanny, przy czym rura zanurzeniowa (11) pozostaje na
dnie (7), dzięki czemu zawsze zapewnione jest utworzenie nie
zbędnego syfonu (8). Rura zanurzeniowa (11) jest wsparta koł
nierzem na rurze odpływowej (28) lub też dzięki zastosowaniu
występu zaczepowego i rowków, usytuowanych na zewnętrznej
stronie rury zanurzeniowej (11), zapewnione jest praktycznie
bezstopniowe przestawianie i ustalanie położenia rury zanurze
niowej (11).

(20 zastrzeżeń)

(57) Ochronny wał przeciwpowodziowy zawiera człon opie
rający się na powierzchni, na który działa pionowa siła, w celu
dociskania i mocowania go do tej powierzchni. Człon wału
posiada pierwszą długą krawędź boczną skierowaną na stronę
wylewu oraz przeciwległą długą krawędź boczną skierowaną na
stronę suchą wału ochronnego. Pomiędzy powierzchnią (2), a
członem wału (1) przewidziany jest zespół (12) rozciągający się
osiowo wzdłuż wału, na przykład mata, który ma za zadanie
drenowanie cieczy powodziowej, która może przeciekać pod
członem od strony wylewu tak, aby utrzymywać obszar od
spodu członu, w obszarze od długiej bocznej krawędzi zespołu
drenującego (12) najbliżej strony wylewowej do strony suchej,
pod ciśnieniem atmosferycznym lub ciśnieniem do niego zbli
żonym, w celu uzyskania maksymalnej różnicy ciśnień w stosun
ku do ciśnienia hydraulicznego utrzymującej uszczelnienie wału
ochronnego względem wspomnianej powierzchni.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 320657 (22)97 0619
6(51) E03C1/22
(31)96 19625710
(32)96 06 27 (33) DE
96 19649239
961128
DE
(71) Franz Scheffer OHG, Menden, DE
(72) Neugart Horst
(54) Urządzenie odpływowe
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia odpływowego (1 ), łatwe
go w montażu i dopasowywanego do różnych grubości ściany,
które zapewnia utworzenie niezbędnego syfonu (8) dzięki temu,
że rura zanurzeniowa (11) jestwspartanadnie (7) jednoczęścio
wej obudowy (4). Obudowa (4) jest swą pokrywą (5), za pośred
nictwem odpowiednich gwintów (29,30), zamocowana na rurze
odpływowej (28) lub jej króćcu prowadzącym (31) względem

A1(21) 322107 (22) 96 02 23
6(51) E03D 9/02
(31) 95 398040
(32) 95 03 03
(33) US
(86) 96 02 23 PCT/US96/02403
(87) 96 09 12 W096/27714 PCT Gazette nr 41/96
(71) S.CJOHNSON & SON, INC, Racine, US
(72) Goelz John F., Klinkhammer Michael E.,
Weiler Mark E.
(54) Bierny system dozowania środka do
czyszczenia toalety
(57) Wynalazek dotyczy systemów dozujących, takich jak
systemy czyszczenia toalet, zwłaszcza dozowników (10), nada
jących się do umieszczenia w zawierającym ciecz zbiorniku,
którego poziom cieczy zmienia się od poziomu górnego do
poziomu dolnego i odwrotnie, na przykład w zbiorniku toalety.
Takie dozowniki (10) dozują i dostarczają przechowywaną
ilość środka do czyszczenia toalety do zbiornika, zawierające
go ciecz, z kontrolowaniem prędkości, z którą woda dopływa do
dozownika (10). Wynalazek ten dotyczy również środków do
czyszczenia toalety o kontrolowanej rozpuszczalności do stoso
wania w połączeniu z takim dozownikiem (10).

(19 zastrzeżeń)
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A1(21) 314970 (22) 96 06 24
6(51) E04B 2/76
(71) Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowo-Produkcyjne
ERMAKO Sp. z O.O., Zielona Góra
(72) Kłapoć Mikołaj, Bryś Gerard
(54) Obudowa z płyt fałdowych zespolonych z
konstrukcją nośną
(57) Wynalazek dotyczy obudowy z płyt fałdowych, zespolo
nych z konstrukcją nośną, która stosowana jest w budowlanych
konstrukcjach metalowych. W obudowie w konstrukcji dacho
wej górne powierzchnie, mocowanych ze sobą dźwigarów (1) i
płatwi (3), ustawione są w jednej płaszczyźnie, a płyty fałdowe
(5) ułożone są fałdami równolegle do dźwigarów (1) i mocowane
do nich. W konstrukcji ścian zewnętrzne powierzchnie, moco
wanych ze sobą słupów (2) i rygli ściennych (4), ustawione są
również w jednej płaszczyźnie, a płyty fałdowe (5) ułożone są
fałdami równolegle do słupów (2) i mocowane do nich.

(1 zastrzeżenie)

Al(21) 322081 (22) 96 03 01
6(51) E04B 1/32
(31) 95 397902
(32)95 03 03
(33) US
(86) 96 03 01 PCT/AT96/00036
(87) 96 0912 W096/27715 PCT Gazette nr 41/96
(75) Freller Walter, Mondsee, AT
(54) Bryla budynku
(57) Wynalazek dotyczy bryły budynku, składającej się z
samonośnych płyt (1,2), opierających się na podstawie. Płyty te
tworzą powierzchnie dachowe, łącząc się ze sobą w miejscu
stykających się ze sobą boków (4, 5) i stanowią ponadto, bieg
nące od wierzchołka (3), ściany piramidy, przy czym ich jeden
dłuższy bok (4) przebiega od wierzchołka do podstawy, zaś
drugi - któtszy (5) kończy się nad nią. Pomiędzy krótszym
bokiem (5), a podstawą płyty te (1,2) tworzą krawędź (7) dachu,
biegnącą w poprzek krótszego boku (5), wzdłuż pionowej pła
szczyzny ograniczającej. W celu umożliwienia wykonania otwo
ru w omawianej bryle wyposażona jest ona w ścianę zamykającą
(8), ograniczoną krawędziami (7) dachu, połączonych ze sobą
wzdłuż krótszego boku (5) płyt (1,2). Ściana ta wyposażona jest
w otwory na drzwi względnie okna. Ażeby zapewnić korzystne
warunki konstrukcyjne proponuje się, aby płyty (1, 2) chara
kteryzowały się kształtem czworokąta. Miałyby się one przy tym
opierać na podstawie, za pośrednictwem leżącej równolegle do
niej krawędzi podporowej (9), znajdującej się między dłuższym,
biegnącym od wierzchołka (3) do podstawy, bokiem (4), a
krawędzią (7) dachu.

Al(21) 322082 (22) 96 02 27
6(51) E04B 5/36
(31) 95 13515
(32) 95 02 28 (33) AU
95 3509
95 06 09
AU
95 5667
95 09 27
AU
(86) 96 02 27 PCT/AU96/00105
(87) 96 09 06 WO96/27058 PCT Gazette nr 40/96
(75) Stodulka Andrea Mario, Chapman, AU
(54) Sposób konstruowania podłogi zawieszonej
(57) Opisano sposób konstruowania podłogi zawieszonej, w
którym szereg zespołów deskowania do formowania belki (10)
umieszcza się zasadniczo równolegle do siebie i wspiera na
zespołach wsporczych (26) na podstawie wsporczej (60) w
stanie trwałej równowagi, szereg zespołów deskowania do for
mowania podłogi (54) umieszcza się między tymi zespołami
deskowania do formowania belki, wspierając je na nich, wylewa
się beton (56) na tych zespołach deskowania, pozwala się by
beton zestalił się i zespoły deskowania usuwa się z zastygłego
betonu do ponownego użycia.

(24 zastrzeżenia)

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 315099 (22)96 07 03
6(51) E04D 5/00
(75) Friedrich Horst,, ; Jaszczuk Mikołaj, Police
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(54) Sposób uszczelnienia dachu skośnego przy
pomocy folii
(57) Projekt wynalazczy dotyczy sposobu wykonania usz
czelnienia połaci dachowej przy pomocy folii dachowej (6), przy
czym folia (6) układana jest zakładkowo pasami na łatach (3) i
mocowana do łat (3) profilami mocującymi (7). Profile mocujące
(7) uformowane są w kształcie litery U i zaciskają się na łacie (3)
elastycznymi segmentami (16, 17). W profilu mocującym (7)
uformowane są również ramiona (18,19), które napinają folię (6)
i dociskają do krokwi. Bezpośrednio na folii (6), między sąsied
nimi łatami układa się izolację cieplną, która utrzymywana jest
skrzydełkami (24, 25, 26), uformowanymi na profilu mocującym
(7). Na tak przygotowanej połaci dachowej można układać
dowolne pokrycie dachowe (12). Sposób przeznaczony szcze
gólnie do remontu dachów skośnych istniejących, jak również
do wykonania dachów nowych.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 321953
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

53

(22) 96 02 14

6(51) E04G 21/28
E04G 1/26
95 950555
(32) 95 02 14 (33) NO
96 0214 PCT/NO96/Ö0035
96 08 22 W096/25571 PCT Gazette nr 38/96
MRJ0STILLAS A/S, Rjukan, NO
Lekven Nils Christian, Olsen Terje
Zespół rusztowaniowy

(57) Zespół rusztowaniowy zawierający szereg wzajemnie
połączonych umieszczonych pionowo rurowych członów (9),
tworzących szkieletową ramę rusztowania oraz szereg osłono
wych arkuszy (3), tworzy schronienie zapewniające kontrolowa
ne warunki otoczenia. Arkusze (3) są zamocowane do piono
wych członów (9) i podtrzymywane przez nie przy użyciu
środków mocujących i podtrzymujących.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 321169 (22) 97 G7 15 6(51) E04F 13/08
(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczne MARBET,
Bielsko-Biała
(72) Mysłowski Włodzimierz
(54) Panel izolacyjno-dekoracyjny
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest panel izolacyjno-dekora
cyjny dla poddaszy, stosowany do izolacyjnego i/lub dekoracyj
nego wypełnienia przestrzeni między krokwiami konstrukcji da
chowej poddaszy. Panel wykończeniowy dla poddaszy stanowi
termoformowalny element (1) z co najmniej jedną wentylacyjną
kieszenią (2), wykonany z pianki polistyrenowej o grubości od
2 mm do 20 mm i kształcie zbliżonym do rozwartej litery U,
pokryty od zewnętrznej strony w odbijający promieniowanie
cieplne materiał.

(3 zastrzeżenia)

Al(21) 322135 (22) 96 02 06
6(51) E04H 1/00
(31) 95 387043
(32) 95 02 09
(33) US
(86) 96 02 06 PCT/US96/01395
(87) 96 08 15 W096/24734 PCT Gazette nr 37/96
(75) Ting Raymond M.L., Pittsburgh, US
(54) Ulepszenie w projekcie złącza ściennego z
zewnętrznym odprowadzaniem wody
(57) Przedmiotem wynalazku są układy zewnętrznych ścian
budynku, wykorzystujące wiele paneli ściennych, tworzących
poziome i pionowe złącza ścienne. Każdy pojedynczy panel
ścienny składa się z zasadniczo płaskiego zewnętrznego członu
płaszczyznowego (20) i czterech członów obwodowych (21,22),
strukturalnie połączonych z członem płaszczyznowym (20).
Konstrukcja członów obwodowych (21,22) i połączenie różnych
uszczelnień ciśnieniowych (39,41) oraz uszczelnień wyrównaw
czych ciśnienia (37, 40) umożliwiają zapobieżenie przez układ
wnikaniu wody do budynku. Dodatkowo, wynalazek ten daje się
łatwo rozkładać i oszczędza dużo czasu i nakładów.

(8 zastrzeżeń)
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jest wyposażona w bieżnie (6, 7), po których toczą się rolki (8,
9), obracające się wokół osi, osadzonych w kształtkach (10,
11), przymocowanych do dolnej części tylnej ścianki skrzydeł
drzwiowych (1, 2). Ramiona dolnej prowadnicy (5) tworzą ką
townik, od którego odchodzi trzecie ramię, składające się z
ścianek, wyposażonych w wypusty, tworzące bieżnie (6, 7) oraz
wypusty, stanowiące stopki podporowe prowadnicy (5). Osa
dzone na pionowych obrzeżach skrzydeł drzwiowych (1, 2)
ramiaki składają się z elementu o konturze zbliżonym do ceownika, połączonego z półokrągłym uchwytem i zakrzywionym
wypustem, który jest skierowany odwrotnie do wolnego końca
półokrągłego uchwytu.

(9 zastrzeżeń)
Al(21) 322048 (22)96 03 06 6(51) E06B 9/322
(31) 95
230
(32) 95 03 06 (33) DK
(86) 96 03 06 PCT/DK96/00094
(87) 96 09 12 W096/27728 PCT Gazette nr 41/96
(71) V.KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S,
Søborg, DK
(72) Madsen Lars Holck
(54) Urządzenie napędowe dla zespołu
zasłaniającego

A1(21) 315076 (22) 96 07 02
6(51) E06B 3/42
(75) Mrożek Andrzej, Kraków
(54) Konstrukcja drzwi przesuwnych

(57) Urządzenie napędowe zawiera wałek wejściowy (20),
który jednym końcem jest połączony z zespołem napędzającym
z kołem obrotowym (17) przyjmującym linkę bez końca (8), a
drugim końcem jest sprężony z wałkiem wyjściowym (14), połą
czonym bez możliwości obrotu z zespołem zasłaniającym. Wa
łek wejściowy (20) jest połączony z wałkiem wyjściowym (14) za
pośrednictwem urządzenia przenoszącego napęd, w szczegól
ności przekładni obiegowej (21). Pomiędzy urządzeniem prze
noszącym napęd, a wałkiem wyjściowym znajduje się me
chanizm ograniczający przekazywany moment napędowy.
Mechanizm ten składa się ze sprzęgła przesuwnego, zawierają
cego pierwszy element sprzęgający (25) połączony z urządze
niem przenoszącym napęd (21) i drugi element sprzęgający (26)
połączony z wałkiem wyjściowym (14). Pierwszy element sprzę
gający może zawierać uzębiony wałek (24), a drugi element
sprzęgający (26) może zawierać wewnątrz uzębioną tuleję (27),
bądź tez odwrotnie. Ponadto przewidziano zespół hamulcowy
utrzymujący zespół zasłaniający w ściśle określonym położeniu.

(5 zastrzeżeń)

(57) Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja drzwi prze
suwnych, utworzona przez skrzydła drzwiowe, przemieszczają
ce się wzdłuż prowadnicy górnej i dolnej. Dolna prowadnica (5)

A1(21) 315097 (22) 96 07 03 6(51) E21C 35/22
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Krauze Krzysztof, Klich Adam, Pluta Janusz,
Wydra Tomasz, Kusak Edward, Skrzypiec
Andrzej
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(54) Urządzenie zraszające do frezujących
organów ślimakowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zraszające do
frezujących organów ślimakowych, znajdujące zastosowanie w
górnictwie. Urządzenie zawiera korpus (1), zamocowany do
obrotowego wału organu urabiającego (3) oraz rozdzielacz (5),
umieszczony w tym korpusie (1), składający się z części nieru
chomej (6) i ruchomej (7). Komora rozdzielacza (9) połączona
jest z co najmniej dwoma kanałami sterującymi (12), umieszczo
nymi w nieruchomej części (6), ponadto rozdzielacz (5) dociska
ny jest do korpusu (1) za pomocą tarczy dociskowej (11).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 315044 (22)96 06 27 6(51) E21D 11/28
(75) Iwanowicz Roman, Zabrze
(54) Wieloelementowa rozpora górnicza
(57) Wieloelementowa rozpora górnicza przeznaczona jest
do stabilizacji odrzwi obudowy chodnikowej podziemnych wy
robisk zakładów górniczych.
Rozpora składa się z łącznika (1) wraz z obejmą (1a)
oraz kabłąka (2) z dwoma nakrętkami (3), nakręconymi na
nagwintowane końce (2c) kabłąka (2).
Łącznik (1) wykonany jest z kształtownika o profilu V,
przy czym parametry są tak dobrane, aby spełniona była zależ
ność Wx = Wy, natomiast kabłąk (2) wykonany jest z pręta
okrągłego, który posiada dwa odgięcia wewnętrzne (2a) o kąt
{a) oraz dwa odgięcia zewnętrzne (2b) o kąt {ß), a na nagwinto
wane końce (2c) nakręcone są dwie nakrętki (3).
Rozpora posiada największe wskaźniki wytrzymałości
na rozciąganie i wyboczenie przy najmniejszej masie w stosun
ku do porównywalnych stosowanych rozpór wieloelementowych.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 314989 (22) 96 06 25 6(51) E21D 23/06
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Kowalski Edward, Kózek Bolesław, Kozieł
Karol, Laboński Stanisław, Perek Jan, Sawka
Bohdan, Skrzyński Krzysztof, Stałęga
Stanisław, Wojtyczka Rufin
(54) Spągnica zamkniętej obudowy skrzyżowań
wyrobisk korytarzowych
(57) Spągnica (4) ma centralną płytę oporową (5) składającą
się z górnej i dolnej blachy oporowej (6, 7), połączonych śruba
mi (8) i zaopatrzonych w wewnętrzne użebrowanie prowadzące,
mocowane między tymi blachami, jedne końce sztywnych łuko
wych elementów spągnicowych (10), których drugie końce są
osadzone w stopach oporowych (11) pod dolnymi upodatniającymi segmentami (3) nośnego portalu (1) lub nośnych wspo
rników (2).

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 322101 (22) 96 02 24
6(51) E21F 5/16
(31) 95 29503818
(32) 95 03 09 (33) DE
(86) 96 02 24 PCT/EP96/00765
(87) 96 09 19 WO96/28640 PCT Gazette nr 42/96
(71) RAG AKTIENGESELLSCHAFT, Essen,
DE
(72) Keller Helmut
(54) Sposób i urządzenie do podwieszania i
stawiania rynien wodnych, służących jako
zapora przeciwwybuchowa w górnictwie i
budowie tuneli
(57) W sposobie prostego i szybkiego, nie wymagającego
użycia śrub, montażu urządzenia podwieszeniowego (1) do
odwieszania i stawiania, służącego w górnictwie i budowie
tuneli jako zapora przeciwwybuchowa, w postaci rynien wod
nych, zaproponowano, aby zrezygnować ze skomplikowanego
mocowania na obudowie (10) skręcanych urządzeń mocują
cych i zamiast tego podwiesić konsole (4) wraz z dźwigarami
nośnymi (5) na łańcuchach (3), które z kolei są za pomocą
haków (2) tak zamocowane na obudowie (10) wyrobiska, że nie
jest możliwe przekoszenie elementu nośnego, a co za tym idzie,
nie jest potrzebne dodatkowe zamocowanie centralne.
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A1(21) 315075 (22) 96 07 01 6(51) E21F 15/08
(71) Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
EKOCHEM S.A., Siemianowice Śląskie
(72) Wietrzyk Andrzej, Pieszczek Marek, Gajos
Stanisław, Pęcherczyk Anna, Masłowska
Marzena, Gajdzik Bożena, Łukaszek
Benedykt
(54) Sposób wytwarzania podsadzki hydraulicznej
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pod
sadzki hydraulicznej z materiału zawierającego dużą ilość czę
ści ilastych. Istotą tego sposobu jest to, że materiał podsadzko
wy dokładnie miesza się z poliakryloamidowym flokulantem o
niejonowym charakterze chemicznym w ilości od 0,01 do 0,1%
w stosunku wagowym suchej masy, po czym składniki te miesza
się z wodą w ustalonych proporcjach.
Poliakryloamidowy flokulant można również najpierw
mieszać z wodą w takim samym stosunku wagowym, a nastę
pnie wodę tę mieszać z materiałem podsadzkowym.

