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Urząd Patentowy RP — na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) — dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego"
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie"
podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1
zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane:
—symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
—numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
— datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
— datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie
wystawy,
— nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
— miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
— nazwisko i imię wynalazcy,
— tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
—skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
— liczbę zastrzeżeń
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym
numerze w układzie numerowym.
***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis,
zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy — zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód unie
możliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres:
Urząd Patentowy RP — 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, A1. Niepodległości 188.
W rozdziałach I i II dotyczących ogłoszeń o zgłoszonych w Polsce wynalazkach i wzorach użytkowych
dokonuje się również, na podstawie § 39 ust. 2 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca
1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18 poz. 179), ogłoszenia o
zgłoszeniach międzynarodowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym
działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany w procedurze PCT.
Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym
w zamówieniu należy:
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer
strony,
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.
Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP — NBP O/O w Warszawie
konto: 10101010-2583-223-1
—opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
znaków towarowych; opłaty za zażalenia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmo
we; wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego.
Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki.
Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP — A1. Niepodległości 188, skr. poczt. 203,
00-950 Warszawa
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pap. offset, ki. III 70 g. 61x86. Ark. druk. 11,0. Nakład 830 egz.
Cena 7,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP Zam. 129/98
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OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony

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

(21)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(51)

-

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

-

(72)
(75)

-

(86)
(87)

-

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

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16):
A1
A3
U1
U3

—
—
—
—

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

I. WYNALAZKI

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A1(21) 323150

(22) 96 05 03

6(51) AOIG 9/02
A01G 9/10
(31) 95 19516572
(32)95 05 05 (33) DE
(86) 96 05 03 PCT/EP96/01847
(87) 96 11 07 WO96/34520 PCT Gazette nr 49/96
(75) Böhringer Eberhard, Bassum, DE
(54) Pojemnik na rośliny i uprawy

(57) Wynalazek dotyczy pojemnika na rośliny i uprawy (1),
zwłaszcza do hodowli i transportu roślin, który obejmuje dno (3)
i ściankę boczną (4), które razem stanowią jedną część. Elemen
ty (3, 4) wykonane są z włókniny kokosowej, którą stanowią
włókna kokosowe połączone przy pomocy lateksu. W celu po
prawienia, zwłaszcza stateczności kształtu i łatwości użycia tego
typu produktów przy jednoczesnym zachowaniu ich zdolności
biodegradacji, przynajmniej ścianka boczna (4) pojemnika (1)
zaopatrzona jest w jedno lub większą liczbę żeberek usztywnia
jących (5).

A1(21) 321950

(22)97 0905

(31)96 709353

6(51) A21C 9/06

(32)96 09 06

(33) US

(71) Dart Industries INC, Orlando, US
(72) Wallays Nele
(54) Zestaw lukrujący
(57) Urządzenie (10) lukrujące zawiera składany pojemnik
(12) o kształcie kolby z powiększonym wlotem odprowadza
jącym, dyszą (16) odprowadzającą i kołnierzem (14) dopaso
wującym umieszczonym pomiędzy powiększonym wlotem
pojemnika, a stosunkowo ograniczonym wewnętrznym kanałem
dyszy, w celu skutecznego uszczelnienia względem obu części
oraz zapewnienia możliwości przesuwania się materiału z poje
mnika do dyszy po osiowym ściśnięciu spodu pojemnika w górę
i do wnętrza pojemnika. Składanie się pojemnika jest uzyskiwa
ne w równych skokach objętościowych, przy czym pojemnik
zachowuje swoją złożoną pozycję.

