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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, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie 

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

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

* * * 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym R P - A l . Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 19 stycznia 1998 r. Nr 2 (628) Rok XXVI 

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

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

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

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

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

publikacji) 

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

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



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 315341 (22)96 0717 6(51) A01G 27/00 
(75) Duchnik Ryszard, Głogów 
(54) Urządzenie do nawadniania roślin 
(57) Urządzenie ma zbiorniczek w kształcie ściętego stożka, 

którego mniejsza podstawa stanowi dno (2), posiadające nad-
lew (3). W nadlewie (3) jest wykonany otwór (5) w pewnej części 
gwintowany, w którym jest osadzony wkręt (6), tworząc razem 
dozownik wypływającej wody. Dwa pręciki (7) i znajdująca się 
między nimi szczelina tworzą kroplospływ. Wewnątrz zbiorni
czka są płaskie żebra (8), pomiędzy którymi umieszczony jest 
dodatkowy pojemnik (9) wody, posiadający dwa otwory (11,12), 
usytuowane jeden wyżej od drugiego. Powstające cyklicznie w 
pojemniku (9) podciśnienie powoduje utrzymanie w zbiorniczku 
lustra wody blisko poziomu (P). W odmianach przedmiotowego 
rozwiązania zbiorniczek posiada kilka końcówek do podłącze
nia elastycznych przewodów, w wyniku czego urządzenie może 
być stosowane do kropelkowego nawadniania kilku doniczek 
lub skrzynek kwiatowych względnie szklarniowych. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 315132 (22)9607 05 6(51) A01K1/02 
(75) Kamiński Roman, Radziwiłłów 
(54) Psia buda 
(57) Przedmiotem wynalazku jest psia buda, która może być 

wykorzystana wszędzie tam, gdzie trzymane są psy dla ochrony 
mienia na otwartym, aczkolwiek ogrodzonym terenie. 

Budę stanowią dwa zespoły: podłoga (07.1) w układzie 
lewym i obudowa, osadzona rozłącznie na podłodze, zestawio
na ze ścianek i dachu w sposób nierozłączny. Podłoga (07.1) 
zestawiona jest kątowo z dwóch prostokątów, a ścianka prze
dnia (01.1) stanowi także wsparcie dla dachu ganku, który 
swymi połaciami wchodzi w przednią połać (05.1) dachu poniżej 
jego kalenicy. Konstrukcja elementów obudowy (ścianki, poła
cie dachowe) jest trójwarstwowa: warstwa wewnętrzna to szkie
let konstrukcyjny, warstwa środkowa to izolacja z prasowanej 
tektury i warstwa zewnętrzna to pokrycie izolacji z oblin. Buda 
ma pięć wersji: druga jest odbiciem lustrzanym pierwszej, trze
cia ma układ wersji pierwszej ale kalenica ganku jest natej samej 
wysokości co kalenica dachu, wersja czwarta jest odbiciem 
lustrzanym trzeciej, a piąta wersja ma pochyłe ściany boczne i 
podłogę prostokątną, przy czym przednia ścianka szczytowa 
jest cofnięta, co tworzy ganek, a podłoga wysunięta jest poza 
dach. Każda wersja posiada owalny otwór wejściowy o osi 
dłuższej, usytuowanej pionowo i posadowiona jest na dwóch 
rozstawionych wyrzynkach (6, 7). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 322274 (22) 96 03 12 6(51) A01K 97/04 
(31) 95 9505209 (32) 95 03 15 (33) GB 
(86)96 0312 PCT/GB96/00574 
(87) 96 0919 WO96/28021 PCT Gazette nr 42/96 
(71) NORBAIT DA,Drammen,NO 
(72) Morton Peter, GB; Rudi Ole Martin, NO 
(54) Przynęta na ryby 
(57) Ujawniono przynętę na ryby, w której pojedyncze ka

wałki materiału przynęty zawieszone są i jednorodnie rozmie
szczone w zhomogenizowanej mieszaninie materiału przynęty 
i środka żelującego i zamknięte są w podporowej rurce sitowej. 
Przynętę na ryby otrzymuje się przez zmieszanie materiału 
przynęty ze środkiem żelującym w celu utworzenia zasadniczo 
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jednorodnej mieszaniny, dodanie większej ilości materiału przy
nęty do mieszniny jednorodnej tak, by materiał przynęty był 
zawieszony w mieszaninie jednorodnej oraz wytłoczenie zawie
szonej mieszaniny do rurki sitowej, a następnie umożliwienie 
zestalenia środka żelującego. Po zestaleniu środek żelujący 
stabilizuje strukturę przynęty na ryby i pozwala na kontrolowane 
uwalnianie i dyfuzję substancji nęcących. Zaleca się, by środ
kiem żelującym był alginian. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 322367 (22)96 0312 6(51) A01N 35/10 
A01N 43/18 
A01N 43/16 
A01N 25/02 
A01N 25/12 

(31) 95 19510887 (32)95 03 24 (33) DE 
(86) 960312 PCT/EP96/01046 
(87) 9610 03 W096/29869 PCT Gazette nr 44/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Bratz Matthias, Jäger Karl-Friedrich, 

Berghaus Rainer, Ziegler Hans 
(54) Stabilne stałe preparaty 

cykloheksenonooksymoeterowych 
herbicydów 

(57) Ujawniono preparat substancji czynnej ochrony roślin, 
zawierający cykloheksenonooksymoeter o wzorze ogólnym 1, 
w którym R oznacza grupę etylową albo propylową, Fr oznacza 
atom wodoru albo równoważnik kationu przydatnego w rolnic
twie, R3 oznacza grupy takie jak 2-(tioetylo) propyl, tetrahydro-
tiopiran-3-yl, tetrahydrotiopiran-4-yl, tetrahydropiran-3-yl, 
tetrahydropiran-4-yl, 1-(metylotio) cyklopropyl, 5-(izopropy-
lo)izoksazol-3-il, 2,5-dimetylopirazol-3-il, 2,4,6-trimetylofenyl al
bo 2,4,6-trimetylo-3-butyrylofenyl, R4 i R5 niezależnie od siebie 
oznaczają atom wodoru, grupę metylową, grupę metoksykarbo-
nylową, Alk oznacza grupy jak CH2CH2, ChkCHiOb), 
CH2CH=CH, CH2CH=C(CI) albo CH2CH2CH=CH, R8 oznacza 
atom wodoru, grupy jak fenyl, chlorowcofenyl, dichlorowcofe-
nyl, fenoksy, chlorowcofenoksy albo dichlorowcofenoksy i roz
puszczalną w wodzie zasadową sól kwasu o wartości pKs 
większej niż 5, przy czym wykluczone są wodorotlenki metali 
alkalicznych i węglany metali alkalicznych, jego wytwarzanie i 
zastosowanie jako herbicyd. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 322170 (22)96 03 08 6(51) A01N 43/40 
A01N 39/04 
A01N 39/02 
A01N 37/40 
A01N 25/02 

(31) 95 9505204 (32) 95 03 15 (33) GB 
(86) 96 0308 PCT/US96/03289 
(87) 96 0919 WO96/28027 PCT Gazette nr 42/96 

(71) DOWELANCO, Indianapolis, US 
(72) Flahive Eamon 
(54) Mieszane kompozycje herbicydowe 
(57) Jednorodne kompozycje herbicydowe otrzymuje się 

przez rozpuszczenie nierozpuszczalnego w wodzie estru fluro-
ksypiru lub triklopiru w wodnym roztworze soli kwasu herbicy
dowego, takiego jak np. 2,4-D, MCPA lub dikamba. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 321120 (22)97 0714 6(51) A01N 43/647 
A01N 43/653 

(31) 96 9609138 (32) 96 07 16 (33) FR 
(71) RHONE-POULENCAGROCHIMIE, 

Lion, FR 
(72) Aubert Carole, FRICE; Duvert Patrice, FR 
(54) Środek grzybobójczy 
(57) Ujawniono środek grzybobójczy zawierający bromuko-

nazol (B) oraz inny triazol (A), wybrany spośród tebukonazolu i 
epoksykonazolu oraz sposób traktowania upraw tym środkiem 
w celu zwalczania ataków grzybów na te uprawy. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 322256 (22)96 0306 6(51) A21D 13/08 
(31) 95 731 (32) 95 0315 (33) CH 
(86) 96 03 06 PCT/EP96/00948 
(87) 960919 WO96/28035 PCT Gazette nr 42/96 
(71) SOREMARTEC S.A., Arlon/Schoppach, BE 
(72) Ferrero Piętro 
(54) Konstrukcja dla produktu żywnościowego z 

osłoną z wafla i śmietankowym 
wypełnieniem, na przykład do produkcji 
częściowo schłodzonych produktów 
spożywczych 

(57) Struktura dla produktu żywnościowego umożliwia 
wytwarzanie częściowo schłodzonego produktu (1) składa
jącego się z obudowy utworzonej przez dwie połowiczne 
osłony (2) z wafla, między którymi umieszczone jest uwodnio
ne lub zasadniczo uwodnione śmietankowe wypełnienie (3). 
W masę wypełnienia wprowadzony jest rdzeń (4) z miękkiego 
karmelu, a osłona (2) z wafla jest korzystnie pokryta ciągłą 
warstwą polewy na bazie, na przykład, czekolady, ewentu
alnie z dodatkiem posiekanych orzechów laskowych lub 
innej skruszonej substancji. 

(11 zastrzeżeń) 
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A1(21) 315212 (22)96 07 09 6(51) A23C 3/00 
A23L3/32 

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna 
im.M.Oczapowskiego, Olsztyn 

(72) Żywica Ryszard, Kornacki Kazimierz, Budny 
Janusz, Kłębukowska Lucyna Teresa 

(54) Sposób inaktywacji drobnoustrojów w 
roztworach, zwłaszcza w mleku 

(57) Sposób inaktywacji drobnoustrojów w roztworach, 
zwłaszcza w mleku, polega na tym, że przepuszcza się prąd 
elektryczny o wartości skutecznej napięcia od 20 do 700 V, 
częstotliwości od 10 do 2000 Hz, współczynniku wypełnienia od 
0,005 do 0,95 w czasie od 1 do 5 minut lub przepuszcza się prąd 
elektryczny o powyższych wartościach i prowadzi termizację. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 321037 (22)97 07 09 6(51) A23C 19/06 
(31) 96 1003550 (32) 96 07 09 (33) NL 
(71) TETRA PAK TEBEL B.V., Leeuwarden, NL 
(72) Hoogland Valentijn Eise 
(54) Urządzenie do wytwarzania bloków sera i 

sposób wytwarzania bloków sera 
(57) Urządzenie do wytwarzania bloków sera zawiera pio

nową kolumnę drenażową z rurą zasilającą (27) dla cząstek 
twarogu na końcu górnym, zamkniętą obudowę (22), w której 
znajduje się perforowana rura wewnętrzna (23). Pomiędzy obu
dową (22) i rurą wewnętrzną znajduje się pierścieniowa prze
strzeń, zaś na końcu dolnym urządzenie odcinające, służące do 
odcinania bloków sera i urządzenie usuwające bloki sera po 
zakończeniu cyklu formowania bloku, jak również środki pod
ciśnieniowe do wypełniania, przy zmniejszonym ciśnieniu rury 
wewnętrznej (23), cząstkami twarogu przez otwór zasilający 
oraz wytwarzające w pierścieniowej przestrzeni podciśnienie. 
Kolumna jest podzielona za pomocą środków oddzielających 
na część górną (40) i część dolną (41 ) w taki sposób, że w części 
górnej (40) i części dolnej (41), podczas dowolnego momentu 
cyklu, mogą występować różne ciśnienia. 

Sposób wytwarzania bloków sera polega na tym, że po 
odcięciu bloku sera na końcu dolnym i ponownym zamknięciu 
kolumny na końcu dolnym, w części górnej klumny cząstki 
twarogu wciąga się do środka, napełniając rurę wewnętrzną, 
przy czym jednocześnie w części dolnej kolumny wytwarza się 
wyższe podciśnienie, zaś po fazie napełniania część górną i 
część dolną kolumny łączy się ze sobą tak, że w części górnej 
także wytwarza się wyższe ciśnienie. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 320949 (22)97 07 04 6(51) A23D 7/02 
(31) 96 1692 (32) 96 07 08 (33) CH 
(71) SOREMARTEC S.A, Schoppach-Arlon, BE 
(72) Cavalli Moreno 
(54) Piankowa kompozycja spożywcza 
(57) Piankowa kompozycja spożywcza utworzona z emulsji 

typu olej w wodzie, zawierającej tłuszcze, proteiny mleka, ewen
tualnie cukry oraz wodę, o pH od 3,5 do 6, jest znamienna tym, 
że zawartość tiuszczów spożywczych wynosi od 20 do 45% 
wagowych, zawartość wody wynosi od 20 do 38% wagowych, 
nie zawiera w zasadzie zagęszczaczy i soli stopionych i wytwa
rza się ją w etapach: a) wstępnego ogrzewania składnika spo
żywczego, takiego jak świeży ser, jogurt, kwaśna śmietana oraz 
ich mieszaniny, z jednoczesnym mieszaniem, w temperaturze 
od 40 do 60°C, b) rozpuszczenia z jednoczesnym mieszaniem 
w mieszaninie przygotowanej w etapie a) protein serwatki mleka 
w postaci proszku w ilościach od 1 do 10% wagowych w 
stosunku do ciężaru końcowego emulsji oraz ewentualnie środ
ków słodzących w postaci proszku, c) przygotowania fazy Pusz
czowej, zawierającej tfuszcz masła i/lub tłuszcze roślinne, w 
temperaturze od 50 do 70°C, w obecności lipofilowego środka 
powierzchniowo czynnego, d) zmieszania z jednoczesnym mie
szaniem fazy tłuszczowej z fazą przygotowaną w etapie b), 
otrzymując emulsję typu olej w wodzie o lepkości od 500 do 
4000 cps w temperaturze 65°C, e) pasteryzowania tak przygoto
wanej emulsji w temperaturze od 80 do 110°C w czasie od 20 
do 40 sekund, f) wstępnego ochłodzenia mieszaniny do tempe
ratury od 30 do 60°C oraz g) nagazowania miesznainy przez 
wprowadzenie do niej obojętnego gazu. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 321086 (22) 97 07 11 6(51) A23D 7/015 
(31)96 678738 (32)960711 (33) US 
(71) CPC INTERNATIONAL INC., Englewood 

Cliffs, US 
(72) Meade Mary Beth 
(54) Kompozycja masła orzechowego o 

zmniejszonej zawartości tłuszczu i 
zmniejszonej kaloryczności 

(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności kompo
zycja masła orzechowego o zmniejszonej zawartości tłuszczu i 
zmniejszonej kaloryczności, zwłaszcza masło z orzechów zie
mnych o konsystencji i charakterystyce organoleptycznej pełno-
tłustego masła orzechowego. Kompozycja masła orzechowego 
ma zawartość tfuszczu zmniejszoną o maksymalnie do około 
60% wagowych ł kalorycznośc zmniejszoną o maksymalnie do 
około 34% wagowych. Kompozycję wytwarza się z prażonych 
pełnotiustych orzechów oraz ewentualnie z prażonych, czę
ściowo odtłuszczonych orzechów i ewentualnie z prażonej, 
częściowo odtłuszczonej mączki orzechowej, a także z nisko-
kalorycznego lub niekalorycznego oleju triacyloglicerolowego, 
niskokalorycznego lub niekalorycznego środka spęczniającego 
i środka słodzącego, soli oraz układu stabilizator/emulgator. 
Kompozycja zawiera od około 20-34% nietłuszczowych stałych 
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składników orzechowych, a stosunek całkowitej ilości nietfusz-
czowego stałych składników do całkowitej ilości oleju wynosi w 
niej od około 2,0:1 do około 2,7:1. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 320990 (22)97 07 07 6(51) A23L 1/231 
(31) 96 96201923 (32) 96 07 09 (33) EP 
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 

Vevey, CH 
(72) Wood Robert Dustan, Hose Hugh, 

Zurbriggen Beat Denis 
(54) Sposób wytwarzania środka aromatyzującego 
(57) Sposób wytwarzania środka aromatyzującego o sma

ku/zapachu mięsa, polega na tym, że przygotowuje się mieszan
kę roślinnego źródła białek i roślinnego źródła węglowodanów, 
przy czym zawartość suchej masy w mieszance wynosi począt
kowo co najmniej 45% wagowych w związku z czym możliwe 
jest, aby mieszankę tą stanowiła np. koji, zaszczepia się ją 
jednym lub więcej gatunkami drobnoustrojów tradycyjnie stoso
wanych przy wytwarzaniu fermentowanych gotowanych produ
któw mięsnych oraz prowadzi się inkubację przez okres czasu 
oraz w temperaturze wystarczającej do osiągnięcia smaku/za
pachu mięsnego. 

Smak/zapach mięsa można wyekstrahować olejem, ga
zem w stanie nadkrytycznym lub ciekłym albo rozpuszczalni
kiem opartym na związkach fluorowęglowych. 

Ujawniono także m.in. kompozycję spożywczą o sma
ku/zapachu salami, którego aromatyzującą część uzyskuje się 
sposobem obejmującym etap inkubowania z mieszaniną Pedio-
coccus pentosaceus i Staphylococcus xylosus lub Staphylococ
cus carnosus. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 315235 (22)96 0711 6(51) A23L 2/02 
(71) HORTEX Sp. z o.o.-Warszawa; IDC Sp. z 

o.o.J.V., Warszawa; Swiderski Franciszek, 
Warszawa; Waszkiewicz-Robak Bożena, 
Warszawa 

(72) Świderski Franciszek, Waszkiewicz-Robak 
Bożena 

(54) Nowy, odżywczy, wysokobłonnikowy napój 
owocowy i/lub warzywny w płynie 

(57) Nowy, odżywczy, wysokobłonnikowy napój owocowy 
i/lub warzywny charakteryzuje się tym, że zawiera koncentraty 
soków owocowych i/lub warzywnych o zawartości ekstraktu od 
40 do 75% wagowych pojedyncze lub ich mieszaniny w ilości 
od 2 do 20% wagowych i/lub soki oraz/lub przeciery owocowe 
i/lub warzywne o zawartości wody od 20 do 95% pojedyncze lub 
ich mieszaniny w ilości od 5 do 98% wagowych, substancje 
błonnikowe w ilości od 0,1 do 6% wagowych, substancje stabili
zujące stanowiące układ o składzie: karagen, guar i substancje 
pektynowe łącznie w ilości od 0,1 do 2% wagowych, węglowo
dany w ilości od 0,2 do 15% wagowych. Napój zawiera korzyst
nie środki słodzące, a zwłaszcza aspartam i/lub acesułfam K w 
ilości do 0,04% wagowych oraz korzystnie witaminy i korzystnie 
składniki mineralne w ilości od 0,0001 do 0,5% wagowych. Jako 
witaminy, napój zawiera zwłaszcza witaminę C w ilości od 0,001 
do 0,05% wagowych oraz witaminy z grupy B w ilości od 0,001 
do 0,05% wagowych. Napój zawiera składniki mineralne: makro 
i mikroelementy, pochodzące ze składników recepturowych 
i/lub dodane, takie jak wapń, żelazo, magnez, potas, sód i inne. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 315102 (22)% 07 05 6(51) A43B 13/14 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
POLGUM S.A, Nowy Dwór Mazowiecki 

(72) Dąbrowicz Maria, Szczodrowski Andrzej 
(54) Spód obuwniczy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji spodu 

obuwniczego, ukształtowanego w formie nieregularnej niecki 
(1) z nierównymi wgłębieniami (2, 3) w środku. Na obrzeżu, w 
okolicach palców i śródstopia spód posiada uskok (4) zanikają
cy w pobliżu pięty. Uskok od zewnątrz ograniczony jest piono
wym rantem (5) o łukowo ukształtowanej zewnętrznej 
powierzchni, dochodzącej do rowka. Poniżej rowka zewnętrzna 
powierzchnia spodu jest pokryta tłoczeniami o fakturze skóro
podobnej. Powierzchnia ta w okolicach piety rozszerza się w 
formę klina. Pod powierzchnią znajduje się gładka powierzch
nia. W poziomej części uskoku (4) wykonane są otwory (11 ) 
rozmieszczone regularnie, w równych odstępach od siebie, 
skierowane ukośnie ku dołowi i dochodzące do rowka. Wylot 
otworów (11) przesłonięty jest cienką warstwą materiału, z któ
rego wykonany jest spód. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 315137 (22)9607 06 6(51) A43C 15/00 
(71) Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 
(72) Niewczas Andrzej, Walczak Grzegorz, Procki 

Andrzej 
(54) Uniwersalne raki alpinistyczne 
(57) Uniwersalne raki alpinistyczne, zawierające części prze

dnie i tylne, charakteryzują się tym, że składają się z przedniej 
części prawej (13), połączonej z przednią częścią lewą (14) 
poprzez ogniwo łańcuchowe (17) i jedno ramię (3a) łącznika 
przegubowego, tak połączone części przednie (13,14) połączo
ne są z częściami tylnymi (11, 12) poprzez drugie ramię (3b) 
łącznika przegubowego, listwę regulacyjną (4) i prowadnicę, 
przy czym tylna część prawa (11) i tylna część lewa (12) połą
czone są ze sobą poprzez ogniwo łańcuchowe (21), zatrzask (7) 
i prowadnicę natomiast do końców ramion części przednich (13, 
14) i tylnych (11,12) przymocowane są poprzez ogniwa łańcu
chowe zaczepy zabezpieczające, zakończone kółkami (24), 
przez które przewleczony jest sznur stylonowy (20), przy czym 
zaczepy zabezpieczające w każdej z dwu części lewych (12,14) 
i prawych (11,13) złączone są listwami bocznymi tylnymi (1) i 
listwami bocznymi przednimi (2), listwa regulacyjna (4) ma 
otwory (4a) na trzpień zatrzasku (7a), natomiast zęby przednie, 
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zęby środkowe i zęby boczne są ustawione poprzecznie w 
stosunku do osi raków, zaś wszystkie ogniwa łańcuchowe są 
połączone z końcami ramion części przednich (13, 14) oraz 
tylnych (11,12) nitami (19), listwa regulacyjna (4) jest połączona 
z ramieniem (3b) łącznika przegubowego nitem (22), a listwy 
boczne tylne (1) i listwy boczne przednie (2) są połączone z 
zaczepami zabezpieczającymi nitami. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 315101 (22)9607 05 6(51) A44C1/00 
(75) Legat Ryszard, Sulejówek 
(54) Zapinka do klipsów 
(57) Zapinka zbudowana jest ze sprężystego elementu (11) 

osadzonego w łączniku (1) za pomocą występów (9) wykona
nych w skrajnych nóżkach (10). Sprężysty element (11) oraz 
łącznik (1) wykonane są z materiału o określonej grubości. 
Głębokość rynienki, w której ułożona jest środkowa nóżka (12) 
wynosi 1,1-1,5 grubości materiału. Górne obrzeża otworów (8) 
usytuowane są na linii stanowiącej przedłużenie dolnej ścianki 
dna rynienki. Garbik rozmieszczony na krawędzi ukształtowany 
jest jako wyprofilowane łukowo wzniesienie o wysokości równej 
co najmniej grubości materiału. Pomiędzy ramionami łącznika 
(1) zachowany jest kąt prosty. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 315104 (22)96 0705 6(51) A46B 9/00 
(75) Osytek Jan, Komorów 
(54) Szczotka 
(57) Przedmiotem wynalazku jest szczotka do czyszczenia 

powierzchni nieregularnych, zwłaszcza zębów i rąk, chara
kteryzująca się tym, że pęczki włosia (1) posiadają poniżej 
powierzchni czyszczącej elementy steryczne (3). Umożliwiało 
wielokierunkowe ruchy pęczków włosia przy jednokierunko
wych ruchach szczotką. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 315103 (22)9607 05 6(51) A46B 9/04 
(75) Osytek Jan, Komorów 
(54) Szczotka do protez zębowych i aparatów 

ortodontycznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest szczotka do protez zębo

wych i apartów ortodontycznych charakteryzująca się tym, że 
głowica (2) posiada powierzchnię wklęsłą (4) i wypukłą (7), 
pobrzeża (8) z elementami stożkowymi (6) i sferycznymi (5), na 
których znajdują się z każdej strony pęczki włosia (3). Pozwala 
to na dokładne i szybkie wyczyszczenie w/w przedmiotów. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 322386 (22) 96 03 18 6(51) A46B 9/04 
(31) 95 406333 (32)95 03 22 (33) US 
(86) 960318 PCT/US96/03658 
(87) 9609 26 W096/28994 PCT Gazette nr 43/96 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 

Nowy Jork, US 
(72) Moskovich Robert 
(54) Szczoteczka do zębów o ulepszonej 

skuteczności 
(57) Szczotka ma wąską i cienką główkę (38) dla maksymal

nego dostępu do jamy ustnej, zaś nowy układ szczeciny jest 
wysoce skuteczny do usuwania resztek z zębów poprzez ręczne 
szczotkowanie. W pierwszym rozwiązaniu, główka szczotki jest 
zukosowana, tworząc zwężoną część i ewentualnie znowu się 
rozszerza. W następnym rozwiązaniu, główka ma profil falisty, a 
w jeszcze innych rozwiązaniach, główka szczotki może mieć 
zakrzywioną w górę lub nachyloną pod kątem końcówkę. 
Główka może również mieć pokrytą gumą dolną część dla 
przeprowadzania masażu dziąseł, stymulator dziąseł i główkę z 
wyraźnie odmiennymi obszarami użytkowymi. 

(38 zastrzeżeń) 

A1(21) 315237 (22) 96 07 12 6(51) A47B 81/06 
(75) Cyrkler Mieczysław, Poznań 
(54) Regał do sprzętu audio-video 
(57) Regał charakteryzuje się tym, że posiada dwa słupy 

boczne (2) o pełnym przekroju i jeden słup tylny (1) z pustą 
przestrzenią wewnątrz. 

ściankę tylną słupa (1) stanowi przesuwna płyta z otwo
rami i wycięciami, które to elementy współpracują z zaczepami, 
przymocowanymi do słupa tylnego (1). Przednia ścianka słupa 
tylnego (1) ma otwory z przepustami (5), natomiast cokół (3) ma 
wewnątrz swej przestrzeni, zamocowane obrotowo, rolki (7) i 
umieszczoną pionowo przegrodę z listwą zasilającą. Na powie
rzchni osadzenia słupa tylnego (1) znajduje się przelotowy 
otwór. Jednocześnie wysokość przegrody jest mniejsza od we
wnętrznej wysokości cokołu (3). 

(2 zastrzeżenia) 

A1l(21) 322168 (22) 96 11 22 6(51) A47C 7/40 
(31) 96 29600214 (32) 96 01 08 (33) DE 
(86) 96 11 22 PCT/DE96/02245 
(87) 97 0717 W097/24957 PCT Gazette nr 31/97 
(71) SIFA SITZFABRIK GMBH, 

Sulzbach-Rosenberg, DE 
(72) Gebhard Reihard 
(54) Zacisk do przestawnego pionowo oparcia dla 

pleców 
(57) Ujawniono zacisk do przestawnego pionowo oparcia 

krzesła, złożony z części prowadzącej dla części rurowej oparcia 
dla pleców oraz z urządzenia zaciskowego do zaciskania części 
rurowej w części prowadzącej, przy czym urządzenie zaciskowe 
złożone jest z korpusu zaciskowego (10), który jest ułożyskowa-
ny obrotowo na górnym punkcie obrotu na rurowej części (3) w 
prowadzącej części (2) lub w sąsiedniej części połączonej z nią 
sztywno, oraz korpusu uruchamiającego (6), przy czym ten 
korpus uruchamiający (6) jest usytuowany poniżej punktu obro
tu korpusu zaciskowego (10) w odniesieniu do rurowej części 
(3) obrotowo za korpusem zaciskowym (10), a ponadto korpus 
uruchamiający (6) ma od swej osi obrotu przynajmniej dwie 
różne średnice. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 322172 (22)9602 29 6(51) A47L 9/18 
(31) 95TV 14 (32) 95 0310 (33) IT 
(86) 9602 29 PCT/IT96/00038 
(87) 96 0919 WO96/28082 PCT Gazette nr 42/96 
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(71) W.S.S.P.A., Fonte, IT 
(72) Pietrobon Silvano 
(54) Odkurzacz 
(57) Okurzacz takiego typu, w którym droga zasysania co 

najmniej częściowo zanurzona jest w pojemniku (1) z wodą, 
podzielony na zasadniczo dwie części, odpowiednio na: część 
górną, która stanowi oparcie dla zespołu silnika ssącego (SM) i 
część dolną obejmującą: pojemnik (1 -1') z wodą, zamocowany 
obwodowo za pomocą środków zahaczających do górnej czę
ści; płaszcz rurowy (3) umieszczony wewnątrz pojemnika (1-1'), 
częściowo zanurzony w wodzie, tworzący między odpowiedni
mi ściankami bocznymi (1'-3') pierścieniową przestrzeń (2), 
która tworzy syfon umożliwiający przejście zassanego z otocze
nia przez silnik ssący (SM) - powietrza i/lub cieczy; co najmniej 
jedną perforowaną przeponę (SD) do oddzielania grubszego 
brudu, usytuowaną w podstawie płaszcza rurowego (3), zanu
rzoną w wodzie; pierwszy usuwalny deflektor (4) o kształcie leja, 
usytuowany w niemal zawieszonej pozycji wewnątrz płaszcza 
rurowego (3) i powyżej poziomu wody podparty obwodowo 
przez płaszcz rurowy (3-5), charakteryzuje się tym, że drugi 
def lektor (6), mający kształt leja odwróconego w porównaniu z 
pierwszym deflektorem, jest usytuowany powyżej pierwszego 
deflektora, przy czym ten drugi deflektor (6) jest sprzężony z 
wlotem ssącym zespołu silnika ssącego (SM). 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 315162 (22) 96 07 09 6(51) A61B 17/70 
A61F5/00 

(75) Marszałek Krzysztof, Łódź 
(54) Podparcie ortopedyczne kręgosłupa, sposób i 

urządzenie do wytwarzania podparcia 
(57) Podparcie ortopedyczne kręgosłupa wykonane jest z 

laminatu, posiada płaski przekrój poprzeczny i zróżnicowany 
przekrój podłużny oraz wyposażone jest w rozłączny element 
do regulacji wysokości podparcia. Podparcie posiada elasty
czny pokrowiec, umożliwiający dodatkową zmianę kształtu 
podparcia. 

Urządzenie do wytwarzania podparcia ma postać ramy 
z przesuwalnymi elementami, umożliwiającymi odwzorowanie 
indywidualnego kształtu kręgosłupa. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 322268 (22)% 03 07 6(51) A61F 5/41 
(31) 95 403333 (32) 95 0314 (33) US 
(86) 9603 07 PCT/US96/03086 
(87) 960919 W096/28142 PCT Gazette nr 42/96 
(71) VIVUS INCORPORATED, Menlo Park, US 
(72) Place Virgil A. 
(54) Sposób i zestaw do zapobiegania 

zaburzeniom wzwodu 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób zapobiegania za

burzeniu wzwodu, w szczególności naczyniopochodnej impo
tencji, u osobników rodzaju męskiego. 

Sposób obejmuje periodyczne podawanie środka 
naczynioaktywnego przez okres 24 godzin. Środek i reżim da
wkowania dobiera się tak, że osiąga się regularne zwiększenie 
dopływu krwi do prącia, zapobiegając okiuzji arterii i zużyciu 
naczyń włókien mięśniowych i włókien kolagenowych tkanki 
jamistej. Przedmiotem zgłoszenia jest też zestaw zapobiegania 
zaburzeniom wzwodu obejmujący naczynioaktywny środek 
zwiększający przepływ krwi, urządzenie (10) do dostarczania 
środka naczynioaktywnego, pojemnik mieszczący środek i 
urządzenie do dostarczania leku. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 315312 (22) 96 0717 6(51) A61K 7/48 
(75) Zwolińska Jolanta, Warszawa 
(54) Sposób pielęgnacji skóry 
(57) Sposób pielęgnacji skóry polega na tym, że przez okres 

od 1 do 14 dni stosuje się preparaty zawierające od 1-10% 
hydroksykwasów, po czym stosuje się preparaty o wyższym 
stężeniu w dowolnej postaci zawierające od 10-30% hydroksy
kwasów, następnie przeprowadza się zabieg eksfoliacji, czyli 
złuszczanie skóry hydroksykwasem o stężeniu od 30-70%, przy 
czym jako hydroksykwasy zastosowano a-hydroksykwasy 
hydrofilowe, ^-hydroksykwasy hydrofilowe, y-hydroksykwasy 
hydrofilowe, a-hydroksykwasy lipofilowe, /?-hydroksykwasy li-
pof iłowe, y-hydroksykwasy lipofilowe w ilości 0,5-70%, najkorzy
stniej od 1-40%. 

> (1 zastrzeżenie) 

A1(21) 322267 (22) 96 03 14 6(51) A61K 9/06 
(31) 95 475 (32) 95 0317 (33) AT 
(86) 96 0314 PCT/AT96/00048 
(87) 96 0926 WO96/29056 PCT Gazette nr 43/% 
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(71) GEBROBROSCHEK GMBH, 
Fieberbrunn, AT 

(72) Möller Torsten, DE; Hantich Gerhard, AT; 
Hesse Ernst, AT; Eisenreich Volker, AT 

(54) Miejscowo stosowalny preparat 
farmaceutyczny, sposób jego wytwarzania i 
stosowanie tego preparatu 

(57) Miejscowo stosowany preparat farmaceutyczny zawiera 
co najmniej jeden ciekły lipid, co najmniej jednąframacelityczną 
substancję czynną, która jest rozpuszczalna w co najmniej jed
nym z ciekłych lipidów i resorbuje się przez skórę i wodonośny 
żel, który tworzy główny składnik preparatu, przy czym co naj
mniej jeden lipid i co najmniej jedna substancja czynna są 
zarobione w żelu, a preparat zasadniczo jest wolny od emulga
torów i składników stałych, z wyjątkiem żelatynizatora potrzeb
nego do utworzenia wodonośnego żelu. Wszystkie substancje 
czynne występują w rozpuszczonej postaci, przy czym jednak 
co najmniej jedna substancja czynna występuje w rozpuszczo
nej postaci w ciekłym lipidzie i ten rozpuszczoną substancją 
czynną zawierający lipid sam jako faza wewnętrzna jest zarobio
ny w wodonośnym żelu jako fazie zewnętrznej. Preparat zasad
niczo jest wolny od substancji powierzchniowo czynnych. 

Sposób wytwarzania takiego preparatu przewiduje, że 
co najmniej jedną przez skórę resorbowalną substancję czynną 
rozpuszcza się, korzystnie stężoną, w lipidzie i że wówczas 
ten roztwór jako fazę wewnętrzną zarabia się w hydrożelu jako 
fazie zewnętrznej, przy czym hydrożet stanowi główny składnik 
preparatu. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 322252 (22) 96 03 14 6(51) A61K 31/04 
(31) 95 95250059 (32) 95 03 14 (33) EP 
(86) 96 0314 PCT/US96/03540 
(87) 96 09 19 W096/28145 PCT Gazette nr 42/96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE; BOARD OF REGENTS, THE 
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, 
Austin, US 

(72) Chwalisz Kristof, DE; Garfield Robert E., US 
(54) Zastosowanie donorów tlenku azotu i/lub 

inhibitorów tlenku azotu dla regulowania 
rozszerzania lub rozciągliwości szyjki macicy 

(57) Wynalazek opisuje regulację rozszerzania lub rozciągli
wości szyjki macicy przez użycie donorów i/lub substratów 
tlenku azotu lub inhibitorów tlenku azotu. Mogą być przy 
tym użyte: (a) co najmniej jeden donor i/lub substrat tlenku 
azotu dla wytwarzania środka leczniczego podawanego lokal
nie doszyjkowo lub dopochwowo dla wywołania dojrzewania 
szyjki lub (b) co najmniej jeden inhibitor tlenku azotu dla 
wytwarzania środka leczniczego podawanego lokalnie do
szyjkowo lub dopochwowo dla leczenia niewydolności szyjki 
lub przedwczesnego porodu. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 322278 (22) 95 03 17 6(51) A61K 31/05 
(86) 95 03 17 PCT/GB95/00579 
(87) 96 0926 WO96/29064 PCT Gazette nr 43/96 
71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
72) Jones Christopher Buchán, Platt John Henry 

(54) Emulsje typu olej w wodzie zawierające 
propofol i wersenian 

(57) Opisano jałowe kompozycje farmaceutyczne zawierają
ce 2,6-diizopropylofenol (propofol) oraz m.in. wersenian w ilości 
dostatecznej do zapobieżania znaczniejszemu wzrostowi drob

noustrojów w ciągu co najmniej 24 godzin od przypadkowego 
zakażenia, przeznaczone do stosowania jako leki znieczulające. 
Opisano sposób ich wytwarzania jak również ich użycie w celu 
wywoływania znieczulenia, włącznie z wprowadzeniem i pod
trzymaniem znieczulenia ogólnego oraz w celu uspokojenia 
chorego. 

(55 zastrzeżeń) 

A1(21) 322165 (22) 96 12 23 6(51) A61K 31/19 
(31) 95MI 2777 (32) 95 12 28 (33) IT 
(86) 9612 23 PCT/IB96/01461 
(87) 97 0710 W097/24114 PCT Gazette nr 30/97 
(71) DOMPE'S.P.A,L'Aquila,IT 
(72) Gentile Marco, Boltri Luigi, Clavenna 

Gaetano 
(54) Pozajelitowe farmaceutyczne kompozycje 

zawierające sole alkiloamonowe kwasów 
2-arylopropionowych 

(57) Pozajelitowe farmaceutyczne kompozycje o przeciwza
palnych i znieczulających własnościach charakteryzują się tym, 
że jako aktywną substancję zawierają alkiloamonowe sole kwa
sów 2-arylopropionowych wybranych z grupy zawierającej ke-
toprofen, ibuprofen, naproksen i kwas tioprofenowy. Sposób 
otrzymywania substancji polega na rozpuszczaniu aktywnej 
substancji w miejscu osłoniętym od światła w atmosferze azotu 
jako gazu obojętnego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 322161 (22) 96 12 20 6(51) A61K 31/44 
(31) 96 9600073 (32) 96 01 08 (33) SE 
(86) 9612 20 PCT/SE96/01738 
(87) 97 0717 WO97/25030 PCT Gazette nr 31/97 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Lundberg Per Johan 
(54) Wieloskładnikowa jednostkowa musująca 

postać dawkowana zawierająca inhibitor 
pompy protonowej 

(57) Tabletkowana wieloskładnikowa jednostkowa musują
ca postać dawkowana zawiera inhibitor pompy protonowej w 
postaci racematu, jego soli alkalicznej albo jednego z jego 
pojedynczych enancjomerów lub jego soli alkalicznej oraz 
składniki tabletki powodujące musowanie. Inhibitorem pompy 
protonowej jest korzystnie Omeprazol lub jego sól alkaliczna, 
albo S-omeprazol lub jego sól alkaliczna. Ponadto wynalazek 
dotyczy sposobu wytwarzania takiego preparatu i zastosowania 
tego preparatu w medycynie. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 322174 (22) 96 12 20 6(51) A61K 31/44 
(31)96 9600070 (32)96 0108 (33) SE 
(86) 961220 PCT/SE96/01735 
(87) 970717 WO97/25064 PCT Gazette nr 31/97 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Depui Helene, Lundberg Per Johan 
(54) Doustne farmaceutyczne postacie 

dawkowane zawierające inhibitor pompy 
protonowej i NLPZ 

(57) Doustna farmaceutyczna postać dawkowana zawiera 
inhibitor pompy protonowej wrażliwy na kwasy i jeden lub 
większą liczbę NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapal-
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nych) w ustalonym preparacie, przy czym co najmniej inhibitor 
pompy protonowej jest zabezpieczony warstwą powłoczki jeli
towej. Ustalony preparat ma postać tabletki z warstwą powłoczki 
jelitowej, kapsułki lub wieloskładnikowej jednostkowej tablet
kowanej postaci dawkowanej. Najkorzystniejsza jest wielo
składnikowa jednostkowa tabletkowana postać dawkowana. 
Nowy ustalony preparat jest szczególnie użyteczny w leczeniu 
efektów ubocznych w układzie żołądkowo-jelitowym związa
nych z leczeniem NLPZ. 

(36 zastrzeżeń) 

A1(21) 322175 (22) 9612 20 6(51) A61K 31/44 
(31)96 9600071 (32)96 0108 (33) SE 
(86) 96 12 20 PCT/SE96/01737 
(87) 97 07 17 WO97/25066 PCT Gazette nr 31/97 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG,Södertälje, SE 
(72) Depui Helene, Hallgren Agneta 
(54) Doustne farmaceutyczne postacie 

dawkowane zawierające inhibitor pompy 
protonowej i środek zobojętniający kwas lub 
alginian 

(57) Ujawniono m.in. doustną farmaceutyczną postać da
wkowaną zawierającą inhibitor pompy protonowej wrażliwy na 
kwasy i jeden lub lub większą liczbę środków zobojętniających 
kwas i/lub alginianów w ustalonym preparacie, przy czym inhi
bitor pompy protonowej jest zabezpieczony warstwą powłoczki 
jelitowej, przy czym pomiędzy inhibitorem pompy protonowej i 
powłoczką jelitową znajduje się ewentualnie warstwa rozdziela
jąca. Ustalony preparat ma postać wielowarstwowych tabletek, 
saszetek lub wieloskładnikowych jednostkowych tabletkowa
nych postaci dawkowanych. Najkorzystniejsza jest wieloskład
nikowa jednostkowa tabletkowana postać dawkowana. Nowy 
ustalony prepart jest szczególnie użyteczny w leczeniu zabu
rzeń związanych z niestrawnością, takich jak np. zgaga. 

(29zastrzeżeń) 

Al(21) 322176 (22) 96 12 20 6(51) A61K 31/44 
(31)96 9600072 (32)96 0108 (33) SE 
(86) 9612 20 PCT/SE96/01736 
(87) 97 0717 WO97/25065 PCT Gazette nr 31/97 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Depui Helene, Hallgren Agneta 
(54) Doustne farmaceutyczne postacie 

dawkowane zawierające inhibitor pompy 
protonowej i środek prokinetyczny 

(57) Ujawniono m.in. doustną farmaceutyczną postać da
wkowaną zawierającą inhibitor pompy protonowej i jeden lub 
większą liczbę środków prokinetycznych w ustalonym prepara
cie, przy czym inhibitor pompy protonowej jest zabezpieczony 
warstwą powłoczki jelitowej. Ustalony preparat ma postać 
wielowarstwowych tabletek, kapsułek lub wieloskładnikowych 
jednostkowych tabletkowanych postaci dawkowanych. Najko
rzystniejsza jest wieloskładnikowa jednostkowa tabletkowana 
postać dawkowana. Nowy ustalony preparat jest szczególnie 
użyteczny w leczeniu zaburzeń związanych z chorbami, w któ
rych występuje refluks żołądkowo-przełykowy. 

(30 zastrzeżeń) 

A1(21) 322284 (22)960313 6(51) A61K 31/135 
(31) 95MI 532 (32)95 0317 (33) IT 
(86)96 0313 PCT/EP96/01060 

(87) 96 09 26 WO96/29065 PCT Gazette nr 43/96 
(71) CHIESI FARMACEUTICIS.P.A., Parma, 

IT 
(72) Chiesi Paolo, Bongrani Stefano, Razzetti 

Roberta, Civelli Maurizio, Umile Alberto 
(54) Pochodne aminotetraliny w leczeniu chorób 

układu krążenia 
(57) Ujawniono zastosowanie 5,6-diizobutyroloksy-2 -mety-

laminotetraliny do wytwarzania kompozycji farmaceutycznych 
do leczenia chorób układu krążenia, a szczególnie zastoinowej 
niewydolności krążenia oraz kompozycje farmaceutyczne. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 322328 (22)96 0312 6(51) A61K 31/195 
(31) 95 9500897 (32) 95 0314 (33) SE 
(86) 96 0312 PCT/SE96/00320 
(87)960919 W096/28149 PCT Gazette nr 42/96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Bergstrand Hakan, Pettersson Knut, 

Westerlund Christer 
(54) Farmakologiczne zastosowanie określonych 

pochodnych cystyny 
(57) Ujawniono sposób leczenia restenozy z zastosowaniem 

określonych pochodnych cystyny i środków farmaceutycznych 
zawierających te pochodne. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 322253 (22) 96 03 15 6(51) A61K 31/365 
(31) 95 19510862 (32) 95 03 16 (33) DE 
(86) 96 0315 PCT/EP96/01191 
(87) 960919 W096/28154 PCT Gazette nr 42/96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE 
(72) Habenicht Ursula-Friederike 
(54) Stosowanie antyestrogenów do kontroli 

płodności męskiej 
(57) Wynalazek ujawnia stosowanie antyestrogenów (sub

stancji hamujących aromatazę, substancji antagonistycznych 
względem receptora estrogenowego) dla wytwarzania środków 
leczniczych do kontroli płodności męskiej. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 322202 (22) 96 03 15 6(51) A61K 31/565 
(31) 95 19510861 (32) 95 03 16 (33) DE 
(86) 96 0315 PCT/EP96/01201 
(87) 96 0919 W096/28165 PCT Gazette nr 42/96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE 
(72) Lachnit-Fixson Ursula, Aydinlik Semiramis 
(54) Comiesięczne wstrzyknięcie jako środek 

antykoncepcyjny i do zastępczej terapii 
hormonalnej dla kobiet przy- i 
przedmenopauzalnych 

(57) Wynalazek omawia stosowanie comiesięcznego 
wstrzyknięcia (once-a-month-injectable), zawierającego skład
nik estrogenowy i gestagenowy jako substancje czynne, do 
wytwarzania środka leczniczego do antykoncepcji i do równo-
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czesnej zastępcze) terapii hormonalnej dla kobiet przy- i przed-
menopauzalnych. 

Dzięki temu środkowi leczniczemu osiąga się pewny 
efekt antykoncepcyjny za pomocą 'naturalnego' estrogenu (bez 
etynyloestradiolu) z towarzyszącą skuteczną terapią rozpoczy
nających się objawów niedoboru estrogenu oraz prewnecją 
osteoporozy. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 322310 (22) 97 01 20 6(51) A61K 35/80 
(31)96 9600522 (32)96 0118 (33) FR 
(86) 97 0120 PCT/FR97/00106 
(87) 97 07 24 W097/25998 PCT Gazette nr 32/97 
(71) TEXINFINE S.A., Lyon Cedex, FR; 

LABORATOIRE LAPHAL, Allauch Cedex, 
FR 

(72) Gutierrez Gilles 
(54) Substancje ekstrahowane z Dictyotales, 

sposób ich otrzymywania i kompozycje je 
zawierające 

(57) Ujawniono substancje biologiczne, a zwłaszcza sub
stancje biologicznie aktywne pochodzenia morskiego. Nowe 
substancje biologicznie aktywne są ekstraktami z roślin rodziny 
Dictyotales i mają charakterystyczne właściwości analityczne. 
Ujawniono także metodę wytwarzania wspomnianych nowych 
substancji i kompozycji farmaceutycznych, kosmetycznych i/lub 
spożywczych zawierających takie substancje. Wspomniane 
substancje biologicznie aktywne są przydatne dla wytwarzania 
kompozycji farmaceutycznych, kosmetycznych i/lub spożyw
czych dla zmian w syntezie glikozylowanych składników w 
pozakomórkowej matrycy tkanek ludzkich i zwierzęcych. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 321058 (22) 97 07 10 6(51) A61K 38/37 
A61K9/19 

(31) 96 678492 (32) 96 07 12 (33) US 
(71) BAYER CORPORATION, Berkeley, US 
(72) Rajiv Nayar 
(54) Stabilizowany, nie zawierający albuminy, 

preparat rekombinantowego czynnika VIII o 
małej zawartości cukru 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest stabilny, nie zawierający 
albuminy, preparat rekombinantowego czynnika VIII (rFVIII) w 
postaci liofilizowanej, obejmujący zarówno składniki krystalicz
ne jak i bezpostaciowe, zawierający po odtworzeniu wodą około 
65-400 mM glicyny, do około 50 mM histydyny, około 15-60 mM 
sacharozy, do około 50 mM NaCI, do około 5 mM CaCfe oraz 
około 50-1500 IU rFVIII/ml. Bardzo korzystny preparat zawiera 
po odtworzeniu wodą 290 mM glicyny, 20 mM histydyny, 30 mM 
sacharozy, 30 mM NaCI, 2,5 mM CaCI2 oraz 50-1500 IU rFVIII/ml. 
Resztkowa zawartość wody w liofilizowanym preparacie wynosi 
około 1-3% wagowe, korzystnie około 1% wagowy. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 315233 (22)96 0710 6(51) A61M 1/00 
A61M 1/08 

(75) Dzik Edmund, Stalowa Wola 
(54) Wielofunkcyjny przyrząd ssący do celów 

leczniczych 
(57) Przyrząd posiada cylinder (1), wykonany ze sprężyście 

odkształcalnego tworzywa sztucznego, na którego otwartym, 
wejściowym końcu wykonany jest kołnierz przylgowy (5). We

wnątrz znajduje się sztywny, przesuwny tiok (2) w postaci płytki 
o średnicy większej od średnic gładzi cylindra (1), połączony ze 
wzdłużnie użebrowanym tíoczyskiem (3) i zakończony płytką 
uruchamiającą (4). Na gładzi cylindra (1), od strony kołnierza 
przylgowego (5), wykonane są co najmniej dwa pierścieniowe 
zaczepy (7), których średnica zewnętrzna jest nieco mniejsza od 
średnicy tłoka (2). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 322164 (22)9603 08 6(51) A62B 23/02 
(31) 95US 9502790 (32) 95 03 09 (33) WO 
(86) 9603 08 PCT/US96/03088 
(87) 960919 W096728217 PCT Gazette nr 42/96 
(71) MINNESOTA MINING AND 

MANUFACTURING COMPANY, Saint 
Paul, US 

(72) Bostock Graham J., Bryant John W., Curran 
Desmond T., Henderson Christopher P., 
Krueger Dennis L., Dyrud James F. 