(7 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1(21) 315041 (22)9606 27 6(51) F01K13/00
(71) Elektrownia HALEMBA, Ruda Śląska
(72) Januszkiewicz Wacław, Kowalczyk Grzegorz,
Rajca Rafał, Kardoliński Bolesław, Łapiński
Józef, Wilczek Henryk, Piwoń Bernard,
Kucjas Piotr
(54) Sposób sterowania blokiem energetycznym
oraz układ sterowania blokiem
energetycznym
(57) Sposób sterowania blokiem polega na tym, że moc
zadana "wtórna" jest poddawana korekcji od zmian częstotliwo

ści sieci w węźle sumującym mocy pierwotnej, po czym sygnał
mocy zadanej pierwotnej oddziałowuje na wejścia regulatorów
mocy i zespół regulacji ciśnienia pary przed turbiną, a następnie
na wyjściu regulatora mocy sygnał sterujący zsumowany w
węźle sumującym podawany jest na układ sterowania silnikiem
zmiennika mocy, podczas gdy jednocześnie sygnał mocy zada
nej pierwotnej podawany jest równolegle na wejście układu
formowania poślizgu oraz korektora forsującego, przy czym
sygnał sterujący z korektora i sygnał sterujący z regulatora
wypracowany na podstawie sygnału z układu formowania po
ślizgu i rzeczywistego sygnału ciśnienia pary przed turbinąsumują
się w węźle sumującym ciśnienia pary przed turbiną i są podawa
ne na układ sterowania podajników węgla. Układ sterowania
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blokiem energetycznym, charakteryzuje się tym, że zadajnik
mocy Yo (1) o charakterystyce skokowej połączony jest z ele
mentem filtracyjnym (3) przed jego połączeniem z węzłem su
mującym (4) mocy zadanej "wtórnej" w którym moc zmienia się
wykładniczo, który z kolei połączony jest z węzłem sumującym
(5) mocy zadanej "pierwotnej", sprzężonym poprzez korektor (6)
mocy zadanej od zmian częstotliwości sieci (8) z zadajnikiem
(7) częstotliwości bazowej, a za węzłem sumującym (5) mocy
zadanej pierwotnej zabudowane są równolegle regulator pod
stawowy (11) i regulator forsujący (12) połączone na wyjściu
węzłem sumującym (13), który połączony jest z pozycjonerem
(23) układu sterowania silnikiem zmiennika mocy (24) oraz
jednocześnie sprzężony jest sygnałem położenia (25) zawo
rów regulacyjnych (20) turbiny (10), podczas gdy jednocześ
nie przed regulatorami (11, 12) włączony jest zespół regulacji
ciśnienia pary przed turbiną (10) zawierający równolegle włą
czone: układ formowania poślizgu (15) oraz korektor forsujący
(17), służące do wysterowania podajników węgla dla dużych
uchwytów mocy o charakterystyce proporcjonalno - różniczku
jącej przed węzłem sumującym (18) regulacji ciśnienia, przy
czym szeregowo za układem formowania poślizgu (15) włączo
ny jest regulator (16) ciśnienia pary przed turbiną (10).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 321955 (22) 96 02 28 6(51) F02B 75/04
(31) 95
566
(32) 95 02 28 (33) CH
(86) 96 02 28 PCT/CH96/00062
(87) 96 09 06 WO96/27079 PCT Gazette nr 40/96
(71) TK DESIGN AG, Vaduz, LI
(72) Leithinger Siegfried Franz
(54) Silnik spalinowy typu silnika tłokowego o
zmiennym stosunku sprężania
(57) W silniku spalinowym typu silnika tokowego stosunek
sprężania jest zmienny, ponieważ skok toka jest przestawny,

A1(21) 315301

(22)9606 26

6(51) F02B 53/00
F01B 29/00

(75) Jamuła Feliks, Rzeszów
(54) Perpetuum mobile
(57) Zasada działania sprężarki polega na tym, że otwieramy
regulację dopływu powietrza (6) na wolne obroty i wałkiem
napędowym (14) nadajemy prędkość obrotową wirnikom (5) z
tokami (8). Ruch powietrza w sprężarce w dyszy zagęszczeń
(17), przy wlocie powietrza z trzech stron, tworzy dyszę zagęsz
czeń, która jest ładunkiem dla działania ciśnienia atmosferycz
nego. Sprężanie w sprężarce jest z energii kinetycznej, powsta
łej z energii cieplnej powietrza. Ustawienie cylindrów (2) pod
obroty pierwszy, drugi, trzeci daje nam wielkości kanałów wylo
towych (18), do których to wielkości ustawiamy wirnik (5) z
tokarni (8) na wałkach, łączących wirniki (11) za obrotami pier
wszy, drugi, trzeci. Przy takim ustawieniu prędkość obrotowa
powietrza jest większa od prędkości obrotowej toków (8).

(1 zastrzeżenie)
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gdyż korbowód (9), po stronie wału karbowego, jest ułożyskowany na mimośrodowym czopie korbowym (1), który może być
podczas pracy silnika przestawiany przez elementy sterujące
(3-6) wokół swej osi obrotu (2). Elementy sterujące (3-6) obej
mują koło zębate (3), które obraca się koncentrycznie z osią
obrotu (2) mimośrodowego czopu korbowego (1) i jest z nim
sztywno połączone. To koło zębate (3) działa jako koło zewnę
trzne (3) w wydrążonym kole (4) o większej średnicy, odłączając
się w jego wnętrzu. Wydrążone koło zębate (4) jest ułożyskowane koncentrycznie wokół osi korby (8) wału korbowego (14) i jest
przestawne w swym położeniu obrotowym. Zewnętrzne koło (3)
przy odtaczaniu się w wydrążonym kole (4) wykonuje dokładnie
jeden obrót podczas jednego obiegu.

(10 zastrzeżeń)
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A1(21) 315063 (22)96 06 28
6(51) F03G 3/00
(75) Wolny Grzegorz, Piła
(54) Sposób wzmocnienia mocy mechanicznej
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wykorzystania zjawiska
rezonansu mechanicznego do zwiększenia sił, działających na
elementy układów napędowych. Dokonuje się tego przez celo
we wprowadzenie układu w drgania rezonansowe i wykorzysta
nie powstałych sił dynamicznych. Układ wykonujący drgania,
składa się z połączonych wzajemnie układów: masowego (1),
sprężystego (2) i tłumiącego (3) oraz układu regulująco-sterującego (5) i wykonawczego (4).

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 322112 (22) 96 03 04 6(51) F02B 75/10
(31) 95 9502838
(32)95 03 06
(33) FR
(86) 96 03 04 PCT/FR96/00335
(87) 96 09 12 W096/27737 PCT Gazette nr 41/96
(71) Negre Guy, Brignoles, FR
(72) Negre Guy, Negre Cyril
(54) Sposób i urządzenia do ograniczania emisji
substancji toksycznych w silnikach o
cyklicznym spalaniu wewnętrznym, z
niezależną komorą spalania
(57) Sposób i urządzenia do ograniczenia emisji substancji
toksycznych w silniku o cyklicznym spalaniu wewnętrznym, z
niezależną komorą spalania (1), w którym komora sprężania,
komora spalania (1) i komora rozprężania (16) są utworzone
przez trzy części oddzielne i całkowicie niezależne, charakte
ryzuje się tym, że podczas działania przy małej mocy, np. w
ruchu miejskim, wtryskiwacz (6) paliwa silnikowego przestaje
być sterowany podczas napełniania komory spalania i ta ostat
nia pozostaje zatem w każdym cyklu napełniona czystym powie
trzem sprężonym o wysokiej temperaturze; do komory spalania
wprowadza się - bezpośrednio po doprowadzeniu sprężonego
powietrza, pochodzącego ze sprężarki silnika - małą ilość po
wietrza dodatkowego, pochodzącego ze zbiornika zewnętrzne
go (23), w którym przechowuje się powietrze pod bardzo
wysokim ciśnieniem w temperaturze otoczenia; ta mała ilość
powietrza dodatkowo ogrzewa się w zetknięciu z gorącym po
wietrzem sprężonym, zawartym już w komorze spalania, rozsze
rza się i zwiększa ciśnienie początkowe, umożliwiając wytwarza
nie pracy napędowej podczas rozprężania.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 321954 (22) 96 02 02 6(51) F04B 33/00
(31)95
125
(32)95 02 03 (33) DK
95 9518558
95 0912
GB
(86) 9602 02 PCT/DK96/00055
(87) 96 04 18 WO96/10903 PCT Gazette nr 17/96
(71) NVB INTERNATIONAL, Birkerod, DK
(72) van der Blom Nicolaas
(54) Łącznik zaworowy
(57) Uniwersalny łącznik zaworowy dla zaworów do nad
muchiwania opon pojazdów (Sclaverand, Dunlop-Woods albo
Schrader) składa się z osłony łącznika (368), która częściowo
połączona jest ze źródłem ciśnienia, korzystnie z pompką ręcz
ną lub nożną oraz częściowo posiada otwór sprzęgający (5), o
średnicy odpowiadającej średnicy zaworu, który ma być przyłą
czony, przy czym wspomniany otwór sprzęgający (5) jest wypo
sażony w zespół mocujący do mocowania na zaworze oraz w
zespół uszczelniający względem zaworów o różnych rozmia
rach. Jest to uzyskiwane za pomocą zespołu uszczelniającego
(366), zamontowanego współosiowo w osłonie łącznika (368)
oraz ustalonego na przynajmniej dwóch równoległych, osob
nych poziomach, posiadającego linię centralną (4) osłony łącz
nika (368), która jest współosiowa z linią centralną zaworu, jako
jej normalna, przy czym mniejsze średnice zespołu uszczel
niającego w przybliżeniu odpowiadają większej średnicy obe
cnych wymiarów zaworu, na którym zamontowany jest łącznik
podczas używania tak, że zespół uszczelniający (366), najbliż
szy wlotowi (8) otworu sprzęgającego (5) w osłonie łącznika
(368), posiada największą z mniejszych średnic, podczas gdy
zespół uszczelniający (366), najdalszy od wlotu (8) otworu
sprzęgającego w osłonie łącznika (368), posiada najmniejszą z
mniejszych średnic, zaś średnice pomiędzy wartościami skraj
nymi ustawione są w odpowiednich odległościach oddzielają
cych. Łącznik zaworu ma możliwość automatycznego dosto
sowywania się do odpowiedniego zaworu. Możliwe jest także
zastosowanie łącznika razem z istniejącymi pompkami.

(15 zastrzeżeń)
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A1(21) 320589 (22) 97 06 16 6(51) F16B 13/14
(31)96 19625176
(32)96 06 24
(33) DE
(71) Upat GmbH & Co., Emmendingen, DE
(72) Frischmann Albert, Mauz Joachim
(54) Element mocujący dla obciążeń
niesta tycznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest element mocujący dla ob
ciążeń niestatycznych osadzany za pomocą utwardzalnej masy
w wywierconym otworze. Element mocujący składa się ze swo
rznia (1) i zasobnika energii (3), umieszczonego na przednim,
znajdującym się w wywierconym otworze, końcu sworznia (1) i
opierającego się o obszar zakotwienia. Możliwość osiowego
ruchu sworznia (1) wewnątrz obszaru zakotwienia jest osiągana
za pomocą środków (2) zapobiegających związaniu, w jakie
zaopatrzony jest sworzeń (1 ).

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 315042 (22)9606 27 6(51) F04D 15/00
(71) Elektrownia HALEMBA, Ruda Śląska
(72) Machura Marek, Kowalczyk Grzegorz
(54) Sposób i układ do regulacji poziomu pulpy w
zbiorniku, zwłaszcza zbiorniku bagrowym
(57) Sposób regulacji poziomu pulpy, zwłaszcza zawierają
cej bardzo drobną, mocnościerną substancję, polega na tym,
że utrzymuje się stały poziom pulpy, znajdującej się w ciągłym
ruchu, a w warunkach nieustabilizowanej pracy pompy takich
jak: rozruch czy odwadnianie zmniejsza się częstotliwość zasi
lania pompy do poziomu 0,5 - 28 Hz, dogodnie 1 6 - 1 8 Hz.
Będący również przedmiotem wynalazku układ do regulacji
poziomu pulpy charakteryzuje się tym, że przetwornice częstot
liwości (11), których ilość zależy od ilości współpracujących z
nimi pomp (13), są wyposażone we wspólny rozdzielacz sygna
łu (10), połączony dogodnie przez listwę (9) z przetwornikiem
różnicy ciśnień (1), zaopatrzonym w rurkę (8), połączoną z
atmosferą oraz przewód sprężonego powietrza (2).

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 315046 (22)96 06 28
6(51) F16J 13/02
(71) Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ
Pleszew S.A, Pleszew
(72) Płonkowski Ryszard, Jabczyński Jerzy,
Danielski Roman
(54) Sposób bezpiecznego zamykania i otwierania
pokrywy zbiornika ciśnieniowego
sterylizatora oraz urządzenie do stosowania
tego sposobu
(57) Sposób bezpiecznego zamykania i otwierania pokrywy
zbiornika ciśnieniowego sterylizatora, stosowanego w przemy
śle spożywczym, charakteryzuje się tym, że po całkowitym za
mknięciu pokrywy (2) zbiornika ciśnieniowego sterylizatora (1 )
włącza się automatyczną blokadę elektropneumatyczną za
mknięcia pokrywy (2) przez przerwanie zasilania elektrycznego
zaworu rozdzielczego (ZO) w układzie zwolnienia blokady, co
powoduje odcięcie dopływu sprężonego powietrza do siłownika
(SB), wysunięcie floczyska (7) tego siłownika (SB) i zablokowanie
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obrotu pokrywy (2) oraz powoduje włączenie łącznika pozycyj
nego w układzie kontroli prawidłowego zamknięcia i zablo
kowania pokrywy (2) zbiornika ciśnieniowego (1). Po zakoń
czeniu sterylizacji, warunkiem umożliwiającym odblokowanie
pokrywy (2) jest doprowadzenie ciśnienia, panującego we
wnątrz zbiornika ciśnieniowego (1) oraz poziomu wody w zbior
niku (1) do wielkości nie przekraczających wieści granicznych.
Spowoduje to samoczynne załączenie się łącznika kontrolnego
poziomu wody w zbiorniku ciśnieniowym (1) oraz prezostatu,
co umożliwia wyłączenie automatycznej blokady elektropneumatycznej i otwarcie pokrywy zbiornika ciśnieniowego ste
rylizatora (1).
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zamknięty. W odmianie trzeciej uszczelka elastyczna skonstruo
wana jest w postaci zamkniętego na końcach odcinka taśmy (6)
wraz z usytuowanymi na niej w odstępach co najmniej dwoma
komorami powietrznymi (4) z zaworkami (5).

(3 zastrzeżenia)

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 322027 (22) 96 02 29 6(51) F16K 17/38
(31) 95 19507412
(32) 95 03 03 (33) DE
(86) 96 02 29 PCT/EP96/00818
(87) 96 09 12 WO96/27750 PCT Gazette nr 41/96
(71) StreifHans,Magliaso,CH
(72) Colombo Renato
(54) Wrażliwa na zmianę temperatury armatura
odcinająca
(57) Przedmiot zgłoszenia dotyczy wrażliwej na zmianę tem
peratury armatury odcinającej, zwłaszcza do przewodów gazo
wych, z obudową zawierającą przepust, w której jest umieszczo
ny korpus zamykający i co najmniej jeden wrażliwy na zmianę
temperatury element konstrukcyjny, wtakim stopniu, aby można
ją było łatwo zmontować z części wytwarzanych w prosty spo
sób, aby wykazywała wysoki stopień wrażliwości na zmianę
temperatury, a ponadto zapewniała pewne zamknięcie w przy
padku pożaru. Armatura charakteryzuje się tym, że ponadto
w obudowie są umieszczone co najmniej dwa leżące w
płaszczyźnie promieniowej elementy zaciskowe do naprężania
korpusu zamykającego, których promieniowy odstęp jest zmie
niany przez wrażliwy na zmianę temperatury element konstru
kcyjny.

(25 zastrzeżeń)

A1 (21) 315004 (22) 96 06 26 6(51) F16J 15/02
(75) Fali Lambert, Lublin
(54) Uszczelka elastyczna wielokrotnego użycia
(57) Uszczelka elastyczna wielokrotnego użycia w pierwszej
i drugiej odmianie zbudowana jest z rurki (1), posiadającej na
zewnątrz płaski wypustek (2) z pogrubioną krawędzią (3), a
wewnątrz co najmniej jedną komorę powietrzną (4) z zaworem
(5). Uszczelka w wersji pierwszej ma postać zamkniętego na
końcach odcinka, natomiast w wersji drugiej stanowi obwód

A1(21) 321964 (22)9603 04 6(51) F16K 31/385
(31) 95 9500406
(32) 95 03 02
(33) NL
(86) 96 03 04 PCT/NL96/00099
(87) 96 09 06 WO96/27095 PCT Gazette nr 40/96
(71) ASCO CONTROLS B.V., Scherpenzeel, NL
(72) Van Der Zee Jan, NL; Lamarca Drew, US;
Kramer Gary, US
(54) Zawór gazowy dostosowany, zwłaszcza do
wytwarzania przepływu impulsowego oraz
sposób wytwarzania impulsowego przepływu
gazu przez ten zawór
(57) Zawór gazowy dostosowany, zwłaszcza do wytwarzania
przepływu impulsowego, wyposażony jest w organ zamykający
(5, 7), osadzony na gnieździe (6) zaworu i w membranę (7)
przymocowaną swym zewnętrznym kołnierzem do korpusu (1,
2) zaworu, tworząc po stronie przeciwnej do gniazda (6) zaworu
komorę impulsową (9), połączoną z wlotem (3) zaworu za po
mocą kanału dławiącego (10). Zawór jest zaopatrzony w otwór
(11) umożliwiający odpływ gazu z komory impulsowej. Organ
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zamykający (5, 7) zaworu jest zaopatrzony w grzybek (5) usy
tuowany centralnie względem membrany (7) i od jej strony
skierowanej do gniazda (6) zaworu. Grzybek (5) zaworu unosi
się z gniazda (6) zaworu pod działaniem dolotowego ciśnienia
gazu wskutek tego, że odpływem gazu przez otwór (11) zmniej
sza się ciśnienie gazu z przeciwnej strony membrany (7).

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 321963
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 03 04

6(51) F16K 41/12
F16J3/02
95 9500406
(32) 95 03 02 (33) NL
96 03 04 PCT/NL96/00100
96 09 06 WO96/27096 PCT Gazette nr 40/%
ASCO CONTROLS B.V., Scherpenzeel, NL
Van Der Zee Jan
Dwudzielny korpus zaworu gazowego, oraz
sposób mantażu dwudzielnego korpusu
zaworu

(57) Dwudzielny korpus (1, 2) zaworu gazowego, składa się
z kadłuba i pokrywy, pomiędzy którymi jest umieszczony sprę
żysty element uszczelniający (7), przy czym te części korpusu
(1, 2) są zaopatrzone w obwodowe powierzchnie styku z ele
mentem uszczelniającym (7). Tylko część powierzchni elementu
uszczelniającego (7) oraz ewentualnie tylko część jednej albo
obu powierzchni styku korpusu (1, 2), stanowią powierzchnie
uszczelniające w miejscach ich wzajemnego styku. Obie części
korpusu (1, 2) zaworu są przymocowane do siebie za pomocą
zespołu złącznego (12, 15,17), z zachowaniem takiego wzaje
mnego ich położenia, że element uszczelniający (7) jest tylko
miejscowo odkształcony. Element uszczelniający (7) jest zaopa
trzony w żebra, stykające się częściami swych powierzchni z
powierzchniami styku części korpusu (1,2). Przekrój żeber jest
zwężający się w kierunku od powierzchni elementu uszczel
niającego (7), a żebra są nachylone w kierunku osi elementu
uszczelniającego (7).