(20 zastrzeżeń)

(15 zastrzeżeń)

A1(21) 323304

(22) 96 05 10

(31) 95 439279

6(51) A01N 3/02

(32) 95 0511

(33) US

(86) 96 0510 PCT/US96/06742
(87) 961114 W096/35329 PCT Gazette nr 50/96
(71) DONLAR CORPORATION, Bedford Park,
US
(72) Harms David J., Mean Abdul Rahman Y.
(54) Sposób konserwowania ciętych kwiatów i
kompozycja do tego sposobu
(57) Ujawniono sposób konserwowania ciętych kwiatów, ta
kich jak róże, tulipany, goździki i chryzantemy, przez zanurzenie
świeżo ściętych łodyg kwiatów w roztworze rozpuszczalnego w
wodzie organicznego kwasu poliaminowego, korzystnie np.
kwasu poliasparaginowego. Przedmiotem zgłoszenia jest też
kompozycja do konserwowania ciętych kwiatów.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 321882

(22)970901

(31)96 96202457

6(51) A21D 13/08

(32)96 09 05

(33) EP

(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.,
Vevey, CH
(72) Pernin Jacques, Wang Junkuan
(54) Garnirowany produkt do robienia ciast,
ciasteczek i wyrobów cukierniczych, sposób
jego wytwarzania oraz garnirowany produkt
złożony
(57) Wynalazek dotyczy produktu do robienia ciast, ciaste
czek i wyrobów cukierniczych, który ma postać napowietrzonej
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masy i nadaje się do wykorzystania jako nadzienie w produkcie
złożonym, zrobionym dodatkowo z produktu piekarniczego.
Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania tego napowie
trzonego produktu spożywczego oraz nadziewanego produktu
złożonego. Napowietrzona masa przechowuje się przez kiika
miesięcy nawet w temperaturze tak wysokiej, jak tempera
tura 30°C, bez jakiejkolwiek zmiany w strukturze, konsy
stencji lub smaku.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 323191
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 05 03

6(51) A22B 1/00
A22B 3/00
95 95106862
(32) 95 05 05 (33) EP
96 05 03 PCT/EP96/01840
96 1107 W096/34531 PCT Gazette nr 49/96
G.VANWIJNSBERGHEEN CO.N.V.,
Veurne, BE
Vanhaecke Hubert
Sposób doprowadzania zwierząt do strefy
zabiegu i urządzenie służące do tego celu

(57) Opisano sposób doprowadzania zwierząt z bieżni (10)
mającej zewnętrzne osłony (37, 38) do strefy (40) manipulacji,
obejmujący etapy: wprowadzenie zwierząt na bieżnię i umożli
wienie im poruszania się w kierunku strefy (40) manipulacji;
umożliwienie pierwszemu zwierzęciu wejścia do strefy (40)
manipulacji z bieżni (10); przemieszczenie co najmniej jednej
bramki (21, 22) od pierwszego położenia w pobliżu zewnętrz
nych osłon (37, 38) do drugiego położenia w pobliżu środka
bieżni (10), aby zapobiec wejściu drugiego zwierzęcia do strefy
(40) manipulacji, przy czym wtym drugim położeniu bramka (21,
22) chwyta sprężyście łeb zwierzęcia, tak że gdy zwierzę poru
sza się do przodu nacisk chwytaka zwiększa się w wyniku
przemieszczania się co najmniej jednej bramki (21, 22) w kie
runku środka bieżni (10), a gdy zwierzę cofa się nacisk słabnie;
a po wykonaniu zabiegu na pierwszym zwierzęciu przemieszcza
się co najmniej jedną bramkę (21,22) z powrotem do pierwsze
go położenia i powtarza się etapy.

3

Opisano urządzenie, zawierające co najmniej pierwszą
i drugą bramkę (21, 22), które rozciągają się odpowiednio od
zewnętrznych ścianek (37, 38) bieżni (10) do pierwszego poło
żenia w pobliżu środka bieżni (10), aby zapobiec opuszczeniu
jej przez zwierzęta. Bramki pierwsza i druga (21, 22) mogą
przemieszczać się| zasadniczo poziomo od pierwszego po
łożenia do następnego położenia, aby pozwolić zwierzętom
na opuszczenie bieżni (10). Urządzenie zawiera sprężyste
chwytaki.