(54) Płasko składane osobiste ochronne 
urządzenia oddechowe oraz procesy 
wytwarzania ich 

(57) Przedstawiono płasko składane osobiste ochronne 
urządzenia (10) oddechowe. Urządzenia te mają płaską część 
środkową (12) posiadającą pierwszą i drugą krawędź, płaski 
pierwszy człon (14) dołączony do pierwszej krawędzi części 
Środkowej (12) poprzez linię zagięcia, zeszycie, zgrzewanie lub 
spojenie, przy czym to zagięcie, spojenie, zgrzanie lub zeszycie 
pierwszego członu (14) jest zasadniczo zgodne z wymienioną 
pierwszą krawędzią wymienionej części środkowej (12) oraz 
drugi płaski człon (16) dołączony do drugiej krawędzi części 
środkowej (12) poprzez linię zagięcia, zeszycie, zgrzewanie lub 
spojenie, przy czym to zagięcie, spojenie, zgrzanie lub zeszycie 
drugiego członu (16) jest zasadniczo zgodne z wymienioną 
drugą krawędzią wymienionej części środkowej (12). Część 
środkowa i/lub pierwszy człon i/lub drugi człon jest wykonany 
z materiałów filtracyjnych. Urządzenie to nadaje się do składania 
płasko do przechowywania, przy czym pierwszy i drugi człon 
przynajmniej częściowo stykają się czołowo ze wspólną powie
rzchnią części środkowej, a podczas użytkowania urządzenie to 
jest zdolne do utworzenia miskowo ukształtowanej komory po
wietrznej na nosie i ustach użytkownika, przy czym niepołączo
ne krawędzie części środkowej oraz pierwszego i drugiego 
członu są przystosowane do kontaktu i do przymocowania do 
nosa, policzków i podbródka użytkowanika. Zewnętrzna gra
nica niepołączonych krawędzi, które są przystosowane do kon
taktu z nosem, policzkami i podbródkiem użytkownika, jest 
mnijesza niż obwód urządzenia w płasko złożonym stanie do 
przechowywania. Przedstawiono również procesy wytwarzania 
takich urządzeń. 

(38 zastrzeżeń) 
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Al(21) 315272 (22) 96 07 12 6(51) A62C 35/10 
(75) Wójcik Adam, Józefów k/Otwocka; 

Kostrzewa Zbigniew, Wołomin; Łebski 
Marian, Legnica; Górniak Jerzy, Legnica; 
Bielski Jan, Lubin; Kozicki Zdzisław, Lubin; 
Drewniak Stanisław, Lubin; Wiciak Jerzy, 
Lubin; Rosół Ryszard, Lubin; Rutkowski 
Jan, Lubin 

(54) Zestaw gaśniczy 
(57) Zestaw gaśniczy zawiera gaśnice (2) umieszczone w 

pojemniku gaśnic (1). Gaśnice (2) przewodami giętkimi połączo
ne są z kolektorem. Kolektor składa się z elementów złączne (4, 
5) śrubunków, przewodów rurowych sztywnych (10,11), nypli, 
kolanek, trójników (9). Na końcach kolektora - w rurach osadzo
ne są dysze (12). Ponadto instalacja zopatrzona jest w mano
metr (6), a każda butla w zawór odcinający. Pojemnik gaśnic (1) 
ustawiony jest na podłożu w pobliżu chronionego zbiornika. 
Jako środek gaśniczy wypełniający gaśnice (2) stosuje się roz
twór środka pianotwórczego w lekkiej wodzie biodegradalnej. 
Kolektor zakończony jest dyszami (12), które są stale zamknięte, 
przy czym jako element zamykający stosuje się szklaną ampułkę 
wypełnioną cieczą termorozszerzainą. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 322365 (22) 96 03 22 6(51) A62D 3/00 
(31) 95 951096 (32) 95 03 22 (33) NO 
(86) 9603 22 PCT/DK96/00117 
(87) 96 09 26 W096/29118 PCT Gazette nr 43/96 
(71) NKT RESEARCH CENTER A/S, Brondby, 

DK 
(72) Rasmussen Erik 
(54) Sposób przerobu materiału odpadowego 

zawierającego chlorowiec 
(57) Ujawniono sposób przerobu materiału odpadowego za

wierającego chlorowiec, w szczególności materiału odpadowe
go zawierającego PCW, zgodnie z którym materiał odpadowy w 
etapie rozkładu ogrzewa się w strefie reakcji w zasadniczo 
zamkniętym układzie, istotnie bez dodawania wody, do tempe
ratury pomiędzy 150 i 750°C, korzystnie 250-350°C, w obecności 
związku reagującego z chlorowcem wybranego spośród wo
dorotlenków metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych, 
węglanów metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych i ich 
mieszanin, w taki sposób, aby ustanowić kontrolowane samo
czynne ciśnienie zasadniczo wyższe od ciśnienia atmosfe
rycznego, w czasie reakcji wystarczającym do przekształcenia 
istotnie całej ilości chlorowca znajdującego się w materiale 
odpadowym na halogenki metali alkalicznych lub metali ziem 
alkalicznych, przy czym wspomniany układ zamknięty zawiera 
też korzystnie strefę kondensacji, w której skrapla się para 
wodna i lotne związki uwalniane z materiału odpadowego. Po
zostałość otrzymaną w etapie rozkładu przemywa się wodnym 
rozpuszczalnikiem, korzystnie czystą wodą i rozdziela rozpusz
czalną i nierozpuszczalną część pozostałości. W taki sposób 
chlorowiec usuwa się z odpadu bez niekontrolowanej emisji do 
środowiska kwasów zawierających chlorowiec. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 315277 (22) 96 07 13 6(51) A63B 69/18 
(75) Stafiej Andrzej, Sanok 
(54) Urządzenie treningowe dla narciarzy 
(57) Urządzenie ma zespół napędowy, ramę podstawy (1), 

podest jezdny (4), element sprężysty stymulujący swobodny 
ruch nart (14), elementy napędzające (27,28,29,30) znajdujące 
się na wale napędowym przednim (19) i wale napędowym 
tylnym (20) umożliwiające symulację jazdy po stoku przez nie
równości. Narciarz mimo, że jego narty nie są w ślizgu ma 
odczucie jazdy z góry w dół lub pod górę. 

(9 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 322257 (22)960314 6(51) B01D 24/12 
(31)95 19509367 (32)95 0315 (33) DE 
(86)96 0314 PCT/EP96/01112 
(87) 96 0919 W096/28233 PCT Gazette nr 42/96 
(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, 

Wiesbaden, DE 
(72) Fuchs Uwe 
(54) Sposób oddzielania materiału stałego od 

zawierającej go cieczy i ewentualnie 
rozdzielania emulsji 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oddzielania mate
riału stałego od zawierającej go cieczy, na przykład przy filtracji 
ścieków i ewentualnie rozdzielania emulsji, na przykład emulsji 
typu "olej w wodzie". Proponuje się zastosowanie warstwy filtra
cyjnej (3) złożonej z cienkich cząstek filtracyjnych typu folii, 
podtrzymywanej w zbiorniku filtracyjnym (2) za pomocą sita (4). 
Dzięki temu możliwe są zwykłe sposoby regeneracji, takie jak 
udarowe spuszczanie cieczy wzbogaconej w materiał stały i 
ewentualnie zemulgowane kropelki, szybkie odessanie przez 
rurę odpływową oraz zwiększenie ciśnienia w przestrzeni gazo
wej filtra. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 322206 (22)9603 07 6(51) B01D 45/12 
B04B 5/08 
F23C9/00 

(31) 95 402170 (32) 95 03 13 (33) US 
(86) 96 03 07 PCT/FI96/00139 
(87) 960919 W096/28237 PCT Gazette nr 42/96 
(71) FOSTER WHEELER ENERGIA OY, 

Karhula, FI 
(72) Hyppänen Timo 

(54) Zespół separatora odśrodkowego i sposób 
oddzielania cząstek od gazu 

(57) Separator odśrodkowy (11), zawiera zespół w zasadzie 
płaskich ścian, włącznie ze ścianą pierwszą (32), tworzący ko
morę wirową z pewną objętością (31) gazu dla wywołania przy
najmniej jednego wiru w objętości gazu. Obszar objętości gazu 
ma przekrój wyraźnie nieokrągły. Poza odpływami konwencjo
nalnymi, separator zaopatrzony jest w dopływ (30) gazu z przy
najmniej jedną podłużną ścianą (40) kształtującą strumień, 
której część (41) swobodnego końca wchodzi w głąb objętości 
(31) gazu na pierwszą odległość od pierwszej ściany (32), dla 
utworzenia strumienia gazowego rozchodzącego się w zasa
dzie stycznie do wiru gazowego w objętości gazu. Między 
swobodną częścią końca ściany (40) kształtującej strumień, a 
pierwszą ścianą (32) jest rozmieszczona wkładka (33'), dzięki 
której uzyskuje się powierzchnię (47) zmieniającą łagodnie kie
runek przepływu gazu. Wkładka (33') może być wykonana z 
materiału ogniotrwałego, w zasadzie stałego, lub może zawierać 
pewną liczbę rur zapewniających krążenie płynów chłodzących, 
a powierzchnia (47) zmnieniająca kierunek przepływu gazu 
może być w zasadzie płaska lub zakrzywiona. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 321418 (22)9707 30 6(51) B01D 46/04 
(75) Andrzejewski Anatol, Wrocław 
(54) Urządzenie do czyszczenia filtrów, zwłaszcza 

filtrów blokowych 
(57) Urządzenie, wyposażone w dyszę (3), ma cylinder (1) i 

głowicę (2) oraz zawór (4), który jest osadzony w jej gnieździe 
za pośrednictwem tulejki (5), połączonej korzystnie śrubowo z 
głowicą (2), przy czym pomiędzy cylindrem (1), a głowicą (2) jest 
umieszczona uszczelka (6) kształtowa, osadzona w prowadniku 
(7), który jest umieszczony suwliwie względem głowicy (2), zaś 
w dolnej części prowadnik (7) ma kołnierz (8), korzystnie wyko
nany z elastomeru. W dyszy (3) jest umieszczona kierownica (9), 
zaś zawór (4) stanowi grzybek (10) i element sprężysty (11) oraz 
otwory (12). Natomiast tulejka (5) zawiera co najmniej jeden 
kanał (13) oraz otwór (14), a prowadnik (7) jest połączony z 
elementem sprężystym (15). Zestaw filtrów, pracujących w 
gnieździe, jest obsługiwany urządzeniem, wyposażonym w 
kolumnę obrotową (17). 

Wynalazek ma zastosowanie do czyszczenia wkładów 
patronowych filtrów blokowych. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 322381 (22) 96 03 25 6(51) BOID 53/84 
B01D 53/52 

(31) 95 9500577 (32) 95 03 24 (33) NL 
(86) 96 03 25 PCT/NL96/00126 
(87) 9^10 03 WO96/30110 PCT Gazette nr 44/96 
(71) PAQUES BIO SYSTEMS B.V., Balk, NL 
(72) Buisman Cees Jan Nico 
(54) Sposób oczyszczania gazów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest instalacja i sposób oczysz

czania gazu zawierającego siarkowodór, przy czym gaz (1) 
płucze się w pierwszym skruberze gazowym (5) alkaliczną cie
czą płuczącą, zużytą ciecz płuczącą (4) oczyszcza się w pier
wszym reaktorze aerobowym (6) tlenem w obecności bakterii 
utleniających siarczek i wyciek (9) z reaktora aerobowego (6) 
używa się ponownie jako ciecz płuczącą (3), a elementarną 
siarkę utworzoną podczas oczyszczania tlenem usuwa się z 
wycieku; wyciek (13), z którego oddzielono siarkę, oczyszcza 
się w anaerobowym reaktorze (17) przy użyciu bakterii reduku
jących siarczan i zawraca do pierwszego reaktora aerobowego 
(5). Instalację i sposób można także stosować do jednoczesne
go usuwania SO2, COS, CS2, NH3 i HCN. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 315345 (22) 96 07 17 6(51) B01F 7/18 
(71) Zakłady Przemysłu Gipsowego DOLINA 

NIDY, Gacki 
(72) Korycki Adam, Tomasik Marek, Tracz 

Henryk, Czerw Wiesław, Trela Zbigniew, 
Brzozowski Ryszard 

(54) Urządzenie mieszające 
(57) Urządzenie przeznaczone do mieszania zaprawy tyn

karskiej, zwłaszcza zaprawy tynkarskiej gipsowej lub gipsowo 
cementowej z uprzednio przygotowanej suchej mieszanki, zło
żone z cylindrycznego korpusu, zespołu napędowego, komory 
mieszania, pompy podającej, charakteryzuje się tym, że ma 
buforową komorę (7) utworzoną nad zespołem mieszania (8) i 
powyżej kanału zasypowego (5), a zespół mieszania (8) ma 
człon mieszający (10) zaopatrzony w listwy prowadzące z cen-
trycznie osadzonymi piórami kierującymi (12) i ma człon zgar
niający (13) utworzony z co najmniej trzech skrobaków (14) 
połączony z tłoczną pompą podającą (15). Głowica nad buforo
wą komorą (7) ma kierujący podajnik ślimakowy (9). Człon 
mieszający (10) ma listwy prowadzące zaopatrzone w czynną 
płaszczyznę nachyloną pod kątem do 45°, korzystnie 35° i 
łukowe płaszczyzny prowadzące. W osi symetrii listew prowa
dzących, w dolnej ich części są pióra kierujące (12). Tłoczna 
pompa podająca (15) stanowi podajnik ślimakowy (16) osadzo
ny w cylindrycznym korpusie (17) i ma dwie śruby zaciskowe 
(18). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 322248 (22) 97 0110 6(51) B05B 11/00 
B05B 9/04 

(31)% 584184 (32)96 0111 (33) US 
(86) 97 0110 PCT/US97/00402 
(87) 970717 W097/25153 PCT Gazette nr 31/97 
(71) FOUNTAINHEAD GROUP INC., THE, 

New York Mills, US 
(72) Restive Mario J., Sarnacki Alexander G 
(54) Rozpylacz pompkowy 
(57) Ujawniono pompkowy rozpylacz (20) do dozowania 

płynów takich jak środki owadobójcze i chwastobójcze. W skład 
rozpylacza (20) wchodzi pojemnik zasilający (22), w którym 
znajduje się płyn, jaki ma być dozowany, ręczna pompka tłoko
wa (42), zbiornik ciśnieniowy lub zbiornik (34) oraz ręczny zawór 
regulacyjny (104) do regulacji płynu wypływającego przez prze
wód rozpylający (106). W skład zbiornika (34) wchodzi elasto
merowy balon (76) przystosowany do gromadzenia płynu z 
pompki i doprowadzania płynu do przewodu rozpylającego 
(106) pod pożądanym ciśnieniem. W celu zapewnienia, aby 
rozpylacz pompkowy (20), był w stanie doprowadzać płyn pod 
w zasadzie stałym ciśnieniem z zasobów płynu zawartych w 
konwencjonalnych pojemnikach, pompka (42) i elastomerowy 
balon (76) są skonfigurowane tak, żeby przechodziły przez 
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otwory do napełniania w pojemnikach (22) i żeby można je było 
mocować wewnątrz niego podczas pracy rozpylacza (20). 

(41 zastrzeżeń) 

A1(21) 322308 (22) 96 03 21 6(51) B21C 1/22 
(31) 95 9503742 (32)95 03 24 (33) FR 
(86) 96 03 21 PCT/FR96/00430 
(87) 9610 03 WO96/30136 PCT Gazette nr 44/96 
(71) TREFIMETAUX, Courbevoie, FR 
(72) Sauvonnet Jean-Louis, FR; Lemire Jean, 

FR; Robbe Lionel, FR; Chouvel Jean, FR; 
Ceccacci Pierbruno, IT 

(54) Ciągarka automatyczna 
(57) Ciągarka wyposażona jest w zespół ciągowy (7) i urzą

dzenie trakcyjne (16), które jest wyposażone w dwa sąsiadujące 
ze sobą pasy napędowe; wspomniana ciągarka jest wyposażo
na w automatyczne urządzenie zaczepowe (19), a to urządzenie 
jest wyposażone w pomocnicze środki trakcyjne (20) wprawiane 
w ruch za pośrednictwem wspomnianego urządzenia napędo
wego (16). Wynalazek obejmuje linię ciągową składającą się z 
szeregu ciągarek. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 321153 (22) 97 07 16 6(51) B21D 19/02 
(31) 96 19628995 (32) 96 07 18 (33) DE 
(71) Krupp Kunststofftechnik GmbH, Essen, DE 
(72) Lentz Norbert, Witt Karl-Heinz, Rotz Steffen 
(54) Urządzenie do zawijania co najmniej 

jednego obrzeża korpusu puszki 
(57) Urządzenie do zawijania co najmniej jednego obrzeża 

korpusu puszki (C) za pomocą co najmniej jednego narzędzia 
do zawijania (27) składa się z części wewnętrznej (20) o zarysie 
zawinięcia i części zewnętrznej (14) z wewnętrznym zarysem 
ograniczającym (15) dla zawijanego obrzeża. Częśó wewnę
trzna (20) jest ułożyskowana obracalnie wewnątrz części zew
nętrznej (14) na czopie (17), znajdującym się na wale (12), 
obracalnym wokół osi (13). Oś symetrii (19) czopa (17) jest 
nachylona wobec osi (13) o kąt (a) i przecina oś (13) w punkcie 
(S), który leży w wyobrażał nej płaszczyźnie, przechodzącej 
przez powierzchnię do zawijania (23). Część zewnętrzna (14) 
jest ukształtowana oddzielnie i w odniesieniu do osi (13) jest 
umieszczona na nieobracalnej tulei wrzecionowej (7) wokół 
wału (12), a część wewnętrzna (20) jest przez złącze kształtowe 
(24, 26) połączona z nieobracalną częścią zewnętrzną (14). 
Narzędzie współpracujące (27') jest umieszczone w jednej linii 
z osią (13) wału (12). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 320394 (22) 97 06 05 6(51) B21D 41/02 
(31) 96 29611852 (32) 96 07 06 (33) DE 
(71) Karl Schröder Nachfolger Inn. Karl-Heinz 

Schräder, Kamen, DE 
(72) Schräder Karl Heinz, Funda Horst 
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(54) Urządzenie do rozszerzania końców rur, 
zwłaszcza końców rur kominowych 

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do rozszerzania końców 
rur, zwłaszcza końców rur kominowych, z podstawą dla rozsze
rzanego końca rury, z podpartym na podstawie ciągnikiem 
hydraulicznym, którego drąg tłokowy jest połączony z wielokąt-
nym trzpieniem rozprężnym, zamocowanym nad podstawą, 
którego przekroje poprzeczne zwężają się w kierunku drąga 
tłokowego, z segmentami rozprężnymi przylegającymi do 
zewnętrznej strony trzpienia rozprężnego, które w położeniu 
spoczynku tworzą na zewnątrz zarys w kształcie cylindra i ze 
szczękami rozszerzającymi podpartymi na stronie zewnętrznej 
segmentów rozprężnych, w którym do wytwarzania końców rur 
ze stożkowo rozszerzonymi końcami kielichowymi i/lub końca
mi wtykowymi, szczęki rozszerzające (1) w stanie spoczynku 
tworzą na zewnątrz zarys stożkowy (6). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 315236 (22)96 0711 6(51) B23G 5/16 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Makówka Franciszek, Olszak Wiesław 
(54) Głowica do plastycznego kształtowania 

gwintów wewnętrznych 
(57) Głowica charakteryzuje się tym, że w korpusie (2) osa

dzona jest tuleja (4) z kołnierzem dociskana do korpusu (2) 
sprężyną (14). Na wielowypuście tulei (4) osadzone jest prze
suwnie koło zębate (5), zaś na jej kołnierzu zamocowana jest 
dźwignia (6), natomiast w otworze tulei (4) osadzony jest trzpień 
z zamocowanym do niego zderzakiem (8). Do korpusu (2) 
przytwierdzona jest tarcza wewnętrzna (9) i tarcza zewnętrzna 
(10), zaś w gniazdach tych tarcz osadzone są wałki mimośrodo-
we (12) z rolkami walcującymi (13), przy czym końce tych 
wałków mają uzębienie współpracujące z kołem zębatym (5). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 315361 (22)960718 6(51) B26D 1/15 
(75) Bierzgalski Andrzej, Łódź 

(54) Krajarka krawiecka 
(57) Krajarka jest zaopatrzona w ruchomy nóż pionowy 

połączony w górnej części z elektrycznym silnikiem (19) osa
dzonym w prowadnicy mieszczącej się w kolumnie pionowej 
przymocowanej do jezdnej podstawy (14) i obok tej kolumny w 
pionową ruchomą zębatą listwę (17) z dociskową stopką (18) 
oraz w ruchomą ostrzarę noża o dwóch naprzeciwległych ścier-
nicowych tarczach przesuwną pionowo ręcznym drążkowym 
popychaczem (15) z jednej strony po ostrzu noża, a z przeciwnej 
strony wycięciem obejmy po kolumnie. W ostrzarce poszcze
gólna tarcza jest przykręcona poprzez pasowe koło (4) elasty
cznego cięgła (5) do osi mieszczącej się w ślizgowej tulei 
cylindrycznej obudowy (7) z wysięgnikiem zamykanej od zew
nątrz wieczkiem. Koniec osi w obudowie (7) ma profilowe szcze
linowe wybranie do zaczepu jednym końcem sprężyny, której 
przeciwny koniec ma zaczep w szczelinowym wybraniu obrzeża 
obudowy (7). Jeden koniec nawijanego cięgła (5) jest przymo
cowany do koła (4), a przeciwny koniec (12) jest zaczepiony do 
obudowy krajarki. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 315303 (22)96 0715 6(51) B27B 3/30 
(75) Klimkiewicz Władysław, Gdańsk; 

Wasielewski Roman, Tczew 
(54) Zespół grupowego mocowania i napinania pił 

w pilarce ramowej 
(57) Zespół charakteryzuje się tym, że w dolnej wkładce (4) 

końce pił i przekładki zaciskowe (2) mocowane są przez umie
szczoną w osi pręta sprężynę (6) i śrubę (7), a sworznie (10) tej 
wkładki (4) znajdują się powyżej przekładek zaciskowych (2), 
natomiast śruba (7) w górnej wkładce (5) mocuje końce pił i 
przekładki zaciskowe (2) bezpośrednio przy pomocy układu 
sprężyn (6) prostopadle do bocznej powierzchni pił i przekła
dek zaciskowych (2), przy czym obie wkładki (4, 5) umiesz
czone są wewnątrz belek (9,10) ramy piłowej, zaś korzystnie 
śruba naciągowa (10) usytuowana jest symetrycznie wzglę
dem skrajnych pił. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 322269 (22) 96 03 07 6(51) B29C 43/00 
(31) 95 401763 (32) 95 0310 (33) US 
(86) 96 03 07 PCT/US96/03189 
(87) 96 0919 W096/28293 PCT Gazette nr 42/96 
(71) ATLAS TECHNOLOGIES INC., Fenton, 

US 
(72) Austin Michael D. 
(54) Urządzenia i sposoby kształtowania 

obrabianych przedmiotów 
(57) Urządzenie do obrabiania przedmiotów ma ustawione 

w rząd prasy matrycowe (P1, P2, P3, P4) ze zdejmowanymi 
matrycami (5), w których kolejno jest obrabiany przedmiot prze
chodzący przez rząd pras. Urządzenie ma ruchome wózki ma
trycowe (C1, C2, C3, C4, C5), które nie tylko są przeznaczone 
do podstawiania jednego zestawu matryc (5) zamiast drugiego 
zestawu w prasach (P1, P2, P3, P4), ale również mają urządzenia 
do przenoszenia obrabianych przedmiotów pomiędzy kolej
nymi prasami (P1, P2, P3, P4). Przedmiotem wynalazku jest 
również sposób obrabiania przedmiotów, w którym ilość wóz
ków jest równa ilości pras + 1 i obrabiany przedmiot przenosi 
się do kolejnych pras za pomocą urządzeń zamocowanych na 
wózkach. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 322207 (22) 96 03 09 6(51) B29C 47/08 
(31) 95 19509375 (32) 95 03 15 (33) DE 
(86) 9603 09 PCT/EP96/01017 
(87) 960919 W096/28294 PCT Gazette nr 42/96 
(71) MACHINEFABRIEK DE ROLLEPAAL 

B.V., Dedemsvaart, NL 
(72) Veen Hendrik Willem, Mulder Dirk 
(54) Głowica wytłaczająca do wytłaczarki 

ślimakowej do tworzyw sztucznych 
(57) Głowica wybaczająca do wytłaczarki ślimakowej do 

tworzyw sztucznych, posiada głowicę ustnikową (2) utworzoną 
przez stożek zewnętrzny (5) i stożek wewnętrzny (6), usytuowa
ną osiowo za płytą łamacza (3), patrząc w kierunku wytłaczania. 
Głowica ustnikową (2) w przynajmniej w przybliżeniu w pro
mieniowym kierunku podzielona jest na część główną (9) i 
część wylotową (10), a stożki części wylotowej (10) niezależnie 
od siebie można mocować do sąsiadującego z nimi stożka 
części głównej (9) i wymienić metodą szybkiego montażu na 
inne stożki. 

(16 zastrzeżeń) 
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Al(21) 315186 (22) 96 07 08 6(51) B29C 47/12 
B29C 63/22 
B29D 23/00 

(75) Mankiewicz Jerzy, Łódź 
(54) Profil i ustnik do formowania profilu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest profil powlekany tworzy

wem sztucznym i ustnik do formowania tego profilu. Profil ten, 
przeznaczony zwłaszcza do produkcji roślin i kwiatów sztucz
nych, umożliwia zamknięcie go na dowolnej wysokości w tu lei. 
Profil (7) z wypełnieniem metalowym (6) w osi posiada kształt 
elipsoidalny o szerokości nieco większej niż średnica tulei, 
powstały przy jednoczesnym ciągnieniu wkładu metalowego i 
nakładaniu przez wytłaczanie masy tworzywa sztucznego. Ust
nik głowicy wytłaczarki posiada na wejściu otwór z wewnętrz
nym wybraniem o kształcie stożka natomiast na wyjściu w osi 
ustnika otwór o kształcie szczeliny płaskiej z centrycznym otwo
rem w osi o kształcie koła, którego średnica jest mniejsza niż 
szerokość szczeliny. Wypełnienie profilu stanowi drut, rurka 
bądź kapilára. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 320950 (22)97 07 04 6(51) B29C 49/22 
B29C 49/48 

(31) 96 19627834 (32)96 0710 (33) DE 
(71) SOLVAY AUTOMOTIVE GMBH, Bad 

Harzburg, DE 
(72) Bonacker Jörg 
(54) Sposób formowania przez rozdmuchiwanie i 

forma do kształtowania przez 
rozdmuchiwanie 

(57) Sposób formowania przez rozdmuchiwanie jeszcze 
ciepłego z wytłaczania półfabrykatu, rozciągającego się przy
najmniej odcinkami zasadniczo poziomo w formie do ukształto
wania polega na tym, że półfabrykat wkłada się do otwartej 
formy do kształtowania przez rozdmuchiwanie, formę do kształ
towania przez rozdmuchiwanie zamyka się przez przysunięcie 
do siebie jej części, półfabrykat rozdmuchuje się wewnątrz 

formy do kształtowania przez rozdmuchiwanie, formę (1) do 
kształtowania przez rozdmuchiwanie otwiera się przez rozsunię
cie jej części i wyjmuje się gotową kształtkę, przy czym półfabry
kat podczas wkładania i zamykania formy do kształtowania 
przez rozdmuchiwanie utrzymuje się w odstępie od ścianek 
formy aż do zamknięcia formy. Forma do kształtowania przez 
rozdmuchiwanie, która nadaje się do przeprowadzenia tego 
sposobu, posiada pierwszą część (2) i drugą część, które są 
zaopatrzone w odcinek kształtowy (20) i które zawierają każdo
razowo powierzchnie podziału, przy czym powierzchnie podzia
łu umieszczone są w celu wzajemnego stykania się w stanie 
zamkniętym formy (1) do kształtowania przez rozdmuchiwanie 
oraz środki przesuwające i mocujące do przesuwania części 
między położeniem otwarym formy, a położeniem zamkniętym 
i do mocowania ich względem siebie w stanie zamkniętym, przy 
czym w co najmniej jednej części w obszarze odcinka kształto
wego znajduje się co najmniej jeden element podpierający dla 
półfabrykatu, przesuwany zasadniczo poprzecznie do płaszczy
zny podziału. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 322214 (22)9603 21 6(51) B29D 23/00 
(31)95 9505707 (32)95 03 21 (33) GB 
(86) 9603 21 PCT/EP96/01282 
(87) 960926 W096/29194 PCT Gazette nr 43/96 
(71) UPONOR LIMITED, Blackwell, GB 
(72) White Peter 
(54) Sposób wytwarzania wtapianego elektrycznie 

łącznika do rur z tworzywa sztucznego, oraz 
stapiany elektrycznie łącznik do rur z 
tworzywa sztucznego 

(57) Sposób wytwarzania wtapianego elektrycznie łącznika 
do rur z tworzywa sztucznego, polega na umieszczeniu ele
mentu grzewczego (7) i cienkiej warstwy (13) termoplastyczne
go i polimerowego materiału na trzpieniu na podgrzaniu tej 
cienkiej warstwy (13), powodując jej mięknięcie i zespolenie 
z elementem grzewczym (7), tworzących łącznie element 



Nr 2 (628) 1998 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 19 

usztywniający, a następnie na uformowaniu na tym elemencie 
korpusu z termoplastycznego i polimerowego materiału. 

(33 zastrzeżenia) 

A1(21) 321131 (22)97 0715 6(51) B32B 23/00 
(31) 96 683002 (32) 96 07 16 (33) US 
(71) Premark RWP Holdings, Inc., Wilmington, 

US 
(72) Ma Muyuan M., Gaa Peter G, Oliver Jay T., 

Lay Timothy J. 
(54) Sposób wytwarzania papieru dekoracyjnego 

pokrytego powłoką z termoutwardzalnej 
żywicy 

(57) W jednym z rozwiązań sposób wytwarzania papieru 
dekoracyjnego z odporną na ścieranie stroną dekoracyjną po
lega na tym, że na nie impregnowanym papierze dekoracyjnym 
umieszcza się papier pokryciowy impregnowany częściowo 
utwardzoną żywicą i utwardza w temperatu rze około 110-155°C 
i pod ciśnieniem większym niż 20 x 10s Pa, korzystnie około 
(51 -102) x 105 Pa, dla wywołania przepłynięcia żywicy z papieru 
pokryciowego na papier dekoracyjny i zasadniczo pełnego 
utwardzenia żywicy. Wielkość strumienia żywicy jest ograniczo
na do około 10 - 20, korzystnie około 12-17 procent pierwotnej 
wagi impregnowanego papieru pokryciowego. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 320951 (22) 97 07 04 6(51) B32B 27/00 
B29C 47/04 

(31)96 675976 (32)96 07 05 (33) US 
(71) VISKASE CORPORATION, Chicago, US 
(72) Idlas Scott Allan 
(54) Wielowarstwowa folia plastikowa, stosowana 

do opakowywania produktów spożywczych i 
sposób wytwarzania wielowarstwowej folii 
plastikowej, stosowanej do opakowywania 
produktów spożywczych 

(57) Wielowarstwowa folia opakowaniowa, mająca przynaj
mniej pięć warstw ułożonych w kolejności i w kontakcie jedna z 
drugą, charakteryzuje się tym, że zawiera pierwszą warstwę, 
stanowiącą przynajmniej 50% wagowo kopolimeru propenu i 
przynajmniej jednej olefiny alfa wybranej z grupy składającej się 
z etylenu, butenu-1, metylopentenu-1, heksenu-1, oktenu-1 i ich 
mieszanin, mającego zawartość propenu przynajmniej 60% 
wag., drugą i czwartą warstwę, z których każda zawiera przynaj
mniej 10% pierwszego kopolimeru etylenu i przynajmniej jeden 
C4-C8 olefiny alfa, przy czym ten kopolimer ma gęstość od 0,900 
do 0,915 g/cm3 i wskaźnik topliwości mniejszy niż 1,0 dg/min. i 
przynajmniej 10% drugiego kopolimeru etylenu i od 4 do 18% 
estru winylowego lub akrylanu alkilowego i przynajmniej 10% 
modyfikowanego bezwodnikiem trzeciego kopolimeru etylenu i 
przynajmniej jednej olefiny alfa, estru winylowego lub akrylanu 
alkilowego i od 0 do 30% czwartego kopolimeru etylenu i przy
najmniej jednej C3-C8 olefiny alfa, mającego gęstość mniejszą 
niż 0,900 g/cm3 i temperaturę topnienia mniejszą niż 85°C, 

trzecią warstwę zawierającą przynajmniej 80% wagowo kopoli
meru EVOH mającego zawartość etylenu co najmniej 38% 
molowych i piątą warstwę zawierającą przynajmniej 30% pier
wszego kopolimeru etylenu z przynajmniej jedną C4-C8 olefiną 
alfa, przy czym ten pierwszy kopolimer ma gęstość od 0,900 
do 0,915 g/cm3 i wskaźnik topliwości niższy niż 1,0 dg/min. i 
przynajmniej 10% drugiego kopolimeru etylenu z od 4 do 18% 
estru winylu lub akrylanu alkilowego i od 0 do 30% trzeciego 
kopolimeru etylenu i przynajmniej jednej C3-C8 olefiny alfa, 
mającego gęstość mniejszą niż 0,900 g/cm3 i temperaturę to
pnienia niższą niż 85°C. 

(48 zastrzeżeń) 

A1(21) 320931 (22)97 07 03 6(51) B41M 3/00 
(31) 96 743 (32) 96 07 05 (33) DK 
(75) Clemmensen Jorgen, Aalborg, DK 
(54) Sposób wytwarzania wyrobu z oznaczeniem, 

oznaczenie oraz wyrób z oznaczeniem 
(57) W sposobie wytwarzania wyrobu z oznaczeniem 

warstwa pokrywająca z twardego, przezroczystego poliuretanu 
dwuskładnikowego, który może być przecinany, jest formowana 
na warstwie podłożowej, korzystnie wykonanej z samoprzyle
pnego winylu na papierze podłożowym (4), przy czym winyl 
może być wyposażony w kolor tła albo symbol. Na warstwie 
poliuretanowej jest nadrukowywany symbol, po czym formo
wana jest pokrywająca warstwa powłokowa (8), wykonana z 
twardego, przezroczystego poliuretanu dwuskładnikowego. 
W ten sposób wytwarzane jest oznaczenie (10), posiadające 
efekt trójwymiarowości. Oznaczenie (10) posiada ponadto 
cechę, która umożliwia zamocowanie go w zagłębieniu w 
odpowiednim miejscu. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 322358 (22)96 0215 6(51) B44C1/17 
B41M3/12 

B41M 5/035 
(31) 95MI 570 (32) 95 03 22 (33) IT 
(86) 960215 PCT/EP96/00656 
(87) 96 0926 WO96/29208 PCT Gazette nr 43/96 
(71) VERNICIATURA INDUSTRIALE 

VENETA S.P.A., Cazzano di Tramigna, IT 
(72) Fenzi Giancarlo 
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania 

dekorowanych, profilowanych elementów 
wytłaczanych 

(57) Sposób wytwarzania dekorowanych profilowych ele
mentów wytaczanych i kształtowych arkuszy, rozmaicie deko
rowanych, zwłaszcza ze stopu aluminium, do zastosowania w 
dziedzinie budownictwa, w domu i tym podobnych, przewiduje 
etapy wstępnego przygotowania powierzchni artykułu (1), 
zastosowanie cykli wstępnego malowania lub innej obróbki 
powierzchni, owijania artykułu nośnikiem przekazującym (2) 
niosącym odpowiednią dekorację, pokrycie tak owiniętej części 
membraną (5) z gumy lub tym podobnego materiału, oraz 
utworzenie otworów przelotowych (6) do wytwarzania podciś
nienia pomiędzy membraną, a elementem przez nią pokrytym, 
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po wcześniejszym umieszczeniu między nimi zespołu (3) odpo
wiedniego do zapewniania przepływu i usuwania powietrza tak, 
aby powodować przyleganie nośnika do kształtu artykułu, po
dobnie jak ewentualne wprowadzenie pomiędzy nie uginające
go się zespołu (4), odpowiedniego do wyrównywania ciśnienia 
wywieranego przez membranę, a w końcu etap ogrzania w celu 
przekazania wzoru i polimeryzacji kolorów. Przedmiotem wyna
lazku jest również urządzenie do wytwarzania dekorowanych 
profilowych elementów wytłaczanych. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 315328 (22)960718 6(51) B60C 27/04 
(75) Szydłowski Paweł, Warszawa 
(54) Urządzenie zabezpieczające koło pojazdu 

przed poślizgiem 
(57) Urządzenie zabezpieczające kola pojazdu przed pośliz

giem ma dwa korpusy (1,2), z których każdy posiada osadzone 
przesuwnie uchwyty opony (3, 4, 5, 6) oraz otwory, w których 
znajduje się koło zębate zazębione z zębami (7,8,9,10) uchwy
tów (3,4,5,6), przy czym na korpusie (2) położone jest obrotowe 
gniazdo, w którym osadzona jest spiralna sprężyna posiadająca 
ramię (20) z zaczepem (18), natomiast przez otwory oraz przez 
zaczep przechodzi śruba zaopatrzona w nakrętkę (24). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 322406 (22)9610 29 6(51) B60K17/00 
(31) 96 592790 (32)960126 (33) US 
(86) 9610 29 PCT/US96/17443 
(87) 97 07 31 WO97/27073 PCT Gazette nr 33/97 
(71) FIGGIE INTERNATIONAL INC., 

Willoughby, US 
(72) Clark Brian C, Hart Colin R. 

(54) Hydrauliczny różnicowy układ napędowy o 
małym poślizgu 

(57) Hydrauliczny układ napędowy koła zawiera źródło pły
nu (12), przynajmniej dwa silniki napędowe (20,20') kół, pompę 
(14) włączoną między źródło płynu, a silniki, przynajmniej dwa 
reduktory przepływu (22,22') i przynajmniej dwa kompensatory 
(24,24') reakcji obciążenia. Każdy silnik napędza przynajmniej 
jedno koło (W, W) z prędkościami zmieniającymi się zgodnie 
ze zmianami naprężeń przepływu płynu podawanego ze źródła. 
Każdy reduktor przepływu (22,22') znajduje się między pompą, 
a przynajmniej jednym silnikiem i zmienia natężenie przepływu 
płynu do przynajmniej jednego silnika w odpowiedzi na zmiany 
ciśnienia po stronie dopływowej. Każdy kompensator (22, 22') 
włączony jest między pompę i przynajmniej jeden reduktor 
przepływu, i reguluje ciśnienia po stronie dopływowej z przynaj
mniej jednego reduktora przepływu, dla sterowania prędkością 
odpowiedniego koła. Każdy kompensator (22, 22') utrzymuje 
stałe pierwsze ciśnienie dopływowe, kiedy ciśnienie odpływowe 
znajduje się poniżej pierwszej wartości i drugie ciśnienie dopły
wowe, kiedy ciśnienie odpływowe znajduje się powyżej drugiej 
wartości. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 317565 (22) 96 12 18 6(51) B60N 2/48 
B60N2/46 

(31) 96TO 609 (32) 96 0716 (33) IT 
(71) Gestind-M.B.MANIFATTURA DI 

BRUZOLO Spa, Bruzolo, IT 
(72) De Filippo Emilio 
(54) Sposób wytwarzania elementu pojazdu 

mechanicznego takiego jak podgłówek, 
kierownica lub podłokietnik oraz elementy 
wytwarzane tym sposobem 

(57) Sposób wytwarzania podgłówka lub kierownicy lub 
pocHokietnika do pojazdów mechanicznych zawiera etap for
mowania poduszki (3), nakładania giętkiego materiału wyście
łającego na przednią powierzchnię (13) poduszki (3), oraz 
wkładania poduszki (3) z giętkim materiałem jako wkład do 
formy (M) do spieniania zawierającej gniazdo o komplementar
nym kształcie. Zatem korpus zewnętrzny (2) powstaje techniką 
spieniania w formie (M) wokół gniazda tak, że jest trwale umo
cowany równocześnie do poduszki (3) oraz do krawędzi zewnę
trznej (14a) giętkiego materiału. 

(9 zastrzeżeń) 
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A1(21) 317566 (22)961218 6(51) B60N 2/48 
(31) 96TO 610 (32) 96 0716 (33) IT 
(71) Gestind-M.B.MANIFATTURA DI 

BRUZOLO Spa, Bruzolo, IT 
(72) De Filippo Emilio 

(54) Podgłówek do foteli pojazdów mechanicznych 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest podgłówek, do foteli w 

pojazdach mechanicznych, w którym dwa pręty nośne (22), 
wystające ze sprężystego korpusu (2), są osadzone suwliwie za 
pośrednictwem pary prowadnic rurowych (3), sztywno przymo
cowanych do konstrukcji 0") oparcia fotela tak, że można regu
lować wysokość podgłówka. Dolne końce (2a) prętów nośnych 
(22) są sztywno połączone ze sobą za pomocą poprzeczki (4), 
z którą jest funkcjonalnie połączony zdalnie sterowany mecha
nizm wykonawczy (19) do jej podnoszenia i opuszczania. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 317567 (22)961218 6(51) B60N 2/48 
(31) 96TO 612 (32) 96 0716 (33) IT 
(71) Gestind-M.B.MANIFATTURA DI 

BRUZOLO Spa, Bruzolo, IT 
(72) De Filippo Emilio 

(54) Podgłówek do foteli pojazdów mechanicznych 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest podgłówek do foteli w 

pojazdach mechanicznych, w którego skład wchodzą pręty 
nośne (2) ślizgające się ciernie na odpowiednich prowadnicach 
rurowych (3), w celu regulacji wysokości sprężystego korpusu 
(1) podgłówka. 

Pręty nośne (2) mogą się wychylać do przodu i do tyłu 
wokół poprzecznej osi (A), znajdującej się w bezpośrednim 
sąsiedztwie dolnych końców (7) prowadnic rurowych (3), po
między pierwszym położeniem kątowym, w którym odpowied
nie stacjonarne elementy utwardzające (11) sprzęgają się z 
odpowiednimi, ustalającymi położenie karbami (10) znajdują
cymi się na prętach nośnych (2) tak, że zapobiegają jego 
ślizganiu się, a drugim położeniem kątowym, w którym ślizga
nie się jest możliwe. 

Pręty nośne (2) utrzymuje się zazwyczaj w pierwszym 
położeniu kątowym za pomocą pierścieniowych ślizgaczy (15) 
osadzonych ślizgowo na rurowych prowadnicach (3). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 317570 (22) 96 12 18 6(51) B60N 2/48 
(31) 96TO 607 (32) 96 0716 (33) IT 
(71) Gestind-M.B.MANIFATTURA DI 

BRUZOLO Spa, Bruzolo, IT 
(72) De Filippo Emilio 
(54) Podgłówek do foteli pojazdów 

mechanicznych i sposób wytwarzania 
podgłówka do foteli pojazdów mechanicznych 

(57) Podgłówek (1) do foteli pojazdów mechanicznych za
wiera sprężysty element (2) z tioczoną z tworzywa sztucznego 
ramą nośną (3), połączoną w sposób obrotowo cierny ze 
strukturą nośną (4). Rama nośna (3) ma integralną rurową 
podstawę (7), bezpośrednio uformowaną na poprzeczce (6) 
struktury nośnej (4) tak, że powstaje wzajemne sprężenie obro
towe z wciskiem bez potrzeby stosowania pomocniczych ele
mentów ciernych. 

Sposób wytwarzania podgłówka do pojazdów mecha
nicznych polega na tym, że w jego skład wchodzą etapy 
formowania ramy nośnej (3) na poprzeczce (6) tak, że powsta
je integralna podstawa rurowa (7) ramy nośnej (3), w której 
jest osadzona poprzeczka (6) i która realizuje wraz z nią 
wciskowe sprzężenie obrotowe, stanowiące cierno obrotowe 
elementy łączące. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 317572 (22) 96 12 18 6(51) B60N 2/48 
(31) 96TO 611 (32) 96 0716 (33) IT 
(71) Gestind-M.B.MANIFATTURA DI 

BRUZOLO Spa, Bruzolo, IT 
(72) De Filippo Emilio 
(54) Podgtówek do foteli pojazdów mechanicznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest podgtówek do foteli w 

pojazadch mechanicznych, w którego skład wchodzi sprężysty 
korpus (1), para równoległych prętów nośnych (2) wystających 
ze sprężystego korpusu (1) oraz para prowadnic rurowych (3) 
do sztywnego mocowania z konstrukcją (7) oparcia (S) fotela, w 
które wchodzą pręty nośne (2). Sztywny element ochronny (4) 
jest sztywno przymocowany do prowadnic rurowych (3) i przy
stosowany do osadzania wewnątrz oparcia (S) fotela, w celu 
zapwenienia tylnej osłony prętów nośnych (2). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 317573 (22) 96 12 18 6(51) B60N 2/48 
(31) 96TO 614 (32) 96 0716 (33) IT 
(71) Gestind-M.B.MANIFATTURA DI 

BRUZOLO Spa, Bruzolo, IT 
(72) De Filippo Emilio 
(54) Podgtówek do foteli pojazdów mechanicznych 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest podgtówek do foteii pojaz

dów mechanicznych, w którego skład wchodzą pręty nośne (2) 
ślizgające się ciernie na odpowiednich prowadnicach rurowych 
(3), sztywno osadzonych w konstrukcji (6) oparcia (S) fotela. 
Pręty nośne (2) są pasowane luźno obrotowo w rurowych pro
wadnicach (3) w taki sposób, że można je wychylać do przodu 
i do tyłu wokół dolnej poprzecznej osi (A) i są utrzymywane we 
w zasadzie wycentrowanym i zrównoważonym położeniu za 
pomocą sprężystych elementów (15) znajdujących się w prze
dniej i tylnej części prętów nośnych (2). W przypadku wychyle
nia się podgłówka do przodu lub do tyłu, karby ustalające (19, 
20) prętów nośnych (2) sprzęgają się z odpowiednimi elemen
tami utwierdzającymi (14, 16), również osadzonymi w prowad
nicach rurowych (3). 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 317576 (22)961218 6(51) B60N 2/48 
(31) 96TO 615 (32) 96 0716 (33) IT 
(71) Gestind-M.B.MANIFATTURADI 

BRUZOLO Spa, Bruzolo, IT 
(72) De Filippo Emilio 
(54) Podgłówek do foteli pojazdów mechanicznych 
(57) Podgłówek do foteli pojazdów mechanicznych, ma dwa 

pręty nośne (2) sprężystego elementu (1) podgłówka, które są 
osadzone na parze rurowych prowadnic (3), przystosowanych 
do sztywnego mocowania do konstrukcji (8) oparcia fotela. Dwa 
elementy rurowe wytwarza się w postaci wykonanych z tworzy
wa sztucznego tulei (3), których wzajemne położenia ustala się 
z góry podczas ich formowania 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 317569 (22) 96 12 18 6(51) B60N 3/00 
(31) 96TO 148 (32) 96 0716 (33) IT 
(71) Gestind-M.B.MANIFATTURA DI 

BRUZOLO Spa, Bruzolo, IT 
(72) De Filippo Emilio 
(54) Fotel do pojazdów mechanicznych 
(57) Ujawniono fotel do pojazdu mechanicznego, w którego 

skład wchodzi wydłużona w kierunku pionowym i otwarta od 
góry boczna kieszeń (5), umieszczona w zasadzie z jednej 
strony oparcia (3) z tyłu za siedzeniem (2) fotela i stanowiąca 
stojący zasobnik na parasole (B) lub podobne przedmioty. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 321355 (22)97 07 26 6(51) B60R 25/00 
(71) Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo Produkcyjne 

ARGO spółka z o.o., Kraków 
(72) Matuszek Marek 
(54) Sposób sterowania blokadą zamków w 

pojazdach samochodowych i układ 
sterowania blokadą zamków w pojazdach 
samochodowych 

(57) Sposób sterowania blokadą zamków w pojazdach 
samochodowych polega na tym, że do wejść sterujących 
scalonego układu elektronicznego wprowadza się kombinację 
sygnałów logicznych z urządzenia sterującego blokadą, i jedno
cześnie wprowadza się sygnały pochodzące od przełączników 
stanu blokady, następnie w scalonym układzie elektronicznym 

analizuje się doprowadzone sygnały i uruchamia się elementy 
wykonawcze blokujące zamki, po czym sprowadza się stan 
blokady drzwi i w zależności od wyniku kończy się proces 
blokady lub odblokowuje się blokadę we wszystkich zamkach. 
Układ sterowania blokadą zamków w pojazdach samochodo
wych składa się ze scalonego układu elektronicznego (US), 
elementów wykonawczych (M) oraz przekaźników elektro
magnetycznych (P) zasilających elementy wykonawcze (M). 
Układ sterowania blokadą zamków ma element czasowy (EC) 
zabezpieczający przed załączeniem elementów wykonawczych 
(M) ponad ustalony limit czasowy. Rezystor (R) elementu cza
sowego (EC) załączony jest równolegle do elementów wyko
nawczych (M), natomiast styk rozłączny elementu czasowego 
(EC) połączony jest szeregowo z połączonymi równolegle ele
mentami wykonawczymi (M). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 322304 (22)9602 22 6(51) B60T13/52 
B60T13/57 

(31) 95 9503099 (32) 95 03 17 (33) FR 
(86) 96 02 22 PCT/FR96/00281 
(87) 96 09 26 WO96/29220 PCT Gazette nr 43/96 
(71) BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE, 

Drancy, FR 
(72) Gautier Jean Pierre, Verbo Ulysse 
(54) Hamulcowe urządzenie wspomagające 

wyposażone we wlot powietrza o 
adaptacyjnym bezpośrednim przepływie 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest hamulcowe pneumatycz
ne urządzenie wspomagające wykorzystujące dwa źródła ciś
nienia powietrza i zawierające sztywną obudowę podzieloną 
przez przesuwną ściankę uszczelniającą (4) na przynajmniej 
dwie komory (3b). Przesuwna ścianka może być uruchamiana 
przez różnicę ciśnień, spowodowaną przez uruchomienie za
woru, pomiędzy ciśnieniami dostarczanymi do komór, w celu 
napędzania tłoka pneumatycznego (5) wspierającego zawór 
kontrolny (7), przy czym wnętrze (50) wspomnianego tioka jest 
oddzielone od drugiego źródła poprzez filtr oczyszczający (14). 
Hamulcowe urządzenie wspomagające zawiera zespół uszczel
niający o kontrolowanym otwieraniu (16) przewidziany pomię-
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dzy drugim źródłem ciśnienia (A), a wnętrzem (50) Koka, w celu 
kontrolowania kanału wlotu powietrza (15) łączącego drugą 
komorę (3b) z drugim źródłem ciśnienia (A), przy jednoczesnym 
omijaniu filtra (14) i zaworu (7), przy czym zespół elastyczny (17) 
reaguje na różnicę ciśnień pomiędzy wnętrzem tłoka, a drugim 
źródłem ciśnienia, w celu selektywnego umożliwiania otwierania 
zespołu uszczelniającego, gdy wspomniana różnica ciśnień 
przekroczy z góry przewidziany próg. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 321129 (22) 97 07 15 6(51) B61D 3/18 
(31) 96 9608856 (32) 96 07 16 (33) FR 
(71) GECALSTHOM TRANSPORT SA, Paryż, 

FR 
(72) Chappet Philippe, Lambert Michel, Filhol 

Jean-Jacques 
(54) Pojazd kolejowy do łączonego transportu 

szynowo-drogowego i jednostka pociągowa, 
zawierająca taki pojazd 

(57) Niniejszy wynalazek dotyczy pojazdu kolejowego do 
łączonego transportu szynowo - kolejowego, zawierającego 
ruchomą platformę (4) oraz wózki kolejowe (3), rozmieszczone 
po obu stronach tej platformy (4), charakteryzującego się tym, 
że długość ruchomej platformy (4) jest taka, być możliwe było 
przyjmowanie jedynie zestawów przegubowych, takich jak ciąg
niki i naczepy oraz tym, że rozstaw czopów (6) ostoi (2) jest 
maksymalnie zredukowany dzięki temu, że czopy (6) są umie
szczone przed pierwszą osią wózków wagonowych (3) przy 
jednoczesnym rozłożeniu obciążenia pomiędzy pierwszą i dru
gą oś wózka (3). 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 315234 (22)96 0710 6(51) B61H 7/00 
(71) Gospodarstwo Pomocnicze Zakład 

Produkcyjny ZAPMET przy Zakładzie 
Karnym w Kamińsku, Kamińsk 

(72) Skolik Wojciech, Drwięga Andrzej, 
Bartkiewicz Jan, Detyna Jerzy, Szeler Jerzy, 
Popenda Stanisław 

(54) Górniczy wóz transportowy 
(57) Górniczy wóz transportowy posiada ramę, w której znaj

dują się gniazda do zamocowania co najmniej dwóch zestawów 
kołowych, zaczepów transportowych, elementów układu hamu
jącego i zespołu wyzwalającego. Układ hamujący składa się z 
obrotowych podchwytów szynowych (4), zamocowanych do osi 
(2) kół (3) i pierścieniowo-klinowych nakładek (5), nałożonych 
na koła jezdne (3), przy czym impuls do zadziałania układu 
hamującego pochodzi od odśrodkowego czujnika (7) prędkości 
obrotowej, zamocowanego na kołach jezdnych (3). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 317568 (22) 96 12 18 6(51) B62D 1/04 
(31) 96TO 613 (32)96 0716 (33) IT 
(71) Gestmd-M.B.MANIFATTURADI 

BRUZOLO Spa, Bruzolo, IT 
(72) De Filippo Emilio 
(54) Kierownica do pojazdów mechanicznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kierownica do pojazdów 

mechanicznych, w której skład wchodzi metalowa rama nośna 
(1), utworzona z obręczy (4) oraz w zasadzie cylindrycznych 
prętów (5, 6), łączących obręcz (4) z centralną piastą (3). Do 
łączenia prętów (5, 6) z obręczą (4) służą zbliżone kształtem do 
litery V metalowe tuleje (9), każda z pierwszą rurową obejmą (10) 
do mocowania na obręczy oraz z drugą rurową obejmą (11) do 
mocowania odpowiedniego pręta (5, 6), która jest sztywno po
łączona z pierwszą obejmą (10) za pomocą integralnej, podwój
nie usztywnionej ścianki (12). 