(11 zastrzeżeń)
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Al(21) 320727 (22) 97 06 24 6(51) F16L 59/00
(31)96 674109
(32)96 07 01
(33) US
(71) Trigen Energy Corporation, White Plains,
US
(72) Menlzer M.Timothy, Berąuist Leif
(54) Sposób ponownego izolowania na miejscu
zainstalowanych rurociągów do pary wodnej
i rurociąg ponownie izolowany
(57) Sposób do ponownego izolowania na miejscu podzie
mnych rurociągów do pary wodnej polega na wykonaniu co
najmniej jednego otworu (14) w ziemi, włożeniu w ten otwór
wkładki (34), wywierceniu zespołem wiercącym (44, 46) otworu,
w przewodzie (18), włożeniu rury z fluoropochodnych węglowo
dorów do wkładki (34) tak, że pierwszy koniec tej rury znajduje
się w pobliżu rury (20), a drugi koniec jest przymocowany do
zespołu pompującego. Nastęnie pompuje się nią piankę do
przestrzeni, otaczającej rurę (20), po czym wyjmuje się rurę i
pozwala piance na utrwalenie się i usztywnienie, wskutek czego
działa ona jak izolacja. Pianka może być wykonana z poliizoesteru kwasu cyjanurowego lub modyfikowanego uretanem poliizoestru kwasu izocyjanurowego. Rurociąg ponownie izolo
wany, podziemny do pary wodnej, znajdujący się wewnętrz
przewodu zewnętrznego, z pierścieniowym obszarem pomię
dzy rurą (2), a przewodem (18), zawiera strukturę ze sztywnej
pianki poliuretanowej, umieszczoną wewnątrz pierścieniowego
obszaru.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 321933 (22) 96 02 22 6(51) F16M 13/02
(31) 95 9503728
(32) 95 02 24 (33) GB
(86) 96 02 22 PCT/GB96/00408
(87) 96 08 29 W096/26387 PCT Gazette nr 39/96
(71) COMMERCIAL BRAINS LIMITED,
St.Sampsons, GB
(72) Whitaker Richard Jeffrey
(54) Wspornik utrzymujący urządzenie
telewizyjne
(57) Przedmiotem niniejszego wynalazku są wsporniki utrzy
mujące powierzchnie używane do utrzymywania urządzeń tele
wizyjnych, które jednakże mogą być użyte do utrzymywania
innych podobnych urządzeń. Opisany jest wspornik utrzymują
cy urządzenie telewizyjne zawierający platformę (9) do przyjmo
wania i utrzymywania urządzenia telewizyjnego (nie pokaza
nego), przy tym platforma (9) jest utrzymywana przez zespół
wsporczy platformy, ponadto zawiera człon wzmacniający (5)
rozciągający się od zespołu wsporczego platformy do płyty
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wsporczej (3) przystosowanej do mocowania wspornika utrzy
mującego, osłonę wspornika (11,13, 21), której ścianki (11,13,
21) wyznaczają przestrzeń do przyjmowania przewodów, roz
mieszczoną w taki sposób, że urządzenie telewizyjne może być
instalowane bezpośrednio na zamontowanym wsporniku utrzy
mującym, przy czym wspornik ma taki układ, że przewody
urządzenia telewizyjnego mogą być przewleczone kolejno
przez zespół wsporczy platformy i przestrzeń wyznaczoną w
osłonie, aż do pionowej płaty wsporczej w celu połączenia do
zasilania. Zespół wsporczy platformy może być mechanizmem
przechyłowo-obrotowym. Wynalazek zapewnia łatwiejszy
montaż i łatwiejszą regulację mechanizmu przechyłowo-obrotowego.

(30 zastrzeżeń)

A1(21) 320720 (22) 97 06 23
6(51) F16S 1/02
(31) 96 19625708
(32)9606 27
(33) DE
(71) Norsk Hydro ASA, Oslo, NO
(72) Schulz Harald
(54) Element kształtowy do montażu ram i
konstrukcji elewacyjnych
(57) Przedmiotem wynalazku jest element kształtowy, służą
cy do montażu ram drzwiowych, ram okiennych, konstrukcji
elewacyjnych w systemie słupkowo-ryglowym i temu podo
bnych. Jest on zaopatrzony w kanał do wkręcania śrub mocują
cych (4), przy czym kanał ten jest ograniczony z boków dwiema
ściankami rowka mocującego (2) w elemencie kształtowym. Na
ściankach rowka mocującego (2), w obszarze jego otworu umie
szczona jest para, wystających ku sobie wzajemnie, listew (5),
które przy wkręcaniu śruby (4), dla utworzenia otworu w obsza
rze wkręcania, są odkształcane i przylegają kształtowo, na po
dobieństwo kleszczy, do powierzchni bocznej śruby (4).

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 320849 (22)97 0630
6(51) F17C 3/12
(31) 96 19626558
(32) 96 07 02 (33) DE
(71) Parabeam Industrie-en Handelsonderneming
B.V., Helmond, NL
(72) Zandbergen Jaap A, Swinkels Cornelius.
T.J.M.
(54) Zbiornik z okładziną wewnętrzną i/lub
zewnętrzną
(57) Przedmiotem wynalazku jest zbiornik z okładziną we
wnętrzną i/lub zewnętrzną, zawierający ścianę zbiornika, zamo
cowaną do niej dwuściankową okładzinę z usztywnionej po
przez wysycenie żywicą podwójnego materiału runowego, w
którym warstwa górna (4) i warstwa dolna (5) są połączone ze
sobą za pomocą, utrzymujących je we wzajemnym odstępie,
żeber utworzonych z nici runowych oraz zewnętrzną warstwę
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laminatu, przy czym żebra (7,8) okładziny (2) tworzą, rozciąga
jące się liniowo w jednym kierunku, przegrody (10) pomiędzy
warstwą górną (4) i warstwą dolną (5), z których każda składa
się z dużej liczby umieszczonych obok siebie nici runowych,
przy czym przegrody (10) o małych wysokościach od 2,5 do 3,5
mm i większych od nich wzajemnych odstępach od 5 do 8 mm
przebiegają równolegle do siebie i wraz z warstwą górną (4) i
warstwą dolną (5) ograniczają poszczególne puste przestrzenie
kanałowe (11).

(12 zastrzeżeń)

DZIAŁ G

FIZYKA
A1(21) 315096

(22) 96 07 02

6(51) G01F 1/34
A61B 5/0205

(75) Podolec Zygmunt, Kraków
(54) Głowica pneumotachograficzna
(57) Głowicę stanowi zewnętrzna rura (1) o większej średni
cy, zawierająca wewnątrz co najmniej jedną wewnętrzną rurkę
(2) o mniejszej średnicy usytuowaną korzystnie współśrodkowo,
przy czym odcinek wewnętrznej rurki (2) o mniejszej średnicy
usytuowany wewnątrz zewnętrznej rury (1) o większej średnicy
jest od niej krótszy zaś otwór zewnętrznej rury (1) o większej
średnicy pomiędzy jej krawędzią a wewnętrzną rurką (2) o
mniejszej średnicy ma zamknięcie (A), tak że kanał przepływu
powietrza stanowi wewnętrzna rurka (2) o mniejszej średnicy, a
co najmniej jeden otwór pomiarowy (B) usytuowany jest w
obszarze pomiarowym obejmującym zewnętrzną ściankę rurki
(2) o mniejszej średnicy, wewnętrzną ściankę zamknięcia (A)
rury (1) o większej średnicy, wewnętrzną ściankę rury (1) o
większej średnicy i przestrzeń ograniczoną wymienionymi
ściankami.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 314990

(22)9606 25

6(51) G01L 5/10
D03D 49/18
(75) Poliński Zbigniew, Zgierz; Jarzęcki
Wojciech, Łódź
(54) Układ do pomiaru napięcia nici

(57) Układ do pomiaru napięcia nici na maszynach włókien
niczych, zwłaszcza naszydełkarce cylindrycznej, złożony z czuj
nika, mostków pomiarowych, wzmacniaczy operacyjnych, przetwornika analogowo-cyfrowego oraz mikroprocesora,
charakteryzuje się tym, że czujnik jest wyposażony w dwie
równoległe listwy (1,2) z prowadnikami (3, 4), przy czym listwy
(1, 2) są zamocowane podstawami do dwóch przeciwległych
stron płaskownika (5) umieszczonego w obudowie (6). Każda z
listew (1, 2) jest wyposażona w co najmniej jeden tensometr,

którego przewody elektryczne są połączone z wejściem jednego
z dwóch pomiarowych mostków (11,12), przy czym wyjścia obu
mostków (11,12) poprzez operacyjne wzmacniacze (13,14) są
przyłączone do wejścia przetwornika analogowo- cyfrowego
(15), a następnie do wejścia mikroprocesora (16), połączonego
z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem (17), na którym wyświetla
ne są wyniki pomiarów.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 314931 (22) 96 06 24 6(51) G01N 1/10
(75) Komaniecki Jerzy, Rybnik; Wierzbicki
Krzysztof, Rybnik; Wajner Gerard, Żory;
Piecha Andrzej, Rybnik
(54) Próbobiornik do materiałów sypkich
(57) Próbobiornik do materiałów sypkich charakteryzuje
układ napędowy dwukierunkowy (7), który powoduje naciąg
linki stalowej na stałe połączonej z układem szuflad (8), wypo
sażonych w wychy lne dno. Naciąg linki stalowej powoduje ruch
posuwisto-zwrotny szuflad (8), sprzężonych z układem kół (11),
przesuwających się w prowadnicach stałych ramy (5). Szuflady
(8) przesuwają się po rolce jezdnej (4), a w swym krańcowym
położeniu wychylnym, ograniczonym przez zawias, uderzają w
pręt odbojowy (3), co powoduje ich opróżnienie. Zmiana kierun
ku napędu (7) powoduje ruch posuwisto-zwrotny szuflad (8) i
powrót do położenia wyjściowego. Próbobiornik wyposażony
jest w układ automatycznego sterowania (6) czasu i ilości pobie
ranych próbek.

Nr 1 (627) 1998

A1(21) 321899 (22)96 03 01 6(51) G01S 17/02
(31) 95 9500432
(32) 95 03 06
(33) NL
(86) 96 03 01 PCT/EP96/00916
(87) 96 09 12 WO96/27805 PCT Gazette nr 41/96
(71) HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN
B.V., Hengelo, NL
(72) Reits Bernard Jozef
(54) Urządzenie do wykrywania celów
(57) Wynalazek dotyczy czujnika na podczerwień zawierają
cego co najmniej jeden detektor (8, 9), przy pomocy którego
pewna liczba fałszywych alarmów może być zmniejszona przez
porównanie kolejno wytwarzanych macierzy obrazu w jednym
obrocie, w oparciu o alarmy wstępne wytwarzane w macierzach
obrazu przez ekstraktory celu punktowego. Pomiędzy tymi wy
twarzanymi kolejno macierzami są wprowadzane różnice przy
pomocy różnej odpowiedzi widmowej, wyboru polaryzacji i
paralaksy.

(3 zastrzeżenia)

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 315066

6(51) G01T 3/06
G01T 1/00
(71) Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja
Sołtana, Otwock-Świerk
(72) Pszona Stanisław
(54) Sposób pomiaru przestrzennego
równoważnika dawki promieniowania

A1(21) 319049 (22) 97 03 19 6(51) G01N 33/00
(31)96 169859

(32)96 06 28

(33) JP

(71) MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI
KAISHA, Tokio, JP
(72) Iwashita Koichiro, Okino Susumu, Ukawa
Naohiko, Sakamoto Masara
(54) Sposób kontrolowania utleniania przy
odsiarczaniu gazu spalinowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób kontrolowania ut
leniania przy odsiarczaniu gazu spalinowego, który umożliwia
bardzo dokładną kontrolę utlenienia i utrzymywanie stężenia
kwasu siarkowego w płynie absorpcyjnym we właściwym zakre
sie w sposób wysoce niezawodny i wydajny, nawet w wypadku,
gdy dojdzie do gwałtownej zmiany warunków pracy układu. W
sposobie kontroli utlenienia przy odsiarczaniu gazu spalinowe
go wartość czułości proporcjonalnej Kw procesie kontroli sprzę
żenia zwrotnego, która oparta jest przede wszystkim na poten
cjale oksydacyjno-redukcyjnym, zwiększa się w zależności od
odchylenia e w rejonie, gdzie wykryta wartość PN jest poniżej
docelowej wartości SN do charakterystycznej zmiany potencjału
oksydacyjno- redukcyjnego w stosunku do stężenia kwasu siar
kowego PN.

(6 zastrzeżeń)

(22)96 07 02

(57) Celem wynalazku jest określenie przestrzennego rów
noważnika dawki promieniowania, jako wielkości operacyjnej,
czyli praktycznej, charakteryzującej stopień narażenia osób ma
jących styczność z promieniowaniem. Cel ten osiąga się w
wyniku odpowiednio dobranych metod pomiaru i obróbki im
pulsów elektrycznych uzyskiwanych przy zastosowaniu liczni
ków kulistych, właściwych dla tego rodzaju pomiarów.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 322022

(22)9610 25

6(51) G02B 5/08
B29D 11/00
(31) 95 19540687
(32) 95 11 01 (33) DE
(86) 961025 PCT/EP96/04633
(87) 97 05 09 W097/16752 PCT Gazette nr 20/97
(71) BAKELITE AG, Iserlohn-Letmathe, DE;
MAGNETI-MARELLI S.P.A, Milano, IT
(72) Parramon Jose Poch, ES; Gla^la Roland,
DE; Schmidt Dirk, DE; Monticelli Maurizio
Manlio, IT; Lepore Santo, IT
(54) Reflektor, oraz sposób i środek do jego
wytwarzania

(57) W reflektorze według wynalazku, wykonanym na bazie
nienasyconych żywic poliestrowych, przeciętna wysokość
nierówności powierzchni półwyrobu wynosi mniej niż O.ljum.
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Wytwarza się go przez formowanie wtryskowe z tłoczywa na
bazie nienasyconych żywic poliestrowych, a następnie nano
szenie metalowej warstwy na powierzchnię półwyrobu mającą
odbijać promienie, przy czym tłoczywo poliestrowe pozbawione
jest włókien i styrenu.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 315074 (22) 96 07 01 6(51) G05D 23/19
(71) Zemanek Zbigniew, Kraków
(72) Dominiak Janusz, Czudek Krzysztof
(54) Sposób regulacji temperatury i układ do
regulacji temperatury
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systemową, przynajmniej jednego agenta, z których wszystkie
pracują zgodnie z pierwszym protokołem sygnałowym, oraz
procesor, który jest zawarty w podsystemie, który pracuje zgod
nie z drugim protokołem sygnałowym, który jest niezgodny z
pierwszym protokołem sygnałowym. Sposób obejmuje etap
konwersji sygnałów arbitrażu generowanych przez procesor z
drugiego protokołu sygnałowego na pierwszy protokół sygnało
wy po to, by procesor mógł przejąć szynę potokową. Następnie,
wychodzące zakodowane żądanie z procesora jest przekształ
cane z drugiego protokołu sygnałowego na pierwszy protokół
sygnałowy. W końcu, następuje generacja cyklu szyny na poto
kowej szynie na podstawie przetłumaczonego, zakodowanego,
wychodzącego żądania, zgodnie z pierwszym protokołem syg
nałowym szyny potokowej.

(16 zastrzeżeń)

( 5 7 ) Sposób regulacji polega na porównaniu napięcia odpo
wiadającego zadanej wartości temperatury grzejnika z napię
ciem odpowiadającym aktualnej temperaturze czujnika pomia
rowego. Sygnał z gałęzi pomiarowej podawany jest do układu
sterującego (5) którego wyjście, połączone jest z wyjściem kom
paratora (4). Układ regulacji temperatury ma równolegle połą
czone gałęzie: pomiarową zawierającą czujnik temperatury (1)
i szeregowo z nim połączony rezystor (2), oraz gałąź odniesienia
zawierającą potencjometr (3). Środek gałęzi pomiarowej oraz
suwak potencjometru (3) połączone są z wejściami komparatora
(4). Wyjście komparatora (4) połączone jest z elementem złącza
jącym grzejnik. Środek gałęzi pomiarowej połączony jest dodat
kowo z wejściem układu sterującego (5) którego wyjście połą
czone jest z wyjściem komparatora (4).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 322016

6(51) G06F 3/06
G11B 21/08
(31)95 282175
(32)9510 30
(33) JP
(86) 9610 24 PCT/JP96/03109
(87) 97 05 09 W097/16783 PCT Gazette nr 20/97
(71) SONY CORPORATION, Tokio, JP
(72) Totsuka Takashi, Kato Yasunobu, Oya
Noboru, Shioya Hiroyuki
(54) Sposób i urządzenie do sterowania dostępem
do dysku zapisu

A1(21) 320929 (22)97 07 03
6(51) G06F 3/00
(31)96 675679
(32)9607 03
(33) US
(71) INTEL CORPORATION, Santa Clara, US
(72) Fisch Matthew A., Jacobson James E.,
Rhodehamel Michael W.
(54) Sposób i urządzenie do konwersji protokołu
sygnałowego pomiędzy procesorem i szyną
systemową
(57) Rozwiązanie dotyczy działania systemu komputerowe
go posiadającego główny procesor (11), potokową szynę (101)

(22) 96 10 24

(57) Sposób i urządzenie do sterowania dostępem do dysku
zapisu wyznaczają skos tak, że minimalizuje się czas opóźnienia
obrotowego dla przeciętnej wartości odległości przemieszcze
nia przy uzyskiwaniu przez głowicę dostępu do dysku zapisu.
W sposobach i urządzeniu wyznacza się położenie btoku da
nych na dysku zapisu na podstawie przynajmniej wyznaczone
go skosu, programuje się kolejność realizacji zbioru wejścio
wych żądań dostępu do dysku dla otrzymania małej łącznej
wielkości przemieszczenia głowicy przy uzyskiwaniu przez gło
wicę dostępu do dysku zapisu, a realizacja dostępu do dysku
zapisu przez głowicę odbywa się na podstawie wyniku progra
mowania zadań.

(33 zastrzeżenia)
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A1(21) 322007 (22) 95 11 23 6(51) G06F13/40
(31)94 351194
(32)941130
(33) US
(86)951123 PCT/GB95/02726
(87) 96 06 06 WO96/17302 PCT Gazette nr 26/96
(71) INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, Armonk,
US
(72) Wall William Alan, Kulik Amy, Cronin
Daniel Raymond III
(54) System komputerowy
(57) Mostek pomiędzy architekturą łączenia kontrolerów pe
ryferyjnych i standardową architekturą przemysłową (PCI/ISA)
(34) jest podłączony pomiędzy szynami PCI i ISA (30, 32) w
systemie komputerowym. Urządzenie nadrzędne (42) w syste
mie aktywuje adres i informację o parzystości adresu na szynie
PCI (30), aby zainicjalizować transakcję pomiędzy urządzeniem
nadrzędnym i podrzędnym na szynie PCI. Mostek zawiera układ
(60) do porównywania adresu i informacji o parzystości adresu
i generowania sygnału błędu parzystości adresu jeżeli występu
je błąd parzystości adresu. Mostek zawiera również urządzenie
podrzędne PCI (40), które odbiera sygnał błędu parzystości
adresu i generuje w odpowiedzi sygnał przerwania urządzenia
docelowego, jeżeli urządzenie podrzędne PCI (40) przypisało
już sobie adres aktywując sygnał wyboru urządzenia. Mostek
zawiera również układ, który zapobiega przechodzeniu sygnału
przerwania urządzenia docelowego do szyny PCI (30) zawsze
gdy układ ten odbierze zarówno sygnał błędu parzystości adre
su, jak i sygnał wyboru urządzenia. Umożliwia to urządzeniu
nadrzędnemu wykonanie przerwania urządzenia nadrzędnego
i zapobiega wykonaniu przerwania urządzenia docelowego
przez urządzenie podrzędne PCI na mostku jeżeli występuje
błąd parzystości adresu.