(14 zastrzeżeń)
A1(21) 322041

(22) 97 09 10

6(51) A22C 21/00

(31) 96 711779
(32) 96 0910 (33) US
(71Ï The BOC Group, INC., New Providence, US
(72) Caracciolo Louis D., Jr, Grace Mark, Kulik
William
(54) Sposób obróbki żywności i urządzenie do
obróbki żywności
(57) Ujawniono m.in. sposób przerobu żywego zwierzęcia
na żywność, umożliwiający minimalizację rozrostu mikrobów,
który charakteryzuje się tym, że zawiera etapy: uboju zwierzęcia
dla wytworzenia tuszy, prowadzenia tuszy do obszaru obróbczego, obróbki tuszy w obszarze obróbczym dla przekształce
nia tuszy w żywność i kontrolowania, podczas etapu obróbki,
temperatury tuszy za pomocą traktowania jej przynajmniej jedną
substancją z grupy składającej się z gazowej mieszaniny ozonu
i przynajmniej jednej substancji z grupy składającej się z azotu,
dwutlenku węgla, tlenu, argonu i powietrza oraz mieszaniną
wody i ozonu.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 323238 (22)96 0412
6(51) A23G 9/00
(31) 95 95303042
(32) 95 05 03 (33) EP
(86) 960412 PCT/EP96/01587
(87) 961107 W096/34537 PCT Gazette nr 49/96
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
(72) Bee Rodney David
(54) Słodycze lodowe zawierające cząstki lodu
(57) Podatne na odkształcenia słodycze lodowe dają od
czucie gładkości w ustach i odświeżenie z powodu wysokiej
zawartości lodu, który składa się z gładkich wypukłego kształtu
cząstek lodu w podatnym na odkształcenia ośrodku, np. syropie
lub lodach.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 316725

(22) 96 10 29

(31)96 963457

6(51) A23K1/18

(32)9609 03

(33) FI

(71) Suomen Rehu Oy, Helsinki, FI
(72) Hissa Harri, Hissa Kari
(54) Pasza kompletna i dieta paszowa do
karmienia krów
(57) Wynalazek dotyczy paszy kompletnej do karmienia
krów podczas ich okresu zasuszenia przed ocieleniem. Pasza
kompletna zawiera zarówno składniki paszy niezbędne dla krów
podczas ich okresu zasuszenia jak i sole anionowe, przy czym
pasza kompletna jest zgranulowana, tworząc jednolitą, homo
geniczną, zasadniczo stałą mieszaninę składników paszy i soli
anionowych.
Wynalazek dotyczy również diety paszowej do karmie
nia krów podczas ich okresu zasuszenia. Krowy karmi się przez
około 3-4 tygodnie przed ocieleniem w/w paszą kompletną.

(10 zastrzeżeń)
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A1(21) 323181

(22) 96 04 26

(31)95 429801

6(51) A23L1/232

(32)95 04 27

(33) US

wkład z dzianiny nożoodpomej, wykonanej ściegiem jersey.
Dzianina wykonana jest z przędzy syntetycznej, korzystnie z
dodatkiem nici stalowej.

(4 zastrzeżenia)