(7 zastrzeżeń) 



Nr 2 (628) 1998 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 25 

A1(21) 317571 (22) 96 12 18 6(51) B62D 1/04 
(31) 96TO 608 (32)960716 (33) IT 
(71) Gestind-M.B. MANIFATTURA DI 

BRUZOLO Spa, Bruzolo, IT 
(72) De Filippo Emilio 
(54) Kierownica do pojazdów mechanicznych 
(57) Kierownica do pojazdów mechanicznych, w której skład 

wchodzi obudowa (3) z tworzywa sztucznego uformowana wo
kół ramy (4) z co najmniej jednym bocznym gniazdem (12) z 
osadzonym w nim przełącznikiem (9) klaksonu. Boczne gniazdo 
(12) obudowy (3) jest ograniczone przez sprężyście odkształcal-
ną integralną membranę przednią (15) obudowy (3), stanowiącą 
naciskowy element roboczy przełącznika (9). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 315136 (22) 96 07 06 6(51) B62D 25/20 
(75) Baranowski Grzegorz, Gdańsk 
(54) Oparcie nóg kierowcy w samochodzie 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji oparcia nóg 

kierownicy w samochodzie, w którym nad podłogową płytą (2) 
karoserii pojazdu samochodowego (3), przed przednim siedze
niem znajduje się ruchoma, podtrzymująca nogi kierowcy płyta 
(1), przemieszczana w położenie górne i dolne elektromechani
cznymi mechanizmami (4). Położenie ruchomej, podtrzymują
cej płyty (1) jest zsynchronizowane z położeniem nożnych, 
sterujących dźwigni (5). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 315326 (22) 96 07 18 6(51) B64C 19/00 
GO6F3/00 

(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
Warszawa 

(72) Cieślik Andrzej, Górka Józef, Paszek 
Sławomir 

(54) Zestaw do wprowadzania danych 
nawigacyjno-celowniczych do pokładowego 
komputera statku powietrznego 

(57) Zestaw do wprowadzania danych nawigacyjno-celow
niczych do pokładowego komputera charakteryzuje się tym, 
że urządzenie do przenoszenia danych ze stanowiska (1) do 
wypracowywania i dystrybucji danych do pokładowego 
komputera (3) ma postać przenośnego pulpitu (2), utworzo
nego z mikrokomputera (4) z lokalną klawiaturą (5), z którym 
są połączone pamięć (6) nieulotna, wskaźnik (7) alfanumerycz
ny oraz bloki (8, 9) dopasowania wejść/wyjść mikrokomputera 
(4) ze stanowiskiem (1) do wypracowywania i dystrybucji da
nych lub pokładowym komputerem (3) statku powietrznego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 321038 (22) 97 07 09 6(51) B65B 55/10 
(31) 96 680901 (32) 96 0716 (33) US 
(71) Elopak Systems AG, Glattbrugg, CH 
(72) Kucera Mark Robert, Owen Barry Charles, 

Rogalski Edward M. 

(54) Urządzenie do nakładania obsady wylewowej 
pojemnika i sposób nakładania obsady 
wylewowej pojemnika 

(57) Urządzenie i sposób do nakładania obsad wylewowych 
na pojemniki, zawierające aplikator, mający liczne ramiona roz
łożone dookoła osi, przy czym każde ramię ma w swej strefie 
odległego końca zespół odbiorczy, przystosowany do pobie
rania obsady i zespół napędowy do obracania aplikatora tak, 
aby ustawiać kątowo każde ramię dla pobrania obsady i dalej 
kątowo dla umieszczania ramienia w położeniu gotowości do 
nałożenia obsady na pojemnik, charakteryzuje się tym, że apli
kator (12) ma cztery ramiona, zaś zespół napędowy (56) jest 
przystosowany do obracania aplikatora (12) tak, aby ustawiać 
kątowo pierwsze i drugie ramię, przytrzymujące odpowiednio 
pierwszą i drugą obsadę (28), gotowe do współbieżnego nało
żenia pierwszej i drugiej obsady (28) na odpowiedni pierwszy 
i drugi pojemnik (16) i tak, aby kątowo umieścić trzecie i czwarte 
ramię dla pobrania odpowiednio trzeciej i czwartej obsady (28). 

(19 zastrzeżeń) 
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A1(21) 322423 (22) 96 03 26 6(51) B65Ô 59/00 
B65B 43/52 

(31) 95 9506541 (32)95 03 30 (33) GB 
(86) 96 03 26 PCT/US96/04052 
(87) 96 10 03 WO96/30264 PCT Gazette nr 44/96 
(71) THE MEAD CORPORATION, Dayton, US 
(72) Chalendar Eric 
(54) Urządzenie do pakowania pudeł 

transportowych, zwłaszcza puszkami i 
butelkami 

(57) Urządzenie do pakowania pudeł transportowych, zwła
szcza puszkami i butelkami jest wyposażone w ciąg bez końca 
elementów (L1, L2) transportujących pudła, które są przemiesz
czane przez podobne, ale niezależne przenośniki łańcuchowe 
(16a, 16b). Położenie elementu transportującego (L1) stykające
go się z przednią ścianą pudła jest regulowane względem 
położenia elementu transportującego (L2) stykającego się z 
tylną ścianą pudła, powodując zmianę odległości sąsiednich 
elementów transportujących (L1,L2) w zależności od szerokości 
pudła pakowanego za pomocą tego urządzenia. Odległość 
sąsiednich elementów transportujących (L1,12) jest niezmienna 
podczas pakowania pudła. 

(11 zastrzeżeń) 

A1 (21) 320994 (22) 97 07 07 6(51) B65D 6/04 
(31) 96 29611809 (32) 96 07 06 (33) DE 
(71) FULDA VERPACKUNG STABERNACK 

IR GmbH, Fulda, DE 
(72) Traud Gerhard, Schuppen Jochen, Koch 

Bernhard 
(54) Opakowanie transportowe i sprzedażne oraz 

sposób wytwarzania opakowania 
(57) Transportowe i sprzedażne opakowanie (1) pakowa

nych razem produktów zwężających się ku górze jest utworzone 
z dwóch oddzielnych wykrojów z kartonu, z których jeden sta
nowi oddzielny nośnik towarów. Opakowanie jest złożone z 
dwóch części i może być wytwarzane, napełniane i sklejane 
maszynowo, a jego regatowe nośniki towarów mogą być łatwo 
i bezpiecznie oddzielane od drugiej części opakowania. Wykrój 
nośników towaru złożony jest z dwóch dennych odcinków (4), 
które mają pomiędzy sobą dwa ścienne odcinki (6), które są 
połączone ze sobą linią perforacji. Do dennych odcinków (4) 
dołączone są przegubowo boczne ścianki (16, 18) i ścianki 
czołowe (21,22), na których wykonane są płytki klejące (23, 24, 
25), a do odcinków ściennych (6) dołączone są przegubowo 
boczne ścianki (32, 34), przy czym każde dwie graniczące ze 
sobą ścianki boczne są ze sobą rozłączał nie połączone przez 
linię perforacji. Pierścieniowy wykrój złożony jest z czterech 
odcinków (41,42,44) pierścieniowej ścianki, które są zaginane 
w pierścieniową tuleję i są łączone przez płytkę klejącą dołą
czoną przegubowo do wolnego końca jednego zewnętrznego 
odcinka (41) ścianki pierścieniowej. Odcinki (41, 42) pierście
niowej ścianki i płytka klejąca są oddzielane przez przejściową 
linię perforacji (49), która przechodzi w czwartym odcinku (44) 
pierścieniowej ścianki w podwójną linię gięcia. Wykrój podwój
nej tacy jest tak umieszczony wokół sklejonego pierścieniowego 
wykroju i klejony, że odcinki (6) ścianek wykroju podwójnej tacy 
przylegają ściśle do odcinka pierścieniowej ścianki wykroju 
pierścieniowego, przy czym linia perforacji pomiędzy tylnymi 
odcinkami (6) ścianek jest usytuowana nad linią perforacji (49) 
w odcinku pierścieniowej ścianki. W odcinku (42) pierścieniowej 
ścianki wykonany jest przynajmniej jeden chwytowy otwór (51), 
w którym umieszczona jest mocująca płytka (52), która jest 
połączona rozłączalnie z odcinkiem (42) pierścieniowej ścianki 
i jest zamocowana na granicznej bocznej ściance (16,18) noś
nika towarów. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 322173 (22) 96 03 20 6(51) B65D 41/34 
(31) 95 408078 (32) 95 03 22 (33) US 
(86) 96 03 20 PCT/US96/03927 
(87) 96 09 26 W096/29257 PCT Gazette nr 43/96 
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(71) PRECISION VALVE CORPORATION, 
Yonkers,US 

(72) Blake Robert R., MX; Tansey Charles M., 
AU 

(54) Zakrętka, zwłaszcza do butelek z opaską 
zabezpieczającą 

(57) Zakrętka (10), zwłaszcza do butelek, z opaską zabezpie
czającą (11), przeznaczona jest do szczelnego zamykania bu
telek i innego rodzaju pojemników. Opaska zabezpieczająca 
(11) jest przymocowana do dolnej krawędzi zakrywki (14) za 
pomocą łamliwych mostków (13b) i przynajmniej jednego 
dłuższego niełamliwego mostka (13a). Opaska zabezpiecza
jąca (11) jest zaopatrzona w wewnętrzne segmentowe żebro 
opierające się swą górną powierzchnią na dolnej powierzchni 
kołnierza szyjki pojemnika. W korpusie (12) opaski (11) jest 
usytuowana kątowa szczelina (17), której pozioma część (61) 
kończy się pod niełamliwym mostkiem (13a) lub w jego pobliżu. 
Pod końcem (62) poziomej części (61) szczeliny jest usytuowa
na łamliwa część (63) opaski (11). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 322255 (22) 96 02 09 6(51) B65D 71/00 
(31) 95 19505468 (32) 95 02 17 (33) DE 
(86) 96 02 09 PCT/EP96/00535 
(87) 96 08 22 W096/25345 PCT Gazette nr 38/96 
(71) SFS INDUSTRIE HOLDING AG, 

Heerbrugg, CH 
(72) Baumgartner Stefan, Gasser Daniel, Maurer 

Jürg, Seifert Walter 

(54) Pakiet podkładek 
(57) W pakiecie podkładek (1) transportowanych w stosie, 

gdzie są ułożone zasadniczo równolegle do siebie, w podkład
kach (1) przewidziane są przynajmniej po dwa przelotowe otwo
ry (2). Drut (9) z metalu lub tworzywa sztucznego, mający 
zasadniczo kształt litery U, jest swymi ramionami (7', 7") wpro
wadzany w dwa przelotowe otwory (2) stosu podkładek (1). 
Wolne końce (8') ramion (J', 7") wystające ze stosu, są zagięte 
w przybliżeniu do położenia (8) pod kątem prostym do danego 
ramienia (7', 7"). Przez odpowiednie działanie siły na mostek 
(7) lub przedłużenie (10) drut (9) jest wyciągany z powrotem ze 
stosu podkładek (1) z odginaniem wolnych końców (8') z po
wrotem. 

(6 zastrzeżeń) 

Al (21) 322201 (22) 96 03 14 6(51) B65P 75/32 
(31) 95 257 (32) 95 0315 (33) DK 
(86) 96 0314 PCT/DK96/00101 
(87) 96 0919 W096/28363 PCT Gazette nr 42/96 
(71) DANISCO A/S, Copenhagen, DK 
(72) Schulz Werner 
(54) Opakowanie zawierające dolną część w 

kształcie korytka oraz pokrywkę 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest opakowanie zawierające 

dolną część (1) w kształcie korytka zawierającą otwór przykryty 
pokrywką (2) spojoną szczelnie z dolną częścią (1) wzdłuż 
obwodowej krawędzi (10) tak, aby utworzyć szczelne pomiesz
czenie. W celu utworzenia odrywalnej części pokrywającej (15), 
pokrywka (2) jest zrywalnie spojona z dolną częścią (1) wzdłuż 
części jej krawędzi za pomocą pierwszej linii spojenia. Pierwsza 
linia spojenia rozciąga się pomiędzy dwoma końcowymi pun
ktami umieszczonymi na linii (23) biegnącej w poprzek otworu 
dolnej części (1). Ponadto, pokrywa (2) jest mocno spojona z 
krawędzią (10) dolnej części (1) co najmniej w krawędziowych 
częściach dolnej części bezpośrednio sąsiadujących z wymie
nionymi punktami za pomocą innych linii spojenia. Na części 
wymienionej linii (23) pokrywka (2) jest utworzona z pierwszego 
giętkiego plastikowego arkusza (14). Zrywalna część pokrywa
jąca (15) ma większą sztywność niż pierwszy plastikowy arkusz 
(14), co najmniej w części, która jest położona najdalej od linii 
łączących (23) pomiędzy dwoma końcowymi punktami. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 322384 (22) 96 02 20 6(51) B65D 81/26 
(31) 95 95104281 (32) 95 03 23 (33) EP 
(86) 96 02 20 PCT/US96/02246 
(87) 96 09 26 W096/29264 PCT Gazette nr 43/96 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Lake Kirk Wallace, Van den Branden Bruno, 

Rogers Neil John 
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(54) Środek osuszający do systemów 
odpowietrzających 

(57) Wynalazek dotyczy opakowania, lub nakrycia dla opa
kowania do umieszczania w nim lepkiego ciekłego produktu. 
Opakowanie lub nakrycie zawiera środek odpowietrzający. Wy
mieniony środek odpowietrzający pozwala przechodzić gazom 
pomiędzy wnętrzem i otoczeniem zewnętrznym opakowania, 
gdy ciśnienie wewnątrz wymienionego opakowania różni się od 
ciśninia otoczenia zewnętrznego. Wymienione opakowanie lub 
nakrycie zawiera ponadto środek, który poprawia ściekanie 
nachlapanego produktu z wymienionego środka odpowietrza
jącego z powrotem do pojemnika. 

(17 zastrzeżeń) 

A1 (21) 322213 (22) 95 03 16 6(51) B65D 81/34 
(86) 95 03 16 PCT/GB95/00565 
(87) 96 09 19 W096/28365 PCT Gazette nr 42/96 
(71) TETLEY GB LIMITED, Londyn, GB 
(72) Kenney Alan George 
(54) Torebka do zaparzania 
(57) Torebka do zaparzania (2) zawiera dwie ścianki wyko

nane z porowatego materiału, połączone ze sobą na ich obrzeżu 
(3), w celu utworzenia pojemnika (4) zawierającego substancję 
zaparzaną (5). Dwa dalsze rejony (6) ścianek oddalone od ich 
obrzeża (3) są także połączone ze sobą. Sznurek do pociągania 
(7) wchodzi (8) i wychodzi (9) z pojemnika (4) oraz jest zapętlony 
wewnątrz pojemnika (4) dookoła połączonych rejonów (6). Koń
ce sznurka (7) znajdujące się na zewnątrz torebki do zaparzania 
mogą być wyposażone w etykiety (10). Podczas używania, 
pociąganie końców sznurka (7) w przeciwnych kierunkach (11) 
powoduje przynajmniej częściowe zapadnięcie się torebki, w 
ten sposób wyciskając z niej pozostały płyn. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 321055 (22) 97 07 10 6(51) B65D 85/72 
(31)96 679359 (32)96 0711 (33) US 
(71) DART INDUSTRIES INC, Orlando, US 
(72) Lillelund Stig, DK; Daenen Robert H.C.M., 

BE 
(54) Pojemnik na artykuły spożywcze 
(57) Pojemnik na wypieki/ciastka, zawiera tacę (14) oraz 

pokrywę (16) przymocowywaną ponad tacą (14). Rączka (18) 
integralnie utworzona z tacą (14) posiada przeciwległe krańce 
rozłącznie zamykane w przeciwległych szczelinach tacy. Na 
każdym krańcu rączki wprowadzone są występy zatrzaskujące 
(52), które są rozłącznie zamykane w pozycji zamkniętej, przez 

opuszczenie tulei zamykających (60), przy czym odchylenie 
wywołane przez krzywkę, rozłącznie umieszcza występ zatrza
skujący (52) w pozycji zamkniętej. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 321083 (22) 97 07 11 6(51) B65F 3/02 
(31) 96 19628140 (32) 96 07 12 (33) DE 
(71) ZÖLLER-KIPPER GMBH, Mainz, DE 
(72) Fahrion Otmar 
(54) Urządzenie do chwytania pojemników 
(57) Opisane jest urządzenie chwytające, za pomocą które

go mogą być chwytane różnej wielkości pojemniki na śmieci 
(1a). Oba ramiona chwytające (10a, 10b) są połączone za po
mocą mechanizmu równoległowodowego (20a, 20b) z głowicą 
chwytaka (40), która może się wychylać wokół teoretycznego 
punktu przegubu (24) względem obudowy (60), przymoco
wanej do urządzenia opróżniającego. Dźwignie kierujące 
(32a, 32b) oraz (26a, 26b), stanowiące mechanizm równo-
ległowodowy (20a) i (20b), tworzą z przynależnymi ramionami 
chwytającymi w każdym położeniu kąt ostry (a). Przednie 
dźwignie kierujące (26a, 26b) są przedłużone do przodu 
poza ich teoretyczny punkt przegubu (23) na głowicy chwy
taka (40) i na swoich wolnych końcach posiadają element 
oporowy (28a, 28b). 

(23 zastrzeżenia) 
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A1(21) 321417 (22) 97 07 30 6(51) B65G 1/12 
B65G 47/52 

(71) PREFABET-OSŁAWA DĄBROWA 
Spółka Akcyjna, Osława Dąbrowa 

(72) Protasewicz Mirosław, Teus Henryk, 
Łosiński Ryszard 

(54) Zestaw urządzeń do układania bloczków, 
zwłaszcza betonu komórkowego, na paletach 

(57) Wynalazek rozwiązuje problem mechanicznego ukła
dania bloczków, zwłaszcza z betonu komórkowego, na pale
tach. Istota wynalazku polega na tym, że stanowi on zestaw 
urządzeń, który składa się z urządzenia do obrotu o 90°C (1), 
podnośnika łańcuchowego stacjonarnego (2), przenośnika łań
cuchowego podnoszonego (3), ustawionego prostopadle do 
przenośnika stacjonarnego (2) oraz urządzenia do odbioru gór
nej warstwy bloczków (4) z palet, ustawionych na przenośniku 
stacjonarnym (2). 

(4 zastrzeżenia) 

A3(21) 315304 (22) 96 07 15 6(51) B65G 3/02 
(61) 299788 
(71) Kopalnia Piasku MACZKI-BÓR Spółka z 

o.o.., Sosnowiec 
(72) Drąg Andrzej, Urbański Henryk, Tabor 

Adam, Stocerz Andrzej 
(54) Sposób uszczelniania składowisk odpadów 

pogórniczych 
(57) Sposób dotyczy uszczelniania składowisk odpadów po

górniczych za pomocą odpadów energetycznych, zwłaszcza 
popiołów lotnych w postaci pulpy popiołowej (4), którą wytwarza 
się na stanowisku rozładowczym i kieruje rowem otwartym (5) 
zlokalizowanym w pobliżu krawędzi skarpy zwałowiska (1), w 
rejon pracy sprzętu zwałującego odpady pogórnicze tak, aby 
pulpa popiołowa (4) na trasie przepływu wnikała w zwał aż do 
jego nasycenia. Zwałowisko (1) uszczelnia się sekcyjnie, po
przez budowanie kolejnych zapór (7) w rowie otwartym (5) dla 
spiętrzania poziomu pulpy popiołowej (4), którą kieruje się do 
wspomnianego rowu dwuetapowo, stosując najpierw pulpę za
wierającą 55 - 60% wagowych popiołów, a następnie po poja
wieniu się wycieku tej pulpy ze skarpy zwałowiska (1) i/lub 
poprzez zaporę (7) w rowie otwartym (5), pulpę o zawartości 
popiołów 60 - 70% wagowych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 315323 (22) 96 07 16 6(51) B65G 3/02 
(71) Elektrownia OPOLE SA, Brzezie 
(72) Rokita Jerzy 
(54) Sposób eksploatacji otwartego składowiska 

odpadów paleniskowych 
(57) Sposób eksploatacji składowisk odpadów palenisko

wych polega na tym, że wypełnianie kwater składowiska doko
nywane jest warstwami o zróżnicowanej grubości, przy czym 
warstwy grubsze (1), korzystnie o grubości 1,5 - 3 m, tworzy się 
z wprowadzanych na składowisko odpadów paleniskowych w 
postaci zawiesiny w wodzie, zaś warstwy cieńsze (2), korzystnie 
o grubości 0,3 - 0,6 m tworzy się z wprowadzanej na składowisko 
zawiesiny odpadów paleniskowych w wodzie, korzystnie zaś 
zawiesiny popiołów lotnych w wodzie, do której uprzednio wpro
wadza się mineralny środek wiążący w ilości 2 - 20%, a korzyst
nie 5 -10% w stosunku do masy popiołów lotnych, znajdujących 
się w zawiesinie, przy czym cieńszą warstwę izolującą wytwarza 
się po wysezonowaniu warstwy grubszej, korzystnie do wy
schnięcia do stanu naturalnej wilgotności, natomiast wypełnia
nie kwater składowiska prowadzi się przemiennie w czasie. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 322405 (22) 97 0117 6(51) B66F 11/04 
(31)96 592585 (32)96 0126 (33) US 
(86) 970117 PCT/US97/00732 
(87) 97 07 31 WO97/27140 PCT Gazette nr 33/97 
(71) FIGGIE INTERNATIONAL INC, 

Willoughby, US 
(72) Young Paul E., Engvall David P. 
(54) System przegubowej platformy roboczej 

napowietrznej 
(57) System platformy roboczej napowietrznej posiada ze

spół podnoszący, zawierający ramię górne równoległowodowe 
(22) oraz ramię dolne równoległowodowe (20). Ramiona górne 
i dolne (22,20) są podnoszone i obniżane za pomocą pojedyn
czego cylindra podnoszącego (38), zamontowanego pomiędzy 
podstawą systemu i ramieniem górnym (22). Względny ruch 
obrotowy ramion górnego i dolnego (22, 20) jest sterowany 
przez połączenie rozrządowe (76), łączące ramiona górne i 
dolne (22, 20). Platforma robocza (28) zamontowana na końcu 
wysięgnika (26) obrotowo połączonego z belką teleskopową 
(24) obrotowo połączoną z ramieniem górnym (22) jest utrzymy
wana w poziomie, podczas ruchu belki, dzięki pracy ukształto-
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wania cylindra głównego i cylindra podrzędnego. Cylinder 
podrzędny jest umieszczony w położeniu ogólnie poziomym. 
Cylinder (42) wysięgnika powodujący ruch wysięgnika (26) jest 
zamocowany w poprzek przekątnej wysięgnika (26). 

(24 zastrzeżenia) 

A1 (21) 322335 (22) 95 03 21 6(51) B67B 7/72 
(86) 95 03 2V PCT/GB95/00642 

(87) 9609 26 W096/29276 PCT Gazette nr 43/96 
(71) WILLIAM LEVENE LIMITED, Middlesex, 

GB 
(72) Pereira Joseph Augustine Terence 
(54) Otwieracz do puszek 
(57) Otwieracz do puszek posiada dwie ruchome względem 

siebie części korpusu (1,2), przy czym jedna część zawiera 
obrotowe kółko tnące (8), a druga zawiera obrotowe kółko 
napędowe (12), których osie są równoległe. Otwieracz jest tak 
skonstruowany, aby utrzymywał obrzeże puszki pomiędzy dwo
ma kółkami i aby poruszał się wokół puszki, gdy kółko napędo
we (12) jest obracane, podczas gdy kółko tnące (8) wytwarza 
obwodowe cięcie. Kółko napędowe (12) jest tak ukształtowane, 
aby odkształcać obrzeże w trakcie jego cięcia, a kółko tnące (8) 
posiada część korpusu, uformowaną pod kątem w kierunku 
zewnętrznym, przylegającą do ostrza tnącego, przystosowaną 
do stykania się z zewnętrzną stroną obrzeża poniżej cięcia, 
dla przyłożenia siły w kierunku przeciwnym do kółka napędo
wego (12). 

(12 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1 (21) 315268 (22) 96 07 12 6(51) C02F 3/20 
(75) Tatarek Tomasz, Jasień; Tatarek Wojciech, 

Jasień 
(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków 

bytowo-gospodarczych w osadniku z kręgów 
betonowych 

(57) Wynalazek dotyczy rozwiązania biologicznej oczysz
czalni ścieków bytowo-gospodarczych o niewielkiej przepusto
wości przewidzianej do zabudowania w osadniku (1) z kręgów 
betonowych. Wkład cylindryczny (2), umieszczony współosio
wo we wnętrzu osadnika (1), tworzy wraz z urządzeniem 
napowietrzająco-cyrkulacyjnym (7), posiadającym dyfuzor (9) 
zasilany sprężonym powietrzem oraz rurę cyrkulacyjną (8), 
komorę napowietrzania (6) ścieków z osadem czynnym. Oczy
szczone ścieki poprzez komorę stabilizacji (15) i galerię 
przelewową (16) odprowadzane są poza osadnik (1). 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 321127 (22) 97 07 15 6(51) C03B 9/00 
(31)96 679781 (32)96 0715 (33) US 
(71) Owens-Brockway Glass Container Inc., 

Toledo, US 
(72) Hayes Dan M., Hauser Russell M-, Olson 

Dudley T., Nuzum Robert E. 
(54) Zespół formy do wytwarzania wyrobów 

szklanych 
(57) Zespół formy (10) do wytwarzania wyrobów szklanych 

zawiera pierścień (12), utworzony z pary rozdzielnych elemen
tów formy (12a, 12b) oraz obsadę (14), która otacza zasadniczą 
część formy wzdłuż osi. Forma jest rozdzielna względem obsa
dy (14), zaś zewnętrzna strona każdego segmentu formy jest 
zaopatrzona w liczne żebra chłodzące (12e). Obsada (14) formy 
jest utworzona z pary rozdzielnych sekcji (16, 18, 46), które 
posiadają przechodzący przez nią kanał przepływu (20). Kanał 
przepływu (20) jest promieniowo otwarty w celu doprowadzenia 
cieczy do wnętrza wokół żeber (12e) sąsiedniego elementu 
(12a, 12b) formy. W każdej sekcji (16,18) obsady (14) formy jest 
zamocowana perforowana osłona (26), która zmienia sposób 
przepływu cieczy z sekcji obasy formy na żebra (12e) sąsiednie
go elementu (12a, 12b) formy. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 322208 (22)96 0313 6(51) C03C13/00 
C03B3/00 

(31)95 9505153 (32)95 0314 (33) GB 
(86) 96 03 13 PCT/EP96/01063 
(87) 96 0919 W096/28395 PCT Gazette nr 42/96 
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, 

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

Rust, Jensen Leif Moller 
(54) Sposób wytwarzania włókien mineralnych 
(57) Sposób wytwarzania włókien M MV obejmujący topienie 

w piecu materiału surowcowego w celu wytworzenia roztopio
nego materiału mineralnego, oraz formowanie włókien z rozto
pionego materiału, znamienny tym, że wsad surowców zawiera 
mieszaninę przynajmniej dwóch typów brykietów (a) i (b) o 
wielkości przynajmniej 50 mm, przy czym każdy z tych typów 
ma inny skład chemiczny, oraz przynajmniej 30% wagowych 
wsadu surowcowego jest zapewniane przez brykiety (b) oraz 
tym, że brykiet (a) posiada początkową temperaturę 1240°C lub 
niższą, a brykiet (b) ma temperaturę topienia 1200°C lub wyższą, 
przy czym początkowa temperatura topienia brykietu (b) jest 
przynajmniej o 20°C wyższa od początkowej temperatury to
pienia brykietu (a), albo, że brykiety mają całkowity skład 
chemiczny, który w przypadku gdy mają one postać brykietów 

jednego typu, zapewnia początkową temperaturę topienia (I), 
oraz brykiety (b) mają początkową temperaturę topienia, która 
jest przynajmniej o 20°C wyższa niż początkowa temperatura 
topienia (I). 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 321407 (22) 97 07 29 6(51) C03C 25/06 
(71) Politechnika Krakowska im.Tadeusza 

Kościuszki, Kraków 
(72) Ostrowski Czesław, Żelazny Sylwester 
(54) Sposób otrzymywania nieorganicznych 

włókien gipsowych 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że gips naturalny, syn

tetyczny lub odpadowy poddaje się procesowi roztwarzania w 
kwasie solnym o stężeniu 8-20%, korzystnie 10-12% i o stosunku 
fazy stałej do ciekłej zapewniającej uzyskanie roztworu nasyco
nego w temperaturze wrzenia, a następnie gorący nasycony 
roztwór dwuwodnego siarczanu wapnia poddaje się procesowi 
powolnego schładzania do temperatury pokojowej. Osad złożo
ny z włókien gipsowych oddziela się od roztowru w znany 
sposób. Do roztworu macierzystego dodaje się 0,2-2% Fe lub 
0,1 -1 % A1 w stosunku do masy gipsu lub 1 % aldehydu dwumety-
loaminobenzoesowego w stosunku do roztworu kwasu solnego. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 322272 (22) 96 0116 6(51) C04B 7/14 
(31) 95 404902 (32) 95 03 15 (33) US 
(86) 96 0116 PCT/US96/00279 
(87) 96 0919 W096/28397 PCT Gazette nr 42/96 
(71) TEXAS INDUSTRIES, INC., Dallas, US 
(72) Young Rom D. 
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania 

klinkieru cementowego z zastosowaniem 
żużlu wielkopiecowego 

(57) Ujawniono proces i urządzenie, umożliwiające dodawa
nie pokruszonego i przesianego żużlu wielkopiecowego do 
podawanego surowca, wprowadzanego do podajnika pieca 
obrotowego do wypalania klinkieru cementowego. 
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Żużel wielkopiecowy pokruszono i przesiano, aby uzy
skać żużel wielkopiecowy o wielkości ziaren 50,8 mm (2") śred
nicy lub mniejsze. Urządzenie (10) zawiera piec obrotowy (12) 
wzmocniony przez kołnierze (14), które obracają się wraz z 
piecem. Piec posiada podajnik (16) i spust (18). Źródło paliwa 
(20) wytwarza płomień (22) w części spustowej pieca obrotowe
go. Pasy przenośnikowe (24) transportują podawany surowiec 
do pieca i żużel wielkopiecowy (44) jest przenoszony do poda
wanego surowca (48) przez urządzenie transportujące (46). 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 315314 (22) 96 07 17 6(51) C04B 16/08 
(75) Kogut Edyta, Świerklaniec 
(54) Beton lekki 
(57) Beton lekki, składający się z cementu, wody, plastyfika

tora i ewentualnie z pyłu dymnicowego, charakteryzuje się tym, 
że zawiera granulat styropianowy o średnicy granulek od 1 do 
3 milimetrów. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 322357 (22) 96 03 14 6(51) C04B 16/08 
(31) 95 9500266 (32)95 03 24 (33) BE 
(86) 96 03 14 PCT/EP96/01084 
(87) 9610 03 WO96/30315 PCT Gazette nr 44/96 
(75) Blocken Wilfried, Hoeselt, BE 
(54) Zaprawa izolacyjna 
(57) Zaprawa izolacyjna o dobrych własnościach termoizo

lacyjnych zawiera co najmniej 70% objętościowych, korzystnie 
co najmniej 80%, przetworzonego wtórnie, rozdrobnionego 
twardego poliuretanu, resztę cementu i ewentualnie dodatki, 
ponadto wodę do związania. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 315138 (22) 96 07 08 6(51) C04B 26/00 
(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków; Zakłady 

Chemiczne ORGANIKA-AZOT Spółka 
Akcyjna, Jaworzno 

(72) Jarecki Włodzimierz, Dębski Mieczysław, 
Chwiałkowska Barbara, Maniowski 
Zbigniew, Gierczak Czesław, Makowska 
Barbara, Matuszewska Elżbieta, 
Kwiatkowska Dagmara, Łabuda Bożena 

(54) Sposób wytwarzania kompozycji 
utwardzającej do chemoutwardzalnych mas 
rdzeniowych 

(57) Sposób wytwarzania kompozycji utwardzającej do che
moutwardzalnych mas rdzeniowych charakteryzuje się tym, że 
w jednym procesie otrzymuje się mieszaninę kwasów sulfono
wych, w ten sposób, że do nadmiaru kwasu siarkowego wpro
wadza się al kilo benzen lub mieszaninę alkilobenzenów, z 
wyjątkiem toluenu, prowadząc proces sulfonowania w tempera
turze 100°C. Następnie wprowadza się toluen, prowadząc dalej 
proces sulfonowania, oddestylowując powstającą wodę. Proces 
sulfonowania przerywa się przy zawartości wolnego kwasu siar
kowego w ilości 5-10% wagowych i oddestylowuje się nadmiar 
toluenu. Z kolei wprowadza się alkohol wielowodorotlenowy lub 
mieszaninę alkoholi wielowodorotlenowych, a powstałą miesza
ninę rozpuszcza się w rozpuszczalniku zawierającym 0,5-3,0% 
wagowych kwasu borowego, przy czym korzystnie rozpuszczal
nikiem jest alkohol jednowodorotlenowy lub mieszanina alkoho

lu jednowodorotlenowego i wody odebranej podczas procesu 
sulfonowania. 

(2 zastrzeżenia) 

A3(21) 315265 (22) 96 07 11 6(51) C05C 3/00 
(61) 293326 
(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 
(72) Sas Józef, Skowroński Bolesław, Malczewski 

Zbigniew, Dankiewicz Maria, Gruszecki 
Włodzimierz, Biskupski Andrzej, Wyszyński 
Władysław, Bendlewski Tomasz, Szmigiel 
Tadeusz 

(54) Sposób wytwarzania nawozów zawiesinowych 
azotowo-fosforowo-potasowych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest uzupełnienie sposobu wy
twarzania nawozów zawiesinowych azotowo-fosforowo-potaso
wych, zawierających jako główne składniki azot, fosfor i potas 
oraz jako składniki dodatkowe siarkę i/lub magnez według 
patentu Nr 167503. 

W środowisku wodnym homogenizuje się, intensywnie 
mieszając, fosforan amonowy i/lub surowiec wyjściowy zawie
rający fosforany, przy czym fosforan amonowy wprowadza się 
w ilości do 80% wagowych P2O5 w stosunku do wprowadzone
go P2O5 w materiale wyjściowym, uzupełnia azot do zamierzo
nej wartości wodą amoniakalną i dodaje tlenki i/lub krzemiany 
pierwiastków mikroelementowych Cu, Mn, Zn w postaci drobno 
zmielonego szkliwa i/lub kwas borowy i/lub boraks i/lub boro-
kalcyt w ilości do 5% wagowych ich sumy. Surowiec wyjściowy 
stanowi najkorzystniej osad poneutralizacyjny, zawierający fo
sforany w ilości 18-26% P5O5, otrzymywany we wstępnym etapie 
neutralizacji ekstrakcyjnego kwasu fosforowego węglanami 
i/lub wodorotlenkami sodu i/lub potasu i/lub amonu. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 322204 (22) 96 03 12 6(51) C07C 46/00 
C07C 50/16 

(31) 95 9502988 (32) 95 03 15 (33) FR 
(86) 96 03 12 PCT/FR96/00383 
(87) 96 0919 WO96/28410 PCT Gazette nr 42/96 
(71) ELFATOCHEMS.A.,Puteaux,FR 
(72) Devic Michel 
(54) Sposób wytwarzania 2-etyloantrachinonu 
(57) Sposób polega na tym, że z ety lobenzenu i bezwodnika 

ftalowego w mieszaninie ciekłej HF i BF3 wytwarza się kompleks 
kwasu 2-(4'-etylobenzoilo)benzoesowego (EBB) o wzorze EBB 
■ nHF • mBF3, który następnie rozkłada się do prawie całkowi
tego wyeliminowania HF i BF3. Pozostały osad cyklizuje się w 
stężonym kwasie siarkowym lub oleum do zanieczyszczonego 
2-etyloantrachinonu (EAC), który wyodrębnia się i następnie 
oczyszcza stosując zasadowy roztwór wodny oraz po stopieniu 
przez "sublimację", otrzymując EAC o czystości wystarczającej 
do stosowania do wytwarzania nadtlenku wodoru. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 322407 (22)9602 05 6(51) C07C 59/305 
C07C 59/353 
C07C 59/315 
C07C 47/198 
C07D 257/04 
A61K 31/19 

(31) 95 409780 (32)95 03 24 (33) US 
(86) 96 02 05 PCT/US96/01639 
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(87) 96 10 03 WO96/30328 PCT Gazette nr 44/96 
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY, 

Morris Plains, US 
(72) Bisgaier Charles Larry, Creger Paul Leroy, 

Saltiel Alan Robert, Tafuri Sherrie Rae 
(54) Etery dialkilowe zawierające karboksylowe 

lub tetrazolowe grupy końcowe 
(57) Etery dialkilowe o wzorze I zawierające karboksylowe 

lub tetrazolowe grupy końcowe obniżają poziom Lp(a) oraz 
triglicerydów i podwyższają poziom HDL-cholesterolu i stąd są 
przydatne w leczeniu chorób naczyniowych oraz cukrzycy insu-
linoniezależnej. Związki te można stosować także do obniżania 
poziomu cholesterolu LDL, cholesterolu VLDL, apolipoproteiny 
B oraz do zwiększania poziomu apolipoprotein A-1 i apolipopro
teiny E w osoczu. 

(32 zastrzeżenia) 

A1(21) 320991 (22) 97 07 07 6(51) C07C 63/06 
(31)96 19627411 (32)96 07 09 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Antons Stefan, Steffan Guido, Fiege Helmut 
(54) Sposób dekarboksylacji chlorowcowanych 

aromatycznych kwasów karboksylowych 
(57) Chlorowcowane aromatyczne kwasy karboksylowe 

poddaje się reakcji dekarboksylacji w taki sposób, że ogrzewa 
się je w obecności wody w temperaturze 80-180°C bądź w 
obecności wody i innych kwasów w temperaturze przekracza
jącej 80°C. 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 315313 (22) 96 07 17 6(51) C07C 67/02 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej 

im.Prof.Ignacego Mościckiego, Warszawa 
(72) Ciborowski Stanisław 
(54) Sposób otrzymywania czystych, mało lotnych 

estrów 
(57) Wynalazek dotyczy przerobu zanieczyszczonych kwa

sów organicznych na czyste estry wyższych alkoholi. Cel osiąga 
się przez estryfikacjętych kwasów niższymi alkoholami, oczysz
czenie otrzymanych estrów przez destylację, a następnie trans-
estryfikację estrów niższych alkoholi za pomocą wyższych 
alkoholi. Tę ostatnią operację prowadzi się w obecności orga
nicznych soli cynku, co zapewnia otrzymanie bezbarwnego 
produktu. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 322329 (22) 96 03 15 6(51) C07C 67/36 
C07C 69/33 

(31) 95 19510324 (32)95 03 22 (33) DE 
(86) 96 03 15 PCT/EP96/01123 
(87) 96 09 26 WO96/29300 PCT Gazette nr 43/96 

(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 
Ludwigshafen, DE 

(72) Langguth Ernst, Schneider Regina, Lippert 
Ferdinand, Höhn Arthur 

(54) Sposób wytwarzania estrów kwasu 
3-pentenowego przez karbonylowanie 
alkoksybutenów 

(57) Sposób wytwarzania estrów kwasu 3-pentenowego 
przez karbonylowanie alkoksybutenów w obecności kataliza
tora i rozpuszczalnika, w podwyższonej temperaturze i pod 
zwiększonym ciśnieniem, polega na tym, że co najmniej jeden 
Ci-Cio-alkoksybuten, w którym grupa alkoksylowa znajduje się 
w pozycji allilowej do podwójnego wiązania, poddaje się reakcji 
z tlenkiem węgla w temperaturze wynoszącej 60-140°C i pod 
ciśnieniem cząstkowym tlenku węgla wynoszącym 3-30 MPa, w 
obecności katalizatora na bazie palladu. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 322200 (22)96 02 21 6(51) C07C 237/46 
A61K 49/00 
A61K 49/04 

(31) 95 19510864 (32) 95 03 16 (33) DE 
(86) 9602 21 PCT/EP96/00735 
(87) 96 09 19 W096/28415 PCT Gazette nr 42/96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE 
(72) Błaszkiewicz Peter, Speck Ulrich, Krause 

Werner 
(54) Środek kontrastowy do zdjęć rentgenowskich 

dla tomografii komputerowej i urografii 
(57) Wynalazek dotyczy nowego środka kontrastowego do 

zdjęć rentgenowskich na osnowie związków o wzorze ogólnym 
(I), ich stosowania oraz sposobu ich wytwarzania. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 322212 (22)96 03 04 6(51) C07C 303/32 
C07C 309/42 

(31) 95 404654 (32) 95 0315 (33) US 
(86) 96 03 04 PCT/US96/02887 
(87) 96 09 19 W096/28417 PCT Gazette nr 42/96 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Burns Michael Eugene, US; Simpson 

Anthony Joseph, GB 
(54) Sposób wytwarzania aktywatorów wybielacza 
(57) Sposób wytwarzania estrów fenolosulfonianowych 

kwasów hydrokarboiloaminowych, znamienny tym, że (a) 
poddaje się reakcji kwas aminowy o wzorze R-C(=0)-N(H)-
(CH2)nC(=0)OM lub R-N(H)-C(=0)(CH2)nC(=0)OM, w którym 
n oznacza od 1 do 8, M oznacza atom wodoru lub sól metalu 
alkalicznego, R oznacza podstawnik C1-C14, z halogenkiem 
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kwasowym z wytworzeniem odpowiedniego halogenku kwasu 
aminowego i (b) wytworzony halogenek kwasu aminowego w 
etapie (a) poddaje się reakcji z fenoiosurfonianem w obecności 
wody i zasady. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 322169 (22)96 03 07 6(51) C07C 311/00 
C07D 317/62 
C07D 319/18 
C07D 277/64 
C07D 307/82 
C07D 235/32 
C07D 277/82 
A61K 31/34 
A61K 31/36 

A61K 31/415 
A61K 31/425 

(31)95 401838 (32)95 0310 (33) US 
95 478625 95 0607 US 

(86)96 03 07 PCT/US96/02682 
(87) 96 09 19 W096/28418 PCT Gazette nr 42/96 
(71) G.D.SEARLE & CO., Chicago, US 
(72) Getman Daniel P., Decrescenzo Gary A, 

Freskos John N., Vazquez Michael L., 
Sikorski James A, Devadas Balekudru, 
Nagarajan Srinivasan, McDonald Joseph J. 

(54) Sulfonyloalkanoiloaminohydroksyetyloaminos 
ulfonamidy jako inhibitory proteazy 
retrowirusowej 

(57) Wybrane sulfonyloalkanoiloaminohydroksyetyloami-
nosulfonamidy o wzorze ogólnym (I) są skuteczne jako inhibito
ry proteazy retrowirusowej, a zwłaszcza jako inhibitory proteazy 
HIV. Wynalazek dotyczy takich inhibitorów proteazy retrowiru
sowej, a zwłaszcza dotyczy nowych związków, kompozycji i 
sposobu hamowania proteaz retrowirusowych, takich jak prote-
aza ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), zapobiega
nia infekcji lub rozprzestrzenianiu się retrowirusa oraz leczenia 
infekcji retrowirusowej. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 322211 (22)96 03 04 6(51) C07D 211/22 
C07D 211/26 
C07D 401/12 
A61K 31/445 

(31) 95MI 491 (32) 95 0314 (33) IT 
(86) 96 03 04 PCT/EP96/00903 
(87) 96 0919 W096/28424 PCT Gazette nr 42/96 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 

S.P.A, Firenze, IT 
(72) Cereda Enzo, Bignotti Maura, Martino 

Vincenzo, Schiavi Giovanni Battista, 
Sagrada Angelo 

{54) Estry i amidy dipodstawionej 1,4-piperydyny 
wykazujące działanie antagonistyczne wobec 
receptora 5-HT4 

(57) Ujawniono nowe farmakologicznie aktywne estry i ami
dy dipodstawionej 1,4-piperydyny o działaniu antagonistycz-
nym wobec 5-HT4, przedstawione ogólnym wzorem (I), spsoby 
ich wytwarzania oraz kompozycje farmaceutyczne zawierające 
takie związki. 

(15 zastrzeżeń) 

O ^NH-CO-Y 
-CH2-CÍ d) 

A1(21) 322309 (22)96 0315 6(51) C07D 211/94 
C07B 63/04 

(31) 95 19510184 (32) 95 03 21 (33) DE 
(86)960315 PCT/EP96/01122 
(87) 96 09 26 W096/29311 PCT Gazette nr 43/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Koch Andreas, Aumüller Alexander, Mitulla 

Konrad, Tremmel Gregor, Herbst Holger 
(54) 4-acyloaminopiperydyno-N-oksyle 
(57) Przedmiotem zgłoszenia są 4-acyloaminopiperydyno-

N-oksyle o wzorze A1 B1. w którym A1 oznacza atom wodoru albo 
organiczny rodnik, a B oznacza rodnik o wzorze ogólnym 2a, 
w którym podstawniki mają następujące znaczenie R1-R ozna
czają grupę Ci-C4-alkilową, przy czym R1 i R2 oraz R3 i R4 

ewentualnie połączone są także w pierścień 5- albo 6-członowy, 
R5 oznacza atom wodoru albo grupę Ci-C4-alkilową, a R6 ozna
cza atom wodoru albo grupę Ci-Cia-alkilową. Przedmiotem 
zgłoszenia jest też sposób wytwarzania tych związków oraz 
zastosowanie 4-acyloaminopiperydyno -N-oksyli. 

Związki według wynalazku służą do stabilizacji organi
cznych materiałów przed szkodzącym działaniem rodników, 
zwłaszcza przy destylacji polimeryzujących rodnikowo mono
merów, jak przede wszystkim styrenu. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 320952 (22)97 07 04 6(51) C07D 215/00 
C07D 221/00 
A61K 31/44 

(31)96 19627419 (32)96 07 08 (33) DE 
97 19707199 97 02 24 DE 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(72) Schmidt Gunter, Brandes Arndt, 
. Angerbauer Rolf, Lögers Michael, 

Müller-Gliemann Matthias, Schmeck 
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Carsten, Bremm Klaus-Dieter, Bischoff 
Hilmar, Schmidt Delf, Schuhmacher 
Joachim, Giera Henry, Pauken Holger, Naab 
Paul, Conrad Michael, Stoltefuss Jürgen 

(54) Cykloalkano-pirydyny, sposób ich 
wytwarzania oraz zawierające je środki 
lecznicze 

(57) Ujawniono w szczególności sposób wytwarzania cyklo-
alkano -pirydyn o wzorze ogólnym 1, który polega na tym, że w 
związkach o ogólnym wzorze 2 za pomocą reagentów w myśl 
reakcji Wittiga, Grignarda albo reakcji Li-organicznej syntetyzu
je się podstawnik D w obojętnych rozpuszczalnikach. 

Cykloalkano-pirydyny nadają się do stosowania jako 
substancje czynne w środkach leczniczych, w szczególno
ści w środkach leczniczych do leczenia dyslipidemii i miaż
dżycy tętnic. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 321087 (22) 97 07 11 6(51) C07D 215/227 
(31) 96 9608667 (32) 96 07 11 (33) FR 
(71) ADIR ET COMPAGNIE,Courbevoie,FR 
(72) Cordi Alex, Desos Patrice, Lepagnol Jean, 

Morain Philippe, Lestage Pierre 
(54) Nowe związki 2-(lH)-chinolinonowe, sposób 

ich wytwarzania oraz zawierające je 
kompozycje farmaceutyczne 

(57) Ujawniono m.in. związki o wzorze (1), w którym Ri, Ra, 
Ra, które są takie same albo różne, oznaczają atom wodoru, 
atom chlorowca, ewentualnie podstawioną grupę alkilową, 
grupę nitrową, grupę cyjanową, grupę aminosulfonylową, 
ewentualnie podstawioną grupę imidazolilową albo ewentual
nie podstawioną grupę pirolilową albo alternatywnie, jeżeli dwa 
z nich znajdują się przy sąsiadujących atomach węgla, tworzą 
z atomami węgla, do których są przyłączone, ewentualnie pod
stawiony pierścień benzenowy lub pierścień cykloalkilowy, w 
którym grupa -CH2- może być ewentualnie zastąpiona przez 
grupę -NR-, R4 oznacza grupę hydroksylową, alkoksylową, fe-
noksy ewentualnie podstawioną lub aminową ewentualnie pod
stawioną, ich izomery oraz ich sole addycyjne z przyjętą w 
farmacji zasadą. 