(6 zastrzeżeń)
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gdzie struktura plików i zmieniona struktura plików jest pokryta
przez wspólną strukturę plików. W ten sposób uzyskuje się
możliwość bezpiecznego przenoszenia danych i/lub progra
mów użytkowych na wydaną już kartę mikroprocesorową.
Przedmiotem wynalazku jest także karta mikroprocesorowa.

(21 zastrzeżeń)
A1(21) 322025 (22) 96 02 09 6(51) G06K 19/06
(86) 96 02 09 PCT/EP96/00546
(87) 97 08 14 W097/29453 PCT Gazette nr 35/97
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE
S.A, Pully, CH
(72) Hilmersson Anders
(54) Urządzenie i sposób sprawdzania wzorów,
oraz taśma z rozmieszczonymi na niej
wzorami
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie do
sprawdzania wzorów (1), rozmieszczonych na taśmie składają
cych się z grup zaciemnionych i jasnych pól (2, 2*, 3, 3 ) ,
przemieszczających sję w kierunku v. Pozycja zaciemnionych
(2, 3) i jasnych (2*, 3*), pól jednej grupy, wykrywanych przez
jeden detektor (8, 9) jest przesunięta względem pozycji zacie
mnionych (2, 3) i jasnych (2 , 3*) pól innej grupy, wykrywanych
przez inny detektor (8, 9). Detektory (8, 9) rejestrują obecność,
lub nieobecność zaciemnionych lub jasnych pól i wytwarzają
zależną od detekcji sekwencję sygnałów wyjściowych zawiera
jących informacje o zaciemnionych lub jasnych polach (2,3,2 ', 3*).
Sygnały wyjściowe z detektorów są łączone ze sobą w określony
sposób tworząc sekwencję sygnałów wyjściowych. Sposób łą
czenia tych sygnałów odbywa się - na przykład - przez naprze
mienne pobudzanie jednego detektora przez drugi. Sekwencja
sygnałów wyjściowych jest następnie porównywana z inną,
określoną sekwencją sygnałów.

(23 zastrzeżenia)

Al(21) 320722 (22)97 06 23 6(51) G06K 13/00
(31) 96 19626339
(32) 96 07 01 (33) DE
(71) International Busisness Machines
Corporation, Armonk, US
(72) Hänel Walter
(54) Sposób przenoszenia danych i/lub
programów użytkowych na kartę
mikroprocesorową i karta mikroprocesorowa
(57) W sposobie przenoszenia danych i/lub programów
użytkowych na kartę mikroprocesorową posiadającą pamięć o
strukturze plików, w którym tworzy się zmienioną strukturę pli
ków w pamięci, i/lub dane odczytuje się z pamięci, i/lub dane
zapisuje się do pamięci za pomocą przynajmniej jednego pole
cenia, charakterystyczne jest to, że stosuje się polecenie tylko
w przynajmniej jednej poddziedzinie wspólnej struktury plików,

A1(21) 314968

(22)96 0624

6(51) G07C1/10
G06K19/10
(71) Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
KARBON Sp.z O.O., Jastrzębie-Zdrój
(72) Strzelecki Stanisław, Telizyn Antoni, Łuska
Piotr, Nawrat Stanisław, Szlązak Jan

Nr 1 (627) 1998

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Sposób i układ do identyfikacji i rejestracji
indywidualnej załogi dołowej kopalni
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia identyfikacji i reje
stracji indywidualnej załogi dołowej kopalni. Wysyłany cyklicz
nie z czujników rejonowych sygnał wywoławczy, o charaktery
styce kodowej grupowej, odbiera się w odbiorniko- nadajnikach
lamp górniczych i po stwierdzeniu zgodności odebranego kodu
grupy ze swoim własnym kodem, odbiorniko - nadajniki odpo
wiadają sygnałem o charakterystyce kodowej indywidualnej,
który rejestruje się w mikrokomputerze rejestratorów lokalnych,
skąd uzyskane informacje przesyła się do komputera głównego.
Układ ma komputer główny (KG) połączony łączem szerego
wym poprzez koncentrator (KC), blok barier ochronnych (BO) i
linie adresowe z rejestratorami lokalnymi (RL), które połączone
zostały zespołem wyjść i wejść z czujnikami rejonowymi (CR)
współpracującymi radiowo z odbiorniko - nadajnikami (ON).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 321936 (22) 96 02 12 6(51) G07F19/00
(31) 95 392423
(32) 95 02 22
(33) US
(86) 96 02 12 PCT/US96/01979
(87) 96 08 29 WO96/26508 PCT Gazette nr 39/96
(71) ELECTRONIC DATA SYSTEMS
CORPORATION, Piano, US
(72) Marcous Neil P., Brant Michael J.,
Rosenzweig Michael J.
(54) System i sposób elektronicznego
przekazywania środków pieniężnych z
wykorzystaniem bankomatu do wypłacania
przekazywanych środków pieniężnych
(57) Przedstawiono system i sposób w pełni zautomaty
zowanego elektronicznego przekazywania gotówki lub jej rów
noważnika między nadawcą a odbiorcą, zawierający terminal
inicjujący do przyjmowania od nadawcy wysokości kwoty pie
niędzy do przekazania elektronicznego, rachunku, z którego ma
nastąpić przekazanie, i kodu zabezpieczającego terminal cen
tralny, zapamiętujący wysokość kwoty oraz terminal wydający,
do przyjmowania od odbiorcy pozycji odpowiadającej wyzna
czonej kwocie pieniędzy do przekazania i kodu zabezpieczają
cego, dla przekazania tej wprowadzonej kwoty pieniędzy i kodu
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zabezpieczającego do terminalu centralnego, dla porównania z
informacją przechowywaną w kartotece terminalu centralnego i
dla wydania odbiorcy równoważnika środków pieniężnych, bez
konieczności posiadania przez odbiorcę karty do uaktywniania
terminalu wydającego.

(54 zastrzeżenia)
A1(21) 322062 (22) 96 02 01 6(51) G11B 7/135
(31)95 403166
(32)95 0313
(33) US
(86) 96 02 01 PCT/GB96/00212
(87) 96 0919 W096/28818 PCT Gazette nr 42/96
(71) INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, Armonk,
US
(72) Latta Milton Russell, Rosen Hal Jervis,
Rubin Kurt, Allan, Tang Wade, Wai-Chung
(54) System napędowy dysku optycznego z
wielokrotnymi warstwami danych, z ustaloną
korekcją aberracji i optymalną odległością
międzywarstwową
(57) System napędowy dysku optycznego z wielokrotnymi
warstwami danych ma ustaloną korekcję aberracji sferycznej i
stosuje dysk o maksymalnej odległości międzywarstwowej dla
zmniejszonego przesłuchu międzywarstwowego. W jednym wy
konaniu dysk z wielokrotnymi warstwami danych ma podłoże o
grubości, która jest zmniejszona o w przybliżeniu połowę gru
bości warstwy odległościowej oddzielającej pierwszą i ostatnią
warstwę danych. Dysk jest zaprojektowany do współdziałania z
soczewką, która ma korekcję aberracji sferycznej dla kompen
sacji grubości zwykłego dysku z pojedynczą warstwą danych.
To umożliwia napędowi dysków z wielokrotnymi warstwami
danych, jak również wsteczną kompatybilność, a więc obsługę
zwykłych dysków z pojedynczą warstwą danych. Grubość ma
teriału podłoża plus połowa grubości materiału warstwy odległo
ściowej (który może mieć inny współczynnik załamania niż
materiał podłoża) jest równoważna, dla celów korekcji aberracji
sferycznej, grubości materiału podłoża stosowanego w zwykłym
dysku z pojedynczą warstwą danych. Ogniskowana plamka o
minimalnej aberracji sferycznej jest więc usytuowana w środku
warstwy odległościowej zamiast na pierwszej warstwie danych.
Grubość warstwy odległościowej jest wybrana tak, że gdy og
niskowana plamka jest usytuowana albo na pierwszej albo
ostatniej warstwie danych, występuje pewna celowo zaprojekto
wana aberracja sferyczna, jednak o wielkości, która jest akcep
towana. W wyniku tego grubść warstwy odległościowej może
być znacznie zwiększona, przez co zmniejsza przesłuch międzywarstwowy. W innym wykonaniu grubość podłoża i grubość
warstwy odległościowej są wybierane i następnie soczewka jest
korygowana co do aberracji sferycznej odpowiadającej grubo
ści materiału podłoża plus połowa grubości materiału warstwy
odległościowej.

(13 zastrzeżeń)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1(21) 321171 (22) 97 07 15 6(51) H01H13/00
(71) Zakłady Radiowe ELTRA S.A., Bydgoszcz
(72) Burzyński Tadeusz, Sołtysiak Marek

(54) Mechanizm przełączający łącznika
klawiszowego
(57) Mechanizm przełączający charakteryzuje się tym, że
część górna (9) podpory (8) styku ruchomego (7) jest przewężona
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i w miejscu styku z dolną powierzchnią (11) styku ruchomego
(7) ma grubość (a) kilkakrotnie mniejszą od grubości (b) pod
pory, przy czym styk ruchomy (7) ma odczylone, odchodzące
od jego części płaskiej, części końcowe ukształtowane pod
kątem rozwartym (a, a).

(3 zastrzeżenia)
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(54) Konstrukcja styków opainych do
odłączników wysokonapięciowych
umożliwiająca łączenie prądów przełączania
szyn
(57) Konstrukcja styków opainych charakteryzuje się tym, że
ma końcówki (3) o kształcie zbliżonym do walców, które są
wzdłuż przecięte tworząc szczelinę (5). Styk ruchomy (2) ma
część płaskownikową (4) wygiętą tak, że styk nieruchomy (1)
może swoją końcówką (3) przesuwać się po łuku (7) styku
ruchomego (2).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 314932 (22)96 06 24 6(51) H01H 33/00
(75) Jakóbek Stefan, Wrocław
(54) Łącznik wielopozycyjny z komorą gaszeniową
(57) Łącznik wielopozycyjny z komorą gaszeniową jest prze
widziany do załączania, wyłączania i przełączania zestyku. Ze
styk (4, 13) jest osłonięty, odpowiednią szczeliną, ścianami
ekranu kondensacyjnego (16) z utwierdzonymi elektrodami (17)
zasilanymi napięciem umożliwiającym, w czasie rozłączania,
zapłon bocznego łuku między stykiem a elektrodami (17) co
powoduje zmniejszenie mocy zasadniczego łuku w odstępie
między stykami (4,13).

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 321107 (22) 97 07 11 6(51) H01H 85/08
(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa; Fabryka
Sprzętu Elektrotechnicznego
POLAM-PUŁTUSK SA, Pułtusk
(72) Ossowicki Józef, Białynicki-Birula Krzysztof,
Ćwidak Krzysztof, Folański Jan, Gutowski
Wiesław, Ktopocki Roman, Dajcz Stanisław
(54) Topik paskowy bezpiecznikowej wkładki
topikowej niskiego napięcia
(57) Topik paskowy bezpiecznikowej wkłaki topikowej ni
skiego napięcia posiada w każdym module przewężenie prze
ciążeniowe (2) utworzone przez dwa wycięcia boczne (6, 7),
symetryczne względem osi podłużnej A-A modułu topika, o
kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego , w którym dłuż
sze podstawy trapezów tworzą krawędzie (8, 9) przewężenia
przeciążeniowego (2), a ukośne boki (4, 5) wycięć (6, 7) stykają
się z lutem niskotopliwym (3) tylko w części nie większej niż 80%
swej długości.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 321104 (22) 97 07 11 6(51) H01H 33/02
(71) Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego
Napięcia ZWAR S.A w Warszawie Zakład
Produkcyjny Z-3 w Lęborku, Lębork
(72) Panek Jacek, Pikoń Marek, Sztanga Cezary,
Krzyżanowski Jarosław
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A1 (21) 322115
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(22) 96 10 17

6(51) H01J 5/60
H01K1/46
(31) 96 19600714
(32) 96 0111
(33) DE
(86) 96 10 17 PCI7DE96/Ö1982
(87) 97 0717 W097/25733 PCT Gazette nr 31/97
(71) PATENT-TREUHAND-GESELLSCHAFT
FÜR ELEKTRISCHE GLÜHLAMPEN
MBH, München, DE
(72) Heibig Peter, Steiner Hermann
(54) Lampa elektryczna osadzona bez kitu w
trzonku

(57) Przedmiotem wynalazku jest lampa elektryczna osadzo
na bez kitu w trzonku, do zamontowania w odbłyśniku, zaopa
trzonym w umieszczony w ściance odbłyśnika (17) otwór (17a),
ukształtowany w postaci oprawki lampy. Lampa ma trzonek z
metalu i tworzywa sztucznego, zawierający metalowy element
mocujący (12), w którym jest zamocowana bańka (10) lampy,
połączoną z metalowym elementem mocującym (12), metalową
tuleję nośną (13) i zaopatrzoną w elektryczne przyłącza (15)
lampy, część (14) z tworzywa sztucznego, w której zakotwiona
jest metalowa tuleja nośna (13). Trzonek lampy jest zaopatrzony
w kilka, leżących w jednej płaszczyźnie, nosków ustalających
(14a), które służą do zamocowania i prawidłowego zamontowa
nia lampy w odbłyśniku. Noski ustalające (14a) są osłonięte
przez metalowe skrzydełka osłaniające (13b), tak że noski usta
lające (14a) są zabezpieczone przed, wytwarzanym przez lam
pę, promieniowaniem elektromagnetycznym względnie noski
ustalające są wykonane z metalu.
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przez obszar zatopiony (22) bańki (10). Zatopiony obszar (22)
jest umieszczony w szczelinie podstawy ceramicznej (12), która
ma dwa otwory odchodzące od szczeliny i przechodzące przez
podstawę (12). Doprowadzenia (14,16), połączone elektrycznie
z końcami pierwszym (18) i drugim (20) włókna wystają na
zewnątrz podstawy (12) przez otwory (36, 38), a ich zewnętrzne
końcówki (14C, 16C) są dołączone do źródła zasilania, zaś w
szczelinie wokół obszaru zatopionego (22) bańki (10) jest umie
szczone wypełnienie cementowe.
Sposób wytwarzania lampy kwarcowej jednotrzonkowej (A), polega na tym, że umieszcza się włókno w kwarcowej
bańce (10), końce włókna łączy się z doprowadzeniami (14,16)
wystającymi poza bańkę (10) i zatapia się obszar (22) bańki (10)
z doprowadzeniami (14, 16) przechodzącymi przez niego.
Umieszcza się zatopiony obszar ( 22) w szczelinie podstawy
ceramicznej (12) mającej dwa przelotowe otwory. Obszar zato
piony (22) kształtuje się z pogrubioną częścią (24), a doprowa
dzenia (14,16) umieszcza się w otworach (36,38) podstawy (12)
wyprowadzając je na zewnątrz poza podstawę (12), przy czym
krawędź szczeliny podstawy (12) ustawia się w styku z pogru
bioną częścią (24) obszaru zatopionego (22), po czym nakłada
się cement w szczelinę podstawy (12) wokół obszaru zatopione
go (22) bańki (10).

(11 zastrzeżeń)

(18 zastrzeżeń)

A1 (21) 320770 (22) 97 06 25 6(51) H01K 7/00
(31) 96 672791
(32)96 06 28
(33) US
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY,
Schenectady, US
(72) Rachel Bernard White; Hatfield Donald
Eugene, US
(54) Lampa kwarcowa jednotrzonkowa
(57) Lampka kwarcowa jednotrzonkowa (A), zawiera bańkę
(10) zatopioną hermetycznie z utworzeniem komory wewnętrz
nej mieszczącej włókno. Włókno ma dwa końce pierwszy (18) i
drugi (20), połączone z doprowadzeniami (14,16) i przechodzące

A1(21) 315005 (22)96 06 26 6(51) H11R 39/24
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Muszalski Zbigniew, Rafalski Wojciech,
Wilk Andrzej
(54) Szczotka do komutatorowych maszyn
elektrycznych, zwłaszcza średnich i dużych
mocy
(57) Szczotka do komutatorowych maszyn elektrycznych
składająca się co najmniej z dwóch oddzielonych od siebie
warstw przewodzących (2), podzielonych cienką warstwą izola
cyjną (1) charakteryzuje się tym, że warstwa izolacyjna (1)
wykonana jest z substancji o dużej rezystywności elektrycznej
lub elektroizolacyjnej i o ścieralności nie mniejszej od ścieralno
ści materiału, z którego wykonane są warstwy przewodzące (2),
zaś każda z warstw przewodzących (2) połączona jest z końców
kami co najmniej dwóch diod (3) w konfiguracji przeciwsobnej.
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Warstwy przewodzące (2) połączone są z diodami (3) poprzez
przewody elektryczne (4), korzystnie mające postać elastycz
nych linek.

(8 zastrzeżeń)

Nr 1 (627) 1998

A1(21) 321106 (22)97 0711 6(51) H02H 7/12
(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa
(72) Bobrowski Witold, Wojtowicz Stefan
(54) Sposób i układ zabezpieczenia urządzeń
elektrycznych, zwłaszcza przekształtników,
od skutków zwarć i uszkodzeń wewnętrznych
(57) Sposób polega na tym, że sygnały odpowiadające mo
cy wejściowej (Pwej)> mocy wyjściowej (Pwyj) oraz ewentualnie
innych parametrów (S1) chronionego urządzenia elektrycznego
(P) są podawane do układu zabezpieczenia (Z), które tworzy z
nich odpowiednią funkcję i w zależności od wartości tej funkcji
podaje sygnały sterujące (S2) na chronione urządzenie (P) lub
sygnał (S3) na wyłączenie wyłącznika (W). Układ składa się z
wyłącznika (W) połączonego z wejściem (Pwej) chronionego
urządzenia elektrycznego (P), przy którym umieszczony jest
przetwornik mocy (PM1) połączony z wejściem układu zabez
pieczenia (Z), a wyjście (Pwyj) chronionego urządzenia (P) po
przez drugi przetwornik mocy (PM2) połączone jest z odbiorni
kiem (0) oraz z drugim wejściem układu zabezpieczenia (Z),
które z kolei jest połączone z wyłącznikiem (W).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 315064 (22)96 07 02 6(51) H11R 39/38
(71) Predom-OBR Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy, Warszawa;
ZELMER, Rzeszów
(72) Jakóbczyk Jerzy, Budzik Marek, Tutka
Mieczysław, Piotrowski Aleksander,
Maliszewski Józef, Marchlik Zygmunt,
Dymek Marek, Kwarta Kazimierz, Mierzwa
Kazimierz, Boćko Tadeusz
(54) Oprawa szczotki silnika komutatorowego
małej mocy
(57) Oprawa szczotki ma na ścianie dolnej (1) z występem
zabezpieczającym (2), wygiętym na zewnątrz pod kątem 15°,
płaskie nacięcie (3), zwrócone swym swobodnym końcem w
kierunku występu zabezpieczającego (2), które odgina się na
zewnątrz oprawy szczotki przy montażu jej w obudowie izolacyj
nej, co powoduje zablokowanie położenia oprawy w obudowie.
Natomiast wsuwka (4) elementu wsuwkowego (5) ma otwór (6),
którego średnica jest w przybliżeniu równa połowie szerokości
wsuwki (4).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 322043 (22)96 02 09
6(51) H02P 3/12
(31) 95 19508880
(32) 95 03 11 (33) DE
(86) 96 02 09 PCT/DE96/00199
(87) 96 09 19 W096/28883 PCT Gazette nr 42/96
(71) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE
(72) Seiler Hartmut, Grass Ansgar
(54) Układ do napędzania silnika elektrycznego
(57) Ujawniono układ do napędzania silnika elektrycznego
(10), który zawiera triak (24) leżący równolegle do silnika
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elektrycznego (10). Triak (24) jest zasilany pierwszym sygnałem
sterującym (28), który zależy od napięcia na pierwszej końców
ce (11) silnika elektrycznego (10). Triak (24) jest ponadto zasi
lany drugim sygnałem sterującym (22), który jest wysyłany przez
układ (19) sterowania silnikiem jako sygnał hamujący. Układ
umożliwia za pomocą półprzewodnikowego elementu składo
wego (24) zarówno zahamowanie silnika elektrycznego (10), jak
również tiumienie indukcyjnego szczytu napięcia podczas wy
łączania silnika elektrycznego (10). Tłumienie indukcyjnego
szczytu napięcia jest zapewnione również po oddzieleniu ukła
du od źródła napięcia (16).

część (101). Nieruchoma część (100) nadaje sygnał alarmu do
przenośnej części (101) i oczekuje na sygnał potwierdzenia,
zawierający ocenę jakości sygnału, z przenośnej części (101).
Przenośna część (101) odbiera ten sygnał alarmu, oblicza z
niego ocenę jakości sygnału, a następnie wysyła sygnał potwier
dzenia. Nieruchoma część (100) reaguje na ten sygnał potwier
dzenia przez wybranie strategii z zależności od oceny jakości
sygnału. Kompatybilna strategia odbioru zgodna z oceną jako
ści sygnału jest wybierana w części przenośnej (101) bez dalszej
łączności z częścią nieruchomą (100).