(86) 96 04 26 PCT/US96/05768
(87) 9610 31 W096/33617 PCT Gazette nr 48/96
(71) HICKORY SPECIALTIES, ING,
Brentwood, US
(72) Moeller Patrick W.
(54) Ciekła kompozycja do wędzenia o obniżonej
zawartości smoły i sposób jej wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest ciekła kompozycja do wę
dzenia o obniżonej zawartości smoły, o całkowitej mieszalności
z wodą i sposób jej wytwarzania. Ciekła kompozycja do wędze
nia o obniżonej zawartości smoły może być wytworzona z
istniejących handlowych produktów, stanowiących ciekłe kom
pozycje do wędzenia, na przykład, przez obróbkę takich hand
lowych produktów na drodze filtracji w kolumnie filtracyjnej z
cząstkami węgla aktywnego, jako wypełnieniem kolumny. Uzy
skana ciekła kompozycja do wędzenia o obniżonej zawartości
smoły posiada typowo obniżoną zawartość fenoli od około 10%
wag. do około 90% wag. w porównaniu do wyjściowego produ
ktu w postaci ciekłej kompozycji do wędzenia. W alternatywnym
wykonaniu ciekłą kompozycję do wędzenia o obniżonej zawar
tości smoły, wytworzoną przez kontakt z węglem, zatęża się w
próżni tak, że zawartość fenoli w niej jest wyższa niż w handlo
wym produkcie wyjściowym, stanowiącym ciekłą kompozycję
do wędzenia, !ecz koncentrat pozostaje całkowicie mieszalny
z wodą.

(20zastrzeżeń)

A1(21) 315921

(22) 96 09 02

6(51) A23L 2/84

(71) Grajek Włodzimierz, Poznań; Akademia
Rolnicza, Poznań
(72) Grajek Włodzimierz, Walkowiak-Tomczak
Dorota
(54) Sposób denitryfikacji płynnych produktów
spożywczych, zwłaszcza soków i/lub
homogenatów warzywnych metodą
mikrobiologiczną
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A1(21) 318947

(22) 97 03 11

6(51) A41D 13/00

(23) 96 0912IV Międzynarodowy Salon Przemy
słu Obronnego
(75) Daniel Janusz Marek, Warszawa; Pomykała
Piotr, Kalisz
(54) Spodenki nożoodporne
(57) Spodenki nożoodporne, wykonane z tkaniny
bieliźnianej, mają po wewnętrznej stronie udowej oraz w okoli
cach krocza, z przodu i z tyłu, wszyty pomiędzy dwie warstwy
materiału (6,7) wkład nożoodpomy (1). Wkład nożoodporny (1)
ma postać dzianiny, wykonanej ściegiem jersej, przy czym
dzianina ta wykonana jest z włókien syntetycznych, korzystnie
z dodatkiem nici stalowej.

(4 zastrzeżenia)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób mikrobiologicznej
denitryfikacji płynnych produktów spożywczych, zwłaszcza so
ków warzywnych. Produkt poddaje się sterylizacji na zimno,
pozbawia się go związków tlenu i doprowadza pH do wartości
w granicach 6,5 do 8,0, najkorzystniej 7,0 do 7,5, a następnie,
przy zachowaniu temperatury w granicach od 10 do 35°C,
przeprowadza się go przez zawiesinę komórkową, w której
koncentracja komórek bakteryjnych jest powyżej 30 g/l, przez
czas potrzebny do usunięcia z produktu jonów azotanowych i
azotynowych. Po zakończeniu procesu denitryfikacji komórki
bakteryjne zawraca się z powrotem do procesu fermentacji, zaś
pH produktu obniża się do wartości wyjściowej lub niższej.

(18 zastrzeżeń)

A1(21) 318945

(22) 97 03 11

6(51) A41D 13/00

(23) 96 09 12 IV Międzynarodowy Salon Przemy
słu Obronnego
(75) Daniel Janusz Marek, Warszawa
(54) Nożoodporne nakrycie głowy
(57) Nożoodporne nakrycie gtowy, wykonane w postaci jed
nolitej, ma kształt w części górnej (1) zbliżony do kształtu głowy
z przewężeniem (2) na szyję, zaś w części dolnej (3) poszerza
się na ksztatt pelerynki. W części górnej (1) wykonane są otwory
(4) na oczy i otwór (5) na usta. Całość ma układ trójwarstwowy
i składa się z dwóch warstw zewnętrznych, wykonanych z tkani
ny elastycznej, odzieżowej, zaś pomiędzy nimi znajduje się