Związki o wzorze (1) są użyteczne jako inhibitory zjawisk 
patologicznych, zwłaszcza neurotoksycznych, związanych z na-
daktywacją szlaków neurotransmisyjnych przez pobudzające 
aminokwasy. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 320954 (22)97 07 04 6(51) C07D 221/04 
A61K 31/44 

(31) 96 19627430 (32) 96 07 08 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Brandes Arndt, Lögers Michael, Schmidt 

Gunter, Angerbauer Rolf, Schmeck Carsten, 
Bremm Klaus-Dieter, Bischoff Hilmar, 
Schmidt Delf, Schuhmacher Joachim 

(54) Pirydyny skondensowane z układem 
bicyklicznym, sposób ich wytwarzania i leki 
je zawierające 

(57) Pirydyny skondensowane z układem bicyklicznym o 
wzorze ogólnym 1 wytwarza się w taki sposób, że do odpowied
niego aldehydu w wyniku reakcji Wittiga lub Grignarda wprowa
dza się w obojętnym rozpuszczalniku przy użyciu odczynnika 
metaloorganicznego podstawnik D i ewentualnie następnie ty
powymi metodami wprowadza się lub zmienia pozostałe pod
stawniki. Pirydyny skondensowane z układem bicyklicznym są 
odpowiednie jako substancje czynne w lekach, zwłaszcza w 
lekach do leczenia hiperlipoproteinemii i stwardnienia tętnic. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 321130 (22)97 0715 6(51) C07D 231/16 
(31) 96 19628778 (32) 96 07 17 (33) DE 

96 19632920 96 0816 DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Heuer Lutz, Müller Nikolaus, Steffan Guido 
(54) Nowe estry nitropirazolowe, sposób ich 

wytwarzania oraz sposób wytwarzania z nich 
nitropirazoloamidu 

(57) Nowe estry nitropirazolowe o wzorze 2, w którym R1 

oznacza grupę Ci-Ce-alkilową, wytwarza się na drodze nitro
wania odpowiednich estrów pirazolowych. Estry nitropirazolo
we umożliwiają wytwarzanie nitropirazoloamidów w prosty i 
opłacalny sposób, co powoduje udoskonalenie procesu wy
twarzania substancji czynnych z nitropirazoloamidu jako związ
ku pośredniego. 

(10 zastrzeżeń) 



36 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2 (628) 1998 

A1(21) 322362 (22)96 0314 6(51) C07D 231/56 
C07D 401/12 
C07D 403/12 
C07D 413/12 
A61K 31/415 
A61K 31/445 

A61K 31/47 
A61K 31/495 

(31) 95 405119 (32)95 0316 (33) US 
95 485956 95 06 07 US 

(86)96 0314 PCT/US96/03551 
(87) 96 10 31 W096/33713 PCT Gazette nr 48/96 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Catlow John Thomas, Cohen Marlene Lois, 

Martinelli Michael John, Schaus John 
Mehnert, Swanson Steven Phillip, 
Thompson Dennis Charles, Wilson Thomas 
Michael 

(54) Indazolokarboksyamidy 
(57) Indazolokarboksyamidy o podanym wzorze ogólnym są 

stosowane jako antagoniści lub częściowi agoniści receptora 
serotoniny 5-HÏ4 i dostarczają sposobów leczenia zaburzeń 
spowodowanych lub wywołanych dysfunkcją receptora 5-HT4. 

(23 zastrzeżenia) 

Al(21) 322178 (22)96 03 07 6(51) C07D 239/52 
(31)95 404215 (32)95 0314 (33) US 
(86) 96 03 07 PCT/US96/02548 
(87) 96 0919 W096/28428 PCT Gazette nr 42/96 
(71) E.I.DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY, Wilmington, US 
(72) Mrowca Joseph John 
(54) Sposób wytwarzania 4,6 

-dimetoksy-2- [(fenoksykarbonylo) amino] 
pirymidyny 

(57) Sposób wytwarzania 4,6-dimetoksy-2-[(fenoksykarbo-
nylo) -amino] pirymidyny, polega na tym, że 2-amino-4,6 -dime-
toksypirymidynę poddaje się reakcji z chloromrówczanem 
fenylu w obojętnym rozpuszczalniku w obecności receptora 
kwasu. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 322279 (22)9602 26 6(51) C07D 275/04 
A01N 43/80 

(31) 95 9505377 (32) 95 03 17 (33) GB 
(86) 96 02 26 PCT/GB96/00427 
(87) 96 09 26 WO96/29320 PCT Gazette nr 43/96 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) James Mark Robert 

(54) Sposób wytwarzania 
l,2-benzoizotiazolin-3-onów 

(57) Sposób wytwarzania związku o wzorze 1 polega na tym, 
że bisamid o wzorze 2 poddaje się reakcji w wodzie lub rozpusz
czalniku organicznym zawierającym wodę z wodorosiarczynem 
lub czynnikiem uwalniającym wodorosiarczyn. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 322249 (22)96 0111 6(51) C07D 401/04 
A61K 31/535 

(31) 95 369964 (32) 95 0109 (33) US 
95 472366 95 06 07 US 

(86)96 0111 PCT/US96/00546 
(87) 960718 W096/21452 PCT Gazette nr 32/96 
(71) SMITHKLINE BEECHAM 

CORPORATION, Philadelphia, US 
(72) Adams Jerry Leroy, US; Gallagher Timothy 

F., US; Garigipati Ravi Shanker, IN; Boehm 
Jeffrey Charles, US; Sisko Joseph, US; Lee 
John Cheung-Lun 

(54) 1,4,5 -podstawione pochodne imidazolu 
użyteczne jako inhibitory cytokiny 

(57) Wynalazek w szczególności dotyczy związków o poda
nym niżej wzorze ogólnym. Opisano m.in. sposób wytwarzania 
ty eh tri-podstawionych imidazoli. Wymienione pochodne imida
zolu są użyteczne w leczeniu chorób, w których pośredniczy 
cytekina i stanowią składnik kompozycji farmaceutycznych sto
sowanych do leczenia chorób powiązanych przyczynowo z 
cytokiną. 

(49 zastrzeżeń) 

A1(21) 322160 (22)96 03 07 6(51) C07D 405/00 
A61K 31/557 

(31) 95 403251 (32) 95 03 10 (33) US 
(86) 96 03 07 PCT/US96/03090 
(87)960919 W096/28419 PCT Gazette nr 42/96 
(71) VIVUS INCORPORATED, Menlo Park, US 
(72) Trampota Miroslav, US; Zak Bohumil, CZ 
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(54) Sposób wytwarzania prostagladyn El, E2 i 
ich analogów z użyciem reagentów 
furylomiedziowych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób syntezy prosta-
glandyn Ei, E2 i ich pochodnych. Proces jest "jednonaczynio
wym" sposobem, w którym 2-furylolit, cyjanek miedzi, niższy 
alkilolřtowy reagent i (E)-alkenylostannan lub halogenek łączy 
się z cyklopentanonem o wzorze (II). W reakcji powstaje żądana 
prostaglandyna z wydajnością 80% lub wyższą. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 322326 (22)960315 6(51) C07D 405/06 
A61K 31/40 

(31) 95 406619 (32)95 03 20 (33) US 
96 606312 96 0311 US 

(86) 96 0315 PCT/US96/03611 
(87) 96 09 26 WO96/29073 PCT Gazette nr 43/96 
(71) MERCK & CO INC., Rahway, US 
(72) Meinke Peter T., Shin Thomas, Fisher 

Michael H. 
(54) Pochodne kwasu nodulisporowego 
(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych kwasu nodu

lisporowego będących środkami roztoczobójczymi, przeciwpa-
sożytniczymi, owadobójczymi i przeciw robakom. 

(31 zastrzeżeń) 

A1(21) 322277 (22)96 0214 6(51) C07D 409/10 
C07D 413/10 
C07D 417/10 
A01N 43/56 

(31) 95 19506572 (32)95 02 24 (33) DE 
(86) 96 02 14 PCT/EP96/00635 
(87) 96 08 29 WO96/26206 PCT Gazette nr 39/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Von Deyn Wolfgang, Hill Regina Luise, 

Kardorff Uwe, Engel Stefan, Otten Martina, 
Vossen Marcus, Plath Peter, Rang Harald, 
Harreus Albrecht, König Hartmann, Walter 
Helmut, Westphalen Karl-Otto, Misslitz Ulf 

(54) Pochodne pirazol-4-ilo-benzoilu 
(57) Ujawniono w szczególności chwastobójcze pochodne 

pirazol -4-ilo-benzoilu o wzorze 1, w którym L, M oznaczają atom 
wodoru, grupy jak Ci-Ce-alkil, Cř-Ce-alkenyl, C2-Ce-a!kinyl, Ci-
C4-alkoksy, przy czym te grupy ewentualnie są podstawione, 
dalej oznaczają atomy chlorowca, grupę cyjano, nitro, grupę 
-(Y)n-S(0)mR7 albo -00n-CORB, Z oznacza 5- albo 6-członowy 
heterocykliczny, nasycony albo nienasycony rodnik, zawierają
cy 1-3 heteroatomów wybranych z grupy obejmującej tlen, 
siarkę albo azot, który ewentualnie jest podstawiony albo który 
z dokondensowanym, ewentualnie podstawionym pierścieniem 
fenylowym, dokondensowanym rodnikiem karbocyklicznym 
albo dokondensowanym, ewentualnie podstawionym drugim 
rodnikiem heterocyklicznym tworzy bicykliczny układ, Q ozna-

cza przyłączony przez pozycję 4 pierścień pirazolu o wzorze 2 
oraz stosowane w rolnictwie sole związków o wzorze 1. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 320953 (22)9707 04 6(51) C07D 487/04 
(31)96 19627431 (32)9607 08 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Schmeck Carsten, Müller-Gliemann 

Matthias, Schmidt Gunter, Brandes Arndt, 
Angerbauer Rolf, Lögers Michael, Bremm 
Klaus-Dieter, Bischorf Hilmar, Schmidt Delf, 
Schuhmacher Joachim 

(54) Heterocyklicznie skondensowane pirydyny, 
sposób ich wytwarzania oraz zawierające je 
środki lecznicze 

(57) Przedmiotem wynalazku są heterocyklicznie skonden
sowane pirydyny o ogólnym wzorze 1, które wytwarza się drogą 
reakcji związków o ogólnym wzorze 2 z reagentami metaloor
ganicznymi, w obojętnych rozpuszczalnikach, wprowadzając 
według reakcji Grignarda lub Wittiga podstawnik D i ewentual
nie zmienia się lub wprowadza znanymi metodami pozostałe 
podstawniki. Heterocyklicznie skondensowane pirydyny nadają 
się do stosowania jako substancje czynne w środkach leczni
czych, zwłaszcza w środkach leczniczych do leczenia hiperlipo-
proteinemii oraz miażdżycy tętnic. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 322380 (22)96 03 05 6(51) C07D 487/04 
A61K 31/505 

(31) 95 402268 (32) 95 0310 (33) US 
(86) 96 03 05 PCT/US96/02971 
(87) 96 09 19 W096/28429 PCT Gazette nr 42/96 
(71) SANOFI PHARMACEUTICALS, INC., 

Malvern, US 
(72) Bacon Edward R., Daum Sol J., Singh Baldev 
(54) 6-podstawione pirazoIo[3,4-d] 

pirymidyn-4-ony, preparaty zawierające te 
związki oraz metody ich wykorzystania 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze I, gdzie R1 jest 
tertbutylem lub cyklopentylem, R3 jest metylem, etylem lub 
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feny lornety lem, X jest grupą -CH2-, -O- lub -NH- i R6 jest fenylem 
(lub fenylem podstawionym ) lub gdzie X jest grupą -CH2-, R6 

jest dodatkowo 2-, 3- lub 4-pirydynylem, 1-pirolilem, 1-benzi-
midazolilem, 1,2,3,4-tetrahydro-2-izochinolinylem, 1,2,3,4-tetra-
hydro -1-chinolinylem, hydroksylem, 1-imidazolilem, 1-niższo-
alkil-2-3-4 lub 5-pirolilem, 1-pirazolilem, 3-, 4- lub 5-izooksazoli-
lem (lub 3-, 4- lub 5- izooksazolilem podstawionym przy jakim
kolwiek dostępnym węglu przez rodnik niższo-alkilowy), 
2-tienylem lub 3-tienylem lub akceptowalną z punktu widzenia 
farmaceutycznego solą powstającą po dodaniu kwasu lub sol-
watowaną solą. Związki o wzorze I posiadają właściwości inhi-
bitowania c-GmP-PDE V i z uwagi na tę właściwość są użyteczne 
w leczeniu niewydolności serca i/lub nadciśnienia. Związki o 
wzorze I w połączeniu z azotanami są użyteczne w odwracaniu 
lub zmniejszaniu indukowanej azotanami tolerancji i leczeniu 
dusznicy bolesnej, zastoinowej niewydolności serca i zawału 
mięśnia sercowego. Wynalazek odnosi się także do połączeń o 
zastosowaniu farmaceutycznym, które zawierają związek o 
wzorze I łącznie z akceptowalnymi z punktu widzenia farma
ceutycznego nośnikami, środkami wspomagającymi, rozcień
czalnikami lub zarobkami. Wynalazek dotyczy także metody 
wpływania na inhibicję cGMP-fosforodiesterazy w organizmach 
ssaków, metody leczenia niewydolności serca i/lub nadciśnie
nia u ssaków, metody odwracania lub zmniejszania induko
wanej azotanami tolerancji w organizmach ssaków i metody 
leczenia dusznicy bolesnej, zastoinowej niewydolności serca i 
zawału mięśnia sercowego u ssaków. 

(36 zastrzeżeń) 

O 

A1(21) 315311 (22)96 0717 6(51) C07H 15/252 
(71) WALDPHARM Spółka z o.o., Warszawa 
(72) Priebe Waldemar, Fokt Izabela, Grynkiewicz 

Grzegorz, Ramza Jan, Szelejewski Wiesław 
(54) Sposób otrzymywania antybiotyków 

antracy klinowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowy sposób otrzymy

wania antybiotyków antracy kii nowych, w szczególności o 
wzorze 1, przez reakcję aglikonu z donorem glikozylowym, 
metodą obejmującą stadium utworzenia wiązania glikozydowe-
go. Oryginalną cechą wynalazku jest zastosowanie w syntezie 
odczynników glikozydujących, zawierających funkcję azydko-
wą, będącą prekursorem docelowej grupy aminowej. Opraco
wano różne metody prowadzenia reakcji glikozydowania i różne 
metody przekształcania grupy azydkowej w grupę aminową w 
cząsteczce syntetycznego prekursora. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 322360 (22)96 0319 6(51) C07H 15/252 
(31) 95MI 566 (32) 95 03 22 (33) IT 
(86) 96 03 19 PCT/EP96/01174 
(87) 96 09 26 W096/29335 PCT Gazette nr 43/96 
(71) SICOR SOCIETA' ITALIANA 

CORTICOSTEROIDI S.P.A, Mediolan, IT 
(72) Bigatti Ettore, Bianchi Francesco 

(54) Sposób wytwarzania antybiotyków 
antracy klinowych 

(57) Sposób wytwarzania antybiotyków z klasy antracyklin o 
wzorze (A), w którym R1 oznacza wodór, grupę OH lub OCOR2, 
gdzie R oznacza grupę Ci-C4-alkilową, obejmuje epimeryzację 
grupy 4'-hydroksylowej w reszcie daunozaminy poprzez wymia
nę nukleofilową grupy triflanowej (trrfluorometanosulfonowej) 
na grupę karboksylanową, przy czym epimeryzację przepro
wadza się na całej cząsteczce z ochranianymi grupami hydro
ksylowymi i kolejne przekształcenie do produktu końcowego, 
wykazującego aktywność przeciwnowotoworową. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 322199 (22)96 0313 6(51) C07J 13/00 
A61K 31/56 

(31) 95 19509729 (32) 95 03 13 (33) DE 
(86) 96 0313 PCT/EP96/01069 
(87) 96 09 19 W096/28462 PCT Gazette nr 42/96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE 
(72) Bohlmann Rolf, Rubanyl Gabor 

(54) 17-dwufluorometyleno-estratrieny 
(57) Wynalazek opisuje nowe 17-dwufluorometyleno-estra-

trieny o ogólnym wzorze I, w którym R1 oznacza atom wodoru 
lub grupę Ci-Cio-alkilową, R5 oznacza grupę metylową lub 
etylową, Pr oznacza atom wodoru lub zajmującą położenie-a 
lub -ß grupę C1-C10 -alkilową, R3 oznacza atom wodoru lub 
zajmującą położenie-a lub -ß grupę Ci-Cio-alkoksylową, R4 

oznacza zajmujący położenie-a lub -ß atom wodoru oraz 
A, B, D, E i G oznaczają po jednym atomie wodoru oraz 
ewentualnie dodatkowo co najmniej jedna z par podstawni
ków G i R2, R2 i R4 R4 i A, A i R* B i D, D i E oznacza wiązanie 
podwójne. Te nowe związki dysponują dotychczas dla 
steroidów nie opisanymi właściwościami przeciwutlenie-
niowymi i naczyniocnronnymi i są odpowiednie do wytwa
rzania preparatów farmaceutycznych. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 322163 (22) 96 03 07 6(51) C07K 5/062 
A61K 38/55 

(31) 95 402450 (32) 95 03 10 (33) US 
95 479071 95 06 07 US 

(86) 96 03 07 PCT/US96/02685 
(87) 96 0919 W096/28464 PCT Gazette nr 42/96 
(71) G.D.SEARLE & CO., Chicago, US 
(72) Getman Daniel P., Decrescenzo Gary A, 

Freskos John N., Vazquez Michael L., 
Sikorski James A., Devadas Balekudni, 
Nagarajan Srinivasan, Brown David L., 
McDonald Joseph J. 

(54) Hydroksyetyloaminosulfonamidy 
bis-aminokwasów jako inhibitory proteazy 
retrowirusowej 

(57) Wybrane hydroksyetyloaminosulfonamidy bis-amino
kwasów o wzorze ogólnym (I) są skuteczne jako inhibitory 
proteazy retrowirusowej, a zwłaszcza jako inhibitory proteazy 
HIV. Wynalazek dotyczy takich inhibitorów proteazy retrowiru
sowej, a zwłaszcza dotyczy nowych związków, kompozycji i 
sposobu hamowania proteaz retrowirusowych, takich jak prote-
aza ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), zapobiega
nia infekcji lub rozprzestrzenianiu się retrowirusa oraz leczenia 
infekcji retrowirusowej. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 322179 (22) 96 03 07 6(51) C07K 5/078 
A61K 38/55 

(31)95 402419 (32)95 0310 (33) US 
95 474117 95 06 07 US 

(86) 96 03 07 PCT/US96/02683 
(87) 96 0919 W096/28465 PCT Gazette nr 42/96 
(71) G.D.SEARLE & CO., Chicago, US 
(72) Getman Daniel P., Decrescenzo Gary A, 

Freskos John N., Vazquez Michael L., 
Sikorski James A, Devadas Balekudru, 
Nagarajan Srinivasan, Brown David L., 
McDonald Joseph J. 

(54) Hydroksyetyloaminosulfonamidy 
heterocyklokarbonyloaminokwasów jako 
inhibitory proteazy retrowirusowej 

(57) Wybrane hydroksyetyloaminosulfonamidy heterocy-
klokarbonyloaminokwasów o wzorze ogólnym (I), są skuteczne 

jako inhibitory proteazy retrowirusowej, a zwłaszcza jako inhibi
tory proteazy HIV. Wynalazek dotyczy takich inhibitorów prote
azy retrowirusowej, a zwłaszcza dotyczy nowych związków, 
kompozycji i sposobu hamowania proteaz retrowirusowych, 
takich jak proteaza ludzkiego wirusa niedoboru odporności 
(HIV), zapobiegania infekcji lub rozprzestrzenianiu się retrowi
rusa oraz leczenia infekcji retrowirusowej. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 322361 (22)96 03 21 6(51) C07K 7/00 
C07H 7/02 

A61K 31/70 
A61K 38/14 

(31) 95 407912 (32) 95 03 21 (33) US 
95 519203 95 08 25 US 

(86) 96 03 21 PCT/EP96/01244 
(87) 96 09 26 W096/29339 PCT Gazette nr 43/96 
(71) NOVARTIS AG,Bazylea,CH;THE 

SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE, La 
Jolla, US 

(72) Kajimoto Tetsuya, JP; Wong Chi-Huey, US 
(54) Fukopeptydy 
(57) Związki o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę 

CH3, a grupa Ri jest resztą peptydową lub też Ri oznacza grupę 
OH, zaś R jest resztą peptydową, wykazują działanie farmako
logiczne, w szczególności przeciwdziałają wiązaniu czynnika 
SLe do selektyny-E i służą do zapobiegania zaburzeniom oraz 
chorobom przebiegającym za pośrednictwem wiązania sele-
ktyn w procesie adhezji komórkowej oraz do leczenia tych 
zaburzeń i chorób. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 322299 (22)96 0318 6(51) C07K14/62 
A61K 38/28 

(31) 95 276 (32) 95 0317 (33) DK 
(86) 96 0318 PCT/DK96/00107 
(87) 96 09 26 W096/29344 PCT Gazette nr 43/96 
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(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK 
(72) Markussen Jan, Jonassen Ib, Hevelund 

Svend, Brandt Jakob, Kurtzhals Peter, 
Hansen Per Hertz, Kaarsholm Niels 
Christian 

(54) Pochodne insuliny 
(57) Pochodne insuliny, w których ugrupowanie lipofiiowe, 

posiadające 12-40 atomów węgla, wiąże się z grupą a-aminową 
aminokwasu N-terminalnego w łańcuchu B lub z grupą karbo
ksylową aminokwasu C-terminalnego w łańcuchu B, mają prze
dłużony profil działania. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 322254 (22)96 0318 6(51) C07K14/575 
A61K 38/22 

(31) 95 275 (32) 95 0317 (33) DK 
(86) 96 03 18 PCT/DK96/00106 
(87) 96 09 26 W096/29342 PCT Gazette nr 43/96 
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK 
(72) Jonassen Ib, Havelund Svend, Hansen Peter 

Hertz, Kurtzhals Peter, Halstrom John 
Broberg 

(54) Pochodne lipofilowych hormonów 
peptydowych 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest farmakologicznie aktywna 
pochodna hormonu peptydowego, w której pierwotny hormon 
peptydowy został zmodyfikowany przez wprowadzenie albo 
podstawnika lipofilowego W, do aminokwasu N-terminalnego, 
albo podstawnika lipofilowego Z, do aminokwasu C-terminalne
go pierwotnego hormonu peptydowego lub jego analogu, przy 
czym wspomniany podstawnik lipofilowy, posiadający 8-40 ato
mów węgla, ma przedłużony profil działania. 

(19 zastrzeżeń) 

A1 (21) 322177 (22) 96 03 04 6(51) C08F 4/603 
C08F 10/00 

(31) 95 402437 (32) 95 0310 (33) US 
(86) 96 03 04 PCT/US96/02891 
(87) 96 0919 WO96/28480 PCT Gazette nr 42/96 
(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY, 

Midland, US 
(72) Jacobsen Grant Berent, Wijkens Peter, 

Jastrzębski Johann T.B.H., Van Koten 
Gerard 

(54) Składnik katalizatora osadzony na nośniku, 
katalizator na nośniku, sposób ich 
wytwarzania, sposób polimeryzacji, związki 
kompleksowe i ich wytwarzanie 

(57) Ujawniono składnik katalizatora osadzony na nośniku, 
zawierający (a) materiał nośnika, związek metaloorganiczny 
oraz (b) związek aktywator, który obejmuje b.1) kation zdolny 
do reakcji ze związkiem metalu przejściowego i wytworzenia 
katalitycznie aktywnego kompleksu metalu przejściowego i b.2) 
kompatybilny anion zawierający do 100 atomów innych niż 
atomy wodoru i zawierający co najmniej jeden podstawnik obej
mujący resztę z aktywnym wodorem. Ujawniono także kataliza
tor na nośniku zawierający składnik katalizatora na nośniku i 
związek metalu przejściowego, sposób wytwarzania w/w skład
nika katalizatora i katalizatora na nośniku, proces polimeryzacji 
addycyjnej z użyciem katalizatora na nośniku, związki komple
ksowe i sposób ich wytwarzania. 

(23 zastrzeżenia) 

A1 (21) 315139 (22) 96 07 08 6(51) C08G 12/12 
(71) Przedsiębiorstwo 

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

(72) Maciejewski Mariusz, Bortel Edgard, 
Kochanowski Andrzej, Bereś Janusz, Glados 
Stanisław, Binko Andrzej 

(54) Sposób wytwarzania bezformaldehydowych 
żywic mocznikowych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania bez
formaldehydowych żywic mocznikowych, przeznaczonych 
zwłaszcza do otrzymywania pian polimerowych, klejów do 
drewna oraz środków dla wzmacniania i uszczelniania gruntu. 
Istotą tego sposobu jest to, że kondensacji poddaje się wodny 
roztwór mocznika i aldehydu glutarowego, najkorzystniej przy 
stosunku molowym w zakresie od 3:1 do 1:3, przy czym reakcję 
prowadzi się w temperaturach od -10 do 100°C, przy pH od 4,0 
do 11,0, ewentualnie w obecności regulatorów pH i modyfikato
rów, takich jak np. fosforany, aldehydoalkohole, związki wielo-
wodorotlenowe i/lub poliaminy. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 322387 (22) 96 03 08 6(51) C08J 9/14 
C08L 75/04 

(31) 95 410469 (32) 95 03 24 (33) US 
95 410458 95 03 24 US 
95 410608 95 03 24 US 
95 410247 95 03 24 US 
95 410177 95 03 24 US 

(86) 96 03 08 PCT/US96/03412 
(87) 96 10 03 WO96/30439 PCT Gazette nr 44/96 
(71) BAYER CORPORATION, Pittsburgh, US 
(72) Werner Joachim, Kane Scott A, Doerge 

Herman, Boonstra Eric F. 
(54) Azeotropowe kompozycje perfluoroheksanu 

albo 1,1,1)4,4,4- heksafluorobutanu, albo 1,3 
-dioksolanu oraz węglowodorów o 5 lub 6 
atomach węgla 

(57) Ujawniono, że azeotropowe kompozycje utworzone z a) 
jednego związku wybranego z grupy obejmującej 1) perfluoro-
heksan w ilości od około 26 do około 88% masowych, 2) 1,3-dio-
ksolan w ilości od około 4 do około 50% masowych i 3) 
1,1,1,4,4,4-heksafluorobutan w ilości od około 64 do około 87% 
masowych oraz b) jednego związku wybranego z grupy obej
mującej 1) 2-metylobutan w ilości od około 20 do około 74% 
masowych, 2) n-pentan w ilości od około 13 do około 53% 
masowych, 3) cyklopentan w ilości od około 75 do około 96% 
masowych, 4) 2-metylopentan w ilości od około 14 do około 79% 
masowych, 5) 3-metylopentan w ilości od około 13 do około 77% 
masowych lub 6) n-heksan w ilości od około 12 do około 69% 
masowych, przy czym suma procent molowych składnika a) i 
procent molowych składnika b) wynosi w przybliżeniu 100 pro
cent stanowią użyteczne porofory w wytwarzaniu sztywnych 
pianek poliuretanowych. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 321096 (22)97 07 08 6(51) C08L 3/02 
(31)96 2058 (32)96 0711 (33) CZ 
(71) Śkrobarny Horaždovice, a.s., Horaždovice, 

CZ 
(72) Pospiśil Ladislav, Vlnová Eva 
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(54) Sposób wytwarzania tworzyw plastycznych ze 
sterowaną żywotnością (trwałością} 

(57) Ujawniono sposób według którego skrobię pochodzącą 
z surowców naturalnych po wysuszeniu na pozostałość suchą 
90-99,9% masy właściwej miesza się z 0,5-10% masy właściwej 
kompatybilizatora, którym jest substancja zawierająca w mole
kule biegunowe i niebiegunowe cząsteczki, następnie miesza 
się z polistyrenem i tak powstałą mieszaninę, która zawiera od 
6-45% masy właściwej skrobi z kompatybilizatorem, ekstraduje 
się w ślimakowym ekstruderze i następnie wzbogaca. W korzy
stnym wykonaniu do powstałej mieszanki dodaje się substancję 
zawierającą nienasycone wiązania podwójne w ilości od 1-10% 
rnasy właściwej. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 321154 (22) 97 07 16 6(51) C08L 83/04 
(31) 96 19628904 (32) 96 07 18 (33) DE 

97 19702046 97 0122 DE 
(71) Degussa Aktiengesellschaft, Frankfurt, DE 
(72) Görl Udo, Lambertz Horst 
(54) Mieszaniny organosilanopolisulfanów i 

sposób wytwarzania mieszanek 
kauczukowych, zawierających te mieszaniny 

(57) Wynalazek dotyczy mieszanin organosilanopolisulfa
nów o ogólnym wzorze (RO)3Si(CH2)x S-Sz-S (Chte)* Si(OR)a, w 
którym R = alkil o łańcuchu prostym albo rozgałęzionym o 1-8 
atomach C, zwłaszcza 1-3 atomach C, x = liczba całkowita od 1 
do 8, z = 0 do 6, przy czym suma udziałów organosilanopolisul
fanów, w których z=0 i z= 1 wynosi > 80% (wag.), z tym, że 
udział związków, w których z = 0, pozostaje poniżej 80%, a 
udział organosilanopolisulfanów, w których z oznacza liczbę 
całkowitą od 2 do 6, w mieszaninach nie przekracza 20% wag. 
oraz mieszanek kauczukowych, wytworzonych z zastosowa
niem tych mieszanin, zwłaszcza na powierzchnie bieżne opon. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 322251 (22) 96 03 12 6(51) C08L 95/00 
(31) 95 402705 (32) 95 03 13 (33) US 
(86) 96 03 12 PCT/US96/03326 
(87) 96 0919 W096/28513 PCT Gazette nr 42/96 
(71) MATHY CONSTRUCTION COMPANY, 

Onalaska, US 
(72) Engber Steven L., Reinke Gerald H. 
(54) Kwasowo-reaktywne modyfikowane 

polimerami kompozycje asfaltowe oraz ich 
wytwarzanie 

(57) Ujawniono m.in. kwasowo-reaktywną modyfikowaną 
polimerem kompozycję asfaltową, która zawiera: (A) przynaj
mniej około 80 procent wagowych, w stosunku do kompozycji, 
asfaltu, (B) około 0,2 do około 15 procent wagowych, w stosunku 
do kompozycji, polimeru zawierającego dostępne grupy epo
ksydowe i posiadającego przeciętny ciężar cząsteczkowy przy
najmniej 2000 i (C) efektywną ilość kwasu celem wywołania 
wiązania chemicznego pomiędzy asfaltem i polimerem. Kompo
zycja wykazuje znacząco udoskonalone wartości sztywności 
według dynamicznego reometru ścinającego. Podczas testu za 
pomocą dynamicznego reometru ścianającego w temperatu
rach w zakresie od 42° do 82°C kompozycja wykazuje wartości 
sztywności G*/sin(<S), które są przynajmniej około 2 razy wyższe 
niż wartości sztywności asfaltu bez polimeru lub kwasu, przynaj
mniej około 1,5 raza wyższe niż kompozycji asfałt/polimer bez 
kwasu, w teście zgodnym z AASHTO TP5 wykazuje wartości G" 
składnika lepkościowego modułu zespolonego w przybliżeniu 
te same jak kompozycja asfalt/polimer bez kwasu w teście 
zgodnym z AASHTO TP5 w temperaturach w zakresie od 4°C do 

40°C. Kompozycja wykazuje również niskotemperaturową peł
zającą sztywność i wartości "m" w przybliżeniu takie same, jak 
te wykazywane przez asfalt bez polimeru lub kwasu w teście 
przy niskich temperaturach w zakresie od -42°C do 0°C zgodnie 
z testem SHRP Bending Beam Creep Stiffness test, AASHTO 
TP1. 

(41 zastrzeżeń) 

A1(21) 315190 (22) 96 07 10 6(51) C08L 101/06 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej 

im.Prof.Ignacego Mościckiego, Warszawa 
(72) Zieliński Witold, Jeziorska Regina, Bojarski 

Jerzy, Zimek Zbigniew, Jaczewska Teresa, 
Kalinowski Stanisław 

(54) Sposób otrzymywania termoplastycznych 
kompozycji polimerowych 

(57) Sposób otrzymywania termoplastycznych kompozycji 
polimerowych, zwłaszcza z poliolefin, polistyrenu, nasyconych 
poliestrów, kopolieteroestrów, kopolieteroimidów, poliwęgla
nów, polrtlenku fenylu, poliacetali, poliamidów, poliakrylanów, 
polimetakrylanów i polichlorku winylu oraz ich kopolimerów, 
terpolimerów i ich mieszanin, charakteryzuje się tym, że poli
mery te stapia się z wysokowrzącymi związkami 2-oksazoliny, 
korzystnie maleinem rycynylo-2-oksazoliny, metylomaleinia-
nem rycynylo-2 -oksazoliny lub metakrylanem rycynylo-2-oksa-
zoliny, a następnie napromieniowuje się wiązką szybkich 
elektronów w dawce od 1 do 50 kGy. Proces można również 
prowadzić dwuetapowo, przy czym w pierwszym etapie polime
ry, korzystnie poliolefiny lub polistyren stapia się z wysokowrzą
cymi związkami 2-oksazoliny i następnie napromieniowuje się 
wiązką elektronów w dawce od 1 do 50 kGy, zaś w drugim etapie 
zaszczepione grupami 2-oksazolinowymi polimery stapia się 
z polimerami, korzystnie nasyconymi poliestrami, kopoliete-
roestrami, kopolieteroimidami, poliwęglanami, politlenkiem 
fenylenu, poliacetalami, poliamidami, poliakrylanami, polimeta
krylanami i polichlorkiem winylu oraz ich kopolimerami, terpoli-
merami i ich mieszaninami. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 322210 (22)96 02 26 6(51) C08L 101/12 
C08K5/10 

(86) 96 02 26 PCT/US96/02591 
(87) 9708 28 WO97/31055 PCT Gazette nr 37/97 
(71) HOECHST CELANESE CORPORATION, 

Somerville, US 
(72) Forschirm Alex 
(54) Termoplastyczna kompozycja polimeryczna 

o zwiększonej odporności na zużycie 
(57) Samosmarująca kompozycja polimeryczna stanowi 

mieszankę stopową polimeru termoplastycznego oraz ukłdu 
smarującego, zawierającego poliolefinę o bardzo wysokim cię
żarze cząsteczkowym, tetrastearynian pentaerytrytu i węglan 
wapnia. Kompozycja może dodatkowo zawierać środki pomoc
nicze np. sole wapnia, antyutleniacze i stabilizatory. Można z 
niej wytwarzać kształtowane wyroby o korzystniejszej odporno
ści na zużycie powierzchniowe i niskich współczynnikach tarcia. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 322273 (22) 96 03 14 6(51) C09C 1/02 
(31) 95 407422 (32) 95 0317 (33) US 
(86) 96 03 14 PCT/US96/03546 
(87) 96 09 26 W096/29369 PCT Gazette nr 43/96 
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(71) MINERALS TECHNOLOGIES INC, New 
York, US 

(72) Donigian Dauglas Ward, Resnik Robert 
Kenneth, McFadden Michael Gregory 

(54) Papier do druku strumieniem rozpylonego 
tuszu zawierający nowy pigment ze 
strąconego węglanu wapniowego 

(57) Ujawniony jest udoskonalony papier do termicznego 
druku strumieniem rozpylonego tuszu, zawierający zestarzony 
cieplnie i/lub zmielony strącony węglan wapniowy ("PCC") i 
spoiwo. Procesy starzenia cieplnego i mielenia prowadzą do 
powstania odrębnych cząstek PCC o powierzchniowej morfolo
gii i własnościach chemicznych zwiększających zdolność PCC 
do wiązania się ze strumieniem rozpylonego tuszu, bez wiąza
nia na tyle mocnego, aby kolor tuszu ulegał zmianie. Zostały 
wytworzone papiery do druku strumieniem rozpylonego tuszu 
zawierające PCC oraz spoiwa, lepsze od uniwersalnych papie
rów biurowych, charakteryzujące się mniejszym strzępieniem, 
rozpływaniem i penetracją lub przebijaniem druku na drugą 
stronę, jak również lepszą gęstością optyczną, czasem wysy
chania i odpornością na wodę. W/w papier do druku strumie
niem rozpylonego tuszu jest porównywalny do dostępnych w 
handlu papierów opartych na krzemionce, lecz jego cena jest 
znacznie niższa. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 315270 (22) 96 07 12 6(51) C09D 5/00 
(75) Wiśniewski Andrzej, Włodawa 
(54) Sposób wytwarzania powłoki metalicznej na 

wyrobach metalowych 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem wytworzenia trwałej po

włoki metalicznej na wyrobach metalowych metodą napylania 
próżniowego. 

Sposób charakteryzuje się tym, że na oczyszczoną, 
powierzchnię wyrobu nakłada się podkładową warstwę lakie
rową następnie wyrób wygrzewa się, nakłada się kryjącą war
stwę metaliczną metodą napylania próżniowego, a następnie 
ochronną warstwę lakierową i suszy ją. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 322167 (22) 96 03 05 6(51) C09K 3/00 
(31) 95 9500841 (32)95 03 09 (33) SE 
(86) 96 03 05 PCT/EP96/00950 
(87) 96 09 19 W096/28527 PCT Gazette nr 42/96 
(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL 
(72) Hellsten Martin, Harwigsson łan 
(54) Zastosowanie betainowego środka 

powierzchniowo czynnego razem z 
anionowym środkiem powierzchniowo 
czynnym jako czynnika obniżającego opór 

• hydrauliczny 
(57) Połączenie co najmniej jednego środka powierzchnio

wo czynnego posiadającego nasyconą lub nienasyconą grupę 
alkilową lub acylową, zawierającą 10-24 atomów węgla, korzy
stnie 14-24 atomów węgla z co najmniej jednym anionowym 
środkiem powierzchniowo czynnym o wzorze ogólnym RiB, w 
którym Ri oznacza grupę węglowodorową zawierającą 10-24 
atomów węgla, a B oznacza grupę o wzorze -S(=0)(=0)-OM 
lub grupę o wzorze -OS(=0)(=0)-OM, w których M oznacza 
wodór lub grupę kationową, korzystnie jednowartościową, przy 
czym stosunek /niędzy środkiem betainowym i środkiem anio
nowym wynosi od 20:1 do 1:2, korzystnie od 10:1 do 1:1, obniża 
opór hydrauliczny między ciekłym układem wodnym, a stałą 
powierzchnią. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 315208 (22) 96 07 09 6(51) C10C 1/00 
(71) Rafineria TRZEBINIA S.A., Trzebinia 
(72) Janik Kazimierz, Rusak Krzysztof, 

Olejniczak Roman 
(54) Sposób i urządzenie do termicznego 

upłynniania smół porafinacyjnych 
(57) Sposób termicznego upłynnienia smół porafinacyjnych 

polega na tym, że kawałki smoły umieszczone w leju zasypo
wym (1) pod własnym ciężarem przechodzą przez użebrowany 
zespół grzejno-filtrujący (2), na którym osadzają się grubsze 
zanieczyszczenia, natomiast pozostałe kawałki smoły są rozci
nane oraz roztapiane na jego żebrach, po czym opadają do 
rozgrzanego do temperatury 60-70°C zbiornika (3), gdzie ulega
ją szybkiemu upłynnieniu w wyniku stałej cyrkulacji smoły, którą 
odprowadza się oddzielnie z jego środkowej i dolnej części. 

Urządzenie do termicznego upłynnienia smół porafina
cyjnych, wyposażone w zbiornik, elementy grzejne i spustowe, 
wewnątrz leja zasypowego (1) posiada użebrowany zespół 
grzejno-filtrujący (2), zwłaszcza składający się z rozłącznych 
żeliwnych elementów grzewczych, pod którym znajduje się 
podgrzewany najkorzystniej wężownicą parową (10) zbiornik 
(3), połączony w pobliżu środkowej części z pompą cyrkulacyj-
ną (4), rurą cyrkulacyjną (7) wyposażoną w zawór cyrkulacji (5), 
kolektor (8) i zawór spustowy (6), a w dolnej części z zaworem 
spustowym (9). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 315307 (22)96 0715 6(51) ClOG 73/36 
(71) Fediuk Władysław, Gdańsk 
(72) Moskal Maria, Karwinski Aleksander 
(54) Sposób produkcji wosku do modelowania 
(57) Sposób produkcji wosku do modelowania na bazie 

stałych węglowodorów naftowych polega na tym, że cerezynę 
kosmetyczną w ilości 68-85% wagowych powstałą na bazie 
mieszanin stałych węglowodorów naftowych w procesie 
rozpuszczalnikowego odparafinowaniafrakcji olejowej o zakre
sie temperatur wrzenia 480-560°C dodatkowo podpoconych na 
komorach potnych, względnie uzyskanych przy zastosowaniu 
III stopnia rozpuszczalnikowego odparafinowania o zawartości 
oleju do 2% wagowych, zrafinowanych dwoma porcjami ziemi 
odbarwiającej po 2% wagowych każda w temperaturze 110-
115°C stapia w temperaturze 140-150°C z polietylenem lub 
woskiem polietylenowym w ilości 5-15% wagowych oraz żywicą 
syntetyczną w ilości od 2-17% wagowych. W sposobie produkcji 
korzystnie uzyskaną mieszninę stapia się w temperaturze 140-
150°C z tlenkiem cynku w ilości 0,2-5% wagowych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 315309 (22)96 0715 6(51) C10G 73/40 
(71) Fediuk Władysław, Gdańsk 
(72) Moskal Maria 
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(54) Sposób wytwarzania wosku 
(57) Sposób produkcji wosku na bazie stałych węglowodo

rów naftowych polega na tym, że cerezynę kosmetyczną w ilości 
35-50% wagowych o temperaturze krzepnięcia 60-70°C powsta
łą na bazie mieszanin stałych węglowodorów naftowych krystali
zujących z frakcji olejowych o zakresie temperatur wrzenia 
480-560°C dodatkowo podpoconych na komorach potnych o 
zawartości oleju do 2% i poddanych procesowi rafinacji ziemią 
odbarwiającą w ilości od 4-10% w czterech porcjach w tempe
raturze 100-115°C stapia się z woskiem utlenionym o liczbie 
kwasowej 40-60 mg KOH/g w ilości 20-30% wagowych oraz 
stearyną w ilości 5-35% wagowych w temperaturze 100-115°C, 
a następnie podwyższa się temperaturę tej mieszaniny w grani
cach 130-140°C i stapia się ją z polietylenem lub z woskiem 
polietylenowym w ilości 4-10% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 315266 (22)960711 6(51) C10L 5/00 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Żmuda Wiesław, Woyciechowski Wojciech, 

Budzyń Stanisław 

(54) Sposób otrzymywania paliwa bezdymnego 
(57) Sposób otrzymywania paliwa bezdymnego polega na 

tym, że rozdrobnione odpady miesza się z węglem koksującym 
oraz z wodą i karboksylometylocelulozą. Otrzymaną masę pod
daje się procesowi granulacji, a po wysuszeniu otrzymany gra
nulat w ilości 5-80% wagowych dodaje się do wsadu węglowego 
i poddaje znanemu procesowi koksowania Inny sposób otrzy
mywania paliwa bezdymnego polega na tym, że rozdrobnione 
odpady miesza się w temperaturze płynności paku z pakiem, 
otrzymaną masę poddaje się procesowi granulacji, a po schło
dzeniu otrzymany granulat w ilości 5-80% wagowych dodaje 
się do wsadu węglowego i poddaje znanemu procesowi 
koksowania. 

Następny sposób otrzymywania paliwa bezdymnego 
polega na tym, że rozdrobnione odpady miesza się z węglem 
koksującym i pakiem oraz z wodą i karboksylometylocelulozą. 
Otrzymaną masę poddaje się procesowi granulacji, a po wysu
szeniu otrzymany granulat w ilości 5-80% wagowych dodaje się 
do wsadu węglowego i poddaje się znanemu procesowi kokso
wania. Jako odpady stosuje się termoplastyczne i termoutwar
dzalne tworzywa sztuczne, makulaturę, tekstylia, trociny, osady 
z oczyszczalni ścieków, farb i lakierów, przeterminowane arty
kuły spożywcze i farmaceutyczne, odpady z olejami, mineralne 
odpady z procesów technologicznych oraz szereg innych, w 
tym odpady niebezpieczne. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 315262 (22)96 0711 6(51) C10M 169/04 
(75) Rymuszka Janusz, Bydgoszcz; Flis Iwona, 

Gdańsk-Oliwa 
(54) Olej chłodząco-smarujący do obróbki metali 

skrawaniem 
(57) Środek zawiera wyłącznie komponenty o dużym po

winowactwie dowody, jak alkohol wielowodorotlenowy, natu
ralny składnik zagęszczający w postaci agaru lub syntetyczny 
środek zagęszczający w postaci celulozy metylowej, zwłasz
cza z grupy karboksylowej. Środek może zawierać inhibitor 
korozji, konserwant i komponent zapachowy. Środek jest nie
toksyczny, bezzapachowy. Nadaje się również do obróbki skra
waniem tworzyw sztucznych. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 322307 (22) 96 03 04 6(51) CUD 1/72 
(31) 95 9500983 (32)95 03 21 (33) SE 
(86) 96 03 04 PCT/SE96/00277 
(87) 96 0926 W096/29384 PCT Gazette nr 43/96 
(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL 
(72) Sköld Rolf, Karlsson Gunvor, 

Hammarstrand Karin 
(54) Alkaliczny detergent o wysokiej zawartości 

niejonowego środka powierzchniowo 
czynnego oraz środka kompleksującego i 
zastosowanie związku amfoterycznego jako 
czynnika zwiększającego rozpuszczalność 

(57) Wynalazek dotyczy zastosowania związku amfoterycz
nego jako środka zwiększającego rozpuszczalność alkaliczne
go wodnego koncentratu detergentowego i ujawnia koncentrat 
alkaliczny w postaci klarownego roztworu, który po rozcieńcze
niu wodą jest odpowiedni do stosowania jako detergent i który 
zawiera co najmniej 4% wagowe niejonowego aikoksylanowego 
środka powierzchniowo czynnego zawierającego 2-12, korzyst
nie 3-10, grup alkilenbksylowych, mających 2-4 atomy węgla, 
przy czym co najmniej 50% grup alkilenoksylowych stanowią 
grupy etylenoksylowo, co najmniej 13% wag. środka kom
pleksującego, przy czym całkowita ilość niejonowego alko-
ksylowego środka powierzchniowo czynnego i środka 
kompleksującego wynosi co najmniej 24% wag. i 1-15% wago
wych związku amfoterycznego. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 322388 (22)9602 26 6(51) CUD 1/75 
CUD 3/04 

(31) 95 410470 (32)95 03 24 (33) US 
(86) 96 02 26 PCT/US96/02518 
(87) 9610 03 WO96/30473 PCT Gazette nr 45/96 
(71) THE CLOROX COMPANY, Oakland, US 
(72) Choy Clement K., Garabedian Aram Jr, 

Julian Jennifer C, Robinson Gary L. 
(54) Środek do czyszczenia twardych powierzchni 

dający zmniejszoną ilość pozostałości 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wodny środek do czysz

czenia twardych powierzchni, o znacznie poprawionym usu
waniu pozostałości i zasadniczo zmniejszonym pozostawianiu 
warstewki smug, znamienny tym, że zawiera: (a) skuteczną 
ilość co najmniej jednego rozpuszczalnika organicznego o 
prężności pary co najmniej 0,001 mm Hg w 25°C i mieszaniny 
takich rozpuszczalników, (b) skuteczną ilość co najmniej jedne
go semipolarnego niejonowego środka powierzchniowo czyn
nego, który ma strukturę (I), gdzie R1 oznacza grupę C5-20 
alkilową, R i R3 oznaczają grupę C1-4 alkilową, R-C(=0)-NH 
-(CH2)n- albo -(CH2)p-OH, chociaż R2 i R3 nie muszą być jedna
kowe, zaś n oznacza 1-5, a p oznacza 1-6, (c) skuteczną ilość 
układu buforującego, który stanowi bufor azotowy dający pH 
większe niż 6,5 i (d) pozostałość jako. zasadniczo samą wodę. 

(18 zastrzeżeń) 
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A1(21) 322250 (22) 96 03 12 6(51) C12N 1/00 
A01N 63/02 
A01N 43/60 

(31)95 404076 (32)95 0314 (33) US 
(86) 96 0312 PCT/US96/03376 
(87) 96 0919 WO96/28031 PCT Gazette nr 42/96 
(71) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, 

US 
(72) Liu Chi-Li, Stárneš Robert L., MacMullan 

Anita M., Manker Denise C, Lufburrow 
Patricia A. 

(54) Nowa kompozycja szkodnikobójcza i szczep 
BACILLUS THURINGIENSIS 

(57) Przedmiotem wynalazku jest nowy szczep(y) Bacillus 
thuringiensis, w którym zasadniczo cała aktywność szkodniko
bójcza szczepu znajduje się w supematancie z fermentacji 
szczepu. Szczep produkuje substancję, która jest aktywna 
przeciw szkodliwym owadom rzędu Coleoptera oraz wzmaga 
działanie szkodnikobójcze pestycydów związanych z Bacillus. 
Wynalazek dalej obejmuje kompozycje szkodnikobójcze zawie
rające tę substancję i nośnik pestycydowy lub substancję i 
pestycyd związany z Bacillus, pestycyd chemiczny i/lub wirus 
o własnościach szkodnikobójczych. Wynalazek obejmuje rów
nież sposoby stosowania kompozycji szkodnikobójczych do 
zwalczania szkodników. 

(14 zastrzeżeń) 

Al (21) 322409 (22) 96 03 21 6(51) C12N 9/48 
C07D 265/32 

(31) 95 409996 (32)95 03 24 (33) US 
(86) 96 03 21 PCT/US96/03844 
(87) 96 10 03 WO96/30353 PCT Gazette nr 45/96 
(71) ARRIS PHARMACEUTICAL 

CORPORATION, South San Francisco, US 
(72) Palmer James T., Rasnick David, Klaus 

Jeffrey L. 
(54) Odwracalne inhibitory proteazy 
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe odwracalne inhibitory 

proteazy. Inhibitory są specyficzne wobec proteaz cysterno
wych. Przykłady takich związków obejmują związki o strukturze 
(1). 