(16 zastrzeżeń)

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 321958

(22) 96 0111

6(51) H04B 7/005
H04B7/26
H04K1/02
(31)95 396304
(32)95 02 28
(33) US
(86)96 0111 PCT/US96/00096
(87) 96 09 06 W096/27243 PCT Gazette nr 40/96
(71) MOTOROLA INC., Schaumburg, US
(72) Leiten Clifford Dana, Schwendeman Robert
John, Macnak Philip Paul
(54) Sposób i urządzenie do adaptacyjnego
wybierania strategii łączności w systemie
łączności radiowej z selektywnym
wywołaniem

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie adap
tacyjnego wybierania strategii łączności do przekazywania ko
munikatu w systemie łączności radiowej z selektywnym wywo
łaniem, zawierającym nieruchomą część (100) i przenośną
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A1(21) 321959

(22) 96 01 11

6(51) H04H 5/00
H04K1/00
(31) 95 396306
(32) 95 02 28
(33) US
(86)960111 PCT/US96/00410
(87) 96 09 06 W096/27248 PCT Gazette nr 40/96
(71) MOTOROLA INC., Schaumburg, US
(72) Siwiak Kazimierz, Satyamurti Sunil,
Kuznicki William Joseph
(54) System przesyłania komunikatów głosowych
i sposób wydajnego wykorzystywania
składowych modulacji ortogonalnej

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest system modulacji użytecz
ny w głosowym systemie przywoławczym, w którym obie skła
dowe modulacji ortogonalnej są wykorzystywane do przenosze
nia dwóch połówek jednego komunikatu głosowego, albo
dwóch oddzielnych komunikatów głosowych do odbiornika.
Jeden komunikat głosowy jest nadawczy w połowie czasu.

(19 zastrzeżeń)
Al(21) 322116 (22) 96 02 21 6(51) H04L 12/42
(31) 95 402470
(32)95 0310
(33) US
(86) 96 02 21 PCT/EP96/00703
(87) 960919 W096/28915 PCT Gazette nr 42/96
(71) INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, Armonk,
US
(72) Christensen Kenneth J., Noel Francis E.,
Rehąuate Rudolf E., Stammely Thomas,
Dagher Jerry, Bevill Beymer Jr.
(54) Wieloportowy przełącznik LAN dla sieci
Token-Ring
(57) Wieloportowy przełącznik LAN dla sieci token-ring umo
żliwia dołączonym urządzeniom sieciowym bezpośrednią ko
munikację oraz włączanie się do sieci token-ring poprzez dołą
czony koncentrator. Każdy port wieloportowego przełącznika
LAN ma pierwszy transformator, drugi transformator oraz system
przełączania. Pierwszy transformator ma pierwsze uzwojenie
połączone z pierwszym połączeniem portu. Drugi transformator
ma pierwsze uzwojenie połączone z drugim połączeniem portu.
System przełączania przełącza w tryb portu lub w tryb adaptera
w funkcji sygnału trybu, nadawanego do portu. W trybie adap
tera, system przełączania łączy drugie uzwojenie pierwszego
transformatora z układem nadajnika w porcie oraz łączy drugie
uzwojenie drugiego transformatora z układem odbiornika w
porcie. W trybie portu, system przełączania łączy drugie uzwo
jenie pierwszego transformatora z układem odbiornika w porcie
oraz łączy drugie uzwojenie drugiego transformatora z układem
nadajnika w porcie. Każdy port wieloportowego przełącznika
LAN zawiera ponadto źródło napięciowe prądu stałego, które w
sposób przełączalny połączone jest z pierwszym połączeniem
portu poprzez pierwszy przełącznik. Każdy port zawiera ponad
to drugi przełącznik, który łączy drugie połączenie portu z
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powrotną ścieżką prądu stałego w pierwszej pozycji oraz łączy
drugie połączenie z pierwszym połączeniem, gdy znajduje się
w drugiej pozycji.

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 322024 (22) 96 10 29 6(51) H04L 25/06
(31)95 304992
(32)9510 30
(33) JP
(86) 9610 29 PCT/JP96/03160
(87) 97 05 09 WO97/16908 PCT Gazette nr 20/97
(71) CASIO COMPUTER CO. LTD., Tokio, JP
(72) Sato Satoshi, Imamura Takeshi
(54) Urządzenie i sposób demodulowania sygnału
wielopoziomowego
(57) Urządzenie do demodulowania sygnału wielopoziomo
wego zawiera przetwornik A/C do konwersji wejściowego syg
nału analogowego modulowanego wielopoziomowo w amplitu
dzie na sygnał cyfrowy, pamięć do przechowywania sygnału
cyfrowego, generator progów do obliczania kilku poziomów
progowych odpowiednio do sygnału cyfrowego zapisanego w
pamięci oraz demodulator do demodulowania sygnału cyfrowe
go otrzymanego za pomocą przetwornika A/C odpowiednio do
kilku poziomów progowych, na poziomy sygnału cyfrowego.

( 6 zastrzeżeń)
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(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania
samospiekającej się elektrody węglowej
(57) Wynalazek dotyczy sposobu ciągłego wytwarzania
samospiekającej się elektrody (1) węglowej w bezpośrednim
połączeniu z piecem (2) do wytapiania, w którym elektroda jest
zużywana. Bloki (19) pierwszej nie spieczonej węglowej pasty
elektrodowej są dostarczane do komory (17) utwardzającej
umieszczonej na górnym końcu elektrody. Komora (17) utwar
dzająca jest otwarta w górnej i dolnej części i posiada wewnę
trzny przekrój poprzeczny odpowiadający przekrojowi poprze
cznemu elektrody, która ma być wytworzona, wyżej wymienione
bloki (19) pierwszej nie spieczonej pasty elektrodowej posiada
jące mniejszą średnicę, niż wewnętrzna średnica komory (17)
utwardzającej dostarczają drugą (20) nie spieczoną węglową
pastę elektrodową do pierścienia między komorą (17) utwardza
jącą i blokami (19) pierwszej nie spieczonej węglowej pasty
elektrodowej, a wyżej wymieniona druga (20) pasta elektrodowa
zawiera spoiwo, które twardnieje w niższej temperaturze niż
pierwsza węglowa pasta elektrodowa, ogrzewanie i twardnienie
drugiej pasty elektrodowej następuje za pomocą środków
grzewczych umieszczonych na komorze utwardzającej. W ten
sposób druga węglowa pasta elektrodowa formuje utwardzoną
powłokę dookoła centralnych bloków pierwszej węglowej pasty
elektrodowej. Centralne bloki pierwszej nie spieczonej węglo
wej pasty elektrodowej są wtedy spiekane do litej elektrody
węglowej razem z utwardzoną powłoką za pomocą ciepła wy
twarzanego w obszarze dostarczania prądu elektrycznego do
elektrody. Wynalazek dotyczy również urządzenia do produkcji
takich elektrod.

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 321170

(22)97 0715

6(51) H05B 3/06
F24C1/10
(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczne MARBET,
Bielsko-Biała
(72) Mysłowski Włodzimierz
(54) Reflektor ciepła promieniowania

(57) Reflektor ciepła promieniowania ma płaską, sztywną
podstawę (1) połączoną z elastyczną ścianą (2) usytuowaną
prostopadle w stosunku do podstawy (1). Wewnętrzna część
ściany (2) ma promiennik do odbijania ciepła promieniowa
nia, umieszczanych wewnątrz urządzeń grzewczych, stano
wiący nierozłączne połączenie ekstrudowanej pianki polistyre
nowej z odbijającym promieniowanie cieplne materiałem, a
zewnętrzne części ściany (2) i podstawy (1) pokryte są dodatko
wo dekoracyjnym materiałem lub są przygotowane do malowa
nia przez wytwórcę lub samego użytkownika.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 322066 (22)9603 01
6(51) H05B 7/09
(31) 95 950808
(32)95 03 02 (33) NO
(86) 96 03 01 PCT/NO96/00042
(87) 960906 W096/27275 PCT Gazette nr 40/96
(71) Elkem ASA, Oslo, NO
(72) Johansen Johan Arnold

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1(21) 104956 (22) 96 07 04
(75) Grudziel Jan, Kamienica
(54) Glebogryzarka ogrodowa

6(51) A01B 33/00

(57) Glebogryzarka ogrodowa jest przeznaczona do nisz
czenia chwastów i prac pielęgnacyjnych w międzyrzędziach
upraw warzyw i kwiatów. Glebogryzarka spulchnia ziemię w
międzyrzędziach o szerokości 330 mm; 450 mm lub 600 mm.
Maksymalna głębokość spulchniania 70mm. Glebogryzarka
charakteryzuje się tym, że jej silnik spalinowy (1) jest umieszczo
ny pod kątem 30 stopni do poziomu. Napęd na noże tnące
przenoszony jest przez przekładnie zębate. Napęd na koło (7)
jezdne jest przenoszony przez przekładnię pasową (5) i prze
kładnię planetarną (6). Noże tnące osłonięte są osłonami posia
dającymi płozy, które kopiują teren. Poprzez podnoszenie lub
opuszczanie osłon reguluje się głębokość spulchniania. Glebo
gryzarka posiada ząb, który spulchnia przestrzeń nie spulchnio
ną przez noże tnące. Prędkość jazdy przy 3500 obr./min. silnika
wynosi 3,6 km/h.

U1(21) 104922 (22) 96 06 25
6(51) A01K 5/02
(71) Nadleśnictwo Wałcz, Wałcz
(72) Mroczkowski Zbigniew
(54) Urządzenie do karmienia zwierzyny łownej
(57) W urządzeniu wewnątrz walcowej tulei (3) osadzony jest
swobodnie na osi (5) drewniany walcowy drąg (6), wokół które
go tworzy się obwodowa szczelina (7). Kosz zasypowy (1) nad
podłożem (8) zawieszony jest swobodnie na cięgnach (9), a
daszek (4) ma kształt płaskiej pokrywy z obrzeżem (13), zamy
kającym kosz zasypowy (1).

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104955 (22) 96 07 03 6(51) A41D 13/10
(71) Gnieźnieńskie Zakłady Garbarskie, Gniezno
(72) Kujawski Roman, Paluszak Roman,
Piwoński Waldemar
(54) Rękawice ochronne
(57) Pięciopalcowe rękawice ochronne wykonane są z tka
niny i wzmocnione skórą po stronie chwytnej i na linii kości
śródręcza. Rękawice mają wewnątrz wkładki (2), (6), (7) z maty
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ze spienionego poliuretanu, przyszyte do zewnętrznych części
rękawicy (1), (5), zaopatrzone w otwory wentylacyjne (3), (4), (8), (9).

(2 zastrzeżenia)
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Półki dolne i półki górne profili zamkniętych (1) mają współosio
we otwory przelotowe. W otworach w półkach danych profili
zamkniętych (1) znajdują się tulejki (3) z gwintem wewnętrznym,
przy czym kołnierze tulejek (3) przylegają do powierzchni zew
nętrznych półek dolnych profili zamkniętych (1). Z gwintami
tulejek (3) są skojarzone śruby (4), które mają otwory kształtowe
(5) w końcach górnych, natomiast końce dolne śrub (4) mają
obrotowe stopy (6)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104360 (22) 96 06 26
6(51) A46B 5/00
(71) KONEX Sp. z co., Łódź
(72) Piotrusiak Konrad
(54) Szczotka z nakładką z folii termoplastycznej
(57) Szczotka składa się z korpusu (1) i włosia (2) umiesz
czonego w korpusie (1) oraz z nakładki (3) z folii termoplastycz
nej, przy czym nakładka (3) przylega ściśle do powierzchni
korpusu (1) na całej jego długości.

U1(21) 104946 (22)96 07 01 6(51) A47C 17/36
(71) Bydgoskie Fabryki Mebli SA, Bydgoszcz
(72) Bieniek Mieczysław, Bryll Jerzy, Pluta
Zbigniew, Ellman Jarosław
(54) Kanapa narożna
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kanapa narożna,
zwłaszcza z rozkładanym segmentem do leżenia. Istotą rozwią
zania jest ukształtowanie kanapy w ten sposób, że składa się z
narożnika (1), segmentu dwuosobowego (2), segmentu jedno
osobowego z wydłużonym siedziskiem (3) oraz segmentu roz
kładanego (4), posiadającego skrzynię stałą (5), której listwy
boczne mają gniazda i występy oporowe oraz skrzynię ruchomą
(6), której ściany boczne mają koła jezdne usytuowane na
różnych poziomach względem siebie.

(1 zastrzeżenie)

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 106849 (22) 97 07 18 6(51) A47B 57/00
(23) 97 05 19 MTP Meble
(75) Balcerkiewicz Ryszard, Tarnowo Podgórne
(54) Cokół meblowy
(57) Rozwiązanie umożliwia łatwe pozycjonowanie mebli,
wspartych na cokole, zwłaszcza w niesprzyjającym ich umiej
scowieniu takim jak bezpośrednie sąsiedztwo ścian lub przed
miotów o dużej masie. Wzór ma kształt prostokątnej ramy,
składającej się z dwóch równych profili zamkniętych (1 ), usytuo
wanych względem siebie równolegle i połączonych ze sobą
pasem (2). W widoku z góry krawędzie pasa (2) i profili zamknię
tych (1) tworzą prostokąt, przy czym boki pasa (2) są wysunięte
w dół, poza powierzchnie dolnych półek profili zamkniętych (1).

U1(21) 104959 (22) 96 07 04
6(51) A47F 7/28
(75) Michałek Wiesław, Kraków
(54) Urządzenie wystawiennicze
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że podstawę stano
wią dwie tuleje (1,2) o zróżnicowanych wysokościach i średni
cach, ustalone współosiowo jedna wewnątrz drugiej, z których
zewnętrzna tuleja (1) ma większą wysokość a w jej górnej
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krawędzi wykonane są w płaszczyźnie środkowej dwa wycięcia,
w których osadzona jest rozłącznie przezroczysta prostokątna
płyta ekspozycyjna (4). W dolnej strefie płyta ekspozycyjna (4)
posiada otwór (5) obejmujący pojemnik (6), umocowany w
płycie ekspozycyjnej (5). W wewnętrznej tulei (2) zamocowane
jest koncentrycznie źródło światła (7), podświetlające płytę eks
pozycyjną (4). Tuleje (1,2) spoczywają na podstawce o kształcie
krzyżaka (8), posiadającego na ramionach podcięcia (9, 10)
centrujące tuleje (1, 2). Górny koniec wewnętrznej tulei (2)
przykryty jest osłoną siatkową (11), o kształcie czaszy kulistej.
Na dolnej krawędzi płyty ekspozycyjnej (4) wykonane jest w osi
symetrii promieniowe wycięcie (14), zaś krawędzie boczne i
krawędź górna są zukosowane.

(5 zastrzeżeń)
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przedniej i tylnej części wsporników (4). Wsporniki (4) usytuo
wane są w płaszczyźnie równoległej do boków (1) w odległości
mniejszej niż odległość między bokami (1), a ich szerokość jest
mniejsza od szerokości pojemnika lady. W przedniej części,
przy połączeniu płyty (7) wypełniającej ścianę przednią z płytą
dolną (2) przymocowany jest narożnik (8), wykonany z rur o
przekroju kołowym, przy czym jego średnica jest mniejsza od
średnicy słupków (6). Blat (3) przechodzi w ścianę przednią,
zagięciem po łuku o promieniu mniejszym od promienia boków (1).

(2 zastrzeżenia)
U1(21) 106828 (22)97 0711
6(51) A47G 9/08
(71) Bielskie Zakłady Wyrobów Filcowych S.A.,
Bielsko-Biała
(72) Bogusławski Rafał, Peringer Adam
(54) Śpiwór turystyczny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest śpiwór turystycz
ny, w którym osoba może wysunąć ręce na zewnątrz jak również
po częściowym rozpięciu zamka błyskawicznego (1) i odwinię
ciu dolnej części śpiwora może się przemieszczać bez koniecz
ności wychodzenia z niego. Śpiwór turystyczny ma dwa otwory
(3) przeznaczone do wysunięcia rąk. Poniżej otworów (3) ma
przymocowane do zewnętrznej powłoki troki (4) zaopatrzone w
elementy do rozłącznego połączenia (6) z odpowiednimi co do
rodzaju i rozmieszczenia elementami umieszczonymi na we
wnętrznej stronie (5) śpiwora, w pobliżu jego do Inej krawędzi.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 106987 (22) 97 07 04
6(51) A47F 9/00
(23) 97 05 19 MTP Meble
(71) Galicki Maciej, Wrocław; Galicki Janusz,
Wrocław; Małasiewicz Maciej, Wrocław
(72) Galicki Dominik
(54) Lada sklepowa
(57) Lada sklepowa charakteryzuje się tym, że ma słupki (6)
wykonane z rur o przekroju kołowym.zamontowane w środku

U1(21) 104935 (22)9606 27 6(51) A62B 18/02
(71) Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego
MASKPOL S.A., Konieczki
(72) Dędek Krzysztof, Kotala Henryk, Mirek
Dominik, Lipka Piotr, Małecki Marek,
Grochola Wojciech
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(54) Maska przeciwgazowa
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji ma
ski przeciwgazowej, w której nagłowię (8) i paski (7) z gumy
połączone są z korpusem części twarzowej (1), wykonanym z
poliuretanu, przy czym połączenie korpusu części twarzowej (1)
z kształtowym wizjerem (2) jest wykonywane nierozłącznie w
procesie wytwarzania.
Na swym obwodzie korpus części twarzowej (1) posia
da elastyczne elementy mocujące (3) dla rozłącznych zapinek
(4), (5) i (6) pasków (7) oraz profilowane elementy oporowe stałe
(9) i (10) i rozłączne (12) zakończone występami (11).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 104921 (22) 96 06 26 6(51) A63H 33/18
(71) Popończyk Aleksander, Warszawa
(72) Popończyk Jan
(54) Pocisk, zwłaszcza do gry sportowej
(57) Pocisk ma powłokę (1) w kształcie kuli. Powłoka (1) jest
ściśle wypełniona półpłynną masą (2) i jest elastyczna. Półpłyn
na masa (2) jest zabarwiona.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 106852 (22) 97 07 18 6(51) A63B 63/08
(75) Hołdyk Krzysztof, Bielsko-Biała
(54) Zestaw do gry w koszykówkę
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw do gry w
koszykówkę, umożliwiający jego szybki montaż i demontaż oraz
łatwy transport.
Zestaw do gry w koszykówkę złożony jest z tablicy (1) o
kształcie nieforemnego ośmiokąta, do której z jednej strony
przymocowana jest przegubowo obręcz (2), natomiast z drugiej
strony dwie obejmy (3).
Przegub (4) obręczy (2) osadzony jest w uchwycie (5) i
stanowi go ucho, wygięte w kształcie litery "U", umieszczone w
jednej płaszczyźnie z obręczą (2).
Pod uchem znajduje się stopka, przy czym ucho i stop
ka w widoku z boku mają kształt litery "V, a stopka pełni rolę
ogranicznika, zapobiegającego nadmiernemu odgięciu obrę
czy (2) od tablicy (1).