A1(21) 318946

(22) 97 03 11

6(51) A41D 13/04

(23) 96 09 12IV Międzynarodowy Salon Przemy
słu Obronnego
(75) Daniel Janusz Marek, Warszawa; Pomykała
Piotr, Kalisz
(54) Golf nożoodporny
(57) Golf nożoodporny składa się z części kołnierzowej w
postaci golfa (1) oraz z części przedniej (2) i części tylnej (3),
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które połączone są ze sobą ramionami i mają układ warstwowy.
Zewnętrzną warstwę (4, 5) stanowi typowa tkanina lub dzianina
odzieżowa, zaś wewnętrzną warstwę (8) stanowi dzianina nożoodporna, wykonana korzystnie ściegiem jersey. Dzianina nożoodporna wykonana jest z przędzy syntetycznej, korzystnie z
dodatkiem nici stalowej.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 321400 (22) 97 07 30 6(51) A45B 25/16
(31) 96 19636690

(32) 96 09 10

(33) DE

(71) Kortenbach Verwaltungs- und
Beteiligungsgeseîlschaft mbh & Co,
Solingen, DE
(72) Seidel Joachim
(54) Automatycznie otwierający i zamykający się,
skracany do formatu kieszonkowego parasol
(57) Wynalazek dotyczy automatycznie otwieranego i zamy
kanego, skracanego do formatu kieszonkowego parasoía, z
każdorazowo umieszczonym w rękojeści parasola (12) urzą
dzeniem wyzwalającym (A1) dla procesu otwierania oraz dru
gim urządzeniem wyzwalającym (A2) dla procesu zamykania, z
umieszczonym w rękojeści parasola (12) przyciskiem wyzwala
jącym (11) dla wspólnego, czasowo przesuniętego używania
urządzeń wyzwalających (A1, A2), teleskopowo skraca!nym prę
tem parasola (1) z koroną parasola (4), przesuwnie względem
pręta parasola (1) prowadzonym suwakiem (5) i więźby przykry
cia, utworzonej z jednostek więźby przykrycia (2°), pierwszym
napędem sprężynowym dla otwierania parasola, drugim na
pędem sprężynowym dla zamykania parasola i przekładnią
linową wykazującą (S'). Aby mechanizm otwierający i zamyka
jący ukształ tować w sposób dający niezawodność działania i
uprościć, szczególnie także co do możności montażu i de
montażu, wynalazek ten przewiduje, że drugie urządzenie
wyzwalające (A2) wykazuje współdziałający z klamką (9), prze
suwny w osi pręta parasola (X), suwak odryglowania (14, 15)
oraz przesuwną synchronicznie, współdziałającą z przciskiem
wyzwalającym (11), klamkę ryglującą (16) i że to przesuwne
umieszczenie (14,15,16), w zależności od wsunięcia i wysunię
cia prętu parasola (1), na zmianę wchodzi w położenie gotowe
do wyzwolenia wobec klamki (9) i przycisku wyzwalającego (11)
w kierunku klamki (9) i powraca z tego położenia w położenia w
nie działające położenie neutralne.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 323190
(31) 95FO

(22) 96 05 08
6

6(51) A45C 11/22
A44C 5/00
(32) 95 0510
(33) IT

(86) 96 05 08 PCT/EP96/01981
(87) 961114 W096/35348 PCT Gazette nr 50/96
(75) Rossi Federico, Rimini, IT
(54) Pojemnik wodoszczelny mocowany do
ramienia, nogi albo szyi, służący do
przechowywania kosztowności i niewielkich
przedmiotów, mocowany w bezpieczny
sposób do członków ciała ludzkiego albo do
szyi psów i innych zwierząt domowych
(57) Pojemnik wodoszczelny (10), zawierający sztywne wo
doszczelne pudełko (32), połączone za pomocą paska nad
garstkowego (12) z kończynami albo innymi członkami ciała
człowieka albo zwierzęcia, umożliwia bezpieczne przenoszenie,
przylegając do ramienia, nogi albo szyi, niewielkich przedmio
tów, takich jak zwinięte albo złożone banknoty, kosztowności,
pigułki, biżuteria itp., także podczas sytuacji zanurzania się w
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wodzie, takich jak kąpiel albo pływanie, nadmiernego pocenia,
zagrożenia kradzieżą albo rabunkiem, wiążących się ze sportem
itp., dzięki wodoszczelności pudełka (32) wyposażonego w
odpowiednie uszczelki oraz dzięki anatomicznemu przystoso
waniu i wytrzymałości paska nadgarstkowego (12) przecho
wującego pudełko (32).