(53 zastrzeżenia) 

A1(21) 322271 (22) 96 03 12 6(51) C12N 9/52 
C12N9/66 
C12N5/00 

(31) 95 19509584 (32) 95 03 16 (33) DE 
95 19532906 95 0907 DE 

(86) 96 0312 PCT/EP96/01044 
(87) 96 0919 W096/28543 PCT Gazette nr 42/96 
(71) KNOLL AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Marken Claus Otto, Thom Hans, Weymann 

Jürgen, Zahn Wolfgang 

(54) Nowe, określone mieszaniny enzymów do 
uzyskiwania komórek oraz do leczenia ran 

(57) Wynalazek dotyczy zastosowania określonych miesza
nin oczyszczonych enzymów z Clostridium histolyticum do po
wtarzalnego, standaryzowanego pozyskiwania komórek albo 
fragmentów tkanki z tkanek ludzkich albo zwierzęcych, jak rów
nież samych enzymów oraz ich mieszanin; jak również dotyczy 
bezpośredniego albo pośredniego zastosowania w medycynie, 
samych albo jako składników mieszanin, np. w leczeniu ran. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 322363 (22) 96 03 15 6(51) C12N 15/31 
(31) 95 406362 (32) 95 0317 (33) US 

95 60001983 95 0804 US 
(86) 96 0315 PCT/CA96/00157 
(87) 96 09 26 W096/29412 PCT Gazette nr 43/96 
(71) BIOCHEM VACCINES INC., Ste-Foy, CA 
(72) Brodeur Bernard R., Martin Denis, Hamel 

Josee, Rioux Clement 
(54) Oporne na proteinazę K białko 

powierzchniowe z Neisseria meningitidis 
(57) Przedmiotem zgłoszenia są: wysoko zakonserwowany, 

immunologicznie dostępny antygen z powierzchni Neisseria 
meningitidis, immunoterapeutyczne, profilaktyczne i diag
nostyczne kompozycje i sposoby użyteczne w leczeniu, 
zapobieganiu i diagnostyce schorzeń wywoływanych przez 
Neisseria meningitidis oraz oporne na proteinazę K białko po
wierzchniowe z Neisseria meningitidis o masie molekularnej 22 
kDa, nukleotydy i sekwencje kwasów nukleinowych (numery 
sekwencji 1,3,5,7 oraz 2, 4, 6 i 8), sposoby rekombinacji DNA 
służące produkcji białka powierzchniowego 22 kDa z Neisseria 
meningitidis < przeciwciała wiążące się z białkiem powierzchnio
wym 22 kDa. 

(90 zastrzeżeń) 

A1(21) 322333 (22) 96 03 18 6(51) C12N 15/37 
C07K14/025 
C07K16/08 
A61K 39/12 

(31) 95 408669 (32) 95 03 22 (33) US 
95 409122 95 03 22 US 

(86) 960318 PCT/US96/03649 
(87) 96 09 26 W096/29413 PCT Gazette nr 43/96 
(71) MERCK&CO.,INC.,Rahway,US 
(72) Hofmann Kathryn J., Neeper Michael P., 

Joyce Joseph G., George Hugh A, Jansen 
Kathrin U. 

(54) DNA kodujący ludzkie wirusy brodawczaków 
typu 18 

(57) Wynalazek dotyczy w szczególności cząsteczek DNA 
kodujących oczyszczonego ludzkiego wirusa brodawczaków 
typu 18 i ich pochodnych i zastosowania tych cząsteczek. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 315360 (22) 96 0718 6(51) C14C11/00 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im.ICPułaskiego, 

Radom; Lasek Wojciech, Warszawa; 
Gajewski Mieczysław, Radom; Rudecka 
Jadwiga, Radom; Majewska Urszula, Pionki; 
Siepracki Włodzimierz, Radom; Wydra 
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Alicja, Radom; Magdziarz Ewa, Skarżysko 
Kamienna; Kostrzewa Halina, Radom 

(72) Lasek Wojciech, Gajewski Mieczysław, 
Rudecka Jadwiga, Majewska Urszula, 
Siepracki Włodzimierz, Wydra Alicja, 
Magdziarz Ewa, Kostrzewa Halina 

(54) Sposób odchromowania skór i/lub odpadów 
skór garbowanych związkami chromu i/lub 
substancji zawierających związki chromu, 
zwłaszcza odpadów kolagenopochodnych 

(57) Sposób odchromowania skór i/lub odpadów skór gar
bowanych związkami chromu i/lub substancji zawierających 
związki chromu, zwłaszcza odpadów kolagenopochodnych, 
polega na kontaktowaniu ich z roztworami soli, będących 
przynajmniej dostatecznie dobrymi czynnikami kompleksu-
jącymi kationy chromowe, z dodatkiem kwasów i/lub bezwodni
ków kwasów, będących macierzystymi kwasami tych soli i/lub 
co najmniej średnio mocnymi kwasami mineralnymi. 

Sposób prowadzi do odzyskania niegarbowanego ko
lagenu skóry z możliwością zachowania jego struktury włók
nistej i posiadającego wysoką czystość. Odzyskany kolagen 
może być wykorzystany wszędzie tam, gdzie używany jest ko
lagen skóry surowej lub wstępnie obrobionej. Ponadto otrzymu
je się roztwory związków chromu, które mogą być zawrócone 
do technologicznego procesu otrzymywania skór garbowanych 
chromowo bezpośrednio lub po odpowiedniej obróbce lub 
wykorzystane w inny sposób. 

(3 zastrzeżenia) 

A1 (21) 322364 (22) 96 03 22 6(51) C22B 3/08 
(31) 95 1913 (32)95 03 22 (33) AU 
(86) 96 03 22 PCT/AU96/00157 
(87) 96 09 26 W096/29439 PCT Gazette nr 43/96 
(71) M.I.M. HOLDINGS LIMITED, Brisbane, 

AU; HIGHLANDS PACIFIC PTY LTD., 
Brisbane, AU 

(72) Hourn Michael Matthew, Turner Duncan 
William, Holzberger Ian Raymond 

(54) Sposób ługowania minerałów w warunkach 
atmosferycznych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób przerobu kompo
zycji minerału siarczkowego, który co najmniej częściowo za
wiera minerał zawierający żelazo, który to sposób obejmuje 
etapy: (a) zmielenie wymienionej kompozycji do wielkości czą
stek, jako P80, 20 mikronów lub poniżej; (b) ługowanie wymie
nionej kompozycji roztworem zawierającym kwas siarkowy i 
jony żelazowe pod ciśnieniem atmosferycznym przy zraszaniu 
gazem zawierającym tlen, w reaktorze typu otwartego zbiornika, 
w temperaturze do około temperatury wrzenia roztworu, przy 
czym co najmniej część kwasu i co najmniej część jonów żela
zowych otrzymuje się w wyniku rozpuszczania minerału zawie
rającego żelazo, a jony żelazawe wytworzone w reakcji 
ługowania są zasadniczo powtórnie utlenione do jonów żealzo-
wych w roztworze ługowania; (c) strącanie żelaza i oddzielenie 
tego żelaza i substancji stałych z roztworu ługowania; (d) ekstra
howanie pożądanych jonów metalu z roztworu ługowania w 
wyniku ekstrakcji rozpuszczalnikowej za pomocą rozpuszczal
nika organicznego z utworzeniem fazy organicznej i rafinatu 
zawierającego kwas siarkowy i jony żelazowe; (e) zawracania 
rafinatu do reaktora typu otwartego zbiornika i mieszanie z 
dodatkową ilością zmielonej kompozycji; (f) oddzielenie metali 
z fazy organicznej otrzymanej w etapie (d) przez odpędzenie za 
pomocą elektrolitu i przez elektrolityczne otrzymywanie metalu. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 315135 (22) 96 07 05 6(51) C22C 9/10 
(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków 
(72) Cupiał Janusz, Głownia Jan, Turzyński Józef 

(54) Stopmiedziowo-krzemowo-magnezowy 
(57) Stop miedziowo-krzemowo-magnezowy zawiera wago

wo 5-25% Mg, 20-60% Cu, do 5% Ce, do 20% Fe oraz 5-40% 
krzemu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 321151 (22) 97 07 16 6(51) C30B 13/30 
G05D 15/00 

(31) 96 60021830 (32) 96 07 16 (33) US 
97 872602 97 0610 US 

(71) GENERAL SIGNAL CORPORATION, 
Stamford, US 

(72) Lees David K., CA; Latka Henry C, US 

(54) Urządzenie do kontroli średnicy pręta 
monokrystalicznego 

(57) Urządzenie zawiera kamerę wideo (40) odbierającą 
światło odbite od menisku wokół pręta (11 ) w miejscu, gdzie pręt 
(11) wyłania się z powierzchni (20) stopu (12). Kamera wideo 
(40) ma obiektyw zmiennoogniskowy dla powiększania obrazu 
menisku podczas narastania szyjki (31) pręta (11) i dla zmniej
szania obrazu menisku podczas narastania korpusu (32) pręta 
(11) o pełnej średnicy. Komputer (30) kontrolujący szybkość 
wyciągania pręta (11) podczas narastania szyjki (31) pręta (11) 
reaguje gwałtownie na zmianę liczby czujników kamery (40) 
oświetlonych przez obraz menisku podczas narastania szyjki 
(31 ). Urządzenie kontroluje średnicę zarówno obszaru szyjki jak 
i obrazu pełnej średnicy pręta monokrystalicznego wyciągane
go ze stopionego materiału, znajdującego się w tyglu. 

(22 zastrzeżenia) 



46 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2 (628) 1998 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 322171 (22) 96 03 06 6(51) D01H 5/04 
(31) 95 9505389 (32) 95 03 17 (33) GB 
(86) 96 03 06 PCT/GB96/00502 
(87) 96 09 26 W096/29454 PCT Gazette nr 43/96 
(71) GILL SYSTEMS LIMITED, Oakworth, GB 
(72) Walker Michael 
(54) Rozciągarka grzebieniowa 
(57) Ujawniono mechanizm przenoszenia grzebienia igla

stego do rozciągarki (10) grzebieniowej typu śrubowjgo, w 
którego skład wchodzi co najmniej jedna krzywka usytuowana 
na końcu przejściowym każdej śruby (12,14) roboczej i powrot
nej w celu stykania się z grzebieniami (24) iglastymi i przeno
szenia ich ze śrub (12) roboczych na śruby (14) powrotne, i na 
odwrót. Krzywka ma profil skierowany do tyłu w stosunku do 
swojego kierunku obrotów. Podczas przenoszenia grzebienie 
(24) iglaste są całkowicie przemieszczane ze ścieżki poziomej 
następnego, podążającego grzebienia iglastego dzięki piono
wemu ruchowi na odcinku krótszym niż 85% całej odległości; na 
jakiej odbywa się przenoszenie. Profil krzywki wybiera się tak, 
że grzebienie iglaste przemieszczają się o 80% lub mniej swojej 
całej odległości przenoszenia w czasie, w którym krzywka obra
ca się 100° od punktu początkowej styczności z grzebieniem 
iglastym. Profil krzywki spotyka się z końcem grzebienia iglaste
go mniej niż 30° poniżej poziomej osi środkowej pomiędzy 
śrubami. Grzebienie iglaste są o nie więcej niż 1 cm (trzy ósme 
cala) dłuższe niż odległość pomiędzy wrzecionami śrub napę
dowych. Przyspieszenie nadawane grzebieniowi iglastemu 
przez krzywkę jest stopniowe i całkowicie wyeliminowano stu
kanie lub "młotkowanie" występujące w poprzednich rozciągar
kach grzebieniowych. Korzystnie, profil jest ukształtowany wtaki 
sposób, że grzebień iglasty osiąga prędkość w pierwszej części 
obrotu krzywki podczas przemieszczania się pomiędzy dwoma 
zespołami śrub. Następnie profil obniża się tak, że podczas 
normalnego stosowania, grzebień iglasty wcale nie styka się z 
krzywką. Dzięki temu istnieje możliwość przyspieszenia grze
bienia iglastego do minimalnej prękości niezbędnej do jego 
prawidłowego przejścia bez kontynuacji przyspieszania poza 
ten punkt, co minimalizuje opóźnienie, które trzeba nadać grze
bieniowi iglastemu kiedy osiąga on swoje przeznaczenie i umo
żliwia znacznie szybszą pracę maszyny. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 322280 (22) 96 02 13 6(51) D04B 1/24 
(31) 95 9500536 (32)95 0214 (33) SE 
(86) 960213 PCT/SE96/00159 
(87) 9608 22 WO96/25540 PCT Gazette nr 38/% 

(71) KRISS AB, Sparsör, SE 
(72) NilssonEivor 
(54) Dziany płat odzieży 
(57) Dziany płat odzieży wytwarza się na maszynie dziewiar

skiej w postaci jednego kawałka jako kamizelka lub żakiet z 
rozdzielonym przodem. Rat ma przeciwległe odcinki pasków 
(19), które są wykonane w podwójnym łożu i przylegają do 
krótszych boków (11) dzianiny. Brzegowy odcinek (20) jest 
wykonany wzdłuż krótszych boków (11) w pojedynczym łożu i 
jest zawinięty. Przód jest częściowo zagięty na zewnątrz i do 
wewnątrz celem utworzenia rozdzielonego karczka (21) i/lub 
kieszeni. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 322331 (22) 96 03 12 6(51) D04C 1/06 
F16J 15/22 

(31) 95MI 544 (32) 95 03 20 (33) IT 
(86) 96 03 12 PCT/EP96/01045 
(87) 960926 W096/29455 PCT Gazette nr 43/96 
(75) Carrara Sergio, Adrara S. Martino, IT 
(54) Sposób wytwarzania uszczelnień dla dławnic 
(57) Sposób wytwarzania uszczelnień dla dławnic, który 

umożliwia równomierne przekazywanie sił ściskających z dław-
nicy wzdłuż całego zwoju uszczelnienia tak, aby jednocześnie 
eliminować naprężenia występujące wewnątrz samego uszczel
nienia, obejmuje etap, w którym przędza elementarna (5) zbiega 
się w celu utworzenia uszczelnienia (14), w punkcie montażu (P) 
oraz etap, w którym uszczelnienie (14) jest zwijane w zwój, 
zaczynając w punkcie montażu (P). Przedmiotem zgłoszenia 
jest też urządzenie do wytwarzania uszczelnienia. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 315327 (22) 96 07 18 6(51) D04H 1/54 
D04H 1/58 

(71) POLOVAT Spółka z o.o., Bielsko-Biała 
(72) Kowalik Bogdan, Adamczyk Zygmunt, 

Kaczor Tadeusz 
(54) Wyrób włókninowy, zwłaszcza fonoizolacyjny 

i sposób wytwarzania wyrobu włókninowego 
(57) Wyrób włókninowy fonoizolacyjny zawiera włókna natu

ralne uzyskane z rozwłóknionych odpadów włókienniczych w 
ilości od 50% do 90% oraz spoiwo wiążące w ilości 10% do 50% 
w skład którego wchodzą cięte włókna sztuczne oraz proszki z 
tworzyw sztucznych termotopliwych, gdzie zawartość każdego 
ze składników spoiwa wiążącego może wynosić od 0% do 100% 
łącznej ilości tego spoiwa wiążącego. 

Sposób wytwarzania wyrobu włókninowego polega na 
wytwarzaniu wstęgi runa z rozwłóknionych odpadów włókien 
naturalnych po dodaniu jako spoiwa ciętych włókien sztucznych 
i do tak uformowanej wstęgi runa dodawane są dalsze składniki 
spoiwa wiążącego w postaci proszków z tworzyw sztucznych 
termotopliwych, po czym wstęga runa jest podgrzewana, formo
wana przez schładzanie w zimnych formach. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 322306 (22) 96 02 16 6(51) D04H 1/54 
(31) 95 408458 (32) 95 03 22 (33) US 
(86) 96 0216 PCT/US96/02029 
(87) 96 09 26 W096/29456 PCT Gazette nr 43/96 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC., Neenah, US 
(72) Stokes Ty Jackson 
(54) Włókniny z włókien sprzężonych 
(57) Wynalazek zapewnia włókninę spajaną deseniowo, za

wierającą włókna sprzężone. W skład włókien sprzężonych 
wchodzą składnik polimerowy o wyższej temperaturze topnie
nia i składnik polimerowy o niższej temperaturze topnienia, 
gdzie składnik polimerowy o wyższej temperaturze topnienia 
otacza składnik polimerowy o niższej temperaturze topnienia 
oraz stanowi zewnętrzną powierzchnię wzdłuż całej długości 
włókien. Wynalazek zapewnia również wyroby wytwarzane z 
materiałów z włókien sprzężonych. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 322303 (22) 97 0117 6(51) D04H 1/58 
(31) 96 9600578 (32) 96 0119 (33) FR 
(86) 97 0117 PCT/FR97/00101 
(87) 97 07 24 W097/26397 PCT Gazette nr 32/97 
(71) VETROTEX FRANCE S.A, Chambery, FR 
(72) Debalme Jean-Paul, Loubinoux Dominique 
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania 

materiału zespolonego 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu produkcji wyrobu zespo

lonego polegającego na umieszczaniu w sposób ciągły na 
przemieszczającym się podłożu włókien szklanych, z których co 
najmniej 80% wagowo jest splątanymi ze sobą włóknami utwo
rzonymi przez elementarne włókna szklane i elementarne włók
na organicznego tworzywa termoplastycznego ściśle ze sobą 
zmieszane, przy czym ilość umieszczonego szkła stanowi 
ponad 40% łącznej ilości tworzywa umieszczonego w postaci 
włókien szklanych i tworzywa organicznego; przeniesieniu tej 
całości składającej się z włókien szklanych i tworzywa organicz
nego do szeregu stref, w których wspomniana całość jest ogrze
wana, prasowana i chłodzona, przy czym ogrzewaniu i/lub 
chłodzeniu wspomnianej całości towarzyszy jednocześnie jego 

ściskanie; cięciu wspomnianej całości na płyty lub nawinięciu 
na obracający się bęben. Przedmiotem zgłoszenia jest też urzą
dzenie do realizacji sposobu. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 322162 (22)96 02 23 6(51) D04H 13/00 
D06M 10/02 
D06M 10/10 

D06M 15/576 
(31) 95 405485 (32) 95 0316 (33) US 
(86) 96 02 23 PCT/US96/02468 
(87) 96 0919 W096/28597 PCT Gazette nr 42/96 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., 

Neenah, US 
(72) Cohen Bernard 
(54) Materiał ochronny z laminatu włókninowego 
(57) Opracowano laminowaną tkaninę włókninową o pole

pszonych właściwościach zatrzymywania cząstek. W laminowa
nej tkaninie włókninowej zawarty jest środek odpychający 
alkohole, wytworzony z fluorowanej pochodnej uretanu. Właści
wości zatrzymywania cząstek ulepszono poprzez poddawanie 
laminowanej tkaniny włókninowej wyładowaniu koronowemu. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 322276 (22)96 0315 6(51) D06N 7/00 
D05C 17/02 

(31) 95 406174 (32) 95 0317 (33) US 
(86) 96 0315 PCT/US96/03485 
(87) 96 09 26 WO96/29460 PCT Gazette nr 43/96 
(71) AMOCO CORPORATION, Chicago, US 
(72) Bailey Larry M., Barkis Edward, Bryant Eric 

J., Gardner Hugh G, Godfrey Jack, Jones 
Kenneth, Shelnutt Gregory P. 

(54) Konstrukcja dywanu i jego podkład 
(57) Dywan igłowy o dobrej sile wiązania pęczków i odpo

rności na strzępienie, zawiera przędzę okrywy włókiennej, 
materiał podkładu i lepiszcze wolne od nieorganicznych i 
lateksowych materiałów. Lepiszcze zawiera materiał termopla
styczny, który jest topiony w celu przymocowania włosa do 
podkładu. 

(47 zastrzeżeń) 

A1(21) 322379 (22) 97 0117 6(51) D21F 7/08 
D21F 1/00 

(31) 96 96101070 (32) 96 0125 (33) EP 
(86) 97 0117 PCT/EP97/00214 
(87) 97 07 31 W097/27361 PCT Gazette nr 33/97 
(71) CONRAD MUNZINGER & CIE AG, 

Olten, CH 
(72) Gass Michael 
(54) Sposób wytwarzania wstęgi materiału 
(57) W sposobie wytwarzania wstęgi materiału na co naj

mniej jednej stronie nośnika wytwarza się warstwę tworzywa 
sztucznego z mieszaniny tworzyw sztucznych i rozpuszczalnych 
cząstek, przy czym rozpuszczalne cząstki są usuwalne przez 
rozpuszczenie wtakim rozpuszczalniku, na który tworzywo sztu
czne jest odporne. Następnie rozpuszczalne cząstki usuwa się 
z warstwy tworzywa sztucznego, co najmniej częściowo, przez 
ich rozpuszczenie, tworząc kanały przelotowe. Według wynalaz
ku jako tworzywo sztuczne stosuje się proszek tworzywa sztu-
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cznego, który miesza się z rozpuszczalnymi cząstkami i nakłada 
na nośnik. Za pomocą obróbki pod działaniem ciepła i nacisku 
wytwarza się z mieszaniny proszku tworzywa sztucznego i roz
puszczalnych cząstek warstwę tworzywa sztucznego wraz ze 
znajdującymi się w niej, rozpuszczalnymi cząstkami, zanim roz
puszczalne cząstki usunie się z warstwy tworzywa sztucznego, 
co najmniej częściowo, przez ich rozpuszczenie. 

(31 zastrzeżeń) 

A1 (21) 322383 (22) 97 0117 6(51) D21F 7/08 
(31) 96 96101069 (32) 96 0125 (33) EP 
(86) 97 0117 PCT/EP97/00215 
(87) 97 07 31 W097/27362 PCT Gazette nr 33/97 
(71) CONRAD MUNZINGER & CIE AG, 

Olten, CH 
(72) Gass Michael 
(54) Wstęga materiału i sposób wytwarzania 

wstęgi materiału 
(57) Wstęga materiału z nośnikiem (2) ma na co najmniej 

jednej stronie płaską od zewnątrz warstwę (5, 6) tworzywa 
sztucznego, przez którą przechodzą kanały przelotowe. Zewnę
trzna powierzchnia (7, 8) warstwy (5, 6) ma również pomiędzy 
otworami kanałów przelotowych wgłębienia (9), połączone co 
najmniej częściowo ze sobą wzajemnie i z kanałami przeloto
wymi. Przy wytwarzaniu wstęgi materiału, w trakcie lub po 
wytworzeniu warstwy (5,6), umieszcza się rozpuszczalne dro
biny na zewnętrznej powierzchni (7, 8) tej warstwy, a nastę
pnie wciska się je w tę warstwę, po czym usuwa się je przez 
rozpuszczenie w takim rozpuszczalniku, na który odporne 
jest tworzywo sztuczne. 

(41 zastrzeżeń) 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 322359 (22)96 03 05 6(51) E01B 5/02 
(31)95 527 (32)95 03 24 (33) AT 
(86) 96 03 05 PCT/AT96/00040 
(87) 9610 03 WO96/30592 PCT Gazette nr 44/96 
(71) VOEST-ALPINE SCHIENEN GMBH, 

Leoben-Donawitz, AT 
(72) Schifferl Herbert Adolf 

(54) Szyna o niższym poziomie emisji dźwięków 
przenoszonych powietrzem 

(57) Wynalazek dotyczący profilowanej szyny jezdnej (1), 
zwłaszcza szyny kolejowej, o niższym poziomie emisji 
dźwięków, przenoszonych powietrzem, podczas jazdy po niej. 
W celu zmniejszenia emisji dźwięków, przewidziane jest, aby co 
najmniej jedną powierzchnię boczną (31) szyjki, przynajmniej w 
dowolnym obszarze pomiędzy, położoną od strony stopy, kra
wędzią przejściową (32) na stopie (3) szyny, a osią (X) środka 
masy wykonać w przekroju poprzecznym szyny w zasadzie jako 
zaokrągloną wklęsłe bez punktów załamiania i/lub zwiększyć 
wysokość (h) stopy szyny w porównaniu z szyną o normalnym 
profilu, mającą odpowiednią wysokość całkowitą (A). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 321117 (22)97 0711 6(51) E01B 9/28 
(31) 96 5547 (32) 96 0711 (33) CZ 
(71) GUMARNY ZUBŘI, a.s., Zubři, CZ 
(72) Berg Karel, CZ; Bryda Emanuel, CZ; 

Navrátil Pavel, CZ; Vičan Pavel, CZ; Kačica 
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Jan, SK; Fixel Jozef, CZ; Joska Vladislav, 
CZ; Moravcik MilanCSc, SK 

(54) Podkładka podstawy szyny linii torowej 
(57) Dolna powierzchnia oporowa podkładki (4), stykająca 

się z powierzchnią podkładu lub podkładki szynowej, jest gład
ka albo wyposażona w elastyczne wzory, zaś jej górna powierz
chnia oporowa (5), skierowana ku dolnej powierzchni podstawy 
szyny (1) jest wyposażona na obciążonej powierzchni we wzór, 
wyznaczony przez kształtowe elastyczne występy. Powierzch
nię przekroju poziomego tych występów tworzą figury geome
tryczne i/lub ich kombinacje, przy czym występy oddzielone są 
od siebie szczelinami. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 315344 (22) 96 07 17 6(51) E01C 23/01 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Strycharz Barbara, Chlipalski Krzysztof 
(54) Sposób i stanowisko badawcze do testowania 

nawierzchni drogowej na terenach 
górniczych oraz nawierzchnia drogowa 

(57) Sposób testowania nawierzchni drogowej na terenach 
górniczych polega na tym, że podatną nawierzchnię układa się 
na podłożu gruntowym w skrzyni betonowej (10), następnie 
przeprowadza się przy pomocy urządzenia do symulacji sy
mulację deformacji, podczas której dokonuje się pomiaru 
przemieszczeń punktów nawierzchni za pomocą czujników in
dukcyjnych (14) oraz pomiaru odkształceń warstwy bitumicznej 
za pomocą tensometrów (15), a także pomiaru nośności płytą 
VSS (16), następnie wzmacnia się podatną nawierzchnię i po
nownie wykonuje pomiar, po czym dokonuje się za pomocą 
systemowej, wspomaganej komputerowo, analizy wyników po
miaru nawierzchni niewzomcnionej i nawierzchni wzmocnionej 
oceny przydatności testowanego wzmocnienia. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 321073 (22) 97 07 10 6(51) E03C1/22 
(31) 96 19627917 (32) 96 07 11 (33) DE 

96 19634149 96 08 23 DE 
(71) Franz Scheffer OHG, Menden, DE 
(72) Neugart Horst, Zatzke Günter 

(54) Urządzenie odpływowe 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia odpływowego (1 ), łatwe

go w montażu i mającego korpus zaworu odpływowego i kolan
ko rurowe (3) połączone z tym otworem za pomocą nakrętki 
radełkowej (2) i rury przestawnej (10) oraz króciec odpływowy 
(4) zamocowany na kolanku rurowym (3) i ścianie. Wynalazek 
charakteryzuje się tym, że pomiędzy kolankiem (3) i rurą prze
stawną (10) zjednej strony, a pomiędzy kolankiem (3) i króćcem 
odpływowym (4) z drugiej strony jest umieszczone złącze 
wtykowe (6, 7), które jest wyposażone w uszczelkę (8, 9) 
uszczelniającą, służącą jako prowadnica i zapobiegającą ze
ślizgiwaniu się. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 315362 (22) 96 07 18 6(51) E04B 1/14 
(71) Apollo N.H. Spółka z o.o., Łódź 
(72) Ciałkowski Alojzy 
(54) Sposób wznoszenia budynków oraz 

prefabrykat typu ściennego i stropowego 
(57) Sposób obejmuje prefabrykację elementów typu ścien

nego i stropowego wynikających z projektu budynku oraz mon
taż tych elementów i rozwiązuje zagadnienie monolitycznego 
połączenia ścian, stropów oraz schodów wznoszonego 
budynku. 

Prefabrykat typu ściennego ma warstwę środkową (1) z 
styropianowych elementów szlunkowych oraz przylegające do 
niej warstwy zaprawy (2) w których umiejscowiona jest siatka 
(3), przy czym na warstwach zaprawy może być umiejscowiony 
tynk (4). Prefabrykat typu stropowego stanowi płyta z desek, na 
której umiejscowione są belki pomiędzy którymi umiejscowiona 
jest warstwa styropianu, zaś do belek przymocowane są pręty 
zbrojeniowe. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 315276 (22) 96 07 12 6(51) E04D 11/02 
E04G 17/18 

(75) Czudek Wiktor, Cieszyn 
(54) Wspornik budowlany 
(57) Wspornik budowlany składa się z uchwytu (1), połączo

nego nierozłącznie z gwintowaną tuleją (2) i z wkręcanego w 
tuleję jednym końcem gwintowanego trzpienia (3) z nakrętką 
(4). Uchwyt (1) może mieć zarys ceownika lub półokręgu, a drugi 
koniec trzpienia (3) może być nagwintowany albo mieć postać 
zaostrzonego grota, korzystnie ze skrzydełkami. Wspornik jest 
przeznaczony do mocowania listew, rur i prętów przy budowla
nych pracach wykończeniowych. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 315305 (22) 96 07 15 6(51) E04F17/04 
(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
(72) Piotrowski Jerzy Zbigniew 
(54) Indywidualny system nawiewny 
(57) Indywidualny system nawiewny przestrzeni i pomiesz

czeń, zwłaszcza mieszkalnych charakteryzuje się tym, że pomie
szczenie wentylowane połączone jest górnym przewodem 
doprowadzającym z kanałem wywiewnym (3) połączonym z 
otoczeniem dolnym przewodem doprowadzającym (2), przy 

czym kanał wywiewny przedzielony jest przegrodą usytuowaną 
poniżej otworu wywiewnego. Wyjście przewodu doprowadzają
cego znajduje się w pomieszczeniu sąsiadującym z pomiesz
czeniem, w którym usytuowany jest otwór wywiewny. Korzystnie 
jest gdy dolny przewód doprowadzający (2) poprowadzony jest 
przez ogrzewane pomieszczenia wnętrza budynku. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 315274 (22) 96 07 12 6(51) E04G 23/02 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Majzner-Rułka Halina, Rułka Kazimierz, 

Kuska Zbigniew, Stochel Dorota 
(54) Sposób naprawy uszkodzonych konstrukcji 

betonowych i żelbetowych 
(57) Sposób polega na nanoszeniu na przygotowaną i oczy

szczoną powierzchnię uszkodzonych konstrukcji betonowych i 
żelbetowych mieszanki betonowej modyfikowanej mikrokrze-
mionką i superplastyfikatorem. Do mieszanki betonowej zawie
rającej podstawowe składniki w postaci żwiru o maksymalnej 
średnicy ziarna 20 mm, piasku, cementu i wody zarobowej, w 
ilościach określonych receptą w zależności od wymaganych 
parametrów technicznych, dodaje się w stosunku wagowym do 
cementu do 15% mikrokrzemionki, do 5% superplastyfikatora 
proszkowego i/lub płynnego oraz 0,5-5% fibrylowanych włókien 
z tworzyw sztucznych, korzystnie polipropylenowych o zmien
nej długości wynoszącej maksymalnie 50 mm przy największej 
średnicy ziarna kruszywa. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 320448 (22)97 06 09 6(51) E05B 33/00 
(31) 96 962825 (32) 96 0712 (33) FI 
(71) ABLOY OY, Joensuu, FI 
(72) Tirkkonen Jouni, Hurskainen Oiva, 

Kokkonen Ahti 
(54) Elektromechaniczny zamek bębenkowy 
(57) Elektromechaniczny zamek bębenkowy zawiera korpus 

(1a) zamka i wewnątrz niego zamkowy cylinder (1b), który w 
położeniu otwartym mechanizmu zamkowego jest obrotowy 
względem korpusu (1a), oraz blokujący element funkcjonalnie 
zależny od kodu elektronicznego, który to element w swym 
położeniu blokowania uniemożliwia obrót zamkowego cylindra 
(1b) względem korpusu (1a) niezależnie od wymienionego 
mechanizmu zamkowego. Blokujący element zawiera elektro
mechanicznie obracany blokujący człon, który jest dopasowany 
do prowadzącego rowka wykonanego w zamkowym cylindrze 
(1 b) lub w obrotowym członie ciągle obracając się wraz z nim 
tak, że w swym położeniu obrotowym zapewniającym blokowa-
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nie uniemożliwia on swobodny ruch obrotowy zamkowego cy
lindra (1b) względem korpusu (1a). 

(10 zastrzeżeń) 

A1 (21) 322166 (22) 96 03 07 6(51) E06B 3/67 
(31) 95 19507732 (32)95 03 07 (33) DE 
(86)96 03 07 PCT/EP96/00977 
(87)96 0912 W096/27726 PCT Gazette nr 41/96 
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Zimmermann Andreas, Frank Dierk 
(54) Przezroczysty element budowlany, 

zawierający co najmniej jedną, wzmocnioną 
włóknem płytę i/lub matę aerożelową 

(57) Wynalazek dotyczy przezroczystego elementu budow
lanego składającego się z co najmniej dwóch równolegle 
usytuowanych szyb z przezroczystego materiału, tworzących 
przestrzeń pośrednią, a charakteryzującego się tym, że prze
strzeń pośrednia zawiera co najmniej jedną płytę i/lub matę z 
aerożelu wzmocnionego włóknami oraz dotyczy zastosowania 
tego elementu. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 322301 (22) 95 07 27 6(51) E21C 41/16 
E21D 23/00 

(31) 95 9500091 (32)95 03 20 (33) SI 
(86) 95 07 27 PCT/SI95/00018 
(87) 96 0926 WO96/29504 PCT Gazette nr 43/96 
(71) RUDNIK LIGNITA VELENJE P.O., 

Velenje, SI 
(72) Kolene Marjan, Rovsnik Joze, Pecovnik Ivan 

(54) Sposób wybierania węgla, zwłaszcza z 
grubych pokładów węgla 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wybierania węgla, 
zwłaszcza z grubych pokładów węgla, który polega na tym, że 
węgiel stropowy jest w sposób kontrolowany wybierany zawa-
łowo na opancerzony przenośnik przodkowy nad osłonami pod
pór w przedniej części przodka. Wspomniane kontrolowane 
wybieranie zawałowe węgla stropowego jest otrzymywane po
przez podnoszenie i opuszczanie osłon hydraulicznych podpór 
stropowych. Rozmiar otworu do ładowania węgla tworzonego 
przez ścianę węgla przodkowego i krawędź osłony hydraulicz
nej podpory stropowej jest regulowany za pomocą ilości osłon 
i ich nachylenia. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 321084 (22) 97 07 11 6(51) E21C 41/18 
(31) 96 19628367 (32) 96 07 13 (33) DE 
(71) Ruhrkohle Aktiengesellschaft, Essen, DE 
(72) Loos Joachim, Ehrhardt Wilhelm 
(54) Sposób wykonywania prac eksploatacyjnych 

w tektonicznie obciążonych złożach 
osadowych, zwłaszcza węgla kamiennego 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wykonywania prac eksplo
atacyjnych w tektonicznie obciążonych złożach osadowych, 
zwłaszcza złożach węgla kamiennego, w którym w celu uniemo
żliwienia i/lub powstrzymywania tąpnięć, wywołanych przez 
eksploatację i/lub zawały masowe przez proces tektomechaniki, 
określa się powstające obszary lub strefy płaskimi lub linio
wymi dogniataniami dla ruchów górotworu, wywołanych 
przez eksploatację, przeprowadza się prace eksploatacyj
ne, uwzględniające te ustalenia i/lub środki do odprężania 
górotworu, przynależącego do eksploatacji i/lub do dodatkowe
go zabezpieczania prac eksploatacyjnych. 

(22 zastrzeżenia) 

A1 (21) 320989 (22) 97 07 07 6(51) E21D 11/22 
(31) 96 19627722 (32) 96 07 10 (33) DE 
(71) Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH & 

Co. KG, Bochum, DE 
(72) Oostenryck Rüdiger, Podjadtke Rudi, 

Turowski Rudolf 
(54) Urządzenie łączące na podatnej, łukowej 

obudowie chodników lub obudowie tuneli 
(57) Urządzenie łączące na podatnej, łukowej obudowie 

chodników lub obudowie tuneli z rynnowymi profilami (2, 3) na 
krawędziach są zaopatrzone w kołnierze (4) i leżą jeden w 
drugim w obszarze połączenia. Na odcinkach wzajemnego po
krywania się rozmieszczone są w odstępach względem siebie 
urządzenia zaciskowe w postaci zacisków (5). Zaciski (5) skła
dają się z ceowego elementu zaciskowego (6) z żebrem (7) i 
dwoma ramionami (8), elementu dociskowego (9) w postaci 
dwuramiennej dźwigni i śruby zaciskowej. Zaciski jednym ra
mieniem zachodzą od góry na wewnętrzny kołnierz, a w drugim 
ramieniu mają śrubę zaciskową (10). Element dociskowy (9) ma 
postać dźwigni kątowej, która w obszarze przed żebrem (7) jest 
odgięta w kierunku kołnierzy (4). Dźwgnia kątowa (9) jest pro
wadzona na żebrze (7) za pomocą części (12) do wymuszonego 
prowadzenia. Dźwignia kątowa (9), żebro (7) i część (12) do 
wymuszonego prowadzenia są tak dopasowane do siebie, że 
odkształcanie elementów zaciskowych (6) w obszarze części 
(12) do wymuszonego prowadzenia dźwigni kątowej. (9), pole
gające na rozpieraniu profili (2, 3) w obszarze ich wzajemnego 
pokrywania się, oddziałuje na dźwignię kątową (9), zwiększając 
siłę zacisku. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 315140 (22) 96 07 05 6(51) E21D 23/04 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego STASZIC, 

Katowice 
(72) Major Mirosław, Kostecki Tadeusz, Błach 

Tadeusz, Jagosz Stanisław, Zabierowski 
Stanisław, Kotys Henryk, Chramęga Jan, 
Moskal Jerzy, Bajorek Józef, Kret Andrzej, 
Bednarz Marian, Belczyk Stanisław, Ślusarz 
Ryszard, Paruzel Włodzimierz 

(54) Obudowa ściany podsadzkowej i sposób 
obudowy ściany podsadzkowej 

(57) Obudowa ściany podsadzkowej charakteryzuje się tym, 
że co najmniej na części ściany obudowa ściany składa się z na 
przemian zabudowanych sekcji ociosowych i podsadzkowych 
zmechanizowanej lemniskatowej obudowy podporowej, przy 
czym sekcja ociosowa ma o znacznej powierzchni stropnicę 
przednią wychylną w porównaniu ze stropnicą zasadniczą (4), 
a sekcja podsadzkowa o znacznej powierzchni długą stropnicę 
wychylną tylną (13), podczas gdy stropnica zasadnicza (4) 
sekcji ociosowej podsadzkowej podparta stojakami przednimi 
(14) i tylnymi (15) ma belkę (16) lemniskaty w postaci odwróco
nej litery T z łukowo łagodnymi przejściami płaszczyzn nośnych, 
osadzoną przegubowo od góry w odległości 1/3 od tylnego 
końca stropnicy zasadniczej (4), a w podstawie zaopatrzoną w 
trzy otwory, przy czym otwór środkowy usytuowany jest poprze
cznie do osi symetrii belki (16) lemniskaty w odległości 1/4 od 
dolnego jej końca, a dwa dolne otwory symetrycznie po bokach 
podstawy belki (16) lemniskaty z tym, że w górnym otworze 
zamocowany jest łącznik przedni (17) lemniskaty, a w dolnych 
otworach łączniki tylne (18) lemniskaty, podczas gdy drugi 
koniec łącznika przedniego (17) jest połączony przegubowo z 
uchem zamocowanym do tylnego portalu (20) spągnicy zamo
cowanego między stojakami przednimi (14) i tylnymi (15) stro
pnicy zasadniczej (4), a drugie końce łączników tylnych (18) 
lemniskaty zamocowane są w belkach (19) spągnicy za linią 
stojaków tylnych (15) stropnicy zasadniczej (4) z tym, że długa 
stropnica wychylną tylna (13) jest podparta podporą dwutele-
skopową (42), która od dołu osadzona jest w gnieździe zamo
cowanym na dolnym końcu belki (16) leminiskaty, podczas gdy 
usytuowana w kanale między belkami (19) stropnicy sekcji 
ociosowej długa belka połączona jest za pośrednictwem belki 
korekcyjnej (27) albo łącznika korekcyjnego z uchami rynny 
przenośnika ścianowego a sekcja podsadzkowa przesuwni-
kiem (44) korzystnie poprzez łącznik przegubowy (45) z belką 

korekcyjną (27) albo łącznikiem korekcyjnym albo bezpośred
nio z rynną przenośnika ścianowego. Przedmiotem zgłoszenia 
jest również sposób obudowy ściany podsadzkowej. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 315261 (22) 96 07 11 6(51) E21F1/12 
(75) Danowski Jan, Katowice; Małyjurek 

Władysław, Katowice; Lisiecki Waldemar, 
Katowice; Koślacz Kazimierz, Katowice 

(54) Mechanizm samoczynnego otwierania 
zestawem transportowym tamy 
wentylacyjnej górniczego wyrobiska 
chodnikowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie samoczynnego 
otwierania i zamykania zestawem transportowym uchylnych 
drzwi tamy wentylacyjnej górniczego wyrobiska chodnikowego, 
zwłaszcza zestawem podwieszonym. Mechanizm tworzy dwu-
pętlicowy, wzajemnie sprzężony układ cięgnowy. Napędowo-
sterującą pętlę (1) tworzy cięgno bez końca, przewijające się 
rewersyjne pomiędzy naptnająco-zwrotnymi rolkami (4) i roz
chylającymi rolkami (5), umiejscowionymi po obydwu stronach 
tamy (6), przy czym poszczególne nitki pętli (1) jednokrotnie 
wzajemnie krzyżują się, a jedna nitka przewija się przez 
bęben (7) dwubębnowej przekładni ciernej (8). Napędową 
pętlą, ukształtowaną w przybliżeniu do leżącej litery M, tworzy 
odrębne cięgno bez końca, umiejscowione po stronie przekład
ni (8), przewijające się przez drugi bęben (12) przekładni (8). 
Skrzydła drzwi tamy (6) połączone są cięgłami do współ
bieżnych nitek pętli. Ciągnący wózek (16) kolejki (3) ma 
wysięgnikowy, zaciskowy mechanizm (17), awobrębiezacze-
powych nitek (14) pętli (1) umiejscowione są zaczepowo-rozcze-
powe mechanizmy (15). Przy dojeździe kolejki (3) do tamy (6) z 
dowolnej strony, następuje sprzężenie pomiędzy wózkiem 
(16), a z cięgnem pętli (1) w zaczepach (15), co powoduje 
obrót bębnów (7,12), a tym samym ruch cięgna pętli i otwarcie 
drzwi tamy (6). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 315343 (22) 96 07 17 6(51) E21F1/12 
(75) Zasadni Wojciech, Ruda Śląska; Węcławski 

Eugeniusz, Ruda Śląska; Jaglarz Zbigniew, 
Katowice; Strojny Jan, Ruda Śląska; 
Robakowski Stanisław, Świętochłowice; 
Cyrus Janusz, Ruda Śląska; Tam Stefan, 
Ruda Śląska; Machalica Piotr, Ruda Śląska; 
Krzysteczko Edward, Ruda Śląska 

(54) Urządzenie do otwierania i zamykania drzwi 
tamy wentylacyjnej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie linowe, prze
znaczone do samoczynnego otwierania i zamykania drzwi tamy 
wentylacyjnej, umieszczonej w wyrobisku górniczym, w którym 
odbywa się transport materiałów, zwłaszcza za pomocą podwie
szanej kolejki szynowej. Istotą tego urządzenia jest zastosowa
nie listwy napędowej w kształcie podwójnej, prostokątnej ramy, 
umieszczonej na pociągu przed jego wózkiem hamulcowym. 
Listwa ta z jednej strony jest wyposażona w sworznie (7), osa
dzone w niej w formie drabinki, współpracującej z kołami zęba
tymi elementów napędowych (2), zabudowanych z obu stron 
drzwi tamy (3), które to napędy są połączone ze sobą za pomocą 
liny napędowej, połączonej z kolei układem cięgnowym, po
przez belkę podtrzymującą z obiema stronami drzwi tamy (3). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 3Í5363 (22) 96 07 18 6(51) E21F1/12 
(75) Dzbik Jan, Dąbrowa Górnicza; Przecherski 

Włodzimierz, Czeladź; Korpak Leszek, 

Dąbie; Jakubicki Andrzej, Rogoźnik; 
Zawodniak Artur, Siemonia 

(54) Tama wentylacyjna przejazdowa 
(57) Tama wentylacyjno-przejazdowa z dwuskrzydłowymi 

drzwiami samozamykającymi się przeznaczona jest do stoso
wania w podziemiach kopalń, zwłaszcza na drogach transporto
wych, pochyłych w układzie śluzowym. Tama składa się z dwóch 
skrzydeł (1), osadzonych w odrzwiach przy pomocy wahadło
wych zawiasów sprężynowych dwustronnego działania. 

Tama wyposażona jest w rygiel blokujący (6), współpra
cujący z układem blokującym (13), które umożliwiają otwieranie 
tamy przez przejeżdżającą jednostkę transportową, samoczyn
ne zamykanie skrzydeł tamy oraz ich stabilizację i utrzymanie w 
pozycji zamkniętej po przejeździe jednostek transportowych 
przez tamę. Otwieranie i zamykanie tamy nie wymaga obsługi i 
stosowania dodatkowych napędów. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 315187 (22)96 07 08 6(51) E21F15/00 
E02D 3/12 

(75) Sobolewski Andrzej Tomasz, Tychy 
(54) Sposób zwiększenia oporu hydraulicznego 

wodonośnych struktur górotworu, zwłaszcza 
piaskowców 

(57) Sposób według wariantu I polega na tym, że w wodo
nośnych strukturach górotworu umieszcza się gazy lub ich 
aerozolowe mieszaniny ze związkami hydrofobowymi poprzez 
zataczanie albo zassanie. 

Sposób według wariantu II polega na tym, że pomiędzy 
cząsteczkami pisakowców wytrąca się związki, transportowane 
przez przepływającą wodę, poprzez obniżenie ciśnienia wody 
w zawodnionym piaskowcu poniżej wartości ciśnienia krysta
lizacji transportowanych związków mineralnych oraz wytrąca 
się z wody pozostałe zanieczyszczenia i zawiesiny poprzez 
obniżenie ciśnienia wody poniżej ciśnienia parowania wody. 
Sposób według wariantu II polega natym, że wykorzystując 
ssanie, do wnętrza górotworu zasysa się lepiszcza, usz
czelniające górotwór. 

(6 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 322324 (22) 96 03 01 6(51) F01D 25/32 
(31) 95 407204 (32)95 03 20 (33) US 
(86) 96 03 01 PCT/US96/Ö2837 
(87) 9609 26 WO96/29507 PCT Gazette nr 43/96 
(71) WESTINGHOUSE ELECTRIC 

CORPORATION, Pittsburgh, US 
(72) Gray Lewis, Jr. Groenendaal John C. 
(54) Rowek usuwający wilgoć dla turbiny parowej 
(57) Turbina parowa posiadająca udoskonalone części nie

ruchome, ma rowek odprowadzający wilgoć (16) jest wykonany 
w pierścieniu łopatkowym (10) bezpośrednio przed ostatnim 
rzędem obrotowych łopatek. Rowek posiada zwężoną część 
wlotową (23), oraz rozszerzoną część kolektorową (11). Część 
kolektorowa rowka odprowadza zgromadzoną wilgoć do licz
nych promieniowo zorientowanych obrotów wylotowych (24) 
utworzonych w pierścieniu łopatkowym. Rowek wlotowy ma na 
celu oddzielenie kolektora od zawirowań strumienia pary prze
pływającej przez turbinę, dzięki czemu zapobiega zabieraniu 
kropel wilgoci do strumienia przepływu pary. Pierścień łopatko
wy otaczający końcówki (26) ostatniego rzędu obrotowych łopa
tek oraz wewnętrzną kierownicę przepływu (9) jest integralnie 
utworzony z pierścieniem łopatkowym. 

(20 zastrzeżeń) 

A1 (21) 315217 (22) 96 07 11 6(51) F01M 1/12 
(75) Szabłowski Janusz, Kielce; Konopka 

Stanisław, Kielce 
(54) Dodatkowy układ smarowania silnika 

spalinowego 
(57) Dodatkowy układ smarowania silnika spalinowego ma 

akumulator hydrauliczny (1) połączony zaworem sterującym 

normalnie zamkniętym (2) z przewodem łączącym (3). Układ ten 
łączy się z istniejącym w silniku układem smarowania. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 322366 (22) 96 06 28 6(51) F02B 77/04 
(31) 95 804 (32) 95 07 07 (33) DK 
(86) 96 06 28 PCT/DK96/00295 
(87) 97 0130 WO97/03280 PCT Gazette nr 06/97 
(71) MAN B & W DIESEL A/S, Kopenhaga, DK 
(72) Grundtmann Ole 
(54) Silnik wewnętrznego spalania posiadający 

pierścień zgarniający koks w cylindrze 
(57) Dwusuwowy silnik wodzikowy ze wzdłużnym przedmu

chiwaniem posiada pierścień zgarniający koks w cylindrze oraz 
tłok (18) wzdłużnie przemieszczający się w cylindrze i zaopa
trzony w pierścienie tłoka (19, 19'), które suwają się wzdłuż 
zasadniczo cylindrycznej wewnętrznej powierzchni cylindra 
przy przemieszczaniu tłoka oraz stanowią ciśnieniowo szczelną 
przegrodę pomiędzy przestrzenią poniżej tioka i komorą robo
czą (20), która jest umieszczona ponad górnym pierścieniem 
tłoka i jest ograniczona przez górny pierścień tłoka (19'), tłok 
(18), wewnętrzną powierzchnię cylindra i pokrywę cylindra (8). 
Pierścień zgarniający koks (23) wystaje z wewnętrznej powierz
chni cylindra i rozciąga się wzdłuż niego pierścieniowo w kie
runku osiowym tak, że górny pierścień tłoka jest umieszczony w 
pobliżu pierścienia zgarniającego koks, gdy tłok znajduje się w 
martwym położeniu odkorbowym. W swej cylindrycznej wewnę
trznej powierzchni pierścień zgarniający koks (23) posiada pew
ną ilość rowków przepływowych, które rozciągają się skośnie 
względem osi wzdłużnej cylindra od dolnej powierzchni do 
górnej powierzchni pierścienia zgarniającego koks. Alternatyw
nie rowki przepływowe mogą znajdować się w cylindrycznej 
zewnętrznej powierzchni górnego odcinka tłoka (21) znajdują
cego się ponad górnym pierścieniem tioka. 