(3 zastrzeżenia)
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DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1(21) 106819

(22)97 07 09 6(51) B01D 17/032
E03F5/16
(75) Bilko Richard, Frydek-Mistek, CZ
(54) Urządzenie zapobiegające skażeniu gleby
przez pochodne ropy z transformatorów

(57) Urządzenie ma pierwszy stopień, w którym przepływo
wa rurka (2) z wlotem (3) nad poziomem dna wanny (1) jest
skierowana ukośnie do góry i zgięta do pionowego wylotu (4).
Drugi stopień posiada rozdzielacz (5) z pochłaniaczem (10) i
przepływową rurką (8), zakończoną wylotem. Urządzenie może
znaleźć zastosowanie przy instalacji nowych transformatorów,
a także w już działających, w których wycieki oleju nie były
skutecznie zatrzymywane.

na górnej części ramy nośnej (1), posiada co najmniej sześć
obrotowych rolek, na których osadzone są elastyczne krążki (11 )
oraz pierścienie dystansowe. Rolki połączone są za pośrednic
twem kółek pasowych (14) i paska klinowego (15), stykającego
się z rolkami napinającymi (16), z przekładnią pasową (16)
silnika elektrycznego (18). Silnik elektryczny (18), poprzez prze
kładnię pasową (19), połączony jest z wałkiem odbioru mocy.

(1 zastrzeżenie)

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 104950 (22) 96 07 02 6(51) B24D 11/08
(75) Kochel Stanisław, Bielsko-Biała; Gaj
Bolesław, Bielsko-Biała; Rusin Józef,
Buczkowice; Konior Wiktor, Wilkowice; Łoś
Zygmunt, Bielsko-Biała; Szczotka Jan,
Bielsko-Biała; Oleś Roman, Bielsko-Biała
(54) Urządzenie nawilżające, stosowane w
ciągłym procesie wytwarzania nasypowych,
zwłaszcza wstęgowych wyrobów ściernych
(57) Urządzenie nawilżające, stosowane w ciągłym procesie
wytwarzania nasypowych, zwłaszcza wstęgowych wyrobów

U1(21) 104920 (22) 96 06 26 6(51) B07B 13/10
(75) Babiński Zygmunt, Zawady Kolonia
(54) Urządzenie do sortowania, zwłaszcza
ziemniaków
(57) Urządzenie, zwłaszcza do sortowania ziemniaków cha
rakteryzuje się tym, że przenośnik selekcyjny (2), umocowany
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ściernych, ma korpus, składający się z dwu płytowych segmen
tów (2,2a), na których osadzone są na czopach dwie niezależne
dźwignie (16, 17), których dłuższe ramiona (20, 21) sprzężone
są tłoczyskami siłowników pneumatycznych (28, 29), natomiast
ich krótsze ramiona (18,19) na swych końcach mają utwierdzo
ne wahliwe oprawy łożyskowe (23,24), w których ułożyskowane
są czopy walca wprowadzającego (5), posiadającego elastycz
ną powłokę, która oddzielona jest nastawną szczeliną (14) od
chłonnej otuliny walca nanoszącego (7), przy czym fragment
dolnej części chłonnej otuliny zanurzany jest w zimnej wodzie,
znajdującej się w otwartym zbiorniku (13), która to chłonna
otulina styka się dalej, poprzez promieniowy docisk, z elastycz
ną powłoką walca wyżymającego. W dolnych częściach płyto
wych segmentów (2, 2a) korpusu utwierdzone są końcówki osi
rolki wyprowadzającej (11), pokrytej gumową powłoką.

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 104942 (22) 96 06 28 6(51) B29C 47/12
(71) Krakowska Fabryka Kabli SA, Kraków
(72) Bułat Wojciech
(54) Patryca do wytłaczarek tworzyw
termoplastycznych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest patryca do wytła
czarek tworzyw termoplastycznych, stosowanych na powłoki
kabli i przewodów elektrotechnicznych. Patryca w kształcie ścię
tego stożka (1) z przelotowym otworem (2) ma w swej przedniej
części wycięcie (3) i otwór (4) mocujący, natomiast końcówkę
patrycy tworzy tuleja (5), posiadająca w czołowych ściankach
szczelinę (6) w kształcie litery 'U" o wydłużonych ramionach.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104913 (22) 96 06 24
6(51) B41J 3/00
(71) Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne
MERA-BŁONIE, Błonie
(72) Siekierski Edward, Siekierski Marek
(54) Obudowa drukarki fiskalnej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa drukarki
fiskalnej, zabezpieczająca jej mechanizmy przed ingerencją
osób niepowołanych. Obudowa ma płytę montażową (1), do
której przymocowane są trwale ściany boczne (2, 3), płyta prze
dnia (4) oraz płyta złącz (5), z którymi za pomocą zaczepów
grzybkowych (11 ) połączone są osłona przednia (6), osłona
tylna (7) i osłona dolna (8), mająca ogranicznik przedn i (12) i
ograniczniki tylne (13).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104953 (22) 96 07 03
6(51) B30B 9/32
(71) Przedsiębiorstwo
Produkcyino-Handlowo-Usługowe
HYDMET Sp. z o.o., Głogów
(72) Mirkowski Franciszek, Nowakowski Ryszard,
Skrzyński Zdzisław
(54) Kołek maszyny, zagęszczającej objętość
(57) Kołek składa się z górnej części (1) w kształcie prosto
padłościanu, która przechodzi w dolną część (2), mającą postać
graniastosłupa o podstawie prostokątnej. Przejście górnej czę
ści (1) w dolną część (2) następuje w około połowie wysokości
kołka. Boczne, mniejsze ścianki (4, 5) dolnej części (2) są
zbieżne ku górze o pochyleniu (Z), a dłuższe ścianki są równo
ległe do siebie i prostopadłe do podstawy. Kołek ma zastosowa
nie, zwłaszcza w kompaktorach do zagęszczania objętości od
padów stałych na wysypiskach sanitarnych oraz do pracy na
gruncie o zmiennej twardości.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104918 (22)96 06 24
6(51) B60D 1/06
(75) Michalak Janusz, Rogalin; Michalak
Krzysztof, Rogalin
(54) Hak holowniczy
(57) Koniec cylindryczny końcówki kulowej (1) ma połącze
nie z powierzchnią wewnętrzną opaski (4) o kształcie pasa, który
w przekroju przypomina formą literę U, ponadto końce opaski
(4) przywierają do powierzchni wewnętrznej jednej z półek
wspornika (5) o kształcie kątownika, natomiast powierzchnię,
ograniczoną powierzchnią wewnętrzną opaski (4) oraz powierz
chnią końca cylindrycznego końcówki kulowej (1) i płaszczyzną
przyległej do końców opaski (4) półki wspornika (5), wypełnia
płyta (5) z otworem przelotowym (7), przez który przechodzi
zaczep (8). Zaczep (8) ma postać trzpienia, zakończonego z
jednej strony główką (9), leżącą po stronie zgrubienia (2) koń
cówki kulowej (1). Węższy koniec trzpienia zaczepu (8) przecho
dzi przez otwór (10) w półce wspornika (5), leżącej w
płaszczyźnie prostopadłej do osi symetrii wzdłużnej końcówki
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kulowej (1). Przez otwór (11) w trzpieniu zaczepu (8) przechodzi
zawleczka (12).

(3 zastrzeżenia)
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zmiany biegów wyposażoną w dźwignię wystającą z konsoli i
modułowy zespół blokady przekładni zmiany biegów obejmują
cy blokadę przekładni zmiany biegów (18). Zespół zawiera
wzmocnioną obudowę (21), bębenek ze szczeliną klucza usy
tuowany w otworze, wewnątrz obudowy (21) oraz otwór, w
którym umieszczony jest przesuwnie kołkowy element blokują
cy (32). Poza tym, zespół posiada podporę (40) montowaną do
podwozia samochodu posiadającą dwa wybrania (42, 44) i
element mocujący (60) przyspawany do korpusu blokady (18)
zawierający dwa otwory (62, 64), przy czym otwór (62) jest
współosiowy z otworem, przez który przechodzi kołkowy ele
ment blokujący (32). W zespole występuje również tulejowy
element (90) montowany w elemencie mocującym (60) poprzez
otwór (62) i przechodzący przez wybranie (44) podpory (40),
oraz element zabezpieczający (100) montowany w elemencie
mocującym (60) poprzez otwór (64) i przechodzący przez wy
branie (42) podpory (40).

(6 zastrzeżeń)
U1(21) 104930 (22) 96 06 27
6(51) B62H 3/12
(75) Przybysz Krzysztof, Pawlikowice; Porowski
Stanisław, Pabianice
(54) Ścienny wieszak rowerowy

U1(21) 106747 (22) 97 06 25 6(51) B60R 25/06
(31)96 118738
(32)96 06 25
(33) IL
(71) MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD,
Yavne, IL
(72) Markbreit Dani
(54) Urządzenie zabezpieczające pojazdy przed
kradzieżą

(57) Ścienny wieszak rowerowy zawiera odpowiednio
ukształtowane z płaskownika dwa elementy (1, 9), połączone
ścianą, do której są przykręcone wkrętami. Jeden element sta
nowi uchwyt (1) pedału rowerowego, drugim elementem jest
wspornik (9) koła roweru. Ramię uchwytu (1), stykające się z
pedałem roweru oraz dolne ramię wspornika (9), stykające się
z kołem roweru mają nałożoną powłokę z elastycznego tworzy
wa sztucznego.

(1 zastrzeżenie)

(57) Urządzenie zabezpieczające pojazdy przed kradzieżą
charakteryzuje się tym, że obejmuje konsolę stanowiącą część
podwozia pojazdu, układ napędowy zawierający przekładnię

U1(21) 104923

(22)96 06 25

6(51) B62H 5/14
B62H 3/08
(75) Śpiewak Janusz, Żarki Miasto
(54) Uchwyt do unieruchomienia roweru podczas
parkowania

(57) Uchwyt posiada podstawę (1), która jest połączona z
dwiema szczękami (4 i 5) poprzez łącznik (3) z osadzoną na nim
sprężyną.

(1 zastrzeżenie)
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ma obwodowy uskok z rowkiem, natomiast wieczko (W), odchyl
me połączone z korpusem (K), ma dwie współosiowo usytuowa
ne ścianki pierścieniowe, zaciskające się na górnym obrzeżu (3)
korpusu (K), z których zewnętrzna ścianka przylega do powie
rzchni wymienionego uskoku. Stosunek wewnętrznej średnicy
(B) ścianki zewnętrznej (2) do całkowitej wysokości (H) korka
wynosi 1,3, natomiast stosunek wysokości (h) wieczka do całko
witej wysokości (H) korka wynosi 0,3.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104919 (22) 96 06 24 6(51) B65G 53/36
(71) Przedsiębiorstwo Usług Morskich
SHIP-SERVICE SA, Szczecin
(72) Koperski Krzysztof, Babiński Wojciech,
Delecki Zbigniew, Kipigroch Bernard,
Romanowski Józef, Jeswein Marek
(54) Zestaw do dystrybucji produktów płynnych,
zwłaszcza płynnych nawozów sztucznych
U3(21) 104945 (22) 96 07 02 6(51) B65D 39/04
(61) 102460
(75) Litwiński Artur, Warszawa; Głowacki
Marek, Warszawa
(54) Korek do pojemników z cieczą, zwłaszcza z
olejem
(57) Korpus (K) korka ma postać tulejki, złożonej z dwóch
współosiowo względem siebie usytuowanych ścianek cylindry
cznych (1, 2), połączonych ze sobą szczelnie górnymi krawę
dziami obwodowymi, tworzącymi obrzeże (3) i obejmujących
ściankę szyjki pojemnika, przy czym ścianka wewnętrzna (1) w
pobliżu swej wolnej krawędzi obwodowej (1 ') ma skierowane
promieniowo do wewnątrz płytki kierujące (4) oraz jest zaopa
trzona w przegrodę (5) w postaci krążka z pętelką (6), łączącą
się swym obwodem z wewnętrzną powierzchnią (1") ścianki
wewnętrznej (1), a ponadto korpus (K) przy górnym obrzeżu (3)

(57) Zestaw składa się ze zbiornika (1), osadzonego na
podstawie (3) o kształcie prostopadłościennej kratownicy, we
wnątrz której osadzona jest wan na (2). W górnej części zbiornika
(1) usytuowana jest pokrywa włazu rewizyjnego (5) z osadzo
nym króćcem zalewowym (6), natomiast po przeciwnej stronie
zbiornika (1), w jego dolnej części zamontowany jest króciec
wypływowy (7) z zaworem spustowym (8) i przepływomierzem (9).

(4 zastrzeżenia)
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DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
U1(21) 104936 (22) 96 06 27 6(51) C12C 13/00
(71) Niewiadomski Adam, Katowice; Kałuża
Krystian, Katowice; Kosiak Halina, Katowice
(72) Niewiadomska Ewa, Kuczok Janusz, Kosiak
Agnieszka
(54) Szpilkowe mocowanie kolumny piwnej
(57) Szpilkowe mocowanie kolumny piwnej, zwłaszcza do
blatu rolbaru, charakteryzuje się tym, że składa się z dwu belek
(2, 3), przylutowanych odpowiednio do obręczy górnej (6) i
dolnej (7) i połączonych dwoma szpilkami (1), ze szpilki (5),
łączącej belkę (2) z pokrywą ceramiczną (8) oraz z dwu szpilek
(4), łączących belkę (3) z blatem rolbaru.

(1 zastrzeżenie)

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
U1(21) 104939 (22) 96 06 28 6(51) E01B 11/02
(75) Kikina Zbigniew, Racibórz
(54) Imak szynowy
(57) Imak szynowy składa się z dwóch bliźniaczych szczęk
(1) łączonych przeciwsobnie dwiema śrubami (2) z wieńcowymi

nakrętkami (3) zabezpieczonymi przedsamoodkręceniem się
sprężystymi podkładkami (4). Korpus szczęk (1) wykonanych z
jednorodnego materiału wyposażony jest w poziomie, odpowie
dnio ukształtowane ramię i dwa ramiona oraz w jedno, obejmu
jące całą długość szczęki (1) pionowe ramię (7) dociskające
łubek (8) do szyny (9). Między poziomymi ramionami korpus ma
otwory dla założenia śrub (2), a od strony zewnętrznej, zaopa
trzony jest w dwa prostokątne wybrania, z których jedno w
części środkowej jest poszerzone symetrycznie rozmieszczo
nymi zakolami.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 106834 (22)97 0714
6(51) E02B 3/20
(71) Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk
(72) Probulski Tadeusz, Witkiewicz Stanisław,
Narowski Norbert, Piszczako Andrzej
(54) Urządzenie do cumowania obiektu
pływającego
(57) Urządzenie do cumowania obiektu pływającego ma
postać ramienia, zamocowanego przegubowo na jednym ele
mencie zespołu cumowniczego oraz suwiiwie ustalanego na
prowadnicy w jaką jest wyposażony drugi z elementów tego
zespołu. Urządzenie zapewnia zautomatyzowanie procesu cu
mowania oraz jest dostosowane do wysokości pływów danego
akwenu. Ramię składa się z zaczepu (1) z umieszczonym w jego
wgłębieniu czujnikiem zbliżeniowym (2), wyposażonego w
szczęki (5) ze współpracującym z nimi siłownikiem (6) oraz z
siłownika zaczepu (3), zamocowanego w przegubie (4).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 106841 (22) 97 07 16
6(51) E03C 1/04
(75) Ryziuk Zbigniew, Gliwice; Ryziuk Grażyna,
Gliwice
(54) Wąż elastyczny do przepływu cieczy w oplocie
metalowym typu peszel
(57) Wąż elastyczny do przepływu cieczy, składającej się z
rurki igielitowej umieszczonej w spiralnej sprężynie stalowej i w
zewnętrznym oplocie metalowym typu peszel (3), posiada na
obydwu końcach metalowego oplotu zaprasowane metalowe
kołnierzowe złączki (5), na które uprzednio, przed zaprasowaniem nałożono nieprzelotowe, dociskowe nakrętki (6).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 104951

(22) 96 07 04

6(51) E03B 3/14
E03B 3/40
(75) Grunwald Andrzej, Warszawa; Matlak
Mieczysław, Warszawa; Stefańczak Janusz,
Warszawa; Wyszkowski Klemens, Warszawa
(54) Przewodowo-pompowe ujęcie wody
infiltracyjnej

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji ko
lektora zbiorczo-ssawnego ujęcia wody infiltracyjnej.
Ujęcie wody charakteryzuje się tym, że wyposażone jest
w drugi kolektor zbiorczo-ssawny (B), połączony przewodem
(C) zaopatrzonym w drugą zasuwę odcinającą z usytuowanym
obok pierwszym kolekteorem zbiorczo-ssawnym (A), przy czym
dreny (1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10) usytuowane są obustronnie pod
kątem od 0 do n względem osi podłużnej połączonych pierwsze
go i drugiego kolektora zbiorczo-ssawnego (A, B).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 106830 (22) 97 07 12
6(51) E03F 5/08
(75) Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica;
Kaczmarczyk Michalina, Świdnica
(54) Wywiewka
(57) Wywiewka posiada zblokowany z rurowym króćcem
osadczym (3), połączony z nim za pośrednictwem pierścienio
wej ścianki oporowej (2) rurowy korpus (1 ) z wykonanymi w jego
górnej części, rozłożonymi przemiennie na obwodzie, słupkami
wsporczymi (6) i otwartymi od góry oknami wywiewnymi (5),
zaokrąglonymi od dołu i rozszerzającymi się ku górze, oraz
stanowiący odrębny element stożkowy daszek (7) z wykonany
mi od spodu dwoma koncentrycznymi rurowymi występami (8,
9) tworzącymi kołowy rowek (10), w którym osadzone są górne
końcówki słupków wsporczych (6) rurowego korpusu (1).

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 104928 (22) 96 06 26 6(51) E04D 3/365
(75) Kuta Krzysztof, Poznań
(54) Podkładka z kapturkiem ochronnym
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mierzonej od powierzchni wąskiego ramienia (8) kątownika (7),
skierowanego w dół. Ramiona (1, 5) kątownika (2) mają karby
(4,11).