(23 zastrzeżenia)

A1(21) 323298 (22) 96 05 15 6(51) A47G 25/32
A1(21) 316099

(22) 96 09 13

6(51) A47C 19/00
A47F9/00
A47B 96/20
(71) Bydgoskie Fabryki Mebli S.A., Bydgoszcz
(72) Nowak Jerzy, Harmider Karol
(54) Płyta meblowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja płyty meblo
wej, wielowarstwowej, nadającej się do stosowania na płyty
frontowe oraz elementy zdobień mebli skrzyniowych.
istota rozwiązania polega na tym, że środek (1) tworzą
forniry wewnętrzne, skrawane obwodowo (1 ', 1 ", 1 ' " ) , o równo
ległym przebiegu włókien oraz forniry zewnętrzne (2, 2'), o
włóknach skrzyżowanych pod kątem 90° w stosunku do fornirów
środka (1 ), przy czym grubość pojedynczych fornirów zewnętrz
nych (2, 2') w stosunku do grubości pojedynczych fornirów
wewnętrznych (1 ', 1 ", 1 '") wynosi jak 1:2,5-4.

(1 zastrzeżenie)

(31) 95 29508276
95 29519287

(32) 95 05 18
9512 05

(33) DE
DE

(86) 96 0515 PCT/EP96/02075
(87) 961121 W096/36262 PCT Gazette nr 51/96
(71) MAWA METALLWARENFABRIK
WAGNER GMBH, Pfeffenhofen, DE
(72) Barlow Christopher Paul, Krönauer
Karlhans, Aigner Josef
(54) Wieszak odzieżowy, zwłaszcza do
zawieszania sztuk odzieży na uchwytach
wewnątrz samochodu osobowego
(57) Wieszak odzieżowy ma pałąk (1) z dwoma ramionami
nośnymi (2,3) oraz umieszczony pomiędzy ramionami nośnymi
(2,3), hak (4) do zawieszania i elastyczny element zabezpiecza
jący (10), który znajduje się w otworze haka (4) do zawieszania,
zmniejszając ten otwór i który jest tak przemieszczainy pod
działaniem siły sprężystej, że uwalnia otwór haka (4) do za
wieszania. Każde z obu ramion nośnych (2, 3) składa się z

Nr 6 (632) 1998

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

7

biegnących równolegle do siebie, pierwszego (5) i drugiego (6)
odcinka drutu, przy czym zewnętrzne końce odcinków (5, 6)
drutu są połączone ze sobą, zaś na wewnętrznych końcach
pierwszych odcinków (5) drutu znajduje się hak (4) do zawie
szania. Elastyczny element zabezpieczający (10) składa się z
kolejnego odcinka drutu, który łączy ze sobą wewnętrzne końce
drugich odcinków (6) drutu,

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 323189

(22) 97 03 11

(31)96 613487

6(51) A61B 10/00
B01L3/00
(32)96 0311
(33) US

(86)97 0311 PCT/US97/03347
(87) 97 0918 W097/33519 PCT Gazette nr 40/97
(71) AMERICAN BIO MEDICA
CORPORATION, Ancramdale, US
(72) Cipkowski Stan
(54) Urządzenie do zbierania, testowania i
wysyłania próbek płynów ustrojowych