(18 zastrzeżeń) 
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A1(21) 315263 (22) 96 07 11 6(51) F04B 47/00 
(71) Brzeska Fabryka Pomp i Armatury 

MEPROZET, Brzeg 
(72) Staszkiewicz Marek, Zabdyr Jan, Zbirek Jan 
(54) Pompa wirowa zatapialna 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pompa wirowa zatapialna, 

przeznaczona do pomopowania ścieków, zanieczyszczonych 
elementami stałymi, cienkimi rurociągami między innymi suro
wych ścieków sanitarnych. Pompa wirowa zatapialna (1) wypo
sażona jest w silnik (2) ze szczelną obudową oraz wał silnika (2), 
do którego przykręca się wirnik (3), współpracujący z żeliwnym 
korpusem (4) pompy (1). Zaopatrzona jest w komorę olejową, 
umieszczoną pomiędzy przestrzenią roboczą pompy (1), a sil
nikiem (2) i uszczelnioną zarówno od strony wirnika (3) jak i od 
strony silnika (2) odpowiednimi uszczelnieniami. Do korpusu (4) 
pompy (1), od strony wlotu, przykręcona jest pokrywa wlotowa 
(6), do której zamocowana jest tuleja (7), z którą współpracuje 
rozdrabniacz (8) części stałych. Rozdrabniacz (8) stanowi frezo
wany na pryzmę walec z naciętym rowkiem, tworzącym ostrze 
tnące, specjalnie ukształtowana tuleja (7) z wycięciami rozdrab
niającymi i regulującymi przepływ oraz czyszczący rozdrab
niacz (8) rowek gwintowy przeciwzwojny, jak również pokrywa 
wlotowa (6) z naciętym po siecznej trójkątnym rowkiem, wy
prowadzającym zanieczyszczenia z grzbietów łopatek wirniko
wych. Pompa wykonana w wersji stacjonarnej zaopatrzona jest 
w szybkozłącze, składające się z przytwierdzonego do pompy 
(1) zaczepu i kolana, które mocuje się do dna zbiornika oraz w 
uchwyt (13). Pompa wykonana w wersji stacjonarnej wyposażo
na jest w stojak dla ustawienia pompy na dnie zbiornika oraz 
króciec (11). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 315264 (22) % 07 11 6(51) F04B 47/00 
(71) Brzeska Fabryka Pomp i Armatury 

MEPROZET, Brzeg 
(72) Staszkiewicz Marek, Zabdyr Jan, Zbirek Jan 
(54) Pompa wirowa zatapialna 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pompa wirowa zatapialna 

do pompowania cieczy z zawartością dużych brylastych zanie
czyszczeń. Pompa (1) wyposażona jest w silnik elektryczny (2) 
ze szczelną obudową, wał silnika (2), do którego przykręcony 
jest wirnik (3), współpracujący z żeliwnym korpusem (4) pompy 
(1). Pomiędzy przestrzenią roboczą pompy (1), a silnikiem (2) 
znajduje się komora olejowa, uszczelniona zarówno od strony 
wirnika (3), jak i silnika (2) uszczelnieniami mechanicznymi, 
czołowymi. Do korpusu (4) pompy (1), od strony wlotu, przykrę
cona jest pokrywa wlotowa (5), zaopatrzona w mosiężny pier
ścień (6), współpracujący z odpowiednią szyjką, znajdującą się 
na wlocie wirnika (3) pompy (1). Pompa wykonana w wersji 
stacjonarnej, zaopatrzona jest w szybkozłącze, składające się z 
zaczepu i kolana, które mocuje się do dna zbiornika, a na 
pokrywie silnika (2) znajduje się uchwyt (10) do przenoszenia 
oraz podwieszania pompy. Pompa wykonana w wersji przenoś
nej, wyposażona jest w stojak, umożliwiający ustawienie pompy 
na dnie zbiornika oraz w króciec (8), służący do podłączenia 
elastycznego przewodu tłokowego. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 315302 (22) 96 07 15 6(51) F04D 29/08 
(75) Gwiazda Jan Bogusław, Sosnowiec; Gwiazda 

Aleksander Stanisław, Sosnowiec 
(54) Dławnica nurnika urządzenia 

hydraulicznego 
(57) Dławnica nurnika urządzenia hydraulicznego składa się 

z kadłuba (1), dławika (2) wraz z uszczelką (3), podkładki (4) i 
uszczelki (5). Uszczelka (5) przylega górną powierzchnią do 
czoła (2a) dławika (2), a dolną powierzchnią do czoła (4a) 
podkładki (4). Na wewnętrznym obwodzie uszczelka (5) przyle
ga do nurnika (7), zaś jej obwód zewnętrzny jest swobodny. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 317697 (22) 96 12 23 6(51) F15B 13/02 
(31)96 9602782 (32)960715 (33) SE 
(71) Ross Operating Valve Company, Troy, US 
(72) Wetzel Uwe, Svensson Nils 
(54) Urządzenie sterujące do sterowania i 

kontroli dwóch zaworów plynu 
(57) Urządzenie zawiera zawory (71, 72) płynu, z których 

każdy zawiera napędowy element zaworowy (61,62) oraz prze
mieszczany element zaworowy przesuwany do pierwszego po
łożenia, w którym nie ma przepływu cieczy przez zawór i do 
drugiego położenia, w którym ciecz przepływa przez zawór oraz 
pierwszy przełącznik (20) pobudzany przez przemieszczany 
element pierwszego zaworu (71) i drugi przełącznik (21) pobu
dzany przez przemieszczany element drugiego zaworu (72). 
Oba przełączniki (20, 21) bezpośrednio oddziałują na tory syg
nałów sterujących w obu położeniach przełączników (20, 21), 
króre są połączone w sposób zapobiegający dostarczaniu pier
wszego sygnału sterującego (S1) do pierwszego zaworu (20) 
przy pierwszym zaworze (71) w pierwszym położeniu, gdy do
starczanie pierwszego sygnału sterującego (S1) ma miejsce po 
upływie określonego okresu czasu od czasu pobudzenia dru
giego zaworu oraz zapobiegający dostarczaniu drugiego syg
nału sterującego (S2) do drugiego zaworu przy jego pierwszym 
położeniu, jeżeli dostarczanie drugiego sygnału sterującego 
(S2) ma miejsce po upływie określonego okresu czasu po 
pobudzeniu pierwszego zaworu. Oba przełączniki (20, 21) 
umożliwiają dostarczanie sygnału sterującego do elementu na
pędowego, gdy równocześnie znajdują pierwsze położenia lub 
równocześnie zajmują drugie położenia. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 322382 (22) 96 03 20 6(51) F16B 19/04 
(31) 95 9501062 (32)95 03 23 (33) SE 
(86) 96 03 20 PCT/SE96/00355 
(87) 96 09 26 W096/29519 PCT Gazette nr 43/96 
(71) AB VOLVO, Göteborg, SE 
(72) Sällqvist Jan-Eric 
(54) Nit z łbem z fazą 
(57) Wynalazek dotyczy nita dołączenia obiektów z obrobio

ną powierzchnią, który jest skonstruowany w celu zmniejszania 
naprężeń i uszkodzeń, jakie mogą pojawić się w obrobionej 
powierzchniowo ramie podczas procesu jej nitowania. W skład 
nita wchodzi w zasadzie cylindryczny trzon (1) i łeb (2) o śred
nicy większej niż trzon, gdzie łeb ma górną powierzchnię ogra
niczającą (14) oraz dolną powierzchnię ograniczającą (3), gdzie 

miejsce przejścia pomiędzy górną powierzchnią ograniczającą 
a powierzchnią stykową znajduje się w obszarze (15), gdzie łeb 
ma swoją maksymalną rozciągłość promieniową oraz w pun
ktach (16) wewnątrz tego obszaru, które znajdują się najbliżej 
trzonu (1), gdzie dolna powierzchnia ograniczająca zawiera 
wewnętrzną powierzchnię ograniczającą (4) rozciągającą się w 
zasadzie prostopadle od osi symetrii trzonu (7) i która jest w 
zasadzie symetryczna względem wspomnianej osi symetrii (7) 
oraz częściową powierzchnię zewnętrzną (5) łączącą się z czę
ściową powierzchnią wewnętrzną (4) oraz gdzie każdy wewnę
trzny punkt częściowej powierzchni zewnętrznej znajduje się w 
większej odległości w kierunku osiowym trzonu od tego końca 
trzonu, który jest odwrócony od łba, niż każdy punkt na częścio
wej powierzchni wewnętrznej. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 320928 (22)97 07 03 6(51) F16F 9/10 
(31) 96 9608406 (32) 96 07 05 (33) FR 
(71) GEC ALSTHOM TRANSPORT SA, Paryż, 

FR 
(72) Boichot Philippe, Kirat Regis 
(54) Półaktywny amortyzator o ciągłym 

sterowaniu nacisku 
(57) Przedmiotem wynalazku jest półaktywny amortyzator 

sterowany przez obwód sterowania, który charakteryzuje się 
tym, że wspomniany obwód sterowania zawiera bezpośrednią 
pętlę sterowania (19) złożoną z układu odwracania fazy (15) 
amortyzatora, który pozwala na określenie wielkości sterowania 
w funkcji obciążenia oraz nacisku zadanego do wykonania. 

(15 zastrzeżeń) 
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A1(21) 321116 (22)97 0711 6(51) F16K11/00 
(31) 96 19628397 (32) 96 07 13 (33) DE 
(71) Friedrich Grohe Aktiengesellschaft, Hemer, 

DE 
(72) Heimann Bruno, Bischoff Bernd, Keiter 

Kerstin 

(54) Zawór mieszający z ręczną dźwignią 
(57) Zawór mieszający ma tuleję (3), przylegającą stroną 

czołową do korpusu armatury (1), przy czym dla osiowego 
zabezpieczenia tulei (3) są zamontowane środki napinające i 
zatrzaskowe tak, że tuleję (3) można osiowo nasadzić i po 
pewnym określonym obrocie osiowo przytrzymać w pozycji 
stałej w celu ustawienia wody mieszanej. Dźwignię ręczną 
można zamocować dopiero po określonym obrocie dźwigni 
nastawczej (21,40). 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 321221 (22) 97 07 17 6(51) F16K 31/60 
(31) 96 19628937 (32) 96 07 18 (33) DE 
(71) Friedrich Grohe Aktiengesellschaft, Hemer, 

DE 
(72) Humpert Jürgen, Gransow Eckhard, Dickel 

Harald 

(54) Urządzenie włączające jednodźwigniowy 
zawór mieszający 

(57) Urządzenie włączające jednodźwigniowy zawór mie
szający, z jednym, poruszanym w dwóch stopniach swobody 
uchwytem, który połączony jest z elementem zaworu do ustala
nia proporcji mieszanki i całkowitej ilości przepływu za pomocą 
dźwigni nastawczej, przy czym urządzenie ma elementy chwy
tające do ograniczenia ruchu członu zaworu, charakteryzuje się 
tym, że w/przy uchwycie ręcznym (2) w korpusie uchwytu (200) 
umiejscowiony jest przycisk (3), którym użytkownik poluźnia 
element chwytny dla ograniczenia ilości całkowitej przepływu. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 322385 (22) 96 12 30 6(51) F22B 37/10 
(31) 96 9600298 (32) 96 0126 (33) SE 
(86) 9612 30 PCT/SE96/01761 
(87)97 07 31 W097/27427 PCT Gazette nr 33/97 
(71) AALBORG INDUSTRIES A/S, Aalbore, 

DK 
(72) Nilsson Sven Hakan, Sabelström Wilhelm 

Ernst 
(54) Ukształtowanie rury wlotowej do jednostki 

wymiennika ciepła w rurze spalinowej 
(57) Wynalazek dotyczy jednostki wymiennika ciepła (13) do 

odzysku ciepła z gazów spalinowych z cylindrycznego kotła 
parowego (10), przy czym wspomniana jednostka zawiera rurę 
spalinową (14) oraz rurę, wymieniającą ciepło (16), która jest 
podtrzymywana koncentrycznie wewnątrz rury spalinowej (14) 
przez wygiętą rurę wlotową (19), rozciągającą się od dolnego 
otworu (20) w ścianie obwodowej rury spalinowej (14) do otworu 
wlotowego w dolnej, wypukłej na zewnątrz ścianie końcowej 
rury, wymieniającej ciepło (16) oraz przez rurę wylotową (23), 
rozciągającą się od otworu wylotowego (24) w górnej części 
ściany obwodowej rury, wymieniającej ciepło (16) do górnego 
otworu (25) w ścianie obwodowej rury spalinowej (14). Rura 
wlotowa (19) posiada pierwszą, poziomą, prostą część końco
wą, drugą skierowaną do góry, prostą część końcową, a także 
pośrednią, zakrzywioną część. Kąt wyciągnięcia zakrzywionej 
części przewyższa 90°C, a druga część końcowa rozciąga się, 
z nachyleniem określonym przez wspomniany kąt wygięcia, w 
kierunku środka krzywizny częściowo sferycznej części dolnej 
ściany końcowej rury, wymieniającej ciepło (16), w której to 
ścianie jest umieszczony otwór wlotowy niekoncentryczny 
względem centralnej osi wzdłużnej tej rury. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1 (21) 317692 (22) 96 12 23 6(51) F23D 1/00 
(71) ECOENERGIA Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Jadamus Henryk, Kulpa Andrzej, Świrski 

Jan, Golec Tomasz, Wróblewska Viola 
(54) Palnik wirowy do spalania pyłu węglowego z 

niską emisją tlenków azotu 
(57) Palnik wirowy do spalania pyłu węglowego z niską 

emisją tlenów azotu, przeznaczony do instalowania w ener
getycznych kotiach parowych lub wodnych elektrowni i elektro
ciepłowni, odznacza się tym, że rura pyłowa (5), osadzona 
wewnątrz układu koncentrycznych rur powietrza wtórnego (3, 
1), jest wyposażona we wlot ślimakowy (7), przy czym w części 
wlotowej rury nośnej (8), osadzonej koncentrycznie w rurze 
pyłowej (5), na jej obwodzie są osadzone łukowe łopatki wyrów
nujące prostownicy (9), których kierunek wylotu jest równoległy 
do osi palnika, a kierunek wlotu jest styczny do kierunku prze
pływu mieszaniny pyłowopowietrznej, a w części wylotowej rury 
nośnej (8) jest osadzony rozdzielający, podwójny układ łopat
kowy (10), zawierający przemiennie, osadzone na powierzchni, 
łopatki płaskie, równoległe do osi palnika oraz usytuowane 
ukośnie do osi palnika łopatki łukowe o kącie łuku od 20° do 30" 
oraz profilowanych grubościach, mniejszej grubości od strony 
wlotu rozdzielacza łopatkowego (10) oraz większej grubości od 
strony jego wylotu, ponadto rura (3) układu doprowadzania 
powietrza wtórnego jest wyprofilowana łukowo, tworząc w prze
kroju poprzecznym korzystnie kąt od 15° do 25° i jest wysunięta 
poza płaszczyznę wylotu rozdzielacza łopatkowego (10), przy 
czym na jej powierzchni jest zamocowany zawirowywacz powie
trza wtórnego, zewnętrznego (4), a zawirowywacz powietrza 
wtórnego, wewnętrznego (6) jest zamocowany na powierzchni 
rury pyłowej (5). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 315163 (22)96 07 09 6(51) F23G 7/06 
(71) Nowak Maciej Marek, Puławy 
(72) Darkowski Andrzej, Wałkuwska Karyna, 

Szypryt Marek, Grzelka Marcin 

(54) Sposób i urządzenie do spalania związków 
organicznych w postaci par i/lub gazów, 
zwłaszcza w przemysłowych gazach 
odlotowych 

(57) Sposób spalania związków organicznych w postaci par 
i/lub gazów, zwłaszcza w przemysłowych gazach odlotowych 
zawierających takie związki organiczne jako zanieczyszczenia, 
zgodnie z którym zasysaną mieszaninę gazów zawierających 
palne związki organiczne i powietrza kieruje się do złoża 
katalitycznego poprzez wymiennik ciepła, ogrzewany prze-
ciwprądowo strumieniem gazów opuszczających złoże, od
prowadzanych do atmosfery, charakteryzuje się tym, że palne 
związki organiczne, ewentualnie obecne w innych gazach, pod
daje się spalaniu w złożu katalitycznym, umieszczonym w strefie 
spalania otoczonej strefą przepływu gazów opuszczających 
złoże, oddzieloną od strefy spalania i przechodzącą w strefę 
ogrzewania przeponowego mieszaniny gazowo-powietrznej, 
przy czym strumień gazów odprowadzanych do atmosfery, a 
zatem ilość zasysanego powietrza, reguluje się w funkcji tempe
ratury tego strumienia na wylocie do atmosfery. Urządzenie do 
spalania związków organicznych w postaci par i/lub gazów, 
zwłaszcza w przemysłowych gazach odlotowych zawierających 
takie związki organiczne jako zanieczyszczenia, mające rurę 
doprowadzającą gazy odlotowe, wyposażoną w zawór bezpie
czeństwa i szczelinę powietrzną rurę zbiorczą, doprowadzającą 
powstającą w rurze zbiorczej mieszaninę gazowopowietrzną do 
wentylatora, wentylator, wymiennik ciepła z dodatkową grzałką, 
złoże katalityczne z umieszczonym w nim elementem grzejnym 
i wylot dopalonych gazów, charakteryzuje się tym, że wymiennik 
ciepła typu rura w rurze tworzy rura wewnętrzna (6) i płaszcz (7), 
którego środkowa część otacza strefę spalania ze złożem kata
litycznym (8) połączonym z rurą (9) odprowadzającą dopalone 
gazy ze złoża katalitycznego (8) poprzez przestrzeń utworzoną 
w górnej części płaszcza kolejno do strefy (10) otaczającej złoże 
katalityczne (8) i strefy (11) przeponowego ogrzewania miesza
niny gazowo-powietrznej, przy czym w wylocie (12) gazów 
dopalonych znajduje się przepustnica (13) sterowania według 
wskazań elementu termoczułego, mierzącego temperaturę stru
mienia gazów dopalonych na wylocie z urządzenia. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 322334 (22) 96 03 19 6(51) F23J 1/00 
(31) 95 406707 (32)95 03 20 (33) US 
(86) 96 03 19 PCT/US96/05462 
(87) 9609 26 W096/29546 PCT Gazette nr 43/96 
(71) U.S. SCIENTIFIC L.L.C., Houston, US 
(72) Bachik Alan 
(54) Urządzenie i sposób usuwania węgla z 

lotnego popiołu 
(57) Opracowano nowe urządzenie i proces do skutecznego 

usuwania węgla z lotnego popiołu, przy czym usuwanie węgla 
odbywa się przez utlenianie. Zapalenie węgla realizowane jest 
przez ogrzewanie i uderzanie w zawieszone w podporach (2) 
złoże lotnego popiołu ogrzanym strumieniem (5) gazu utlenia
jącego, a żądany poziom wypalenia zapewniany jest przez 
utrzymywanie warunków spalania. 

(50 zastrzeżeń) 

A1(21) 315273 (22) 96 07 12 6(51) F24F13/28 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice; 

Zakład Doświadczalny Spółka z o.o., Lubin 
(72) Meinhardt Bolesław, Lipowczan Adam, 

Meinhardt Elżbieta, Biliński Jerzy, 
Michałowski Jan, Dajer Kazimierz 

(54) Filtro-wentylator 
(57) Filtro-wentylator zawiera zespoły: filtro-wentylacyjny z 

komorą filtrów oraz sterująco-napędowy z silnikiem elektrycz
nym i zaopatrzony jest w zatrzask przytrzymujący filtry, a ponad
to w instalację sterująco-zasilającą. Oba zespoły umieszczone 
są we wspólnej obudowie. Zatrzask przytrzymujący filtry składa 
się z ramki mocującej, zawierającej ramkę dociskową, zaopa
trzoną w dwa chwytaki (21 ), połączone z nią zawiasowo oraz co 
najmniej dwie pary zaczepów (22) ramki mocującej, umiesz
czonych na zewnętrznych, naprzeciwległych ścianach komory. 
Każda para zaczepów (22) ramki mocującej umieszczona jest w 

innej odległości od krawędzi komory filtrów. Rama dociskowa 
stanowi konstrukcję w formie czworokąta, przy czym konstru
kcja ta wykonana jest z drutu. Instalacja sterująco-zasilająca 
zawiera: wyłącznik, przeznaczony do włączania silnika, poten
cjometr, przeznaczony do regulacji obrotów silnika oraz diodę 
sygnalizacyjną (12), przeznaczoną do sygnalizowania stanu 
instalacji elektrycznej. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 322305 (22) 97 01 07 6(51) F25J 1/00 
C10L 3/06 

(31)96 9601030 (32)96 0118 (33) GB 
(86) 97 01 07 PCT/GB97/00021 
(87) 97 07 24 W097/26494 PCT Gazette nr 32/97 
(71) BRITISH GAS PLC, Londyn, GB 
(72) Williams Andrew Richard, Smith Trevor 
(54) Sposób wytwarzania hydratu gazu 
(57) Sposób wytwarzania hydratu gazu z gazu tworzącego 

hydrat znamienny tym, że przepuszcza się gaz przez obszar 
tworzenia hydratu, w którym wytwarzany jest hydrat i przesyła 
się pozostały gaz, który nie utworzył hydratu w tym obszarze do 
przynajmniej jednego innego obszaru tworzenia hydratu w któ
rym tworzy się hydrat wspomnianego gazu. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 315218 (22) 96 07 11 6(51) F41A 33/02 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 

(72) Derwiszynski Mariusz, Gawlikowski 
Andrzej, Kurowski Roman, Młodzianku 
Andrzej, Orłowski Marian, Płocharski 
Marek, Rybak Cezary, Wypych Marek, 
Zygmunt Marek 

(54) Sposób symulacji z broni artyleryjskiej 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób symulacji strzela

nia z broni artyleryjskiej, stosowany do treningów strzeleckich, 
w którym strzelający najpierw naprowadza lufę armaty na cel (4). 
Następnie po ocenie odległości do celu ustawia tę odległość za 
pomocą wyskalowanego nastawnika. Zmiana ustawienia na
stawnika powoduje zmianę rozbieżności wiązki laserowej ge
nerowanej przez laser (1) nadajnika (5). Po czym strzelający 
wybiera balistykę broni zależną od odległości i rodzaju amunicji, 
określa kąt podniesienia lufy armaty i podnosi lufę o ten kąt. 
Wraz z lufą podnosi się rówroeż sprzężony z nią mechanicznie 
nadajnik (5). Aby zachować równoległość osi wiązki laserowej 
w stosunku do linii celowania laser (1) nadajnika (5) przesuwa 
się pionowo w górę w płaszczyźnie prostopadłej do osi układu 
optycznego (3) nadajnika (5). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 315213 (22) 96 07 10 6(51) F42B 1/036 
(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Zygmunt Bogdan, Wilk Zenon, Skóra 

Wiesław, Przybylik Róża, Liberka Grzegorz, 
Kuśnierz Tadeusz, Kupidura Zbigniew 

(54) Sposób otrzymywania ładunków materiału 
wybuchowego o zwiększonej gęstości 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania ła
dunków materiału wybuchowego o zwiększonej gęstości pole
gający na tym, że krystaliczny materiał wybuchowy poddaje się 
procesowi flegmatyzacji, dodając jako flegmatyzator politetra-
fluoroetylen o wysokim rozdrobnieniu, w ilości od 0,5 do 20% 
wagowych. Tak otrzymany materiał wybuchowy poddaje się 
prasowaniu w temperaturze do200°C i przy ciśnieniu dochodzą
cym do 300 MPa. Polřtetrafluoroetylen dodawany jest w postaci 
dyspersji wodnej o stężeniu od 5 do 60% wagowych. 

Ładunku otrzymane w/w sposobem znajdują zastoso
wanie w technice wojskowej i górnictwie. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A3(21) 315105 (22) 96 07 05 6(51) G01C 9/12 
(61) 298490 
(71) Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa 
(72) Smółka Mieczysław, Kołodziejczyk 

Mieczysław, Markowski Witold 
(54) Pochyłomierz grawitacyjny 
(57) Pochyłomierz grawitacyjny do zdalnego, automatycz

nego pomiaru zmian nachyleń rożnych obiektów względem 
zorientowanej płaszczyzny pionowej, posiada wahadło (1) wy
posażone w tłumik drgań, który składa się z obciążnika (2) 
pełniącego rolę tłumika powietrznego przytwierdzonego do wa
hadła (1) i z co najmniej jednej komory (3,4) przymocowanej do 
czujnika pochyłomierza (5) za pomocą łączników (6,7). Czujnik 
(5) jest podwieszony do głowicy (15), w której jest wydrążone 
gniazdo (13) i jest w nim umieszczona kula (8) bolca stabiliza
cyjnego (9) zaciśnięta śrubami. Całość jest zamknięta w 
elastycznej osłonie, składającej się z dwóch części (16, 17), 
połączonych ze sobą za pomocą pierścienia (23) i opaski zaci
skowej (24). Z górną częścią osłony (16) jest zespolona tuleja 
(18) nasuwana na bolec stabilizacyjny (9) w miejscu zamocowa
nia uszczelki (19), a do dolnej części osłony (17) jest przymoco
wany przepust kablowy (21). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 322270 (22) 96 03 12 6(51) G01F1/80 
(31) 95 404340 (32) 95 03 15 (33) US 
(86) 96 03 12 PCT/US96/03280 
(87) 9609 26 W096/29574 PCT Gazette nr 43/96 
(71) MICRO MOTION INC., Boulder, US 
(72) Van Cleve Craig Brainard, Loving Roger 

Scott 

(54) Przepływomierz masowy wykorzystujący 
zjawisko Coriolisa, ze współśrodkowymi 
wirnikami 

(57) Przepływomierz Coriolisa zawiera wirnik zewnętrzny 
(307) umieszczony wewnątrz obudowy (301) i wgłębienie (341) 
w wirniku zewnętrznym, współosiowe z centralną osią obrotu. 
We wgłębieniu wirnika zewnętrznego (307) umieszczony jest 
wirnik (314) Coriolisa, który ma środek obrotu współosiowy z 
centralną osią obrotu. Wirnik (314) Coriolisa ma zespół kanałów 
(312), z których każdy sięga od obwodu zewnętrznego wirnika 
Coriolisa do centralnego wgłębienia tego wirnika Coriolisa. Wir
nik zewnętrzny (307) ma zespół kanałów (309), z których każdy 
z kanałów sięga od zewnętrznego obwodu wirnika zewnętrz
nego do wgłębienia tego wirnika zewnętrznego przy czym 
przynajmniej niektóre z tych kanałów w wirniku zewnętrznym są 
współliniowe z odpowiednimi kanałami zespołu wirnika Corioli
sa. Dopływ (302) materiału podaje płyn przez kanary zarówno 
wirnika zewnętrznego, jak i wirnika Coriolisa, do odpływu (304) 
materiału z przepływomierza. Przy odbiorze materiału i jego 
przechodzeniu przez kanały wirników obydwa wirniki obracają 
się wokół centralnej osi obrotu. Siły Coriolisa generowane przez 
materiał przepływający przez kanały i zgodny obrót obu wirni
ków, powodują nabieranie przez wirnik Coriolisa przesunięcia 
kątowego względem wirnika zewnętrznego wokół centralnej osi 
obrotu. Cewki czujnikowe (323, 324) i magnesy (316, 344) 
generują sygnały wyjściowe odpowiadające wartości bez
względnej tego przesunięcia kątowego wirnika Coriolisa i natę
żenia przepływu masowego przepływającego materiału. 

(42 zastrzeżenia) 
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A1(21) 315185 (22)96 07 08 6(51) G01N 33/00 
(75) Drewniak Adolf, Tarnowskie Góry; Wołek 

Władysław, Kraków; Moskal Krzysztof, 
Gliwice; Łodygowski Stanisław, Piotrków 
Kujawski 

(54) Wskaźnik ciśnienia 
(57) Wskaźnik ciśnienia ma śrubową sprężynę (8), na którą 

działa tłok (10), stykający się z cieczą, której ciśnienie mierzy. 
Przesunięcie tłoka (10) powoduje obrót przekładni, złożonej z 
segmentu (3) i koła zębatego (2) z zamocowaną wskazówką. 
Tłok (10) wspiera się o popychak (7), który styka się z segmen
tem (3) stycznie do okręgu, zakreślonego ze środka w osi (5) 
tego segmentu (3). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 322209 (22) 96 02 21 6(51) G01N 33/68 
(31) 95 9503406 (32) 95 02 21 (33) GB 
(86) 96 02 21 PCT/GB96/00392 
(87) 96 08 29 W096/26443 PCT Gazette nr 39/96 
(75) Haaheim Lars Reinhardt, Bergen, NO 
(54) Wykrywanie produkcji przeciwciała 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania pro

dukcji aktywnego przeciwciała w reakcji na docelowy antygen 
w próbce krwi. Sposób ten zawiera kontaktowanie, w obecności 
i przy braku inhibitora syntezy protein, porcji wymienionej prób
ki z fazą stałą w warunkach, które umożliwiają wytwarzanie i 
wydzielanie przeciwciała przez limfocyty; wykrywanie w roztwo
rze wiązania przeciwciała z wymienionymi antygenami na fazie 
stałej oraz porównywanie wymienionego wiązania przeciwciała 
w obecności lub przy braku inhibitora syntezy protein, aby przez 
to otrzymać oznaczenie ilości aktywnego przeciwciała wydzie
lanego w reakcji na wymienione antygeny. Wynalazek dotyczy 
również zestawów do przeprowadzania tego sposobu. Sposób 
ten może być również zmodyfikowany tak, aby umożliwić wy
krywanie niespecyficznych wskaźników infekcji. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 322332 (22) 96 03 14 6(51) G01S 3/789 
G01S 3/784 
G01S 17/87 

(31) 95 9500590 (32) 95 03 28 (33) NL 
(86) 96 03 14 PCT/EP96/01164 
(87) 96 10 03 WO96/30778 PCT Gazette nr 44/96 
(71) HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN 

B.V, Hengelo, NL 
(72) Olbertz Antonius Hendricus Maria 
(54) Urządzenie do wykrywania celów 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do wykrywania zbliżają

cych się z dużą prędkością celów, przy użyciu obracalnego 
detektora (2, 3) optycznego typu układu liniowego. W celu 
tłumienia fałszywych alarmów, urządzenie zawiera ponadto wy
drążoną oś (4) obrotową zawierającą zwierciadło (14), króre 
może być ustawione tak, że detektor typu układu gwieździstego, 
laserowy przeszukiwacz zakresu lub detektor laserowy Dopple
ra CW, wszystkie podobnie zawarte w wydrążonej osi obroto
wej, mogą być skierowane na potencjały cel. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 315275 (22) 96 07 12 6(51) G05D 16/00 
F04B 23/04 

(75) Wowk Józef, Leszno 
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(54) Sposób sterowania zespołem pomp 
(57) Sposób sterowania zespołem pomp realizujących zapo

trzebowanie układu pompowego według określonej zależności 
pomiędzy wydajnością, a potrzebną wysokością podnoszenia 
przy pomocy sygnału sterującego pobieranego wyłącznie z 
ciśnienia oparty na podziale zakresu wydajności układu na 
przedziały przyporządkowane pracy poszczególnych pomp po
lega na tym, że uzyskanie informacji o wydajności potrzebnej 
do sterowania z pomiaru ciśnienia odbywa się przez przetwo
rzenie informacji o ciśnieniu na informację o wydajności w 
wyniku wykorzystania charakterystyki pompy stanowiącej zależ
ność ciśnienia, od wydajności. Osiągnięcie ciśnienia graniczne
go w przedziale powoduje przełączenie układu pracujących 
pomp na układ odpowiadający sąsiedniemu przedziałowi. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 322408 (22)96 03 21 6(51) G06F1/00 
GUB 20/00 
H04N7/16 

GUB 23/28 
(31)95 410132 (32)95 03 23 (33) US 

95 590268 951121 US 
(86) 96 03 21 PCT/US96/04027 
(87) 96 09 26 W096/29639 PCT Gazette nr 43/96 
(71) ZOOM TELEVISION INC, Los Angeles, 

US 
(72) Brindze Paul L, Tuuly Geoffrey A 

(54) Interaktywne urządzenie multimedialne, 
oraz element pamięci masowej do 
interaktywnego urządzenia multimedialnego 
i sposób wytwarzania elementu pamięci 
masowej 

(57) Interaktywne urządzenie multimedialne (10), wyposażo
ne jest w terminal wymiany danych (12) zaopatrzony w jedno
stkę sterującą (20) płyty kompaktowej i w czytnik kodów (23) 
służący do odczytu zaszyfrowanych danych z elementów 
pamięci masowej (22) stanowiących unikalny kod seryjny. 
Urządzenie jest również wyposażone w kontroler (30) wymiany 
danych, połączony na wyjściu z monitorem (14) i z głośnikami 
(16) oraz w interfejs wymiany danych (28) połączony z siecią 
(42). Urządzenie multimedialne (10) jest zaopatrzone w moduł 
przetwarzania danych (40) zawierający procesor bazy danych 
(46), interfejs terminali (44) służący do komunikacji z interfejsem 
(28) oraz interfejs komunikacyjny (52) do dwukierunkowej ko
munikacji ze sprzedawcami. Autoryzowane korzystnie z ele
mentów pamięci masowej (22) jest sprawdzane i rejestrowane z 
wykorzystaniem indeksu (48) kodów seryjnych. Elementy pa
mięci masowej (22) wytwarza się seryjnie. 

(82 zastrzeżenia) 

Al(21) 322422 (22)9603 29 6(51) G07D 7/00 
(31) 95 19512926 (32) 95 03 30 (33) DE 

95 19512921 95 03 30 DE 
96 19609405 96 02 29 DE 

(86) 96 03 29 PCT/DE96/00598 
(87) 96 10 03 WO96/30879 PCT Gazette nr 44/96 
(71) LFP ELEKTRONISCHE 

SPEZIALSICHERHEITSTECHNIK 
GMBH, Dresden, DE 

(72) Puttkammer Frank, Wolf Torsten 
(54) Sposób i urządzenia do sprawdzania 

zabezpieczonych dokumentów 
(57) Sposób badania zabezpieczonych dokumentów prze

widuje wykorzystanie znanego sprzężenia pojemnościowego, 
w którym sygnały elektryczne anten nadawczych są przenoszo
ne poprzez elektrycznie przewodzące oznaczenia zabez
pieczające dokumentów na anteny odbiorcze, a następnie są 
wzmacniane i poddawane ocenie przebiegu amplitudowego i 
czasowego oraz są porównywane z już istniejącymi przebiega
mi sygnałów, przy czym są one przetwarzane w przebiegi syg
nałów, które mają łatwe do porównania parametry. Urządzenie 
ma nadajnik wysokiej częstotliwości (12), odbiornik wysokiej 
częstotliwości (13), który przyjmuje energię wypromieniowaną 
z anteny odbiorczej (9), wzmacnia ją w selektywnym wzmacnia
czu (14) jako sygnał użytkowy specyficzny dla waluty i/lub jej 
prawdziwości oraz układ całkujący (15) i obwód spustowy (16), 
który oprócz istniejących sygnałów przyjmuje uaktywniające 
układ oceny sygnały fotokomórek (20) i przekazuje je jako 
koordynujące czas impulsy poprzez przerzutnik jednostabilny 
(17) jako sygnał wyjściowy dla badanych obiektów określonych 
jako prawdziwe. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 315188 (22) 96 07 09 6(51) G08B 13/00 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 
(72) Chwaleba Augustyn, Pruchnik Zbigniew 
(54) Sposób kontroli prób naruszeń pojemników 

zawierających wartościowe ładunki 
(57) Sposób służy do ochrony wartościowych ładunków 

również w czasie transportu. Między podwójne ścianki her
metycznego pojemnika wprowadza się gaz lub mieszaninę 
gazów nie występujących w atmosferze ziemskiej lub wy
stępujących w niewielkich stężeniach, korzystnie obojętnych 
pod niewielkim ciśnieniem oraz umieszcza się wewnątrz 
pojemnika detektor wykrywający obecność wprowadzonego 
gazu w wewnętrznej atmosferze pojemnika i włączający zna
nym sposobem sygnał alarmu w przypadku jego wykrycia. 
Korzystnie jeżeli gaz wprowadzany jest przewodem ze 
zbiornika z gazem umieszczonego wewnątrz hermetyczne
go pojemnika oraz odległość między podwójnymi ścianka
mi hermetycznego pojemnika jest niewielka. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 315189 (22) 96 07 09 6(51) G08B 13/00 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 
(72) Chwaleba Augustyn, Pruchnik Zbigniew 
(54) Sposób wykrywania naruszeń pojemników 

zawierających wartościowe ładunki 
(57) Sposób służy do ochrony wartościowych ładunków rów

nież w czasie transportu. Hermetyczny pojemnik w którym chro
nione są wartościowe przedmioty napełniany jest gazem lub 
mieszaniną gazów. Po czasie niezbędnym do ustalenia się 
składu atmosfery w pojemniku wykonuje się pomiar stężenia 
wprowadzonego gazu i wynik ten zapamiętuje się. W czasie 
ochrony wykonane są pomiary stężenia tego gazu i porówny
wane z zapamiętanym wynikiem. Brak zgodności wyników po
miaru bieżącego z wynikiem zapamiętanego pomiaru powoduje 
włączenie systemu alarmowego. Korzystnie jeżeli używa się 
gazów obojętnych o śladowych stężeniach. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 320988 (22) 97 07 07 6(51) G08B 13/22 
H04M 11/04 

(31) 96T0 588 (32) 96 0710 (33) IT 
(71) URMETDOMUSS.p.A, Turyn, IT 
(72) Mondardini Massimo 
(54) Urządzenie domofonowe 
(57) Urządzenie domofonowe (10) zawiera przynajmniej jed

ną stację zewnętrzną (11) i zespół stacji wewnętrznych, czyli 
aparatów domofonowych (14). Stacja zewnętrzna (11) zawiera 
przynajmniej jedną klawiaturę (15) do wybierania poszczegól
nych stacji wewnętrznych, przetworniki (16) do nadawania i 
odbioru sygnału fonicznego oraz sterownik zamka elektryczne
go (17). Aparat domofonowy (14) zawiera przynajmniej jeden 
mikrotelefon, przetwornik wywoławczy czyli brzęczyk oraz przy
cisk otwierania drzwi. Stacja zewnętrzna (11 ) i stacje wewnętrz-
ne połączone są ze sobą za pośrednictwem l ini i 
dwuprzewodowej (12, 12') z wtrąconymi skrzynkami połącze
niowymi (13), z których każda obsługuje określoną grupę apa
ratów domofonowych (14). Dwuprzewodowa linia (12) stanowi 
magistralę dwukierunkową, przez którą podawane jest zasilanie 
wszystkich urządzeń, dołączonych do magistrali, dane odno
szące się do wybieranego aparatu domofonowego (14), tonu 
dzwonienia, dwóch sygnałów równoczesnego mówienia/słu
chania i sygnału sterowania zamkiem elektrycznym (17). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 315346 (22)96 0717 6(51) G09F1/04 
G09F 21/04 

(75) Gucze Mieczysław, Sinntal, DE 
(54) Składana tablica świetlna do eksponowania 

słów, zwłaszcza imion lub reklam 
(57) Składana tablica świetlna do eksponowania słów, zwła

szcza imion lub reklam, zawierająca oddzielne elementy ze 
znakami graficznymi charakteryzuje się tym, że stanowi ją sze
reg wzajemnie rozłączalnie połączonych elementów, z których 
każdy ma postać prostopadłościennego płaskiego pudełka (1) 
z umieszczonym na swej ścianie przeźroczystym wykrojem (2) 
dowolnego znaku graficznego, przy czym pudełko (1) jest po
zbawione obu bocznych wąskich ścian, a pozostałe ściany 
pudełka (1) przechodzą z jego boku w prostokątne przedłużenie 
(3), którego wymiar zewnętrzny odpowiada wymiarowi wewnę
trznemu otworu (4) z przeciwnej strony pudełka (1). Cały zestaw 
pudełek (1) zaopatrzony jest na obu końcach w elementy skraj
ne (7). Elementy te o budowie analogicznej jak pudełko (1) 
zawierające znaki graficzne są zamknięte na swych zewnętrz
nych stronach ściankami (8), a we wnętrzu posiadają źródło 
światła, przy czym jeden z elementów skrajnych zaopatrzony 
jest w prostokątne przedłużenie (3) takie samo jak w pudełkach 
(1) ze znakami graficznymi. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 322282 (22)96 03 26 6(51) G10K11/162 
(31) 95 29506265 (32) 95 04 11 (33) DE 
(86) 9603 26 PCT/EP96/01326 
(87) 96 1017 WO96#2709 PCT Gazette nr 46/96 
(71) M.FAIST GMBH & CO. KG., Krumbach, 

DE 
(72) Ruhe Thomas, Wagner Max, Lahner Stefan, 

Roller Manfred 
(54) Magnetyczny, powierzchniowy element 

tłumiący oraz klej, zwłaszcza do nakładania 
mat na powierzchnie metalowe 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest magnetyczny, powierzch
niowy element tłumiący z warstwą izolacyjną (5) tłumiącą drga
nia akustyczne, z połączoną z nią warstwą przyczepną (2), 
umożliwiającą przyklejanie elementu tłumiącego do przedmiotu 
oraz z cząstkami magnetycznymi (3). 

(16 zastrzeżeń) 
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A1(21) 322205 (22) 95 03 13 6(51) GUB 5/596 
(86) 95 03 13 PCT/US95/03126 
(87) 960919 W096/28814 PCT Gazette nr 42/96 
(71) INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES CORPORATION, Armonk, 
US 

(72) Chaîner Timothy Joseph, US; Sohn Wayne 
Jay, IL; Yarmchuk Edward John, US 

(54) Sposób i system do zapisywania serwowzoru 
na nośniku pamięci 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób zapisu serwo
wzoru na nośniku pamięci (12a) umieszczonym w urządzeniu 
zapisującym (10) posiadającym wewnętrzną głowicę zapisują
cą (14a). Wzór czasowy jest generowany na nośniku pamięci 
(12a) za pomocą wewnętrznej głowicy zapisującej (14a) i wyzna
cza się wartość umiejscawiania radialnego w celu radialnego 
umiejscowienia wewnętrznej głowicy zapisującej (14a). Serwo-
wzór zapisuje się przy użyciu wewnętrznej głowicy zapisującej 
(14a) w miejscach wyznaczonych przez wzór czasowy i wartość 
umiejscawiania radialnego. 

(69 zastrzeżeń) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 322325 (22)96 0319 6(51) H01B 7/34 
H01B 7/18 
H01B 9/02 
C08K9/04 

(31)95 406525 (32)95 03 20 (33) US 
(86) 96 03 19 PCT/US96/03558 
(87) 96 09 26 WO96/29710 PCT Gazette nr 43/96 
(71) BICC CABLES CORPORATION, 

Indianapolis, US; CABOT 
CORPORATION, Billerica, US 

(72) Flenniken Cindy L., Menashi Jameel, 
Whitehouse Robert S. 

(54) Sadza preparowana glikolem polietylenowym 
i jej związki 

(57) Preparowaną sadzę wytwarza się przez preparowanie 
sadzy co najmniej jednym glikolem polietylenowym o ciężarze 
cząsteczkowym od około 1000 do około 1000000. Preparowana 
sadza może być zastosowana przy wytwarzaniu kompozycji 
polimerowych, takich jak kompozycje półprzewodnikowe i izo
lujące, zwłaszcza do stosowania w kablach elektrycznych. 

(40 zastrzeżeń) 

A1(21) 322300 (22) 96 05 21 6(51) H01C 1/012 
(31)95 523073 (32)95 09 01 (33) US 
(86) 96 05 21 PCT/US96/07347 
(87) 97 03 13 WO97/09726 PCT Gazette nr 12/97 
(71) EMC TECHNOLOGY, INC., Cherry Hill, 

US 
(72) Mazzochette Joseph B. 
(54) Rezystor o spłaszczonym profilu 
(57) Spłaszczony rezystor obciążający (10) składa się z płyty 

podstawowej (12) z materiału przewodzącego prąd elektryczny 
posiadającej dwie przeciwległe płaskie powierzchnie (14,16) i 
centralny przelotowy otwór (18). Rezystor mikroelektroniczny 
(22) zamocowany jest na jednej z powierzchni płyty podstawo
wej (12). Rezystor mikroelektroniczny posiada podłoże (24) z 
materiału izolacyjnego z dwoma przeciwległymi płaskimi po
wierzchniami (26, 28) i centralnym przelotowym otworem (30) 
pokrywającym się z centralnym otworem (18) w płycie podsta
wowej (12). Warstwa rezystancyjna (38) znajduje się na jednej 
z powierzchni (26) podłoża (24) i na przeciwległych swoich 
końcach posiada warstwy zaciskowe (32,34). Płytka zaciskowa 
(42) jest połączona elektrycznie z jedną (32) z warstw zacisko
wych (32,34) i przechodzi przez otwory. Nad warstwą rezystan-
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cyjną (38) znajduje się nakładka (48) z materiału izolacyjnego 
mechanicznie połączona z podłożem (24). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 322421 (22) 96 01 31 6(51) H01H 25/06 
(31)95 19510809 (32)95 03 24 (33) DE 
(86) 960131 PCT/EP96/00400 
(87) 961003 WO96/30922 PCT Gazette nr 44/96 
(71) MASCHINENFABRIK REINHAUSEN 

GMBH, Regensburg, DE 
(72) Neumeyer Josef, Pillmeier Leonhard 
(54) Komutator mocy przełącznika uzwojeń 
(57) Przedmiotem wynalazku jest komutator mocy przełącz

nika uzwojeń, zawierający sprężynujący element (2) migowy, 
który zaopatrzony jest w prowadnicę (2,2) napinającą przemie
szczaną w sposób ciągły przez mający możliwość obracania się 
w obu kierunkach wał napędowy, oraz część wycofującą, uru
chamiającą wał (4) przełączający. Na wale (4) przełączającym 
zamocowany jest przesuwalny osiowo zespół (5) przełączający 
zawierający tarcze (6, 7, 8, 9) krzywkowe do uruchamiania 
przełączników próżniowych, jak również mechanicznych ele
mentów komutacyjnych. Zależnie od kierunku przełączania, 
to znaczy przemieszczenia liniowego prowadnicy napinającej 
sprężynującego elementu (2) migowego, następuje przesunię
cie zespołu przełączającego na wale przełączającym w położe
nie górne bądź dolne, tak że następuje włączenie do pracy 
różnych tarcz krzywkowych. Za pomocą takiego komutatora 
mocy realizowane są układy niesymetryczne, z niezależną od 
kierunku przełączania sekwencją przemieszczania bądź uru
chamiania środków komutacyjnych. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 320782 (22) 97 06 26 6(51) H01H 83/14 
(31) 96 9608680 (32) 96 07 11 (33) FR 
(71) LEGRAND, Limoges, FR; LEGRAND 

SNC, Limoges, FR 
(72) Lenco Patrick 
(54) Urządzenie elektryczne z zabezpieczeniem 

różnicowym 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia elektrycznego zawie

rającego jeden układ fazowy (12P) i jeden układ neutralny (12N), 
które rozciągają się między zaciskami wejściowymi (13P, 13N) 
i wyjściowymi (14P, 14N), z jednej i drugiej strony ścianki 
izolacyjnej (15) przez którą te układy fazowy (12P) i neutralny 
(12N) przechodzą przez przepusty (16P, 16N) jedną częścią 
przerwową (18), w której umieszczony jest mechanizm zwarcio
wy (38) i jedną częścią zabezpieczenia różnicowego (19) w 
której umieszczony jest transformator różnicowy (40). Zaciski 
wyjściowe (14P, 14N) umieszczone są w części zabezpieczenia 
różnicowego (19), z przeciwnej strony rdzenia (41) transforma
tora różnicowego (40) w stosunku do przepustów (16P, 16N) w 
ten sposób, że mogą one wychodzić na tą samą płaszczyznę 
boczną (22) obudowy izolacyjnej (11) co zaciski wejściowe 
(13P, 13N). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 322203 (22) 96 12 19 6(51) HOIJ 29/00 
H04N9/26 

(31)96 9600049 (32)96 0111 (33) ES 
(86) 96 12 19 PCT/ES96/00243 
(87) 97 07 17 W097/25734 PCT Gazette nr 31/97 
(75) Alarcia Arnaiz Alfredo, Barcelona, ES; 

Alarcia Merida Alicia, Barcelona, ES 
(54) Urządzenie odmagnesowujące i uziemiające 

do kolorowych lamp elektronopromieniowych 
(57) Urządzenie zawiera uformowany zespół (1) nośny, który 

może byó zamocowany na tylnej części lampy elektronopromie
niowej do wizualizacji kolorowej, mający w ciągnącej się wzdłuż 
niego osłonie (11) lub umieszczone w nim uzwojenie cewki (11') 
odmagnesowującej oraz styki (12, 13) łączące z uziemieniem i 
inne elektryczne i elektroniczne elementy wchodzące w skład 
apapratu zawierającego lampę elektronopromieniową. Zespół 
(1) nośny dla odmagnesowujących i uziemiających uzwojeń ma 
postać wypraski z półsztywnego materiału. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 315206 (22) 96 07 11 6(51) H01M 8/10 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Florjańczyk Zbigniew, Bzducha Wojciech, 

Zygadło-Monikowska Ewa, Przyłuski Jan, 
Borkowska Regina 

(54) Membrana polimerowa i sposób 
otrzymywania membrany polimerowej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest membrana polimerowa 
protonowo przewodząca i sposób jej otrzymywania. Membrana 
polimerowa charakteryzuje się tym, że składa się z eteru digli-
cydylowego dianu A w ilości 10-90% molowych, kwasu fosforo
wego w ilości 10-90% molowych oraz ewentualnie środków 
wytwarzających dodatkową sieć w ilości 0-80% wagowych. Spo
sób wytwarzania membrany polega na tym, że eter diglicydylo-
wy dianu A i kwas fosforowy rozpuszcza się w rozpuszczalniku 
o wysokiej stałej dielektrycznej, miesza się w temperaturze 
pokojowej, po czym do roztworu dodaje się środek sieciujący 
oraz ewentualnie środki wytwarzające dodatkową sieć, roztwór 
wylewa się na płaską powierzchnię i polimeryzuje się. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 322283 (22) 96 03 13 6(51) H01Q 3/26 
(31) 95 9500580 (32) 95 03 27 (33) NL 
(86) 96 0313 PCT/EP96/01146 
(87) 96 10 03 WO96/30963 PCT Gazette nr 44/96 
(71) HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN 

B.V, Hengelo, NL 
(72) Fischer Henk, Klein Breteler Antonius 

Bernardus Maria 
(54) Układ antenowy fazowany z siecią 

wzorcowania 
(57) Wynalazek dotyczy układu antenowego fazowanego 

awierającego pewną liczbę radiatorów falowodowych (19) i 
układ zasilania mocy oraz zawiera ponadto sieć wzorcowania 
(20, 21, 22) do dostarczania impulsu kontrolnego. 