(2 zastrzeżenia)

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podkładka z kap
turkiem ochronnym, przeznaczona do łączenia z podłożem ele
mentów pokrycia o nieregularnych zarysach.
Podkładka z kapturkiem ochronnym ma podkładkę właściawą (1), której dolna część ma postać czaszy o podstawie
owalu, ściętej od góry powierzchnią dolną pierścieniowego
występu (4), posiadającego na powierzchni bocznej zewnętrz
ny, obwodowy kołnierz (5), stanowiący jego górną krawędź,
natomiast na powierzchni górnej obwodowy rowek (6) o osi
pokrywającej się z osią otworu przelotowego (7) podkładki
właściwej. Kapturek ochronny (2) ma postać stożka ściętego,
zamkniętego od strony podstawy o mniejszej powierzchni, któ
rego wewnętrzna powierzchnia boczna, od strony otwartej, po
siada ścięcie (8), którego przekrój poprzeczny ma kształt zbliżo
ny do półgrota, przy czym nad podstawą ścięcia (8) usytuowany
jest obwodowy rowek boczny (9), którego wysokość jest dobra
na w ten sposób, że umożliwia osadzenie w nim na wcisk
obwodowego kołnierza (5) pierścieniowego występu (4) pod
kładki właściwej (1).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 106847 (22) 97 07 17 6(51) E04F 19/02
(71) Cendrowicz Paweł, Łódź; Janas Wojciech,
Łódź
(72) Cendrowicz Paweł, Janas Wojciech
(54) Listwa uszczelniająca

U1(21) 106846 (22)97 0717 6(51) E04F 11/16
(23) 97 01 21 Budma MTP
(75) Cendrowicz Paweł, Łódź; Janas Wojciech,
Łódź
(54) Listwa, zabezpieczająca krawędzie schodów
przed ścieraniem i poślizgiem
(57) Listwa, zabezpieczająca krawędzie schodów przed
ścieraniem i poślizgiem, ma zastosowanie zwłaszcza w przy
padkach, gdy stopnie schodów są wykończone twardymi
okładzinami w postaci marmurowych, granitowych lub cerami
cznych płyt.
Listwa charakteryzuje się tym, że ma w przekroju po
przecznym kształt dwóch, połączonych ze sobą monolitycznie,
kątowników (2,7) różnoramiennych, przy czym jedno ramię (1)
kątownika (2) jest perforowane, a wolna krawędź ramienia (5)
kątownika (2) jest połączona z płaszczyzną szerszego ramienia
(6) drugiego kątownika (7) w przybliżeniu pod kątem prostym w
odległości a, równej około 2/3 szerokości d tego ramienia (6),

(57) Listwa uszczelniająca z tworzywa sztucznego przezna
czona jest do mocowania pomiędzy poziomymi płaszczyznami
urządzeń sanitarnych, a ścianą. Listwa charakteryzuje się tym,
że jej poziome ramię (1) w połowie swej długości ma kształt
wycinka okręgu, skierowanego w dół, a jego wolny koniec ma
elastyczną wargę (4), natomiast płaszczyzna, przechodząca
przez krawędzie zewnętrzne ramion (1,2), z płaszczyzną ramie
nia (3) tworzy kąt około 100°. Listwa może mieć na powierzch
niach ramion (1,3), od strony mocowania z podłożem, karby (5),
a ramię (2) ma wzdłużne wyżłobienia (6).

(3 zastrzeżenia)
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U1(21) 104910 (22) 96 06 24 6(51) E04G 17/04
(71) MERA-PNEFAL SA Zakład Elementów
Automatyki Przemysłowej w Białymstoku,
Białystok
(72) Kiebała Adam, Jakuć Zbigniew
(54) Złącze zaciskowe, zwłaszcza do szalunków
budowlanych
(57) Istota złącza z korpusem, złożonym z podstawy (2), w
której jest wykonany otwór do wprowadzania zaciskowego ele
mentu i w którym to korpusie jest zamocowane ramię do zaci
skania tego elementu, polega na tym, że do podstawy (2)
korpusu (1) jest przyspawane pionowo gniazdo o części kołowej
(3) i części podłużnej (4). W część podłużną (4) gniazda jest
wprowadzona dźwignia zaciskowa (5), zamocowana obrotowo
do ścianek gniazda nitem specjalnym (6). Dźwignia (5) ma od
strony części kołowej (3) gniazda uzębione, mimośrodowe wy
brzuszenie (7), a z przeciwnej strony styka się z pierwszym
końcem drutowej sprężyny (8), krórej drugi koniec jest nałożony
spiralnie na drugi nit specjalny (9), zamocowany do ścianek
podłużnej części (4) gniazda.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 106845 (22) 97 07 17 6(51) E05B 21/00
(71) Spółdzielnia Pracy Metalowców
PRZYSZŁOŚĆ, Świątniki Górne
(72) Michalec Jan
(54) Zamek drzwiowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zamek drzwiowy
wpuszczany z możliwością dostosowania go do drzwi lewych
lub prawych zarówno przed osadzeniem jak i po osadzeniu w
drzwiach. Zamek drzwiowy, mający w obudowie mechanizmy
zasuwki i zapadki lub tylko mechanizm zapadki, posiada jarzmo
(5) o kształcie wydłużonego ceownika z otworami w jego ramio
nach zwróconych ku wnętrzu zamka. Jarzmo (5) jest umieszczo
ne na walcowym trzpieniu zapadki (8) pomiędzy czopami (4).
We wnętrzu jarzma (5) na walcowym trzpieniu zapadki (8) umie
szczona jest spiralna sprężyna (6) i płytkowy wspornik zapadki
(7) osadzony równocześnie swoim występem w dnie obudowy
(9). Zamek posiada również śrubę przestawczą (12) przecho
dzącą przez otwór w czołowej płytce (2) obudowy (9) do gwin
towanego otworu płytkowego wspornika śruby przestawczej
(11) osadzonego jego występem również w dnie obudowy (9).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104909 (22) 96 06 24 6(51) E04G 21/12
(71) MERA-PNEFAL SA Zakład Elementów
Automatyki Przemysłowej w Białymstoku,
Białystok
(72) Kiebała Adam, Jakuć Zbigniew
(54) Urządzenie do naciągania prętów, zwłaszcza
w szalunkach budowlanych
(57) Istota urządzenia polega na tym, że do jego podstawy
(1) są przyspawane dwie równoległe zębatki (2), współpracują
ce z dwoma kołami zębatymi (3), osadzonymi w korpusie (4) na
obrotowym wałku (5), który w środkowej części ma prostokątny
przekrój poprzeczny oraz na tym samym wałku (5) są osadzone
rozwidlenia dźwigni naciągowej (8). Pokrywa korpusu (4) ma
dwa otwory, w które są wprowadzone zębatki (2), a do pokrywy
(13) korpusu (4) jest przyspawane gniazdo (14), w którego
części podłużnej jest osadzona obrotowo dźwignia zaciskowa
(15), a część kołowatego gniazda (14) ma średnicę dostosowa
ną do średnicy naciąganego pręta, ponadto dźwignia zacisko
wa (15) ma uzębione wybrzuszenie (16) do zaciskania pręta,
ściana korpusu (4), od strony zębatek (2), ma trapezowe wycię
cie, podstawa (1) urządzenia ma podłużny otwór (18), a do
gniazda (14) i do podstawy (13) korpusu oraz wokół otworów na
zębatki (2) jest przystosowana pionowa prowadnica zębatek.

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 104938 (22) 96 06 28
6(51) E05D 5/06
(75) Zakrzewski Stanisław, Rzeszoiary;
Zakrzewska Anna, Rzeszotary
(54) Zawiasa meblowa
(57) Zawiasa meblowa charakteryzuje się tym, że element
zamykający w postaci sprężyny, o przekroju poprzecznym wal
cowym, o skróconym ramieniu (10) i wydłużonym ramieniu (11)
z delikatnym końcowym zagięciem (12), która osadzona jest na
jednym ze sworzni (5) ruchomego ramienia (2), ma koniec
ramienia (11) z końcowym zagięciem (12) opartym o jeden ze
sworzni (6) stałego ramienia (1). Koniec ramienia (10) oparty jest
o pazurkowe wytłoczenie (13) ruchomego ramienia (2). Pazurkowe wytłoczenie (13) oddalone jest o wielkość "k" od osi
sworznia (5), podczas gdy w płaskim denku (14) stałego ramie
nia (1), na jednej krótszej krawędzi znajduje się wybranie o
kształcie litery "L'. Końce obu ramion (10 i 11) sprężyny w stanie
swobodnym są nachylone pod kątem ostrym a = 30°, podczas
gdy wielkość 'k" stanowi "4D", gdzie "D" jest średnicą sworznia (5).

(2 zastrzeżenia)
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Kotew ma żerdź, którą stanowi cięgno linowe (1) zaopa
trzone na końcach w elementy zaciskowe oraz w elementy
napinające. Jeden koniec cięgna linowego (1), umieszczany w
nieprzelotowym otworze, jest zapleciony ' na warkocz' i ma
zakuwkę (2). Drugi koniec cięgna (1), wystający z pułapu, jest
zakończony śrubą (4), połączoną z cięgnem linowym na stałe
za pomocą znanej tulei zaciskowej (3). Na śrubie (4), pomiędzy
znaną podkładką kształtową (5) i nakrętką (7), jest ruchomo
osadzona podkładka sferyczna (6).

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 104926

(22) 96 06 25

6(51) E21F 13/02
E21D 17/04
(71) Nadwiślańska Spółka Węglowa SA Kopalnia
Węgla Kamiennego ZIEMOWIT, Lędziny
(72) Bielski Wiesław, Krukiel Jerzy, Monsiorski
Zbigniew, Mrowieć Henryk, Rozkoszny
Edmund, Stanecki Ireneusz
(54) Torowisko kolejki podwieszanej w chodniku
likwidacyjnym wyrobiska ścianowego

(57) Stalowa stropnica poprzeczna (1), do której za pomocą
zawiesia (5) zawieszony jest tor jezdny (6), ma obejmę stabilizu
jącą (7) zamocowaną do stropu (8) kotwiami (9), zlokalizowaną
w połowie odległości (L) między końcem stropnicy (2) obudowy
zmechanizowanej (3) a końcem stropnicy poprzecznej (1) pod
partym stojakiem indywidualnym (4). Zawiesie (5) zlokalizowa
ne jest w odległości (L2) od końca stropnicy (2) obudowy zme
chanizowanej (3) równej połowie odległości (Li) między końcem
stropnicy (2) a obejmą stabilizującą (7).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104917 (22) 96 06 24 6(51) E21D 21/00
(75) Gaweł Adam, Stalowa Wola; Stec Edward,
Stalowa Wola; Tys Józef, Stalowa Wola
(54) Kotew linowa
(57) Kotew linowa jest przeznaczona do głębokiego kotwie
nia gómotworu w wyrobiskach korytarzowo- przyścianowych w
górnictwie węgla kamiennego i rud metali kolorowych.
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DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1(21) 104929 (22)96 06 26 6(51) F16C 11/10
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Gliwice
(72) Kłusek Rajmund, Szygula Marek, Kwieciński
Daniel
(54) Zabezpieczenie sworzni połączeń
przegubowych
(57) Zabezpieczenie sworzni połączeń przegubowych przed
ruchem poosiowym za pośrednictwem przesuwnego ogranicz
nika (1) charakteryzuje się tym, że ogranicznik (1) przesłaniający
częściowo otwór sworzniowego gniazda (5) jest osadzony roz
łącznie za pośrednictwem ustalającej części (6) w uchwycie (2)
usytuowanym na zewnętrznym segmencie (4) połączenia poza
światłem otworu sworzniowego gniazda (5). Ogranicznik (1) jest
zabezpieczony w uchwycie (2) przed wysuwem za pośrednic
twem blokady (7), a oporowa powierzchnia (8) ogranicznika (1)
i uchwytu (2) wyznacza usytuowanie ogranicznika (1) względem
sworznia (3) połączenia.

U1(21) 104949 (22)96 07 01
6(51) F16J 15/02
(75) Broniecki Adam, Piła
(54) Elastyczny pierścień uszczelniający
(57) Elastyczny pierścień w przekroju poprzecznym ma
kształt trapezu (7), a na jego zewnętrznej powierzchni uszczel
nienie stanowi obwodowe wyżłobienie (8) o profitu łukowym,
ograniczone z boków parą ostrowypukłych, obwodowych wy
pustów (9). Uszczelniająca warga (1) na obrzeżu (10) jest za
okrąglona, a dno (5) obwodowego wybrania (4) skierowane jest
w kierunku środka obwodowego wyżłobienia (8).

(1 zastrzeżenie)

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 104957 (22) 96 07 04
6(51) F16K 5/06
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych,
Zabrze
(72) Jarno Leszek, Kawczyk Józef, Maciejczyk Jan
(54) Zawór kulowy
(57) Zawór kulowy ma króćce (1), przedłużone rurami (2),
stanowiącymi jednolitą i nierozłączną całość z króćcami (1), a
na końcu rur (2) ma przyłącza (3, 4) do włączania zaworu do
rurociągu. Na jednej z rur (2) ma kulę (3) z nakrętką (7) z
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wewnętrznym gwintem (9), natomiast na drugie] z rur (2) ma
pierścień (4) z zewnętrznym gwintem (10) i od czoła ma pierście
niową uszczelkę (12).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 104958 (22)96 07 04
6(51) F16K 5/06
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych,
Zabrze
(72) Jarno Leszek, Kawczyk Józef, Maciejczyk Jan
(54) Zawór kulowy do górniczego rurociągu
spływowego
(57) Zawór kulowy do górniczego rurociągu spływowego ma
króćce (1), przedłużone rurami (2), korzystnie o długości nie
mniejszej od potrójnej zewnętrznej średnicy rury (2). Króciec (1)
i rura (2) stanowią jednolitą całość. Na końcu jednej z rur (2) ma
kołnierz (5) z wybraniem (13) od czoła, a w wybraniu (13) ma
uszczelkę (14). Na końcu drugiej z rur (2) ma kołnierz (6) z
występem (15), ponadto na końcach rur (2) ma luźno nasadzone
flansze (16) z otworami na śruby (17).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 104924 (22) 96 06 25 6(51) F21V 21/16
(71) Jankowska Zofia, Gdynia; Skotak Cezary,
Gdynia
(72) Skotak Cezary
(54) Urządzenia szpulowe do podnoszenia i
opuszczania, zwłaszcza sprzętu
oświetleniowego
(57) Urządzenie szpulowe charakteryzuje się tym, że nieru
choma oś (5) składa się z: dwudzielnej osi (10) osadzonej w
gnieździe z kołkiem centrującym (15) umieszczonym w pokry
wie tylnej (1) z osadzoną na niej piastą (27) szpuli (4) posiada
jącej obwodowo - promieniowe wycięcie do zamocowania linki
(26), tarczy (12) mieszczącej się wewnątrz szpuli (4), części
cylindrycznej (13) do osadzenia zapadki (6) pomiędzy podkład
kami (7,8), wycięcia podłużnego na końcu części cylindrycznej
(13) osadzonego w otworze podłużnym w pokrywie przedniej
(2) oraz nagwintowanego trzpienia (18) z nakrętką regulacyjną
(9) umieszczoną na zewnątrz pokrywy przedniej (2).

(3 zastrzeżenia)
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U1(21) 106817 (22) 97 07 10
6(51) F24H 1/44
(75) Kotelba Stanisław, Góra Puławska
(54) Kocioł grzewczy dwupahwowy z
katalizatorem spalania
(57) Kocioł grzewczy dwupaliwowy jest przystosowany kon
strukcyjnie do opalania paliwami stałymi lub ciekłymi. W komo
rze spalania (C) posiada wbudowany ceramiczny katalizator
(20) oraz zawirowywacze gazów (19). Przestrzeń komory popielnikowej (B) jest zasilana podmuchem powietrza pierwotnego, a
komora spalania (C) powietrzem wtórnym, poprzez regulowaną
od zewnątrz kotfa przepustnicę (18). Dmuchawa powietrza (12),
kolektor powietrza (11) i sterownik (13) są umieszczone na
pokrywie (10) komory spalania (C) i kanału (D). Kocioł posiada
kołnierz (22) do mocowania palnika olejowego, izolację termi
czną (23) oraz wykładzinę szamotową (24) w komorze popielnikowej.

(6 zastrzeżeń)

U1(21) 104933 (22)96 06 27
6(51) F24C 3/12
(71) AMICA WRONKI SA, Wronki
(72) Maciaszek Mariusz, Nowicki Jan
(54) Kuchenka gazowa
(57) W kuchence zawory sterujące (3), poprzez części złączne (8), mocowane są do bocznej ściany osłony dolnej (2), a rura
(4), doprowadzająca gaz, jest spłaszczona jednostronnie i bez
pośrednio przylega do wewnętrznej, bocznej ściany osłony
dolnej (2). Stosunek średnicy rury (4), doprowadzającej gaz, do
długości jej cięciwy zawiera się w granicach od 1 do wartości
średnicy rury (4).

(2 zastrzeżenia)
U1 (21) 104927 (22) 96 06 26 6(51) F28D 11/00
(71) Fabryka Kotłów RAFAKO SA, Racibórz
(72) Śmieja Grzegorz, Toczek Mariusz
(54) Urządzenie do utrzymania wielkości luzu w
uszczelnieniu obrotowego podgrzewacza
powietrza
(57) Wzór użytkowy dotyczy urządzenia do utrzymania wielko
ści luzu w uszczelnieniu obrotowego podgrzewacza powietrza
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wyposażonego w rolki. Przedmiotowa rolka (1) jest ułożyskowana w łożysku tocznym (2) odpornym na wysokie temperatury,
zamocowana do skrzydła (9) podgrzewacza, umieszczona w
zamkniętej przestrzeni utworzonej z kompensatora tkaninowe
go (4) zamocowanego śrubami (8) w skrzydle (9) podgrzewa
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cza. Do zamkniętej przestrzeni kompensatora (4), w której jest
umieszczona rolka (1) jest doprowadzone powietrze chłodzące
(7).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIZYKA
U1(21) 104947 (22)96 07 03
6(51) G01V 3/00
(75) Sokołowski Stanisław, Rabka
(54) Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna do
wykrywania w gruncie niemetalowych
przewodów
(57) Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna, stanowiąca ele
menty czujnikowe w postaci taśmy stalowej osadzonej w powło
ce elastycznej folii, posiada pomiędzy dwoma zewnętrznymi
powłokami (1) i (2) dodatkowo dwie ochronne warstwy (3) i (4),
pomiędzy którymi osadzony jest czujnikowy element (5).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104931

(22) 96 06 28

6(51) G07G 1/00
G07C 1/30
(71) Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne
MERA-BŁONIE, Błonie
(72) Siekierski Edward, Siekierski Marek
(54) Obudowa urządzeń wolnostojących

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa urzą
dzeń wolnostojących, zwłaszcza takich jak kasy biletowe, parkometry ttp. Obudowa, składająca się z części (2) stałej i części
(1 ) ruchomej, wy posażona jest w mechanizm zamykająco-ryglujący, umieszczony na jednej z tych części, mający obrotowe
rygle (3), górny i dolny, połączone z przesłonami (9), które
poprzez cięgna (6) są połączone z przeciwbieżnymi ryglami (5)
zamka (4).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104948 (22)96 07 03
6(51) G01V 3/00
(75) Sokołowski Stanisław, Rabka
(54) Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna do
wykrywania w gruncie niemetalowych
przewodów
(57) Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna, stanowiąca ele
menty czujnikowe w postaci taśmy stalowej osadzonej w powło
ce elastycznej folii, posiada wzdłuż bocznych krawędzi czujni
kowego elementu (1), osadzonego w kanale (2) taśmy (3), na
całej jej długości wzmacniające elementy (4) i (5), najkorzystniej
w postaci linki.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104932

(22)9606 28

6(51) G0T7G 1/00
G07C1/30
(71) Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne
MERA-BŁONIE, Błonie
(72) Siekierski Edward, Siekierski Marek
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U1(21) 104914 (22) 96 06 24

(54) Podajnik papieru
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podajnik papieru
do drukarek, zwłaszcza do drukarek paragonowych. Podajnik
ma obudowę, mającą dwie równoległe ściany (12), z których
każda ma skośne, otwarte od zewnątrz prowadnice (3) wałka (2)
rolki (1) papieru oraz skośne w stosunku do osi obrotu wałka
(2) zamknięte prowadnice (4) wałka (5), dociskającego rolkę (1)
papieru.

(1 zastrzeżenie)

6(51) G07G 5/00
G06K1/12
B65H 18/00
(71) Zakłady Mechaniczno Precyzyjne
MERA-BŁONIE, Błonie
(72) Siekierski Edward, Siekierski Marek
(54) Zwijacz papieru

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zwijacz papieru,
zwłaszcza zwijacz kopii wstęgi papieru paragonowego znajdu
jący zastosowanie w takich urządzeniach jak np. drukarki fiskal
ne. Zwijacz ma korpus (5), w którego bocznych ścianach (12)
znajdują się prowadnice (10) wałka (3) z osadzoną na nim rolką
(1) papieru, które mają odcinek pionowy (13) oraz odcinek
prostopadły (14) do dolnej skośnej ściany (4) korpusu (5).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1(21) 104944

(22) 96 07 02

6(51) H11R 4/54
H11R 11/12
(71) PREDOM-Ośrodek Badawczo Rozwojowy,
Warszawa; ZELMER, Rzeszów
(72) Jakóbczyk Jerzy, Piotrowski Aleksander,
Maliszewski Józef, Kotarba Zbigniew,
Dymek Marek, Boćko Tadeusz
(54) Wsuwka widełkowa

(57) Wsuwka widełkowa ma część wsuwkową (4) w postaci
dwóch równoległych noży (1) z zaczepami (2) oraz uchwyt
zaciskowy żyły i uchwyt zaciskowy izolacji. Krawędzie (3) części
wsuwkowej (4) między zaczepami (2), a uchwytem zaciskowym
żyły są zbieżne pod kątem 1° do 2°. Szerokość uchwytu zacisko
wego żyły jest równa jego wysokości, natomiast promień uchwy
tu zaciskowego izolacji jest dwa razy większy od promienia
uchwytu zaciskowego żyły.