Przez bezpośrednie dołączenie sieci wzorcowania do 
radiatorów falowodowych uzyskuje się dokładniejsze wzorco
wanie, które jest związane z błędami fazy i amplitudy powstają
cymi w radiatorach falowodowych, przetwarzanych w 
algorytmie wzorcowania. W korzystnym wykonaniu sieć wzor
cowania jest zaprojektowana jako układ falowodów (20,21,22). 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 322356 (22) 96 03 28 6(51) HOIR 4/04 
H01B 1/22 
H05K3/10 

(31) 95 19511553 (32)95 03 29 (33) DE 
(86) 96 03 28 PCT/EP96/01373 
(87) 961003 WO96/30966 PCT Gazette nr 44/96 
(71) LITTON PRECISION PRODUCTS 

INTERNATIONAL INC., Gernlinden, DE 
(72) Läntzsch Michael IC, Netzmann Helmfried 
(54) Układ i sposób produkcji struktur łączących 

przewodzących prąd oraz sposób produkcji 
obwodów i obwodów drukowanych 

(57) Wynalazek ujawnia układ do produkcji struktur łączą
cych przewodzących prąd, obejmujący A) materiał klejący oraz 
B) pastę metalową zawierającą przynajmniej dwa proszki meta
lowe o różnych temperaturach topnienia i małą ilość organicz
nych substancji pomocniczych, przewodzącą prąd, przy czym 
proszki metalowe są dobrane tak, że przy ogrzewaniu tworzą 
fazę intermetaliczną, a organiczne substancje pomocnicze ulat
niają się w większości w temperaturze stosowanej do tworzenia 
fazy intermetalicznej, jak również sposób produkcji struktur 
łączących przewodzących prąd przy zastosowaniu tego układu, 
obejmujący kroki, w których (1) nanosi się materiał klejący na 
podkład, (2) nanosi się pastę metalową na zastosowany tak 
materiał klejący oraz (3) ogrzewa się pastę metalową w tempe
raturze, w której proszki metalowe tworzą fazę intermetaliczną. 
Wynalazek ujawnia również sposób produkcji obwodowów i 
obwodów drukowanych przy zastosowaniu podanego wyżej 
układu. Według wynalazku uzyskuje się struktury łączące prze
wodzące prąd, jak obwody, o bardzo dobrej przyczepności, 
dobrej przewodności elektrycznej i możliwości lutowania. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 322420 (22) 96 03 01 6(51) H02B 1/01 
(31)95 19511639 (32)95 03 30 (33) DE 
(86)9603 01 PCT/EP96/00872 
(87) 9610 03 WO96/30978 PCT Gazette nr 44/96 
(71) RITTAL-WERK RUDOLF LOH GMBH & 

CO. KG, Herbom, DE 
(72) Reuter Wolfgang 
(54) Szafka rozdzielcza z ramowym korpusem i 

płytą montażową 
(57) Przedmiotem wynalazku jest szafka rozdzielcza, ze zło

żonym z ramion ramowym korpusem, którego otwarte boki są 
zamknięte lub zamykalne za pomocą elementów ściennych i co 
najmniej jednych drzwiczek oraz z co najmniej jedną, umiesz
czoną i zamocowaną w odstępie i równolegle do tylnej ścianki 
szafki, szyną montażową, która przy zdjętym, użytym jako ścian
ka boczna, elemencie ściennym jest wprowadzalna i mocowal-
na swym dolnym bokiem w szynie mocującej o kształcie litery U. 
Wprowadzanie płyty montażowej jest ułatwione i udoskonalone 
w ten sposób, że dolny i górny bok szyny montażowej (30) mają 
jednokrotnie zagięty, poziomy brzeg, zaś łączące się z nimi 
pionowe boki płyty montażowej (30) mają podwójnie zagięty, 
otwarty w kierunku dolnego i górnego boku, podwójny brzeg, 
przy czym w obejmy, utworzone z podwójnych brzegów płyty 
montażowej (30), wprowadzalne są końcówki wtykowe elemen-
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tów ślizgowych (40), które płytkami ślizgowymi wystają poza 
poziomy brzeg płyty montażowej (30). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 321085 (22) 97 07 11 6(51) H02B 1/04 

(31) 96 9608680 (32)96 0711 (33) FR 
96 9611260 96 0916 FR 

(71) LEGRAND, Limoges, FR; LEGRAND 
SNC, Limoges, FR 

(72) Lenco Patrick 
(54) Przyrząd elektryczny 
(57) Przyrząd elektryczny, posiada na samej powierzchni 

bocznej (12) swèj obudowy (11) z jednej strony otwory (13P, 
13N), umożliwiające dostęp do zacisków wejściowych, z drugiej 
strony otwory (15P, 15N), umożliwiające dostęp do zacisków 
wyjściowych, z którym to przyrządem skojarzona jest dla jego 
obsługi szyna zasilająca w kształcie grzebienia. 

Pomiędzy otworami (13P, 13N), umożliwiającymi do
stęp do zacisków wejściowych, a otworami (15P, 15N), umożli
wiającymi dostęp do zacisków wyjściowych, jest umieszczona 
ścianka oddzielająca (35) wystająca z powierzchni bocznej (12). 
Szerokość ścianki oddzielającej (35) jest co najmniej równa 
wysokości zębów szyny zasilającej. Przyrząd jest stosowany 
do modularnych przyrządów elektrycznych, a zwłaszcza 
do modularnych przyrządów elektrycznych z zabezpiecze
niem różnicowym. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 322275 (22) 96 03 22 6(51) H02G 1/14 
H02G 15/18 

(31) 95 19510598 (32) 95 03 23 (33) DE 

(86) 9603 22 PCT/DE96/00490 
(87) 96 09 26 W096/29767 PCT Gazette nr 43/96 
(71) ZITTAUER KUNSTSTOFF GMBH, 

Zittau, DE 
(72) Pilling Jurgen, Haim Klaus-Dieter, Weichold 

Jens, Rotzsche Ralf 
(54) Sposób i urządzenie do nasuwania i 

ustalania położenia tulejowych sprężystych 
elementów na cylindrycznych lub stożkowych 
korpusach 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 
nasuwania i ustalania położenia tulejowych, sprężystych, 
promieniowo rozciągalnych elementów z wysokosprę-
żystego tworzywa bez znacznego wysiłku na cylindrycznych 
lub stożkowych korpusach, których zewnętrzna średnica jest 
większa od wewnętrznej średnicy tych tulejowych elementów, 
na przykład elementów zestawu osprzętu kablowego na przy
gotowany znanym sposobem koniec kabla zamknięcia kablo
wego lub złącza kablowego. Bezpośrednio przed nasunięciem 
tuiejowego elementu na korpus (10) w pustą przestrzeń elemen
tu (1) o prawie cylindrycznym przekroju wprowadza się pewną 
liczbę rozciągających się wzdłużnie, cienkich, giętkich, na
kładkowych języczków (2) poślizgowych rozstawionych na 
obwodzie i w nieznacznych odległościach od siebie, na które 
poślizgowo nasuwa się na korpus (10) rozszerzany element 
(1) przy nieznacznym wysiłku i następnie przez wyciągnię
cie usuwa się języczki (2) poślizgowe. Do tego celu służy 
nasuwana tuleja składająca się z poprzecznej nakładki two
rzącej wiązkę pierścieni odstępowych i częściowych, z którą 
jest połączona we wzajemnych bocznych odległościach pewna 
liczba rozciągających się wzdłużnie, cienkich, giętkich, nakład
kowych języczków (2) poślizgowych z tworzywa o dobrych 
właściwościach poślizgowych w porównaniu z tworzywem 
korpusu (10). 

(14 zastrzeżeń) 
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A1(21) 322285 (22) 96 03 06 6(51) H02H 3/33 
H01H 83/04 

(31) 95 9503297 (32)95 0316 (33) FR 
(86) 96 03 06 PCT/FR96/00350 
(87) 96 09 19 W096/28872 PCT Gazette nr 42/96 
(71) SCHNEIDER ELECTRIC S.A., 

Boulogne-Billancourt, FR 
(72) Bonniau Michel, Paupert Marc 
(54) Elektryczne urządzenie do zabezpieczenia 

różnicowego z obwodem testowym 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie elektryczne z 

zabezpieczeniem różnicowym, zwłaszcza wyłącznik lub przery
wacz zawierający obwód testowy. Urządzenie (A) zawiera wyłą
cznik (1) zawierający transformator (12) do wykrywania prądu 
różnicowego, przełącznik (16) do wyłączania mechanizmu wyłą
czającego (2) wyłącznika, oraz obwód testowy (33) do kontroli 
funkcjonowania wyłącznika (1). Przełącznik (16) zawiera nieru
chome jarzmo (25) utrzymujące cewkę (29) i płytkę (26) ruchomą 
względem tego jarzma (25). W czasie normalnego funkcjonowa
nia urządzenia (A), płytka (26) jest magnetycznie utrzymywana 
w pozycji przylegającej do nieruchomego jarzma (25), podczas 
gdy w przypadku wykrycia prądu różnicowego przez rdzeń 
transformatora, płytka (26) uruchamia wspomniany mechanizm 
wyłączania (2). Obwód testowy (33) zawiera zespół (34) do 
wywoływania wibracji w płycie (26) bez powodowania wyłącze
nia mechanizmu (2), w celu kontroli zdolności płytki do oderwa
nia się do nieruchomego jarzma (25). Korzystnie, a ta wibracja 
jest uzyskiwana poprzez przyłożenie napięcia o przebiegu pro
stokątnym do zacisków (29a, 29b) cewki (29). 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 315306 (22) 96 07 15 6(51) H02H 7/12 
H02H9/04 

(71) Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra 
(72) Strzelecki Ryszard, Fedyczak Zbigniew, 

Kasperek Radosław 

(54) Sposób ochrony przed przepięciami w 
trójfazowym przekształtniku prądu 
przemiennego i układ obejściowo-tłumiący 
do stosowania tego sposobu 

(57) W sposobie energię przepięć powstałych w wyniku 
zmian prądu w indukcyjnościach odbiornika oraz źródła odpro
wadza się przez trójfazowy układ prostowniczy do wspólnego 
dla wszystkich trzech faz kondensatora tłumiącego, a nadmiar 
kumulowanej w tym kondensatorze całkowitej energii przepięć 
przekazuje się do układu obciążenia aktywnego. W układzie 
do jednego z zacisków wspólnego tłumiącego kondensatora 
(CT) podłączony jest zacisk wyjściowy trójfazowego układu 
prostowniczego (UP), którego wejście jest podłączone do 
zacisków źródła zasilania (Z), a do drugiego zacisku konde
nsatora (CT) jest podłączony zacisk wyjściowy układu pro
stowniczego (SL) dołączonego do zacisków odbiornika (ODB). 
Ponadto do tłumiącego kondensatora (CT) przyłączony jest 
układ obciążenia aktywnego (OA). Układ obciążenia aktywne
go (OA) wyposażony jest korzystnie w falownik napięcia albo 
w histerezowy łącznik. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 315342 (22) 96 07 17 6(51) H02H 7/22 
(71) Katowicki Holding Węglowy SA Kopalnia 

Węgla Kamiennego ŚLĄSKA Ruda Śląska 
(72) Mośny Waldemar, Torbus Andrzej, 

Betkiewicz Bronisław, Konieczny Zbigniew, 
Szafranek Stefan 

(54) Układ wyłączania napięcia zasilającego 
uzwojenie wtórne transformatora mocy, 
zwłaszcza w górniczych pojazdowych 
stacjach transformatorowych 

(57) Układ ma wyłącznik mocy (1) oraz zabezpieczenie od 
skutków przeciążeń (3) i zabezpieczenie od skutków zwarć 
międzyfazowych (4), sterujące napędem (5) wyłącznika mocy 
(1) podłączone do początku uzwojenia wtórnego (2) transforma
tora w jego punkcie gwiazdowym. Układ nadaje się szczególnie 
do górniczych pojazdowych stacji transformatorowych. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 322281 (22) 96 02 08 6(51) H02K 7/02 
H02K1/27 

(31) 95 9502501 (32) 95 02 09 (33) GB 
(86) 96 02 08 PCT/GB96/00281 
(87) 96 08 15 WO96/24980 PCT Gazette nr 37/96 
(71) BRITISH NUCLEAR FUELS PLC, 

Warrington, GB 
(72) Crombie Ian 
(54) Urządzenie do przechowywania i 

przetwarzania energii 
, (57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie (1) do prze
chowywania i przetwarzania energii zawierające obudowę (6), 
tworzącą komorę próżniową (9), stojan (2) wewnątrz tej komory 
(9) i wirnik (3) wokół stojana (2), który podczas działania jest 
napędzany przez stojan (2) w celu przechowywania energii w 
postaci energii kinetycznej stojana (3) i działa wraz ze stojanem 
(2) jako prądnica do uwalniania energii, gdzie wirnik zawiera 
ekran magnetyczny (20) do zmniejszania strat energii spowodo
wanych współdziałaniem strumienia magnetycznego (10) w wir
niku (3) z obudową (6) podczas pracy. Przez zmniejszenie 
strumienia magnetycznego wychodzącego z wirnika (3) do obu
dowy (6) zostają zmniejszone siły wzajemnego oddziaływania, 
przez co maleją straty energii i zwiększa się sprawność urządze
nia (1) do przechowywania i przetwarzania energii. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 322330 (22)96 0313 6(51) H04B 3/02 
(31) 95 95104725 (32) 95 03 30 (33) EP 
(86) 96 03 13 PCT/EP96/01070 
(87) 9610 03 WO96/31012 PCT Gazette nr 44/96 
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 

Monachium, DE 
(72) Zierhut Hermann 
(54) Sposób generowania informacji w postaci 

napięcia zmiennego dla systemu szynowego i 
stopień nadawczy do realizacji sposobu 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie do 
generowania informacji bitowej w stacji uczestniczącej systemu 
szynowego, w szczególności szyny EIBA, przy czym na napięcie 
stałe na szynie nakładana jest w zasadzie symetryczna informa
cja w postaci napięcia zmiennego jako informacja bitowa, w 
którym stały potencjał przewodu pod obciążeniem indukcyj
nym (9) w każdym aktywnym impulsie jest przeciwstawiony 
potencjałowi drugiego przewodu i po późniejszym odzyska
niu energii generuje się impuls wyrównawczy. Przewiduje się, 
że impuls aktywny informacji bitowej jest generowany z częstot
liwością szeregu bitowego z pojedynczych impulsów o wyższej 
częstotliwości. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 321011 (22)97 07 08 6(51) H04B 7/24 
H04Q7/22 
H04B 7/14 

(31) 96 684276 (32) 96 0717 (33) US 
(71) General Electric Company, New York, US 
(72) Hladík Stephen Michael, Check William 

Alan, Glinsman Brian James, Fleming 
Robert Fleming III 

(54) Sposób i urządzenie do łączności satelitarnej 
(57) Sposób polega na tym, że dostarcza się kod połączony 

równolegle do bloku bitów danych odbieranych ze źródła i 
wytwarza się z niego składowe słowa kodu. Formatuje się bity 
składowych słów kodu i dostarcza się złożone słowo kodu. 
Zestawia się pakiety danych do transmisji. Odbiera się pakiety 
danych i dostarcza się z nich modulowane sygnały. Przemienia 
się modulowane sygnały w częstotliwość nośną. Nadaje się 
modulowane sygnały do satelity i odbiera się modulowane 
sygnały z satelity przez interfejs. 
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Przemienia się odbierany sygnał o częstotliwości noś
nej w sygnał o częstotliwości pośredniej. Synchronizuje się i 
demoduluje odbierane sygnały przez demodulator, formuuje 
się odbierane złożone słowa kodu w słowo kodu i dekoduje się 
odbierane złożone słowa kodu. Urządzenie zawiera wiele termi
nali o bardzo małej aperturze VSAT (10) i koder połączony 
równolegle. Koder zawiera formatyzator słowa kodu, formaty-
zator (30) pakietu, modulator (32) do odbioru pakietów, prze
twornik (34) zwiększający częstotliwość, interfejs do łączenia 
każdego terminalu VSAT z anteną, przetwornik (42) zmniej
szający częstotliwość, demodulator (44) do synchronizacji i 
demodulacji odbieranych sygnałów, formatyzator (46) pakietu 
w słowo kodu i dekoder (48) złożony. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 315315 (22) 96 07 17 6(51) H04L12/00 
G06F 13/00 

(75) Bednarczyk Marek, Warszawa 
(54) Telefoniczny system komputerowy 
(57) Istota rozwiązania, w którym pojedyncze aparaty telefo

niczne (11,12,13,14) połączone są z centralą telefoniczną (17), 
polega na tym, że każdy aparat telefoniczny przyporządkowany 
jest określonemu stanowisku komputerowemu (1, 2, 3, 4), pra
cującemu w sieci komputerowej (15), zaś centrala, obok wyjść 
wewnętrznych (16), którymi połączona jest z aparatami telefoni
cznymi i ewentualnie co najmniej jednego wyjścia zewnętrzne
go (19), którym połączona jest z telefoniczną centralą miejską, 
wyposażona jest w komputerowy moduł sieciowy (18), z którym 
połączona jest sieć komputerowa (15). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 322266 (22) 96 1119 6(51) H04M 1/00 
(31) 96 19602612 (32) 96 01 25 (33) DE 
(86) 96 1119 PCT/DE96/02200 
(87) 97 07 31 W097/27696 PCT Gazette nr 33/97 
(71) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE 
(72) Mauer Joachim 
(54) Telekomunikacyjne urządzenie końcowe z 

optycznym przyrządem sygnalizacyjnym 
(57) Telekomunikacyjne urządzenie końcowe obejmujące 

optyczny przyrząd sygnalizacyjny (1, 2, 3, 4), który można 
połączyć z jednej strony poprzez pierwszą diodę (30) w kierunku 
przewodzenia i pierwszy widełkowy styk przełączny (35) z pier
wszą żyłą (10) przewodu przyłącza abonenckiego (10,11), a z 
drugiej strony jest podłączony poprzez drugą diodę (60) w 
kierunku przewodzenia do drugiej żyły (11) przewodu przyłącza 
abonenckiego (10,11). Pomiędzy pierwszą diodą (30) i optycz
nym przyrządem sygnalizacyjnym (1, 2, 3, 4) podłączona jest 
katoda trzeciej diody (15), której anodę można podłączyć po
przez drugi widełkowy styk przełączony (25) i czwartą diodę (65) 

o tym samym kierunku polamości co trzecia dioda (15) do 
pierwszej żyły (10). W ten sposób umożliwia się, aby opty
czny przyrząd sygnalizacyjny można było zastosować za
równo do optycznej sygnalizacji wywołania, jak również do 
innej sygnalizacji optycznej, na przykład sygnalizacji oczeki
wania na komunikat. Dla uzyskania optycznej sygnalizacji wy
wołania bez migotania piąta dioda (70) jest podłączona anodą 
do anody drugiej diody (60) i katodą do anody czwartej diody 
(65), a szósta dioda (75) jest podłączona katodą do katody 
czwartej diody (65) i anodą do katody drugiej diody (60). 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 321306 (22) 97 07 23 6(51) H04M 1/78 
(71) Zakłady Radiowe ELTRA S.A, Bydgoszcz 
(72) Waszak Henryk, Plewkiewicz Jerzy, Boniecki 

Józef 
(54) Aparat telefoniczny odbiorczy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest aparattelefoniczny odbior

czy, przeznaczony do prowadzenia rozmów telefonicznych bez 
możliwości wybierania abonenta. Istota wynalazku polega na 
tym, że wyjście (Wy2) układu rozmownego ((UR) i wyjście (Wy1) 
układu dzwonienia (UD) są połączone równolegle do przetwor
nika elektroakustycznego (PEA), który stanowi zarówno sygna
lizator przywołania abonenta (SP), jak i odbiornik sygnałów 
rozmownych (S). 

(4 zastrzeżenia) 



Nr 2 (628) 1998 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 71 

Al(21) 322327 (22) 96 03 19 6(51) H04M 11/00 
(31) 95 408610 (32) 95 03 20 (33) US 
(86) 96 03 19 PCT/US96/03727 
(87) 96 09 26 W096/29814 PCT Gazette nr 43/96 
(71) RAYCHEM CORPORATION, Menlo 

Park, US 
(72) Balatoni Nicholas A, US; Erreygers Jan, BE 
(54) Przesyłanie danych i mowy 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i aparat (200) do 

konwersji analogowego sygnału mowy i sygnału cyfrowego 
przesyłanego łączem czteroprzewodowym na sygnał cyfrowy 
przesyłany łączem dwuprzewodowym, który może być przesy
łany poprzez linię z pojedynczej skrętki (205). W jednym aspe
kcie sposób obejmuje kroki konwersji analogowego sygnału 
mowy na pojedynczy sygnał binarny, konwersji sygnału cyfro
wego przesyłanego łączem czteroprzewodowym, połączenia 
pierwszego sygnału cyfrowego i drugiego sygnału cyfrowego w 
sygnał binarny o wyższej przepływności oraz konwersji sygnału 
binarnego o wyższej przepływności na sygnał cyfrowy przesy
łany łączem dwuprzewodowym, który może być przesyłany do 
innej lokalizacji poprzez linię z pojedynczej skrętki. W innym 
aspekcie sposób obejmuje kroki konwersji sygnału cyfrowego 
przesyłanego łączem dwuprzewodowym na sygnał binarny o 
wyższej przepływności, separacji pierwszego sygnału binarne
go i drugiego sygnału binarnego z sygnału binarnego o wyższej 
przepływowości oraz konwersji drugiego sygnału binarnego na 
sygnał cyfrowy przesyłany łączem czteroprzewodowym. Aparat 
(200) zawiera, podlegający łatwej instalacji, zdalny terminal 
(203) dla danych i głosu oraz terminal (201) centrali dla danych 
i głosu. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 322424 (22)95 0626 6(51) H04N 7/20 
(31) 95 409981 (32) 95 03 24 (33) US 
(86) 95 06 26 PCT/US95/08160 
(87) 96 10 03 WO96/31068 PCT Gazette nr 45/96 
(71) TERRASTAR INC, Chicago, US 
(72) Lusignan Bruce B. 

(54) Moduł adaptera do systemu telewizji 
satelitarnej 

(57) Adapter (11) do systemu telewizji nadawania bezpo
średniego umożliwia właścicielom obecnych anten talerzowych 
odbieranie zarówno audycji obecnej telewizji analogowej jak 
również audycji nowej telewizji cyfrowej poprzez satelity pasma 
C. Adapter zawiera przełącznik koncentryczny (21) do przełą
czania między sygnałami telewizji analogowej i cyfrowej, regu
lowany demodulator (23) do selektywnego przełączania między 
transoponderami ha satelicie pasma C, układ wyboru kanału 
(25) do wyboru kanału określonego przez użytkownika ze stru
mienia bitów wytwarzanego przez demodulator, dekompresor 
kanału (20) do dekompresji sygnału wideo i układ sterujący (29) 
do przyjmowania poleceń użytkownika i kontrolowania polary
zacji odbieranych sygnałów, sterowania ustawieniem anteny 
TVRO, zdemodulowanej częstotliwości transpondera i zdemul-
tipleksowanego kanału. Możliwość wyboru kanału określonego 
przez użytkownika spośród licznych kanałów dostępnych na 
różnych transponderach i różnych satelitach umożliwia dyna
miczną alokację kanałów telewizyjnych na podstawie analizy 
wydajności systemu. Adapter może jednocześnie kierować syg
nały telewizji analogowej i cyfrowej zarówno do systemu telewi
zji kablowej TVRO jak i do małych anten pasmaC i umożliwia 
płynne przejście do odbioru cyfrowych sygnałów pasma C przy 
pomocy tylko jednego przyrządu. Adapter może być korzystnie 
użyty w połączeniu z systemem komunikacji satelitarnej pasma 
C lub pasma Ku, które wykorzystują stosunkowo małe anteny 
odbiorcze przy pracy w ramach szerokości pasma określonego 
obecnie przez FCC i używając obecnej konfiguracji satelitów. 

(43 zastrzeżenia) 

A1(21) 322302 (22)95 05 06 6(51) H04N 7/32 
(31) 95 9505715 (32) 95 03 18 (33) KR 
(86) 95 05 06 PCT/KR95/00050 
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(87) 96 09 26 W096/29828 PCT Gazette nr 43/96 
(71) DAEWOO ELECTRONICS CO. LTD., 

Seul, KR 
(72) Jung Hae Mook, Lee Min Sub 
(54) Sposób i urządzenie do kodowania sygnału 

wizyjnego przy użyciu oceny ruchu w oparciu 
o punkty szczegółu obrazu 

(57) Urządzenie do kodowania cyfrowego sygnału wizyjne
go dla zmniejszenia szybkości przesyłania cyfrowego sygnału 
wizyjnego, zawiera układ kompensacji (150) ruchu w oparciu o 
szczegóły obrazu dla selekcji zespołu punktów szczegółów 
obrazu z odtwarzanej ramki odniesienia dla detekcji zespołu 
wektorów ruchu pomiędzy bieżącą ramką i pierwotną ramką 
odniesienia odpowiadającą zespołowi punktów szczegółów ob
razu przy zastosowaniu oceny ruchu w oparciu o punkt szcze
gółu obrazu i dla wytwarzania drugiej przewidywanej ramki w 
oparciu o zespół wektorów ruchu i odtworzoną ramkę odniesie
nia. Ocena ruchu w oparciu o punkt szczegółu obrazu wykorzy
stuje proces zbieżności, w którym przemieszczenie każdego z 
punktów szczegółów obrazu jest nadawane jego wektorowi 
ruchu i sześć trójkątów każdego z sześcioboków jest niezależnie 
transformowanych przy zastosowaniu przemieszczeń punktów 
wierzchołkowych szczegółów obrazu. Jeżeli przemieszczenie 
zapewnia lepszy współczynnik sygnału szczytowego do szumu 
(PSNR), wektor ruchu punktu szczegółu obrazu przedmiotu jest 
aktualizowany sekwencyjnie. Dzięki temu proces zbieżności jest 
bardzo skuteczny w procesie dopasowania przewidywanego 
obrazu do pierwotnego obrazu mającego zmienne ogniskowa
nie, obracanie i skalowanie przedmiotów. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 320992 (22) 97 07 07 6(51) H04R 1/02 
H04R1/28 

B60R 11/02 
(31) 96RE 30 (32)9607 08 (33) IT 
(71) ASK INDUSTRIES S.p.A., Reggio Emilia, 

IT 
(72) Stevani Giancarlo, Nili Tiziano 
(54) Koszyk mocowania głośnika z elementami 

samoustawiającymi się oraz pomocniczy 
pierścień transformacyjny mocowania 
głośnika 

(57) Przedmiotem wynalazku jest koszyk (1) mocowania 
głośników (2), wykonany z tworzywa sztucznego lub tym podo
bnego materiału, który zawiera zaczepowe elementy (6) szyb
kiego montażu, umożliwiające szybki i łatwy wstępny montaż 
głośnika w znormalizowanych otworach (4), przewidzianych w 
korpusie (5) lub podobnej części pojazdu samochodowego, 
statku wodnego lub tym podobnego pojazdu. Koszyk może 
również zawierać ewentualnie nastawczy kołek (7). Gdy zacze
powe elementy (6) są umieszczone w znormalizowanych otwo
rach (4), operator może dokonać połączenia głośników (2) za 
pomocą konwencjonalnych śrub w równolegle usytuowanych 
otworach (10), wykonanych w korpusie lub tym podobnych 
częściach pojazdu. 

(11 zastrzeżeń) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 105011 (22) 96 07 11 6(51) A01C 9/00 
(75) Łuczak Stanisław, Bartochów 
(54) Sadzarka ziemniaków 
(57) Wzór użytkowy dotyczy sadzarki ziemniaków, przysto

sowanej do upraw red linowych i zagonowych. 
Sadzarka charakteryzuje się tym, że w przedniej części 

nośnej ramy (1) jest zamocowana na wysięgnikach (2) wysuw-
nie i rozłącznie belka (3) z trzema uchwytami (4), w których są 
osadzone wysuwnie obsypniki (6), w środkowej zaś części 
nośnej ramy (1), do obudowy pojemnika (7) na ziemniaki, są 
zamocowane wysuwnie wysięgniki (8) z zamocowanymi u dołu 
wychylnie i przesuwnie trzpieniami (9), których końce są osa
dzone w uchwytach (10), zamocowanych do nośnej ramy (1), 
do uchwytów zaś (10) jest zamocowany obrotowo wałek z pa
sowymi kółkami, natomiast do przeciwległych końców trzpieni 
(9) są zamocowane jezdne koła (13), na osiach których są 
osadzone pasowe kółka (14), połączone klinowymi paskami 
(15) z pasowymi kółkami, a w środkowej części wałka jest 
zamocowane łańcuchowe zębate koło (16), połączone łańcu
chem (17) z łańcuchowym zębatym kołem (18), zamocowanym 
na wałku (19). Do przedniej części nośnej ramy (1) są zamoco
wane wysuwnie rediiczko- red lice (22), mające na przodzie 
wystającą część, tworzącą redliczkę, a w tylnej części odkładni-
ce tworzące redlicę. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105010 (22)96 0711 6(51) A01G 13/02 
(75) Łuczak Stanisław, Bartochów 
(54) Maszyna do okrywania roślin uprawnych 
(57) Wzór użytkowy dotyczy maszyny do okrywania roślin 

uprawnych celem ochrony tych roślin przed przymrozkami. 

Maszyna zawiera nośną belkę (1), mającą z przodu przytwier
dzone dwie krótsze belki (2) z wysuwnymi wysięgnikami (3), 
wyposażonymi w jezdne koła (4), z tyłu zaś są przytwierdzone 
również dwie krótsze belki (5), zawierające wysuwne i zakończo
ne widlasto wysięgniki (6), natomiast pomiędzy belkami (5) są 
zamocowane wychylnie dwie dłuższe belki (8) z zamocowanymi 
na końcach wysuwnie wysięgnikami (9), wyposażonymi w jzdne 
koła (10). Do dłuższych belek (8) jest zamocowany także wysuw
nie pręt (11) z uchwytami (12) i prowadnicami (13), przy czym 
w uchwytach (12) są zamocowane obrotowo rolki (14), a na 
końcach belek (8) są osadzone wysięgniki (15), zawierające 
pręty (16) z talerzowymi obsypnikami (17). Nadto do belek (8) 
są przytwierdzone amortyzatory (18) ze sprężynami (19), któ
rych końce opierają się o belki (5). Ponadto do nośnej belki (1) 
z jednej strony są zamocowane na wysięgnikach (20) redliczki 
(21), a z drugiej strony podtrzymujące pręty (22). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104993 (22)96 07 08 6(51) A01K 7/06 
(75) Chojnacki Janusz, Piła; Janczukowicz 

Ireneusz, Piła 
(54) Poidło miskowe 
(57) W poidle miska ma kształt otwartego prostokątnego 

koryta (4) przechodzącego od czoła w ścianę (5) o powierzchni 
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zbliżonej do stożka ściętego i w przekroju poprzecznym posiada 
kształt zbliżony do trapezu o zaokrąglonych krawędziach i 
narożach. Część miski zaopatrzona w zawór pływakowy (1) 
posiada kształt zamkniętej komory (6) wydzielonej pokrywą (7) 
osadzoną na jej górnych krawędziach, której zagięte obrzeże 
(8) tworzy ochronną przegrodę ze szczeliną między dolną kra
wędzią obrzeża (8) a dnem (9) miski. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104994 (22) 96 07 08 6(51) A01K 7/06 
(75) Chojnacki Janusz, Piła; Janczukowicz 

Ireneusz, Piła 
(54) Poidło miseczkowe 
(57) W poidle ściany (11,12,13) profilowanego korpusu są 

płaskie i tworzą wgłębienie pitne mające od czoła oraz w prze
kroju poprzecznym kształt zbliżony do trapezu o zaokrąglonych 
narożach i lekko spłaszczonym dnie (14) przy ścianie tylnej (1). 
Ściana tylna (1) jest zaopatrzona w mocujące występy (15), a 
zamykający element (5) z otworem szczelinowym (6) ma kształt 
gwintowanego pierścienia przemieszczającego się w gwintowa
nym otworze (17) tulejowej obudowy (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105003 (22) 96 07 10 6(51) A22B 5/00 
(71) Akademia Techniczno Rolnicza im. J. J. 

Śniadeckich, Bydgoszcz 
(72) Szorc Jan 
(54) Urządzenie do stymulacji elektrycznej 

półtusz dużych zwierząt 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 

stymulacji elektrycznej półtusz dużych zwierząt, zwłaszcza po 

uboju nadające się do stosowania w liniach twchnologicznych 
uboju mięsnego. Istota rozwiązania polega na zastosowaniu 
elektrody górnej (16) i zespołu elektrod dolnych (14), których 
końce (23) są wygięte, natomiast na cięgnach (6) usytuowane 
są ramki (8) z przesuwną obejmą (10) zaopatrzoną w głowicę 
(9) z elektrodami igłowymi (11). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104970 (22)960706 6(51) A41B 11/00 
(75) Baranowski Grzegorz, Gdańsk 
(54) Skarpetka 
(57) W materiale, z którego jest wykonana nogawka (1), w 

części osłaniającej nogę nad kostką znajdują się usztywniające 
plastykowe elementy (2), podtrzymujące nogawkę (1) skarpety. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105014 (22) 96 07 12 6(51) A47B 83/02 
(71) Fabryka Pomocy Naukowych, Koszalin 
(72) Konieczny Zenon, Grzyb Stanisław 
(54) Zestaw audytoryjny 
(57) Konstrukcja nośna (1) stołu (2) ma boki (3), a konstru

kcja wsporcza (4) krzesła (5) ma boki (3'), przy czym boki (3,3') 
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są umieszczone na wspólnej podstawie (6) i mają wspólny 
element (7) będący jednocześnie przednią nogą stołu (2) i nogą 
tylną krzesła (5). Ciągi poziome zestawu audytoryjnego stano
wią co najmniej dwa boki (3) konstrukcji nośnej (1) i co najmniej 
dwa boki (3') konstrukcji wsporczej (4) połączone ze sobą 
łącznikiem (8), płytą stołu (9), oparciem (10) i siedziskiem (11). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105015 (22) 96 07 12 6(51) A47B 83/02 
(71) Fabryka Pomocy Naukowych, Koszalin 
(72) Konieczny Zenon, Grzyb Stanisław 
(54) Stanowisko audytoryjne 
(57) Konstrukcja nośna (1) utworzona jest z elementów w 

kształcie odwróconej litery L. Elementy mają wsporniki (3) wy
posażone w tuleje, będące panewkami łożyska ślizgowego i 
płytki ustalającc-łączące. Poszczególne elementy, łączone są w 
poziome ciągi, poprzez konstrukcję wsporczą siedziska (12) 
oraz poprzez oparcia (10) i płytę stołu (11). Ponadto siedzisko 
(12) w pozycji poziomej opiera się o dolną krawędź oparcia (10). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104968 (22) 96 07 06 6(51) A47B 95/02 
(75) Kubasiak Tomasz, Sucha Beskidzka 

(54) Uchwyt meblowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt meblowy, 

przeznaczony do mebli pokojowych i biurowych. Uchwyt meb
lowy ma kształt stożka ściętego, którego część górna (1), zgięta 
małym promieniem do wewnątrz, ma podstawę (2) w kształcie 
elipsy, zaś część dolna (3) uchwytu, zgięta w tym samym 
kierunku dużym promieniem, ma podstawę (4) kolistą, a oby
dwie podstawy mają w osi umieszczone nieprzelotowe otwory 
(5), przy czym dolna podstawa (4) osadzona jest w kolistej 
podkładce (6) o wybrzuszonym obrzeżu (7) i z przelotowym 
otworem (8) w jej osi, natomiast podstawa górna (2) osadzona 
jest w kolistej podstawie (9) o jednostronnym wybraniu (10) w 
kształcie elipsy, mająca w osi podkładki przelotowy otwór (11). 

(J zastrzeżenie) 

U1(21) 104969 (22) 96 07 06 6(51) A47B 95/02 
(75) Kubasiak Tomasz, Sucha Beskidzka 
(54) Uchwyt meblowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt meblowy, 

przeznaczony dla mebli pokojowych i kuchennych. Uchwyt 
meblowy składa się z części chwytnej (1) o karbowanej pobo-
cznicy, przechodzącej obustronnie w niekarbowaną część wal
cową (2), która dalej łączy się z walcową szyjką (3) o mniejszej 
średnicy, zakończoną kulką (4), a na niekarbowanych częściach 
walcowych (2) osadzone są dwa elementy osadcze (5) w kształ
cie ostrosłupa ściętego o koliście uformowanej podstawie gór
nej (6) z dwóch pobocznie o karbowanej powierzchni, natomiast 
bliżej podstawy górnej, prostopadle do osi pionowej elementu 
osadczego (5) jest przelotowy otwór (8), zaś w osi pionowej 
elementu osadczego (5), od strony większej podstawy jest nie
przelotowy otwór (10). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 105025 (22)960716 6(51) A47C 3/00 
(75) Tyczyński Andrzej, Kluczbork; Godzwon 

Mieczysław, Kluczbork; Przyklenk Jan, 
Chudoba; Filar Eugeniusz, Opole 

(54) Krzesło 
(57) Boczne części oparcia (3) opierają się o płaszczyzny 

wręgów (2) nóg (1), a wkręty (4) mocują oparcie do szkieletu 
krzesła poprzez nogi (1 ) i o skrzynię tylną. Nogi tylne są z dwóch 
elementów, sklejonych ze sobą kołkami. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105038 (22) 96 07 17 6(51) A47G 25/14 
(75) Szymczak Wiesław, Człuchów 
(54) Wieszak do odzieży 
(57) Wieszak ma kształt trójkąta równoramiennego, utworzo

nego z dwóch ramion (1) i łącznika (3), przy czym ramiona (1) 
są zwieńczone od góry. tworząc zaczep modułowy, a łącząc się 
z łącznikiem (3) tworzą pierścienie modułowe. Ramiona (1) mają 
na części długości występy (2), a łącznik (3) ma. krawędzie 
wzdłużne (4), przy czym występy (2) leżą w płaszczyźnie prosto
padłej do osi wzdłużnej ramion (1), a krawędzie wzdłużne (4) są 
stopniowane na obwodzie łącznika (3). 

Tak ukształtowany wieszak zapobiega zsuwaniu się od
zieży z wieszaka, może być stosowany powszechnie w życiu 
codziennym jak i handlu odzieżą. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105028 (22)96 0716 6(51) A47G 25/62 
(75) Cybula Józef, Gdynia 

(54) Wieszak odzieżowy 
(57) Wzór użytkowy dotyczy wieszaka, którego korpus (1) 

poziomego nośnego ramienia ma kształt zbliżony do prosto
padłościanu, wewnątrz którego ukształtowana jest otwarta dol
na komora (2) z przelotowymi wycięciami (3) w górnej ściance i 
zamknięta górna komora (4) prowadząca rozporową śrubową 
sprężynę (5) oddziaływującą na suwakowe uchwyty (6) zawie
rające od strony wewnętrznej zaczepowe końcówki (7) współ
pracujące z oporowymi występami (8) znajdującymi się w górnej 
ściance otwartej dolnej komory (2). Od strony zewnętrznej su
wakowe uchwyty (6) zakończone są trzymającymi elementami 
(9). W pionowej osi symetrii korpusu (1) ukształtowane jest 
tulejowe gniazdo (10) pod osadzony w nim obrotowo hak (11). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104964 (22) 96 07 05 6(51) A47H 1/102 
(75) Skrzypiński Andrzej, Skrzynki; Roszak 

Aleksander, Skrzynki 
(54) Uchwyt mocujący podporę karnisza 
(57) Układ posiada kołnierz (1) w kształcie koła z centralnie 

usytuowanym wybrzuszeniem (2), w otworze którego osadzona 
jest nierozłącznie tulejka (3). Tulejka ma promieniowo umiesz
czoną śrubę (4). W kołnierzu (1) znajdują się otwory (5). Uchwyt 
służy do zamocowania podpory kamisza do ściany. 

(7 zastrzeżenie) 
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U1(21) 104995 (22)96 0710 6(51) A47K 5/03 
(75) Rumianowski Krzysztof, Warszawa 
(54) Pudełko, zwłaszcza do mydła 
(57) Podstawa (1) ma odwinięty na zewnątrz kołnierz, two

rzący przedłużenie płaszczyzny dna podstawy (1), w kształcie 
zbliżonym do prostokąta oraz pokrywa (2) ma odwinięty na 
zewnątrz kołnierz, w kształcie kołnierza podstawy (1), o szero
kości równej lub węższy i ponadto wysokość pokrywy (2) jest co 
najmniej dwa razy większa od wysokości podstawy (1). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105004 (22)96 0710 6(51) A47L 23/22 
(71) Spółdzielnia TECHNOSZCZOT, Piekary 

Śląskie 
(72) Pieda Adam, Pikos Jerzy, Werajtis Robert 
(54) Wycieraczka do butów 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wycieraczka do 

butów, układana na podłodze, zwłaszcza w specjalnym zagłę
bieniu podłogi, dostosowanym do jej wymiarów, posiadająca 
część spodnią i część czyszczącą, charakteryzująca się tym, że 
część czyszczącą (10) wycieraczki stanowią segmenty listwy 
szczotkowej osadzone w wycięciach stalowych płaskowników 
podłużnych, które łącznie z krzyżującymi się z nimi stalowymi 
płaskownikami poprzecznymi (3) tworzą kratową, ażurową 
część spodnią (1) wycieraczki. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104971 (22)96 07 06 6(51) A61B 17/12 
(71) TRICOMED S.A., Łódź 
(72) Majcherek Zygmunt, Raczyński Krzysztof, 

Lesiakowska Krystyna, Dziki Adam 
(54) Gumka do leczenia przetok 

okołoodbytniczych 
(57) Gumka do leczenia przetok okołoodbytniczych ma po

stać plecionki (1) o przekroju okrągłym. Składa się z trzydziestu 
dwóch składowych przędz (2) jedwabiu poliuretanowego o ma
sie liniowej 420 dtex i liczbie przeplotów 80±10% na odcinku 1 
dm. Masa liniowa plecionki (1) jest trzydziesto ośmiokrotnie 
większa niż masa liniowa składowej przędzy (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104961 (22) 96 07 05 6(51) A61B 17/24 
A61F13/02 

(71) Akademia Medyczna, Wroclaw 
(72) Kübler Andrzej, Dziubiak Stanislaw 
(54) Plaster jednorazowego użytku do stabilizacji 

rurki wprowadzonej przez nos 
(57) Plaster składa się z trzech części, poziomego prostokąt

nego pasma (1), wychodzącego z niego pionowego pasma (2) 
i skośnego pasma (3), wychodzącego z pionowego pasma pod 
kątem 2 0 - 3 0 stopni, w stosunku do poziomego pasma (1). 
Klejąca warstwa plastra zabezpieczona jest ochronną folią (6). 
Przy końcówkach poszczególnych pasm (1,2,3) warstwa kleją
ca jest nieco krótsza, co ułatwia odkiejanie plastra ze skóry 
pacjenta. Poziome pasmo (1) przyklejone jest poprzecznie na 
grzbiet nosa, pionowe pasmo (2) wzdłuż rurki, a skośnym pas
mem (3) owija się rurkę sondy lub rurkę intubacyjną. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104960 (22) 96 07 05 6(51) A61F 5/44 
A61F13/02 

(71) Akademia Medyczna, Wroclaw 
(72) Kubler Andrzej, Dziubiak Stanisław 
(54) Plaster jednorazowego użytku do 

zabezpieczania cewnika dożylnego 
(57) Plaster składa się z prostokątnego pola (1), mającego 

od jednej strony otwarte wycięcie (2), po obu stronach którego 
znajdują się podłużne ramiona (3). Klejąca warstwa plastra 
zabezpieczona jest foliami wzajemnie zachodzącymi na siebie. 
Plaster wyposażony jest w minigąbkę (7), przytwierdzoną do 
podłużnego pasemka (8), zabezpieczonego ochronną folią. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105018 (22) 96 07 12 6(51) A63G 21/18 
(75) Rosner Antoni, Szczecin; Jaworski 

Kazimierz, Szczecin; Paszek Jerzy, Szczecin 
(54) Tor ześlizgowy zjeżdżalni wodnej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest tor ześlizgowy 

zjeżdżalni wodnej z laminatu poliestrowo-szklanego, przezna-
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czony dla rekreacji i wypoczynku nad brzegami zbiorników 
wodnych, charakteryzujący się tym, że w przekroju poprze
cznym stanowi rynnę w kształcie półkolistym, której średnica (D) 
ma wymiar, odpowiadający podwójnej odległości pomiędzy 
barkami barczystego mężczyzny. Rynna ta jest luźno ułożona 
wywiniętym obramowaniem na podkładkach gumowych (Pg), 
usytuowanych na końcach półkolistych wsporników (W) z me
chanizmem regulacyjnym, umocowanym na szczytach piono
wych, podporowych słupów (Sp). 

Tor ten składa się z odcinków prostych z kołnierzami (K) 
i odcinków łukowych, stanowiących wycinek pierścienia koło
wego, których długość (L), mierzona w osi symetrii w stosunku 
do ich średnicy, kształtuje się w granicach jak jeden do półtora. 
Duże kołowe łuki oraz mniejsze kołowe łuki (Ł, Łm) toru ześliz
gowego utworzone są promieniami (R) prawie dwukrotnie wię
kszymi od mniejszych promieni (Rm), których wielkość jest 
prawie pięciokrotnie większa od promienia (r), tworzącego śred
nicę (D) poprzecznego przekroju rynny. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 106916 (22) 97 08 01 6(51) A63H 33/06 
(75) Bartnik Mariusz, Węgrów; Wikieł 

Mieczysław, Węgrów; Dragan Adam, Węgrów 

(54) Zestaw klocków do budowy konstrukcji 
przestrzennych dla dzieci 

(57) Istota zestawu polega na tym, że składa się on z siedmiu 
klocków, z których pierwszy jest złożony z trzech sześcianów 
elementarnych, a każdy z sześciu pozostałych klocków jest 
złożony z czterech sześcianów elementarnych. Sześciany ele
mentarne pierwszego klocka (1) są zestawione w tej samej 
płaszczyźnie i w widoku z góry mają postać niedomkniętego 
kwadratu, drugi klocek (2) w widoku z góry ma postać litery L, 
trzeci klocek (3) w widoku z góry ma postać litery T, czwarty 
klocek (4) w widoku z góry ma postać litery Z, piąty klocek (5) 
ma postać klocka pierwszego z czwartym sześcian elementar
nym połączonym z zewnętrznym sześcianem elementarnym 
klocka pierwszego, szósty klocek (6) stanowi zwierciadlane 
odbicie piątego klocka a siódmy klocek (7) ma postać rozgałę
zionego w trzech kierunkach trójnika. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 105039 (22) 96 07 18 6(51) BOID 29/62 
(71) KOWENT SA, Końskie 
(72) Panek Marek, Szmit Krzysztof 
(54) Zespół filtracyjny odpylacza workowego o 

zwiększonej skuteczności regeneracji 
(57) Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstru

kcji zespołu filtracyjnego filtra workowego pulsacyjnego o 
zwiększonej skuteczności regeneracji. W skład zespołu filtra-

cyjnego wchodzi dysza Venturiego (2), osadzona w obsa
dzie (3) z wykonanymi na obwodzie otworami. Uderzenie 
strumienia sprężonego powietrza z rurki przedmuchowej (1) 
powoduje strzepywanie pyłu z zewnętrznej powierzchni worka 
filtracyjnego (5). Opory płynącego w kierunku przeciwnym 
powietrza filtrującego maleją kilkakrotnie dzięki temu, że prze
pływa ono nie tylko przez przewężenie dyszy (2), ale również 
przez otwory w jej obsadzie. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 105034 (22) 96 07 17 6(51) B01D 35/02 
(75) Drewniak Adolf, Tarnowskie Góry, Wołek 

Władysław, Kraków; Moskal Krzysztof, 
Gliwice 

(54) Filtr hydrauliczny 
(57) Fiłtr hydrauliczny ma na końcu złączki (2) cylindryczny 

króciec (10) z uszczelką (6) na zewnętrznej powierzchni. Króciec 
(10) tkwi w centralnym otworze (9) filtrującego wkładu (3). Złą
czka (2) ma gładką cylindryczną osadczą powierzchnię (11) z 
uszczelką (5) i tą powierzchnią (11) jest osadzona w wewnętrz
nej komorze (12) korpusu (1). Złączka (2) jest zamocowana do 
korpusu (1) za pomocą drutu (4) osadzonego w rowku (13) na 
obwodzie złączki (2) i wewnętrznej komory (12). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 106915 (22)97 0801 6(51) B03C 1/06 
(23) 97 03 06 III Międzynarodowe Targi Techniki 

Rolniczej 
(71) TESTMER Spółka Akcyjna, Warszawa 
(72) Dobek Józef 

(54) Separator magnetyczny 
(57) Separator magnetyczny wyposażony w zespół (8) 

magnesów stałych umieszczony w obudowie (1) z materiału 
niemagnetycznego charakteryzuje się tym, że zespół (8) mag
nesów stałych ma postać walca zamocowanego centrycznie w 
osi rurowej obudowy (1). W bocznej ściance obudowy (1) jest 
wykonane wycięcie osłonięte drzwiczkami (4) zamocowanymi 
do obudowy (1) za pomocą zawiasów (5) i blokowanymi w 
pozycji zamkniętej za pomocą rygla, przy czym zespół (8) mag
nesów stałych jest przytwierdzony do wspornika (7) połączone
go z drzwiczkami (4), a wysokość wycięcia w obudowie (1) jest 
nieco większa niż całkowita wysokość zespołu (8). Wspomniany 
zespół (8) magnesów stałych posiada od góry stożkową osłonę 
(11), a otwór wlotowy (2) obudowy (1) odpowiada zewnętrznej 
średnicy zespołu (8). Ponadto wewnątrz obudowy (1), poniżej 
stożkowej osłony (11) zespołu (8) magnesów stałych, jest zamo
cowany obwodowo deflektor (13), którego dolny koniec jest 
odchylony w stronę zespołu (8). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 104972 (22) 96 07 08 6(51) B05C 1/00 
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 

Warszawa 
(72) Jabłoński Marek, Bernatowicz Grzegorz 
(54) Przyrząd do malowania 
(57) Przyrząd do malowania, szczególnie wąskich płasz

czyzn ram okiennych, wyposażony w zbiornik na farbę (3), 
charakteryzuje się tym, że zbiornik na farbę (3) wyposażony jest 
w tłok (4) z wyprofilowanym trzpieniem (9), na którym osadzona 
jest sprężyna (5). Na nasadce (6) umieszczona jest sprężyna (7), 
dociskająca kulkę (8). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 105005 (22) 96 07 10 6(51) B27C 1/00 
(75) Żołędziewski Ryszard, Słupsk 
(54) Obrabiarka do drewna 
(57) Obrabiarka do drewna ma stół pilarko-f rezarski (17), stół 

strugarki (7) i stół grubościówki (19). Wał nożowy (8) składa się 
z wału strugarki, zakończonego z jednej strony kołem pasowym 
przekładni pasowej, przenoszącej napęd od silnika elektryczne
go (3), zaś z drugiej strony końcówką mocującą z gwintem. Na 
końcówkę mocującą mocowane są narzędzia. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 105021 (22) 96 0717 6(51) B29C 65/18 
(75) Cieślak Mirosław, Ustanów 
(54) Urządzenie do termicznego zgrzewania rur i 

kształtek z tworzyw termoplastycznych 
(57) Przedstawione rozwiązanie charakteryzuje się większą 

funkcjonalnością ze względu na łatwiejszą i szybszą wymianę 
końcówek grzewczych, nie wymagającą demontażu elementów 
mocujących końcówki w głowicy. Istotą urządzenia jest to, że 
element mocujący końcówki grzewcze (14) i (15) zawiera dwa 
gwintowane trzpienie o łbach walcowych, połączonych ze 
sobą korzystnie za pomocą gwintowanej tulejki. Na obu łbach 
trzpieni, usytuowanych po obu stronach głowicy, wykonany jest 
zewnętrzny gwint. W końcówkach grzewczych wykonane są 
mocujące otwory gwintowe. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104992 (22)96 07 08 6(51) B60P 7/04 
(71) Zakłady Konfekqi Technicznej POLNAM 

SA, Częstochowa 
(72) Hampel Sławomir, Pasieka Alfred, Adamus 

Halina, Placek Daniel, Suszczyńska Irena, 
Zięba Danuta 

(54) Plandeka uniwersalna 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest plandeka uniwer

salna, która zależnie od potrzeb, stosowana może być jako 
płaska osłona lub jako wsparta na stelażu przestrzenna opoń
cza. Składa się ona z metalowego stelaża i tkaninowej osłony. 
Stelaż stanowią rurki, pionowe wsporniki oraz wieioramienne i 
wielokątowe łączniki, zakończone ramionami. Tkaninową osło
nę natomiast stanowi wykrój (11), którego dwa skrajne obrzeża, 
stanowiące szerokość osłony, zakończone są plisą (15), a pozo
stałe dwa obrzeża, stanowiące długość osłony, okute są oczka
mi (18), rozmieszczonymi po każdej stronie wykroju (11) w 
dwóch równoległych rzędach, przy czym górny rząd oczek (18) 
umieszczony jest na luźno zwisającej plisie (19), a dolny rząd 
oczek (18) umieszczony jest na plisie (20), stanowiącej przedłu
żony i podwinięty brzeg wykroju (11). 

(4 zastrzeżenia) 
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U1(21) 105031 (22) 96 07 18 6(51) B60Q 3/00 
F21V 33/00 

(75) Piskorski Andrzej, Józefów 
(54) Lampa samochodowa - czytnik map z 

modułem muzycznym 
(57) Lampa samochodowa - czytnik map z modułem mu

zycznym zbudowana jest z plastyku (1) z soczewkami (2) 
wzmacniającymi wiązkę światła punktowego skierowanego 
na pasażera i kierowcę, dla umożliwienia czytania mapy w 
czasie jazdy bez zatrzymywania pojazdu. Ponadto w obudowie 
wmontowano moduł muzyczny, który przypomina kierowcy o 
niezamkniętych drzwiach, lub zaciągniętym hamulcu ręcznym. 
Lampa jest zasilana z akumulatora pojazdu. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104967 (22) 96 07 05 6(51) B62D 53/04 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii 

Miast, Łódź 
(72) Banasiak Grzegorz, Wieteska Józef, 

Wrześniewski Zdzisław 
(54) Skrzynia ładunkowa naczepy kontenerowej, 

zwłaszcza do wywozu odpadów stałych 
(57) Przedmiot wzoru użytkowego rozwiązuje zagadnienie 

ładowania odpadów stałych do wielkopojemnych, kontenero
wych zestawów transportowych w stacji przeładunkowej bez 
konieczności stosowania do tego celu specjalnych urządzeń 
ładujących. Skrzynia ładunkowa naczepy kontenerowej posia
da sufit w postaci otwieranej przez układ hydrauliczny pokrywy 
trzysegmentowej. Otwieranie całego sufitu skrzyni ładunkowej 
jest możliwe dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu prowadzenia 
przewodów hydraulicznych (8) mechanizmu napędu płyty ug
niatająco - wypychającej (7), które są zaczepione na zawiesiach 
łańcuchowych (9), zawieszonych na przemian na prowadnicach 
(10), biegnących wzdłuż ścian bocznych (6) skrzyni ładunkowej, 
umieszczonych w górnych narożach tej skrzyni. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106901 (22) 97 07 25 6(51) B62D 63/02 
B62D 33/077 

B60P 3/00 
(71) Bronikowski Wiesław, Lubin 
(72) Bronikowski Wiesław, Ziarno Julian, 

Bartkowski Jarosław, Zając Zdzisław, 
Olejnik Henryk, Cependa Zdzisław, 
Kosiorowski Alfred 

(54) Samojezdny wóz wielozadaniowy 
(57) Samojezdny wóz wielozadaniowy na podwoziu opono

wym z pomostem roboczym (2) na ruchomym wysięgniku (1) 
przeznaczony do stosowania przy drążeniu pojedynczych gór
niczych wyrobisk korytarzowych, posiada daszek ochronny (3), 
zamocowany w środkowej części pomostu roboczego (2) i 
obejmuje stanowiska pracy w przedniej części pomostu. Na 
członie napędowym (A) zamocowany jest agregat hydrauliczny 
(11), połączony przewodami z zespołem rozdzielaczy hydrauli
cznych (7), usytuowany na pomoście roboczym (2), pompa 
wodna (14) z dodatkowym zbiornikiem wody (13) i sprężarka 
pneumatyczna ze zbiornikiem (18) powietrza. Pompa wodna 
(14) i sprężarka połączone są z zaworami, zlokalizowanymi na 
pomoście roboczym (2). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 104977 (22)9607 09 6(51) B63B 5/24 
(71) Czajkowska Zawadzka Halina, Warszawa 
(72) Zawadzki Władysław 
(54) Łódź żaglowa 
(57) Łódź żaglowa, zbudowana z kadłuba (1) i pokładu (2) z 

wgłębionym kokpitem (9), wyposażona w dwuczęściowy maszt 
(8), bom (38), żagiel (39), ster (35) z rumplem (36) i przedłuża
czem (37) oraz miecz szybrowy (25), charakteryzuje się tym, że 
wgłębiony kokpit (9) ma podwyższenie (10), którego wierzch 
(11) razem z pokrywą (18) usytuowany jest pod kątem ostrym 
do poziomu dna kokpitu (9) i pochylony w stronę pawęży (30), 
która ma dwa półkoliste wyjęcia (31, 32) po bokach, a pięta (7) 
masztu (8) ma promieniowo usytuowany nieprzelotowy otwór, 
przy czym górny zawias (33) steru (35) ma dodatkowy otwór 
(43), a pod górnym zawiasem (33), w tylnej części pawęży (30) 
jest wgłębienie (44). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 105026 (22) 96 07 16 6(51) B63B 29/04 
(71) Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS, 

Starogard Gdański 
(72) Malec Andrzej 
(54) Mechanizm, zabezpieczający szuflady na 

prowadnicach rolkowych przed 
samoczynnym wysuwaniem, zwłaszcza w 
meblach okrętowych 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji mecha
nizmu zabezpieczającego, w którym w dolnej części ruchomego 
elementu (2) prowadnicy szuflady (3) znajduje się ogranicznik 
przesuwu (1), współpracujący z zaczepem (4), zamocowanym 
do korpusu mebla (5). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105027 (22) 96 07 16 6(51) B63B 29/04 
(71) Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS, 

Starogard Gdański 
(72) Cherek Zdzisław, Adamczyk Sławomir 
(54) Pozioma płyta robocza do mebli będących 

wyposażeniem jednostek pływających 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji pozio

mej płyty roboczej, w której na powierzchniach bocznych 
poziomego elementu (1) osadzone są na określonej długości 
ograniczające listwy (2), których górne krawędzie przestają 
ponad roboczą powierzchnię poziomego elementu (1) o wiel

kość wynoszącą nie mniej niż 3,0 mm. Górne krawędzie ograni
czających listew (2) na części długości zrównane są z roboczą 
powierzchnią poziomego elementu (1). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 105012 (22) 96 07 11 6(51) B65D 83/14 
(71) TECHZUT Spółdzielnia Inwalidów, Lublin 
(72) Szwed Mieczysław, Krzysztofik Ryszard, 

Banaszek Eugeniusz 
(54) Opakowanie na dwa płynne komponenty 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konfekcjono

wania dwóch komponentów ciekłych, wzajemnie reagujących. 
Opakowanie charakteryzuje się tym, że w korpusie pojemnika 
(1), zamkniętego wieczkiem (2), umieszczona jest butelka (3) z 
nakrętką (4), wciśniętą w gniazdo (5), przy czym butelka (3) 
wyposażona jest w kołnierz (8) z otworami (9). Denna część 
butelki (3) wprowadzona jest w odsądzenie (10) wieczka (2). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 106878 (22)97 07 22 6(51) B65D 88/10 
(71) Fabryka Wagonów ŚWIDNICA S.A, 

Świdnica 
(72) Studziński Dionizy, Jarecki Witold 
(54) Kontener uniwersalny 
(57) Przedmiot zgłoszenia rozwiązuje zagadnienie piętrze

nia i łączenia ze sobą kontenerów uniwersalnych w czasie 
transportu jak i składowania na placach terminali kontenero
wych. Zostało to rozwiązane w ten sposób, że kontener uniwer
salny (1) wyposażono dodatkowo w kontenerowe naroża górne 
(3) i naroża dolne (4) usytuowane w narożnikach kontenera 
uniwersalnego (1). Rozstaw poprzeczny naroży górnych (3) i 
dolnych (4) odpowiada rozstawowi standardowemu według 
norm ISO, a rozstaw wzdłużny odpowiada maksymalnej długo
ści kontenera uniwersalnego (1). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 106879 (22) 97 07 22 6(51) B65D 88/10 
(71) Fabryka Wagonów ŚWIDNICA S.A., 

Świdnica 
(72) Studziński Dionizy, Jarecki Witold 
(54) Kontener uniwersalny 
(57) Kontener uniwersalny ma w zagłębieniu ryfli ścian listwy 

mocujące ładunek (2), wyposażone w zaczepy (3) trwale z nią 
połączone i rozmieszczone na jej długości. Zaczepy (3) współ
pracują ze wspornikami, połączonymi ze ścianami kontenera i 
rozmieszczonymi odpowiednio do zaczepów (3) na listwie 
mocującej ładunek (2), Listwa mocująca ładunek (2) zabezpie
czona jest przed przesunięciem przez połączenie za pomocą 
elementów złącznych (5) ze wspornikami (6), umieszczonymi na 
ścianach kontenera. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 106880 (22)97 0722 6(51) B65D 90/08 
(71) Fabryka Wagonów ŚWIDNICA S.A., 

Świdnica 
(72) Studziński Dionizy, Jarecki Witold 

(54) Kontenerowe naroże górne 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 

prostego w budowie i łatwego w montażu kontenerowego naro
ża górnego do kontenerów uniwersalnych SWAP BOX. Zostało 
to rozwiązane w ten sposób, że standardowe naroże kontenero
we (1) ma na pionowej lewej krawędzi pionowe żebro (2) o 
kształcie trapezu, a na dolnej poziomej krawędzi prostokątne 
żebro (3), połączone z pionowym żebrem (2) wzdłuż jego dolnej 
krawędzi. Nachylenie prostokątnego żebra (3) względem do
lnej płaszczyzny naroża (1) jest takie samo jak nachylenie 
dolnej krawędzi pionowego żebra (2) i wynosi od 40° do 50°, 
korzystnie 45°. 

(7 zastrzeżenie) 

U1(21) 106881 (22) 97 07 22 6(51) B65D 90/08 
(71) Fabryka Wagonów ŚWIDNICA S.A, 

Świdnica 
(72) Studziński Dionizy, Jarecki Witold, 

Goldwasser Zbigniew, Litwińczuk Antoni 
(54) Kontenerowe naroże dolne 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 

prostego w budowie i łatwego w montażu kontenerowego naro
ża dolnego do kontenerów uniwersalnych SWAP BOX. Zostało 
to rozwiązane w ten sposób, że do płyty ISO (1), stosowanej do 
kontenerowych naroży, wzdłuż jej dłuższych boków przymoco
wany jest kształtownik (2) o przekroju ceowym, korzystnie utwo
rzonym z dwóch kątowników walcowanych. Wysokość półki 
kształtownika (2) wynosi od 0,4 do 0,6 szerokości płyty ISO (1), 
korzystnie 0,5 jej szerokości. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105008 (22)96 0711 6(51) B65F1/02 
(75) Chodorowski Jerzy, Zabrze 
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(54) Pojemnik, zwłaszcza na odpady medyczne 
(57) Pojemnik, zwłaszcza na odpady medyczne zapewnia 

bezpieczny transport i składowanie tych nieczystości eliminując 
zagrożenie dla naturalnego środowiska. Pojemnik składa się ze 
zbiornika (1) połączonego z jednej strony elastycznym łączni
kiem z pokrywą (2), która posiada otwór (4) z krawędziami 
zatrzaskowymi (7) i wycięciem (5). Z drugiej strony zbiornik (1) 
posiada na elastycznym łączniku (1) zamknięcie (3) dla otworu 
(4) posiadające krawędzie zatrzaskowe (9). Ponadto pokrywa 
(2) posiada na trzech bokach krawędzie zatrzaskowe (6), zaś 
zbiornik (1) posiada na odpowiednich trzech bokach krawędzie 
zatrzaskowe (8). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105029 (22) 96 07 16 6(51) B65G 53/34 
(71) Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa, 

Okonek 
(72) Bożek Kazimierz, Sochacki Jerzy, Trusewicz 

Mieczysław 
(54) Ssawka do materiałów ziarnistych, zwłaszcza 

ziarna zbóż 
(57) Ssawka ma postać rury (2) zasklepionej stożkowym 

prowadnikiem (3) z której wprowadzone jest kolanem (4) rurowe 
odgałęzienie (5) zamykane regulacyjną zastawką (6). Rura (2) u 
dołu ma wykonaną wlotową szczelinę (8) nad którą osadzony 
jest magnesowy chwytacz (9). Z boków rura (2) zaopatrzona jest 
w układ kół jezdnych (11) prowadzonych transportowym uchwy
tem (12). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105030 (22) 96 07 16 6(51) B65G 53/34 
(71) Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa, 

Okonek 
(72) Bożek Kazimierz, Trusewicz Mieczysław 
(54) Ssawka przystawna do materiałów 

ziarnistych, zwłaszcza ziarna zbóż 
(57) Ssawkę stanowi przyłącze zasypowego kosza i zakoń

czenie transportowego zasysającego przewodu, które posiada 

wlotową gardziel (5) połączoną rurowym przewodem (6) z wy
lotową komorą (7) w kształcie prostopadłościanu o zaokrąglo
nym sklepieniu (8) i wystającym łączniku (9) sprzężonym z 
zakończeniem transportowego zasysającego przewodu, równo
ległym do rurowego przewodu (6), przy czym rurowy przewód 
(6) u góry ma wykonaną otwartą szczelinę (10), a gardziel (5) 
jest zaopatrzona w zasuwkę (11). Wylotowa komora (7) u dołu 
ma wmontowany chwytacz metali (15), a z boku kontrolne 
okienko (16). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105020 (22) 96 07 15 6(51) B67D 1/06 
(75) Kałuża Robert, Katowice 
(54) Mocowanie kolumny piwnej 
(57) Mocowanie kolumny piwnej, zwłaszcza do blatu rolba-

ru, charakteryzuje się tym, że składa się z nagwintowanej długiej 
rury (1), z nakrętek obejmujących (2) i (3) oraz z nakrętek 
dociągających (4) i (5), usytuowanych na końcach długiej rury 
(1). 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

U1(21) 104954 (22)96 07 05 6(51) C02F 9/00 
B01D 24/00 

(75) Atkinson Dean M., Jacksonville, US 

(54) Urządzenie do uzdatniania wody 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do uz

datniania wody, przeznaczone w szczególności do filtrowania 
wody z wykorzystaniem cyrkulacji. 

Urządzenie zawiera instalację rurową, łączącą poszcze
gólne elementy ze sobą, przy czym otwory dopływowe (3a) 
jednostki filtrującej (3) połączone są z końcówkami wlotowymi 
basenu (7) oraz poprzez otwory odpływowe (3b) z końcówką 
zasysającą (4a). 

(8 zastrzeżeń) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 104998 (22) 96 07 09 6(51) E01C 5/00 
E04H 17/14 

(75) Baranowski Grzegorz, Gdańsk 
(54) Element ochronny wokół drzewa 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji elemen

tu ochronnego, którego korpus (1) elementu zawiera ekspozy
cyjną płytkę (2). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 105040 (22)960718 6(51) E02D11/00 
(71) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 

S A-Holding w Katowicach, Katowice 
(72) Twardokęs Wiesław, Kowalski Marek, 

Karymów Halina 

(54) Urządzenie do wbijania i wyciągania słupków 
(57) Urządzenie ma wibrator (2) z uchwytem (3) słupka (4), 

osadzony przesuwnie na prowadnicy (1) i zaczepiony o łańcuch 
(5), rozciągnięty wzdłuż prowadnicy (1) i połączony z zespołem 
napędu łańcucha (7). Prowadnica (1) może być osadzona za 
pośrednictwem przegubu (9, 11, 12) na belce (10), osadzonej 
przesuwnie na podwoziu kołowym (8) i może być przesuwana i 
pochylana napędami (15,16,18). 

(5 zastrzeżeń) 
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U1(21) 104963 (22) 96 07 05 6(51) E02D 29/16 
(71) Przedsiębiorstwo Wodno-Techniczne 

UNI-DIWERS Sp. z co., Gdańsk 
(72) Kur Aleksander, Łazarewicz Henryk 
(54) Zestaw naprawczy do uszczelniania dylatacji 

podwodnych części budowli i temu 
podobnych obiektów 

(57) Zestaw naprawczy do uszczelniania dylatacji podwod
nych części budowli i temu podobnych obiektów charakteryzuje 
się tym, że ma metalową płytę (1), zaopatrzoną w otwory inje-
kcyjne, elastyczną uszczelkę (6), usytuowaną na obrzeżach 
płyty (1) oraz poprzeczne elementy dociskające (2) i rozporowe 
elementy kotwiące (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104962 (22) 96 07 05 6(51) E04G 1/32 
(75) Siwik Ryszard, Trzebnica 
(54) Segment rusztowania budowlanego 
(57) Segment rusztowania budowlanego pozwala na 

posadowienie pomostu roboczego na dowolnej wysokości 
z uwzględnieniem różnicy poziomów na terenie ustawienia 
segmentu. Leżnica (1) połączona jest nierozłącznie z belką 
dolną (2) krzyżulcami (4) wzmacniając wytrzymałościowo tę 
konstrukcję. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105001 (22)960710 6(51) E04H 4/00 
(75) Witkowski Waldemar, Kraków 

(54) Niecka uniwersalnego basenu kąpielowego 
(57) Niecka o prostokątnym układzie ścian bocznych ma 

dno (2), opadające w obu kierunkach od strefy środkowej w 
strony krótszych ścian bocznych (1). Minimalna głębokość (g) 
w strefie środkowej jest nie mniejsza niż 90 cm. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105019 (22)960712 6(51) E04H 4/04 
(75) Rosner Antoni, Szczecin; Jaworski 

Kazimierz, Szczecin; Paszek Jerzy, Szczecin 
(54) Basen kąpielowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest basen kąpielowy 

z laminatu poliestrowo-szklanego, przeznaczony dla reakcji i 
wypoczynku w ogrodach posesji mieszkalnych oraz stosowany 
w zjeżdżalniach wodnych, charakteryzujący się tym, że w wido
ku z góry ma lity, owalny kształt, a wymiar szerokości jego dna 
(Sd) jest zbliżony do skrajni drogowej, określonej obowiązują
cymi przepisami, zaś jego gabarytowa długość (L) jest ponad 
dwu i półkrotnie większa od szerokości tego dna. Tworzące owal 
dwa naprzeciwległe duże łuki wykonane są promieniem (R) 
ponad trzykrotnie większym od gabarytowej, maksymalnej sze
rokości (S), a zamykające ten owal małe łuki są wykonane 
małymi promieniami (r) prawie trzykrotnie mniejszymi od tej 
szerokości basenu. Jego krótsza wysokość, mierzona po prze
ciwległej stronie spustowego otworu (O), jest prawie dwu i 
półkrotnie mniejsza od szerokości dna (Sd). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106891 (22)97 07 23 6(51) E05B 55/00 
(71) Zakład Okuć Budowlanych 

SEZAMEXPORT Sp. z o.o., Piotrków 
Trybunalski 

(72) Kozera Robert, Woźniak Tomasz 
(54) Zamek drzwiowy 
(57) Zamek drzwiowy zawierający mechanizm zapadkowy, 

charakteryzuje się tym, że trzpień (6) zapadki (4) jest zaopatrzo
ny w ogranicznik przedni (12) i ogranicznik tylny (13), między 
którymi jest osadzony suwliwie wspornik (7) i sprężyna walcowa 
(8). Taka konstrukcja umożliwia przestawienie zamka z lewego 
na prawy lub odwrotnie przez wyciągnięcie główki (5) zapadki 
(4) z czoła (3) obudowy (1) i jej obrót o 180°. 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 105009 (22) 96 07 11 6(51) E21D 11/14 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

PERGÓR Sp. z o.o., Rybnik 
(72) Brawański Roman, Jonderko Rudolf, 

Dziedzic Tadeusz 
(54) Rozpora rurowa 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 

konstrukcji rozpory do stabilizacji odrzwi obudowy górniczej. 
Rozpora posiada łącznik (1) rurowy i odpowiednio ukształtowa

ną obejmę (2), której poziome powierzchnie (2a) przylegają po 
obu stronach korytka (5) do powierzchni walcowej łącznika 
rurowego od strony kołnierzy korytka. Wysokość (H) obejmy jest 
mniejsza od odległości (e) osi obojętnej korytka od jego dna. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 104999 (22) 96 07 09 6(51) F16M 11/04 
F16M7/00 

(71) Zakład Konstrukcji i Ekspertyz 
TECHMARIN Sp. z o.o., Świnoujście 

(72) Kołodziejski Włodzimierz 
(54) Konstrukcja wsporcza do posadawiania 

maszyn i urządzeń 
(57) Konstrukcja wsporcza charakteryzuje się tym, że zawie

ra stalową płytę dolną (A) i równoległe do niej dwie stalowe płyty 
górne (B). Płyty te (A, B) połączone są ze sobą przy pomocy 
dwóch par blach (C, D), prostopadłych do siebie i do płyt (A, B). 
Wzdłużna para blach (C) i poprzeczna para blach (D) mają 
kształty trapezów. Na dolnej powierzchni płyty dolnej (A) i górnej 
powierzchni płyty górnej (B) utworzone są podkładki (E, F), 
wykonane z tworzywa chemoutwardzalnego. 

(1 zastrzeżenie) 
U1(21) 105043 (22)960718 6(51) F16S 3/00 

(75) Szymański Stanisław, Poznań; Gloger 
Robert, Poznań 
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(54) Kształtownik łącznika 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kształtownik łącz

nika, zwłaszcza łącznika szkieletu konstrukcji wystawowej lub 
sufitu podwieszonego. Kształtownik składa się z szerokiego 
płaskownika (1) i dwóch symetrycznie oraz współosiowo roz
mieszczonych przelotowych kształtek (2). Każda z tych kształtek 
(2) zawiera przelotową komorę (3) oraz podłużny kanał (4), 
otwarty wzdłuż szczeliny (5) w węższej ściance kształtki (2), która 
współtworzy zaczepy (6). Boczne ścianki kanału (4) łączą się z 
jego dnem (8) schodkowo, tworząc zgrubienia (9) w narożach 
kanału (4). Szerokość dna (8) jest w przybliżeniu równa szero
kości szczeliny (5). Szerokość (c) płaskownika (1) jest co naj
mniej równa dwukrotnej szerokości (d) kształtki (2). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 105000 (22) 96 07 10 6(51) F41H 1/02 
(71) MORATEX Instytut Technicznych 

Wyrobów Włókienniczych, Łódź 
(72) Witczak Elżbieta, Łuczyński Witold, 

Grabowska Grażyna 
(54) Kamizelka kuloodporna dla pracowników 

poczt 
(57) Przedmiotem wzoru jest kamizelka kuloodporna dla 

pracowników poczt, która składa się z przodu (1) i tyłu, zaś boki 
zachodzą głęboko na przód (1) i mają zaokrąglone zakończenia 
(4) z usytuowanym pośrodku uchwytem (5). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

U1(21) 106888 (22) 97 07 24 6(51) G01C15/00 
(75) Czerski Zbigniew, Warszawa 
(54) Etui geodezyjne 
(57) Etui geodezyjne posiada sztywną ściankę środkową (1), 

przedzielającą kieszeń przednią (2) i kieszeń tylną (3). Kieszeń 
przednia (2) składa się z osłon, górnej (4) i dolnej (5), otwartych 
ku sobie, każda o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu. 
Osłona dolna (5) ma stałą klapkę dolną (6), a osłona górna (4) 
ma odchylaną klapkę górną (8), połączoną ze ścianką środkową 
(1) i spinaną ze ścianką zewnętrzną (9) osłony górnej (4) przy 
pomocy zapięcia samoszczepnego. Ścianka zewnętrzna (9) 
osłony górnej (4) posiada prostokątne okienko (11), zaś ścianka 
zewnętrzna (12) osłony dolnej (5) zaopatrzona jest w prostokąt
ną klapkę (13), zakrywającą wykonany pod nią otwór. Kieszeń 
tylna (3) etui utworzona jest przez opasanie sztywnego korpusu 
drugiego przyboru elastycznymi półopaskami, górnymi (15,16) 
oraz dolnymi (17,18), które zamocowane są do ścianki środko
wej (1) i spinane na korpusie drugiego przyboru zapięciami 
samoszczepnymi (19,20). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 105037 (22)96 0717 6(51) G01N 3/24 
(71) Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Biniek Piotr 
(54) Przyrząd do badania wytrzymałości spoiny 

klejowej na ścinanie 
(57) Przyrząd do badania wytrzymałości spoiny klejowej na 

ścinanie metodą ściskania próbki ma ramę (1), do podstawy 
której jest zamocowany podnośnik (2), na którym jest umoco
wany uchwyt (4) z napora (5), zaś do górnej belki (6) ramy (1) 
zamocowany jest czujnik (7) pomiaru siły połączony z urządze
niem rejestrującym (8). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105006 (22) % 0711 6(51) G09B 23/18 
(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72) Bednarek Stanisław 
(54) Przyrząd do pokazu wzajemnego 

oddziaływania elektrolitu z polem 
magnetycznym 

(57) Przyrząd ma w naczyniu (8) wypełnionym elektrolitem 
w postaci roztworu wodnego kwasu siarkowego, wirnik (1) skła
dający się z pionowych miedzianych elektrod (2) zewnętrznych 
i cynkowych elektrod (3) wewnętrznych. Elektrody (2, 3) są w 
postaci listew, w górnej części połączonych parami i przymoco
wanych promieniście do poziomego krążka (4). W środkowym 
łożysku (5) krążka (4) mieści się od spodu ostrze zakończenia 
pionowej osi (6) o podstawie (7) mieszczącej się na dnie naczy
nia (8). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105022 (22)96 0715 6(51) G09F1/02 
(75) Wesołowski Marek, Gdynia 
(54) Płytka informacyjno-reklamowa 
(57) Płytka informacyjno-reklamowa charakteryzuje się tym, 

że jest wyposażona w uchwyty (3), usytuowane na przedłużeniu 
osi obrotu (2) oraz ma motyw (4) informacyjny i/lub reklamowy, 
którego jedna część umieszczona jest na stronie (A), a druga 
część na stronie przeciwnej płytki, przy czym część motywu (4) 
umieszczona na stronie przeciwnej jest obrócona wokół osi (2) 
o kąt 180° w stosunku do części motywu (4) umieszczonej na 
stronie (A). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105042 (22) 96 07 18 6(51) G09F 9/33 
(75) Nizio Marek, Sulechów 
(54) Oprawa oświetlenia informacyjnego 
(57) Oprawa oświetlenia informacyjnego, jak na rysunku 

posiada klosz z umieszczoną na nim informacją podświetlaną 
przez ten klosz diodami elektroluminescyjnymi rozmieszczo
nymi w sposób powodujący równomierne oświetlenie. Efekt 
podświetlania jest widoczny przy braku oświetlenia zewnętrzne
go, przy dostatecznym oświetleniu zewnętrznym podświetlenie 
nie jest widoczne. Diody pobierają mało energii i mają bardzo 
długą żywotność. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1 (21) 105023 (22) 96 07 15 6(51) G09F11/04 
(75) Wesołowski Marek, Gdynia 

(54) Urządzenie infonnacyjno-reklamowe 
(57) Urządzenie informacyjno-reklamowe charakteryzuje się 

tym, że ma wspornik (5), pomiędzy ramionami (5a, 5b) którego 
osadzony jest obrotowo informacyjno-reklamowy element (1), 
zawierający motyw (4) informacyjny i/lub reklamowy, którego 
część (4a) umieszczona jest na stronie (A), a część (4b) na 
stronie (B), przy czym część (4b) jest obrócona o kąt 180° w 
stosunku do części (4a). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 104965 (22)960705 6(51) G09F15/00 
(75) Sobkowiak Paweł, Poznań 

(54) Słupowa tablica reklamowa 
(57) Wzór cechuje się dużą sztywnością konstrukcji, pozwa

lającą na stosowanie dużych formatów paneli ekspozycyjnych, 
szczególnie z obrazem podświetlanym od wewnątrz. Tablica 
składa się z kolumny (1) i konstrukcji skrzyniowej paneli ekspo
zycyjnej. Kolumnę (1) stanowią slup pierwszy (3) oraz słup drugi 
(4). Kolumna (1) w widoku z czoła tablicy przypomina równole-
głobok złożony z dwóch podobnych trapezów, rozsuniętych na 
niewielką odległość i odchylonych pod pewnym kątem od pio
nu, przy czym przekroje poprzeczne słupa pierwszego (3) i 
słupa drugiego (4) przypominają prostokąty. Konstrukcję skrzy
niową paneli ekspozycyjnej tworzą poprzeczki dolne (5) i po
przeczki górne (6) wraz z łączącymi je w ramę prostokątną 
poprzeczkami bocznymi (7)- Od strony kolumny (1) konstrukcję 
skrzyniową paneli ekspozycyjnej zamykają ściany o kształcie 
przypominającym ostrosłup Ścięty, którego podstawę większą 
tworzy rama prostokątna konstrukcji skrzyniowej paneli ekspo
zycyjnej. Kolumna (1) wychodzi poza poprzeczki górne (6) 
konstrukcji skrzyniowej paneli ekspozycyjnej. W widoku z boku 
słupa fragment boku kolumny (1) przysłania ściana zamykająca 
konstrukcję skrzyniową paneli ekspozycyjnej. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 104966 (22) 96 07 05 6(51) G09F15/00 
(75) Sobkowiak Pawel, Poznań 
(54) Słupowa tablica reklamowa 
(57) Wzór cechuje duża sztywność konstrukcji, pozwalająca 

na stosowanie dużych formatów paneli ekspozycyjnych, zwła
szcza z obrazem podświetlanym od wewnątrz. Tablica reklamo
wa składa się z kolumny (1) połączonej z dwoma prostokątnymi 
ramami, przy czym powierzchnie ekspozycyjne prostokątnych 
ram są nachylone do siebie pod kątem ostrym. Kolumnę (1) 
stanowią słup pierwszy (3) i słup drugi (4). W widoku z czoła 
tablicy kolumna (1) przypomina równoległobok złożony z 
dwóch podobnych trapezów, rozsuniętych na niewielką odle
głość i odchylonych pod pewnym kątem od pionu. Przekroje 
poprzeczne słupa pierwszego (3) i słupa drugiego (4) przypo
minają prostokąty. Prostokątne ramy są zamknięte od strony 
kolumny (1) ścianami tworzącymi bryły o kształtach ostrosłupów 
ściętych. W celu podświetlania obrazu od wewnątrz prostokąt
nych ram ściany czołowe (8), zamykające te ramy, są wykonane 
z materiału przenikliwego dla światła. Dla usztywnienia konstru
kcji prostokątne ramy łączą dodatkowo belki krótkie usytuowane 
poza kolumną (1). 

(2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U3(21) 104975 (22)96 07 05 6(51) H04Q 1/08 
(61) 104276 
(71) Telekomunikacja Polska SA Zakład Usług 

Technicznych, Łódź 
(72) Stefaniak Sławomir, Gula Jerzy, Baran 

Ryszard, Korościk Antoni 
(54) Stojak przełącznicy, zwłaszcza 

telekomunikacyjnej 
(57) Stojak przełącznicy, zwłaszcza telekomunikacyjnej, ma

jący postać szkieletu utworzonego z kształtowników w górnej 
części połączonych z belkami, wyposażony w zamki, kształtowe 
nakrętki do mocowania łączówek oraz w obejmy do przewodów 
krosowych, w którym kształtowniki, w przekroju poprzecznym o 
kształcie zbliżonym do czworokąta z częściowo otwartym kana
łem w każdym boku, stanowią: pionowe dźwigary (1), łączące 
je żebra (2), poprzeczki i belki (4) z ramionami (5) usytuowane 
w górnej części szkieletu i poziome wsporniki (6) usytuowane w 
jego dolnej części oraz łączniki (7, 8) usztywniające szkielet, 
charakteryzuje się tym, że poprzeczki są dodatkowo wyposażo
ne w osłony (a) w postaci obejm z materiału niepalnego i o dużej 
wytrzymałości mechanicznej, przy czym obejmy są połączone 
rozłącznie z poprzeczkami. Osłony (a) są przeznaczone do 
ochrony kabli (b) przed ostrymi zagięciami na krawędziach 
poprzeczek i zapobiegają uszkodzeniu kabli (b). 

(1 zastrzeżenie) 

U3(21) 104976 (22) 96 07 05 6(51) H04Q 1/08 
(61) 104276 
(71) Telekomunikacja Polska SA Zakład Usług 

Technicznych, Łódź 
(72) Stefaniak Sławomir, Gula Jerzy, Baran 

Ryszard, Korościk Antoni 
(54) Stojak przełącznicy, zwłaszcza 

telekomunikacyjnej 
(57) Stojak przełącznicy, zwłaszcza telekomunikacyjnej, ma

jący postać szkieletu utworzonego z kształtowników w górnej 
części połączonych z belkami, wyposażony w zamki, kształtowe 
nakrętki do mocowania łączówek oraz w obejmy do przewodów 
krosowych, w którym kształtowniki, w przekroju poprzecznym o 
kształcie zbliżonym do czworokąta z częściowo otwartym kana
łem w każdym boku, stanowią: pionowe dźwigary (1), łączące 
je żebra (2), poprzeczki i belki (4) z ramionami (5) usytuowane 
w górnej części szkieletu i poziome wsporniki (6) usytuowane w 
jego dolnej części oraz łączniki (7, 8) usztywniające szkielet, 
charakteryzuje się tym, że poprzeczki są dodatkowo wyposażo
ne w osłony (a) w postaci rury z materiału niepalnego i o dużej 
wytrzymałości mechanicznej. Osłony (a) są przeznaczone do 
ochrony kabli (b) przed ostrymi zagięciami na krawędziach 
poprzeczek i zapobiegają uszkodzeniu kabli (b). 

(1 zastrzeżenie) 
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US 9707653 
US 9707499 
US 9707814 
BE 9700057 
US 9707605 
US 9707608 
SE 9700663 
US 9707404 
US 9707484 
SE 9700709 
EP 9702258 
US 9707394 
SE 9700703 
DE 9700885 
SE 9700664 
US 9707820 
US 9707845 
US 9707773 
FI 9700269 

961230 
960507 
970428 
970502 
970429 
970507 
970501 
970425 
970502 
970502 
970506 
970501 
970508 
970508 
970508 
970507 
970414 
970414 
970502 
970425 
970505 
970506 
970502 
970430 
970507 
970507 
970506 
970502 
970506 
970507 
970506 
970506 
970418 
970501 
970501 
970425 
970502 
970502 
970425 
970430 
970418 
970506 
970509 
970506 
970505 

H03B 
H03K 
H03K 
H03L 

3 

29/00 
17/94 
17/95 
07/08 

H03M 01/12 
H03M 03/02 
H03M 
H04B 
H04B 
H04H 
H04L 
H04L 
H04L 
H04L 
H04L 
H04L 
H04M 
H04M 

13/12 
07/18 
07/26 
01/00 
05/16 
07/03 
12/56 
12/56 
12/56 
25/02 
01/02 
01/02 

H04M 01/02 
H04M 03/54 
H04M 
H04N 
H04N 
H04N 
H04N 
H04N 
H04N 
H04N 
H04N 
H04N 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04Q 
H04R 
H05B 
H05K 

19/00 
00/00 
01/32 
01/60 
05/16 
07/08 
07/14 
07/17 
07/18 
11/00 
00/00 
00/00 
03/00 
03/00 
03/00 
07/22 
07/24 
07/32 
07/34 
07/38 
07/38 
07/38 
17/00 
06/02 
13/04 

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 

Nr 
zgłoszenia 

1 
315307 
315309 
315311 
315312 
315313 
315314 
315315 
315323 
315326 
315327 
315328 
315341 
315342 
315343 
315344 
315345 
315346 
315360 
315361 
315362 
315363 
317565 
317566 
317567 
317568 
317569 
317570 
317571 
317572 
317573 
317576 
317692 
317697 
320394 
320448 
320782 
320928 
320931 
320949 
320950 
320951 
320952 
320953 
320954 
320988 
320989 
320990 
320991 
320992 
320994 

Int.Cl6 

2 
C10G 
C10G 
C07H 
A61K 
C07C 
C04B 
H04L 
B65G 
B64C 
D04H 
B60C 
A01G 
H02H 
E21F 
E01C 
B01F 
G09F 
C14C 
B26D 
E04B 
E21F 
B60N 
B60N 
B60N 
B62D 
B60N 
B60N 
B62D 
B60N 
B60N 
B60N 
F23D 
F15B 
B21D 
E05B 
H01H 
F16F 
B41M 
A23D 
B29C 
B32B 
C07D 
C07D 
C07D 
G08B 
E21D 
A23L 
C07C 
H04R 
B65D 

Strona 

3 
42 
42 
38 
8 
33 
32 
70 
29 
25 
47 
20 
2 
68 
53 
49 
14 
63 
44 
16 
49 
53 
20 
21 
21 
24 
23 
21 
25 
22 
22 
22 
58 
56 
15 
50 
65 
56 
19 
4 
18 
19 
34 
37 
35 
63 
51 
5 
33 
72 
26 

Nr 
zgłoszenia 

1 
315101 
315102 
315103 
315104 
315105 
315132 
315135 
315136 
315137 
315138 
315139 
315140 
315162 
315163 
315185 
315186 
315187 
315188 
315189 
315190 
315206 
315208 
315212 
315213 
315217 
315218 
315233 
315234 
315235 
315236 
315237 
315261 
315262 
315263 
315264 
315265 
315266 
315268 
315270 
315272 
315273 
315274 
315275 
315276 
315277 
315302 
315303 
315304 
315305 
315306 

Int.Cl6 

2 
A44C 
A43B 
A46B 
A46B 
G01C 
A01K 
C22C 
B62D 
A43C 
C04B 
C08G 
E21D 
A61B 
F23G 
G01N 
B29C 
E21F 
G08B 
G08B 
C08L 
H01M 
C10C 
A23C 
F42B 
F01M 
F41A 
A61M 
B61H 
A23L 
B23G 
A47B 
E21F 
C10M 
F04B 
F04B 
C05C 
C10L 
C02F 
C09D 
A62C 
F24F 
E04G 
G05D 
E04D 
A63B 
F04D 
B27B 
B65G 
E04F 
H02H 

Strona 

3 
6 
5 
6 
6 
60 
2 
45 
25 
5 
32 
40 
52 
8 
58 
61 
18 
53 
62 
63 
41 
66 
42 
4 
60 
54 
59 
11 
24 
5 
16 
7 
52 
43 
55 
55 
32 
43 
30 
42 
12 
59 
50 
61 
50 
12 
55 
16 
29 
50 
68 

Nr 
zgłoszenia 

1 
321011 
321037 
321038 
321055 
321058 
321073 
321083 
321084 
321085 
321086 
321087 
321096 
321116 
321117 
321120 
321127 
321129 
321130 
321131 
321151 
321153 
321154 
321221 
321306 
321355 
321407 
321417 
321418 
322160 
322161 
322162 
322163 
322164 
322165 
322166 
322167 
322168 
322169 
322170 
322171 
322172 
322173 
322174 
322175 
322176 
322177 
322178 
322179 
322199 
322200 

Int.Cl6 

2 
H04B 
A23C 
B65B 
B65D 
A61K 
E03C 
B65F 
E21C 
H02B 
A23D 
C07D 
C08L 
F16K 
E01B 
A01N 
C03B 
B61D 
C07D 
B32B 
C30B 
B21D 
C08L 
F16K 
H04M 
B60R 
C03C 
B65G 
B01D 
C07D 
A61K 
D04H 
C07K 
A62B 
A61K 
E06B 
C09K 
A47C 
C07C 
A01N 
D01H 
A47L 
B65D 
A61K 
A61K 
A61K 
C08F 
C07D 
C07K 
C07J 
C07C 

Strona 

3 
69 
4 
25 
28 
11 
49 
28 
51 
67 
4 
35 
40 
57 
48 
3 
31 
24 
35 
19 
45 
15 
41 
57 
70 
23 
31 
29 
13 
36 
9 
47 
39 
11 
9 
51 
42 
7 
34 
3 
46 
7 
26 
9 
10 
10 
40 
36 
39 
38 
33 
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1 
322276 
322277 
322278 
322279 
322280 
322281 
322282 
322283 
322284 
322285 
322299 
322300 
322301 
322302 
322303 
322304 
322305 
322306 
322307 
322308 
322309 
322310 
322324 
322325 
322326 
322327 
322328 
322329 
322330 
322331 
322332 
322333 
322334 
322335 

2 
D06N 
C07D 
A61K 
C07D 
D04B 
H02K 
G10K 
H01Q 
A61K 
H02H 
C07K 
H01C 
E21C 
H04N 
D04H 
B60T 
F25J 

D04H 
C11D 
B21C 
C07D 
A61K 
F01D 
H01B 
C07D 
H04M 
A61K 
C07C 
H04B 
D04C 
G01S 
C12N 
F23J 
B67B 

3 
47 
37 

9 
36 
46 
69 
63 
66 
10 
68 
39 
64 
51 
71 
47 
23 
59 
47 
43 
15 
34 
11 
54 
64 
37 
71 
10 
33 
69 
46 
61 
44 
59 
30 

1 
322356 
322357 
322358 
322359 
322360 
322361 
322362 
322363 
322364 
322365 
322366 
322367 
322379 
322380 
322381 
322382 
322383 
322384 
322385 
322386 
322387 
322388 
322405 
322406 
322407 
322408 
322409 
322420 
322421 
322422 
322423 
322424 

2 
H01R 
C04B 
B44C 
E01B 
C07H 
C07K 
C07D 
C12N 
C22B 
A62D 
F02B 
A01N 
D21F 
C07D 
B01D 
F16B 
D21F 
B65D 
F22B 
A46B 
C08J 
C11D 
B66F 
B60K 
C07C 
G06F 
C12N 
H02B 
H01H 
G07D 
B65B 
H04N 

3 
66 
32 
19 
48 
38 
39 
36 
44 
45 
12 
54 

3 
47 
37 
14 
56 
48 
27 
57 
7 

40 
43 
29 
20 
32 
62 
44 
66 
65 
62 
26 
71 

1 
322201 
322202 
322203 
322204 
322205 
322206 
322207 
322208 
322209 
322210 
322211 
322212 
322213 
322214 
322248 
322249 
322250 
322251 
322252 
322253 
322254 
322255 
322256 
322257 
322266 
322267 
322268 
322269 
322270 
322271 
322272 
322273 
322274 
322275 

2 
B65D 
A61K 
H01J 
C07C 
G11B 
B01D 
B29C 
C03C 
G01N 
C08L 
C07D 
C07C 
B65D 
B29D 
B05B 
C07D 
C12N 
C08L 
A61K 
A61K 
C07K 
B65D 
A21D 
B01D 
H04M 
A61K 
A61F 
B29C 
G01F 
C12N 
C04B 
C09C 
A01K 
H02G 

3 
27 
10 
65 
32 
64 
13 
17 
31 
61 
41 
34 
33 
28 
18 
14 
36 
44 
41 

9 
10 
40 
27 

3 
13 
70 

8 
8 

17 
60 
44 
31 
41 
2 

67 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW UŻYTKOWYCH 

Nr 
zgłoszenia 

1 
105027 
105028 
105029 
105030 
105031 
105034 
105037 
105038 
105039 
105040 
105042 
105043 
106878 
106879 
106880 
106881 
106888 
106891 
106901 
106915 
106916 

Int.Cl6 

2 
B63B 
A47G 
B65G 
B65G 
B60Q 
B01D 
G01N 
A47G 
B01D 
E02D 
G09F 
F16S 
B65D 
B65D 
B65D 
B65D 
G01C 
E05B 
B62D 
B03C 
A63H 

Strona 

3 
82 
76 
84 
84 
81 
79 
89 
76 
78 
85 
89 
87 
82 
83 
83 
83 
88 
86 
81 
79 
78 

Nr 
zgłoszenia 

1 
104999 
105000 
105001 
105003 
105004 
105005 
105006 
105008 
105009 
105010 
105011 
105012 
105014 
105015 
105018 
105019 
105020 
105021 
105022 
105023 
105025 
105026 

Int.Cl6 

2 
F16M 
F41H 
E04H 
A22B 
A47L 
B27C 
G09B 
B65F 
E21D 
A01G 
A01C 
B65D 
A47B 
A47B 
A63G 
E04H 
B67D 
B29C 
G09F 
G09F 
A47C 
B63B 

Strona 

3 
87 
88 
86 
74 
77 
80 
89 
83 
87 
73 
73 
82 
74 
75 
77 
86 
84 
80 
89 
90 
76 
82 

Nr 
zgłoszenia 

1 
104954 
104960 
104961 
104962 
104963 
104964 
104965 
104966 
104967 
104968 
104969 
104970 
104971 
104972 
104975 
104976 
104977 
104992 
104993 
104994 
104995 
104998 

IntCl6 

2 
C02F 
A61F 
A61B 
E04G 
E02D 
A47H 
G09F 
G09F 
B62D 
A47B 
A47B 
A41B 
A61B 
B05C 
H04Q 
H04Q 
B63B 
B60P 
A01K 
A01K 
A47K 
E01C 

Strona 

3 
85 
77 
77 
86 
86 
76 
90 
90 
81 
75 
75 
74 
77 
79 
91 
91 
81 
80 
73 
74 
77 
85 



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

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 
WO96/21452 
WO96/24980 
WO96/25345 
WO96/25540 
WO96/26206 
WO96/26443 
WO96/27726 
WO96/28021 
WO96/28027 
WO96/28031 
WO96/28035 
WO96/28082 
WO96/28142 
WO96/28145 
WO96/28149 
WO96/28154 
WO96/28165 
WO96/28217 
WO96/28233 
WO%/28237 
WO96/28293 
WO96/28294 
WO96/28363 
WO96/28365 
WO96/28395 
WO96/28397 
WO96/28410 
WO96/28415 
WO96/28417 
WO%/28418 
WO96/28419 
WO96/28424 
WO96/28428 
WO96/28429 
WO96/28462 
WO96/28464 
WO96/28465 
WO96/28480 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 
322249 
322281 
322255 
322280 
322277 
322209 
322166 
322274 
322170 
322250 
322256 
322172 
322268 
322252 
322328 
322253 
322202 
322164 
322257 
322206 
322269 
322207 
322201 
322213 
322208 
322272 
322204 
322200 
322212 
322169 
322160 
322211 
322178 
322380 
322199 
322163 
322179 
322177 

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 
WO96/28513 
WO96/28527 
WO96/28543 
WO96/28597 
WO96/28814 
WO96/28872 
WO96/28994 
WO96/29056 
WO96/29064 
WO96/29065 
WO96/29073 
WO96/29118 
WO96/29194 
WO96/29208 
WO96/29220 
WO96/29257 
WO96/29264 
WO96/29276 
WO96/29300 
WO96/29311 
WO96/29320 
WO96/29335 
WO96/29339 
WO96/29342 
WO96/29344 
WO96/29369 
WO96/29384 
WO96/29412 
WO96/29413 
WO96/29439 
WO96/29454 
WO96/29455 
WO96/29456 
WO96/29460 
WO96/29504 
WO96/29507 
WO96/29519 
WO96/29546 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 
322251 
322167 
322271 
322162 
322205 
322285 
322386 
322267 
322278 
322284 
322326 
322365 
322214 
322358 
322304 
322173 
322384 
322335 
322329 
322309 
322279 
322360 
322361 
322254 
322299 
322273 
322307 
322363 
322333 
322364 
322171 
322331 
322306 
322276 
322301 
322324 
322382 
322334 



102 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2 (628) 1998 

1 
WO96/31068 
WO96/32709 
WO96/33713 
WO97/03280 
WO97/09726 
WO97/24114 
WO97/24957 
WO97/25030 
WO97/25064 
WO97/25065 . 
WO97/25066 
WO97/25153 
WO97/25734 
WO97/25998 
WO97/26397 
WO97/26494 
WO97/27073 
WÖ97/27140 
WO97/27361 
WO97/27362 
WO97/27427 
WO97/27696 
WO97/31055 

2 
322424 
322282 
322362 
322366 
322300 
322165 
322168 
322161 
322174 
322176 
322175 
322248 
322203 
322310 
322303 
322305 
322406 
322405 
322379 
322383 
322385 
322266 
322210 

1 
WO96/29574 
WO96/29639 
WO96/29710 
WO96/29767 
WO96/29814 
WO96/29828 
WO96/29869 
WO96/30110 
WO96/30136 
WO96/30264 
WO96/30315 
WO96/30328 
WO96/30353 
WO96/30439 
WO96/30473 
WO96/30592 
WO96/30778 
WO96/30879 
WO96/30922 
WO96/30963 
WO96/30966 
WO96/30978 
WO96/31012 

2 
322270 
322408 
322325 
322275 
322327 
322302 
322367 
322381 
322308 
322423 
322357 
322407 
322409 
322387 
322388 
322359 
322332 
322422 
322421 
322283 
322356 
322420 
322330 
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