(3 zastrzeżenia)
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6(51) H11R 4/62
H11R 11/00
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Montażowe
KOLSTER, Olsztyn
(72) Przyborowski Henryk Bogdan, Nowosad
Marek Bogdan, Żuk Jan, Huk Romuald
(54) Końcówka

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest końcówka prze
wodu elektrycznego służącego do przewodzenia prądów tra
kcyjnych i prądów sygnałowych pomiędzy izolowanymi odcin
kami torów kolei zelektryfikowanych. Końcówka wykonana jest
ze stalowej rurki, na około połowie swej długości spłaszczonej.
Na odcinku przejściowym, pomiędzy częścią rurkową (1) i czę
ścią spłaszczoną (2), końcówka posiada otwór (3).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 104940 (22) 96 06 28

6(51) H02B 1/00
H02B 1/26
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGTEL
Sp. z O.O., Zamość
(72) Plechawska Jolanta
(54) Szafka złącza kablowo licznikowego

(57) Szafka złącza kablowo licznikowego zawiera obudowę
(1), w kształcie prostopadłościanu, której ścianą czołową jest
kratownica (2), wyprofilowana tak, że stanowi ościeżnice dla
dwówch mniejszych drzwi (3) osadzonych na zawiasach w
górnej części kratownicy (2) oraz jednych drzwi większych (4),
posiadających wewnętrzne krzyżowe wzmocnienie (5), osadzo
nych na zawiasach w dolnej części kratownicy (2), wszystkie
drzwi zaopatrzone są w zamki (6) posadowione po przeciwnej
stronie w odniesieniu do zawiasów, a pomiędzy drzwiami we
wnątrz obudowy (1) zamocowane są dwie ściany prostopadłe
do siebie i do ściany czołowej.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104916

(22) 96 06 24

6(51) H11R 4/62
H11R 11/00
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Montażowe
KOLSTER, Olsztyn
(72) Przyborowski Henryk Bogdan, Nowosad
Marek Bogdan, Żuk Jan, Huk Romuald
(54) Końcówka

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest końcówka prze
wodu elektrycznego służącego do przewodzenia prądów tra
kcyjnych i prądów sygnałowych pomiędzy izolowanymi odcin
kami torów kolei zelektryfikowanych. Końcówka wykonana jest
ze stalowej rurki, na około połowie swej długości spłaszczonej.
Wewnątrz części rurkowej (1) ma bimetalową tulejkę (3) z której
wewnętrzną, aluminiową warstwą połączony jest aluminiowy
przewód elektryczny (4). Zewnętrzna, miedziana warstwa bime
talowej tulejki, połączona jest z częścią rurkową (1) końcówki.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104941

(22)96 06 28

6(51) H02B 1/00
H02B 1/26
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGTEL
Sp. z o.o., Zamość
(72) Plechawska Jolanta
(54) Złącze kablowo-licznikowe

(57) Złącze kablowo-licznikowe ma obudowę (1) w kształcie
prostopadłościanu ze ścianą czołową, którą stanowią obrzeża
(2) i słupek pionowy (3), wyprofilowane tak, że są ościeżnicami
dla dwóch drzwi (4) osadzonych na zawiasach (5), zaopatrzo
nych w zamki (6) posadowione po przeciwnej stronie w odnie
sieniu do zawiasów (5), ponadto pomiędzy drzwiami (4) we
wnątrz obudowy (1) jest ściana prostopadła do ściany tylnej (7),
przy czym do ściany tylnej (7) z jednej strony przytwierdzona
jest tablica licznikowa (8) wraz z wyłącznikiem przedlicznikowy m (9), zaś z drugiej strony złącze kablowe (10) z szynązerową (11).

(1 zastrzeżenie)
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C21B
C22B
C22B
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C23C
C25D
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D04B
D21C
D21F
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D21H
D23F
E01F
E02F
E02F
E03F
E04B
E04B
E04C
E05C
E06B
E06B
E06B
E06B
E06B
E21B
E21B
E21C
F01D
F02G
F02M
F02M
F03B
F03B
F03D
F04B
F04D
F15B
F16B
F16C
F16D
F16J
F16K
F16L
F16L
F16L
F16L
F16L

01/68
01/68
01/68
01/68
01/68
07/12
01/10
26/10
08/06
12/02
22/33
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11/00
02/00
09/56
11/00
01/00
21/16
23/76
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13/02
03/40
05/22
05/16
01/00
02/74
03/34
01/06
01/60
03/26
07/22
07/23
09/24
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43/14
35/19
01/02
01/04
29/06
35/14
03/06
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43/12
29/34
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971106
971106
971106
971106
971106
971106
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971106
971106
971106
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971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
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971106
971106
971106
971106
971106
971106
971106
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971106
971106
971106

DE 9700881
US 9705435
US 9706762
US 9707156
US 9707136
US 9707423
CA 9700299
EP 9702181
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US 9707543
US 9706796
US 9707384
ES 9700105
US 9707749
SI 9700016
US 9705226
US 9706967
US 9707004
US 9707154
US 9707223
EP 9702208
CA 9700275
CA 9700276
US 9706981
GB 9701162
GB 9701168
US 9707018
BE 9700052
CA 9700258
US 9707445
NL 9700229
US 9706909
RU 9700122
SE 9700723
US 9705421
AU 9700255
SE 9700625
US 9705618
NO 9700063
NO 9700064
US 9707017
AU 9700249
US 9706256
US 9613146
US 9614034
US 9614104
US 9705594
US 9706019
US 9706737
US 9706803
US 9707096
US 9707098
US 9707166
IL 9700136
US 9707169
IT 9600089
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970429
970401
970422
970429
970429
970502
970430
970427
970422
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970424
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970424
970425
970428
970430
970429
970425
970425
970424
970428
970429
970425
970430
970418
970501
970428
970425
970423
970429
970415
970430
970414
970403
970305
970305
970425
970423
970401
960813
960828
960827
970403
970404
970423
970429
970428
970429
970429
970429
970428
960502

F16L
F16M
F21P
F23D
F23D
F23L
F24C
F24D
F24D
F25B
F25B
F25B
F25C
F26B
G01D
G01F
G01J
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01N
G01P
G01R
G01S
G01S
G01S
G01T
G01V
G01V
G01V
G01V
G02B
G02B
G02B
G02B
G02B
G02B
G02B
G02B
G02B
G02B
G02B
G02B
G02B
G02C
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11/20
01/02
14/12
21/00
15/02
07/00
03/10
11/00
15/02
41/06
47/02
01/14
09/00
05/24
11/26
05/02
17/00
21/01
21/47
27/12
27/32
27/32
27/40
33/00
33/50
33/50
33/53
33/56
33/56
33/56
33/57
05/00
31/36
07/29
11/02
15/93
01/20
01/14
01/14
03/08
07/16
00/00
05/12
05/12
05/12
05/12
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06/36
06/44
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US 9707024
US 9707293
GB 9700498
NL 9700245
EP 9702034
GB 9701001
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US 9705565
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US 9706608
IB 9700522
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GB 9701167
EP 9701825
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970419
970428
970422
970418
970415
970428
970408
970424
970425
970425
970425
970425
970411
970320
970430
970424
970428
970424
970423
970424
970428
970424
970417
970430
970424
970429
970424
970424
970424
970502
970425
970423
970425
970425
970411
970425
970501
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970501
970422
970411
970423
970428
970501
970425
970429
970425
970402
970429
970424
970415
970425
970502
970426
970428
970411

G03G
G04B
G05B
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
G06F

07/00
29/00
23/02
00/00
00/00
01/16
03/00
03/00
03/00
03/00
03/00
03/00
13/00
17/30
17/60
19/00

G06K
G06K
G06K
G06T
G06T
G06T
G06T
G07F
G07F
G07F
G07F
G07F
G08B
G08B
G09F
G09G
G10L
G10L
G11B
G11B
G11B
G11B
G11B
G11B
G21C
G21C
H01B
H01B
H01B
H01J
H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
H01M

09/52
11/18
19/06
03/00
05/00
15/00
15/10
00/00
07/10
07/10
07/10
07/10
13/14
13/24
19/18
03/30
03/02
09/18
05/00
05/09
05/39
07/26
23/00
33/04
03/32
17/10
01/00
03/44
07/18
13/00
21/30
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31/05
43/00
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A1 - zgłoszenie międzynarodowe (z międzynarodowym sprawozdaniem z poszukiwań)
A2 - zgłoszenie międzynarodowe (bez międzynarodowego sprawozdania z poszukiwań)
A3 - międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (z poprawioną wersją 1-szej strony
zgłoszenia)

WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW
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315066
315070
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A47L
A23L
G01N
H01H
A61K
A63H
C08G
C08G
B23P
B25D
G07C
C10L
E04B
C02F
E21D
G01L
B01D
C07C
B25B
B03B
B65G
B29C
C01F
C01B
F16J
H11R
B01D
A61K
C07D
B08B
C07C
B05B
C22B
F01K
F04D
E21D
B60P
F16J
C03C
B01D
F03G
H11R
B05B
G01T
C07C
B65D
G05D
E21F

3
7
8
8
4
64
68
10
13
42
42
18
19
66
45
52
31
55
63
14
34
18
15
29
20
30
30
60
69
14
12
39
16
35
16
48
56
59
55
22
59
33
14
58
70
16
64
34
26
65
56

1
315076
315078
315079
315080
315081
315082
315083
315087
315088
315089
315096
315097
315098
315099
315100
315130
315131
315301
316514
319049
319993
320133
320589
320603
320657
320720
320721
320722
320723
320727
320770
320771
320772
320773
320774
320775
320776
320783
320812
320813
320814
320815
320816
320818
320819
320820
320821
320822
320849
320873

2
E06B
B25B
B61L
C23F
B65G
B65G
B61G
B64D
C07H
C10L
G01F
E21C
B60R
E04D
C02F
C02F
B60R
F02B
C09B
G01N
B32B
B61F
F16B
C02F
E03C
F16S
C08L
G06K
C08F
F16L
H01K
A61J
B32B
A23C
A23G
A23G
A61K
A24B
C03B
CUD
A61K
A61K
A61K
B66F
C07D
C07D
A01N
C07C
F17C
D02G

3
54
18
25
48
28
29
24
26
41
45
63
54
22
52
31
31
23
57
44
64
21
24
59
31
51
62
43
66
42
61
69
9
21
3
3
4
10
5
32
45
13
11
12
29
36
38
3
36
62
49

1
320874
320912
320913
320929
321035
321077
321104
321106
321107
321111
321166
321169
321170
321171
321172
321196
321227
321228
321899
321900
321901
321933
321934
321935
321936
321937
321938
321939
321940
321941
321942
321952
321953
321954
321955
321956
321957
321958
321959
321960
321961
321962
321963
321964
321965
321966
322000
322001
322002
322003

2
C04B
C07D
B29C
G06F
B29D
B60K
H01H
H02H
H01H
C10M
A61K
E04F
H05B
H01H
A61G
C23C
A47B
A47B
G01S
C21D
C07H
F16M
C01B
C09D
G07F
C12N
C07K
A61K
A46D
B29C
B65D
A61K
E04G
F04B
F02B
C07D
D04H
H04B
H04H
C23C
D21H
A61F
F16K
F16K
C08G
A61K
C07D
C07C
C12N
C07D

3
33
38
20
65
21
22
68
70
68
45
12
53
72
67
9
48
6
6
64
47
41
61
30
44
67
46
41
10
6
19
28
13
53
58
57
38
49
71
71
48
50
9
61
60
42
13
36
35
46
39

Nr 1 (627) 1998
1
322004
322005
322006
322007
322008
322009
322015
322016
322017
322018
322019
322020
322021
322022
322023
322024
322025
322026
322027
322028
322029
322042
322043
322044
322045
322046
322047
322048
322049
322050

2
C12N
A01C
B65D
G06F
C08L
C08K
C12N
G06F
B01J
C02F
C07D
B65D
C11D
G02B
C08G
H04L
G06K
B62M
F16K
C07D
C13K
C23F
H02P
A61K
D06F
A61K
B60R
E06B
A46B
C02F

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
3
46
2
27
66
43
43
47
65
15
32
39
26
45
64
42
72
66
25
60
37
47
48
70
11
49
12
23
54
5
32

1
322051
322061
322062
322063
322064
322065
322066
322067
322068
322069
322070
322071
322081
322082
322083
322084
322085
322086
322087
322088
322089
322090
322101
322102
322103
322104
322105
322106
322107
322108

2
B29C
A61K
G11B
A61B
B23B
A61K
H05B
C12N
A23L
C07D
B29C
A01H
E04B
E04B
C07D
C07D
E02B
C08G
C09C
A61K
C01F
A23L
E21F
A01N
C07D
C09J
C07K
C12N
E03D
A61F

3
19
12
67
8
17
11
72
46
5
38
20
2
52
52
40
36
51
43
44
11
30
5
56
2
40
44
41
46
51
9

99
1
322109
322110
322111
322112
322113
322114
322115
322116
322117
322118
322119
322120
322121
322130
322131
322132
322133
322134
322135
322136
322137
322138
322139
322140
322141
322142
322143
322144

2
C08L
A61K
C07D
F02B
B60T
C07D
H01J
H04L
A22C
A47J
C03C
D21H
D02G
B65D
C07C
C07F
B60S
C07D
E04H
A61K
C07C
C07C
B01J
B65D
B09B
C12N
C07K
B21C

3
43
11
40
58
23
37
69
71
3
7
33
50
49
27
35
41
23
37
53
11
34
34
15
26
17
47
42
17

WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW

Nr
zgłoszenia

1
104360
104909
104910
104913
104914
104915
104916
104917
104918
104919
104920
104921
104922
104923
104924
104926
104927
104928
104929

Int.Cl6

2
A46B
E04G
E04G
B41J
G07G
H11R
H11R
E21D
B60D
B65G
B07B
A63H
AOIK
B62H
F21V
E21F
F28D
E04D
F16C

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

Nr
zgłoszenia

IM.C16

Strona

3
74
84
84
78
90
91
91
85
78
80
77
76
73
79
87
85
88
83
86

1
104930
104931
104932
104933
104935
104936
104938
104939
104940
104941
104942
104944
104945
104946
104947
104948
104949
104950
104951

2
B62H
G07G
G07G
F24C
A62B
C12C
E05D
E01B
H02B
H02B
B29C
H11R
B65D
A47C
G01V
G01V
F16J
B24D
E03B

3
79
89
89
88
75
81
85
81
91
91
78
90
80
74
89
89
86
77
82

1
104953
104955
104956
104957
104958
104959
106747
106817
106819
106828
106830
106834
106841
106845
106846
106847
106849
106852
106987

2
B30B
A41D
A01B
F16K
F16K
A47F
B60R
F24H
B01D
A47G
E03F
E02B
E03C
E05B
E04F
E04F
A47B
A63B
A47F

3
78
73
73
86
87
74
79
88
77
75
82
81
82
84
83
83
74
76
75

WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT),
KTÓRE WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ

Numer publikacji
międzynarodowej

Numer zgłoszenia
krajowego

Numer publikacji
międzynarodowej

Numer zgłoszenia
krajowego

1

2

1

2

WO96/10903
WO96/14150
WO96/17302
WO96/20310
WO96/24734
WO96/25571
WO96/25911
WO96/26059
WO96/26121
WO96/26122
WO096/26157
WO96/26183
WO96/26205
WO96/26240
WO96/26247
WO96/26279
WO96/26295
WO96/26387
WO96/26508
WO96/26649
WO96/26650
WO96/26658
WO96/26678
WO96/26720
WO96/26723
WO96/26741
WO96/26746
WO96/26851
WO96/26865
WO96/26902
WO96/26906
WO96/26927
WO96/26929
WO96/26933
WO96/26937
WO96/26938
WO96/26942
WO96/26970

321954
322017
322007
321961
322135
321953
321939
321941
322006
321942
321934
322001
322003
322009
321935
322002
321900
321933
321936
322068
322090
321940
322063
322046
322103
321966
321952
322047
322020
322089
322018
322028
321956
322000
322019
322083
322111
321965

WO96/26999
WO96/27007
WO96/27029
WO96/27041
WO96/27043
WO96/27058
WO96/27079
WO96/27095
WO96/27096
WO96/27243
WO96/27248
WO96/27275
WO96/27285
WO96/27290
WO96/27299
WO96/27308
WO96/27368
WO96/27372
WO96/27376
WO96/27380
WO96/27389
WO96/27411
WO96/27455
WO96/27468
WO96/27532
WO96/27556
WO96/27577
WO96/27578
WO96/27583
WO96/27588
WO96/27589
WO96/27593
WO96/27599
WO96/27627
WO96/27635
WO96/27636
WO96/27638
WO96/27658

322021
322067
322029
321957
322045
322082
321955
321964
321963
321958
321959
322066
322071
322102
322117
322049
322044
322110
322088
322061
322143
322141
322144
322064
322130
322042
322137
322138
322131
322084
322114
322069
322132
322086
322051
322008
322109
322106

102

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 1 (627) 1998

1

2

1

2

WO96/27674
WO96/27710
WO96/27714
WO96/27715
WO96/27728
WO96/27737
WO96/27750
WO96/27805
WO96/28076
WO96/28135
WO96/28141
WO96/28246
WO96/28295
WO96/28430
WO96/28467
WO96/28517
WO96/28610
WO96/28640
WO96/28818
WO96/28883
WO96/28915
WO96/29036

322142
322085
322107
322081
322048
322112
322027
321899
322118
322136
322065
322139
322070
322134
322105
322087
322120
322101
322062
322043
322116
321962

WO96/30559
WO96/33857
WO96/37393
WO96/37566
WO97/16061
WO97/16439
WO97/16530
WO97/16752
WO97/16783
WO97/16908
WO97/22698
WO97/23494
WO97/23614
WO97/24084
WO97/24252
WO97/24293
WO97/24362
WO97/24478
WO97/25230
WO97/25288
WO97/25733
WO97/29453

321960
322140
322113
322104
322005
322015
322004
322022
322016
322024
321937
321901
321938
322108
322026
322050
322023
322121
322133
322119
322115
322025

SPIS

TREŚCI

I. WYNALAZKI
DZIAŁA
DZIAŁ B
DZIAŁ C
DZIAŁ D
DZIALE
DZIAŁ F
DZIAŁ G
DZIAŁH

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
CHEMIA I METALURGIA
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
FIZYKA
ELEKTROTECHNIKA
WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW

2
14
30
49
51
56
.63
67
98

II. WZORY UŻYTKOWE
DZIAŁA
DZIAŁ B
DZIAŁ C
DZIAŁ E
DZIAŁ F
DZIAŁ G
DZIAŁH

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
73
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
77
CHEMIA I METALURGIA
81
BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
81
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
86
FIZYKA
89
ELEKTROTECHNIKA
90
WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW UŻYTKOWYCH . . 100
INFORMACJA O DOKONANIU, PRZEZ MIĘDZYNARODOWE
BIURO OMPI, PUBLIKACJI ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH,
W KTÓRYCH ZGŁASZAJĄCY UBIEGA SIĘ O UZYSKANIE
OCHRONY W POLSCE
WYKAZ ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (PCT), KTÓRE
WESZŁY W FAZĘ KRAJOWĄ

92
101