A1(21) 321916

(22) 97 09 03

(31) 96 9603212

6(51) A47L 9/16

(32) 96 09 04

(33) SE

(71) Aktiebołaget Eiectrolux, Sztokholm, SE
(72) Kilstrom Lars
(54) Urządzenie separujące, zwłaszcza do
odkurzacza
(57) Odkurzacz jest wyposażony w urządzenie separujące i
źródło podciśnienia, połączone z uchwytem rurowym. Uchwyt
rurowy jest połączony ze ssawką poprzez trzon rurowy (33).
Separator cyklonowy jest umieszczony między ssawką a uchwy
tem rurowym aibo trzon rurowy jest ukształtowany jak separator
cyklonowy. Separator cyklonowy zawiera komorę wirowania
(37), której część stanowi odwrócony ścięty stożek (41). Komora
wirowania zawiera otwór wlotowy (38), pierwszy otwór wylotowy
i drugi otwór wylotowy. Otwór wlotowy znajduje się w górnej
części komory wirowania (37). Częściowo oczyszczone powie
trze uchodzi przez pierwszy otwór wylotowy (3S), który jest
połączony ze źródłem podciśnienia. Drugi otwór wylotowy (42)
znajduje się w dolnej części komory wirowania. Drugi otwór
wylotowy jest połączony ze zbiornikiem kurzu (43).

(5 zastrzeżeń)

(57) Pakiet do testowania nadużywanych leków zawiera
przezroczysty, podobny do kubka pojemnik do trzymania w nim
przeznaczonej do badania płynnej próbki oraz otwarty górny
koniec pojemnika (11) zamykany za pomocą osadzonego na
nim kapturka zamykającego (22). W kapturku zamykającym (22)
jest szczelina (19) do wkładania w nią wielotestowej karty (25)
do badania leków z umieszczonymi na niej wielu immunologicz
nymi paskami testowymi z wizualnymi końcami do sygnalizowa
nia obecności lub nieobecności konkretnego ieku. W pojemniku
(11) znajduje się druga pokrywka, która jest lita i bez szczeliny
i służy do szczelnego zamykania pojemnika (11) na czas trans
portu w nim próbki.

(15zasti7,eżeń)
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A1(21) 323312

(22) 96 04 17

(31)95 9501828

6(51) A61B 17/15

(32)95 0517

(33) SE

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

96 0417 PCT/SE96/00489
96 11 21 W096/36284 PCT Gazette nr 51/96
ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE
Albrektsson Björn, Carlsson Lars, Jacobsson
Magnus, Röstlund Tord, Wennberg Stig
(54) Prowadzone urządzenie do cięcia

(57) Wynalazek dotyczy prowadzonego urządzenia do cię
cia i sposobu umożiiwiających bardzo precyzyjne usuwanie
główki (caput femoris) (8) szyjki udowej kości człowieka (colium
femoris) pod zadanym kątem cięcia w stosunku do trzonu (9)
kości udowej oraz na zadanym poziomie cięcia w stosunku do
bliższego końca główki (8). Część nośna urządzenia jest przy
mocowana do kości udowej podczas resekcji. Podłużny nośnik
(12) prowadnicy jest osadzony w części nośnej i biegnie wzdłuż
szyjki kości udowej pod zadanym kątem cięcia do trzonu (9)
kości udowej. Prowadnica (13) do cięcia jest osadzona w noś
niku (12) prowadnicy i może poruszać się wzdłuż jego osi do
położenia cięcia odpowiadającego zadanemu poziomowi cię
cia. Wynalazek dotyczy również używania tego urządzenia do
wykonywania takiej resekcji.

(30 zastrzeżeń)
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kulistym elemencie mocującym. Otwór (4) ma przekrój poprze
czny, w kształcie wieloboku.

(6 zastrzeżeń)
A1(21) 323301

(22) 96 05 08

(31) 95 1000355

6(51) A61F 2/20

(32) 95 05 12

(33) NL

(86) 96 05 08 PCT/NL96/00199
(87) 96 1114 W096/35399 PCT Gazette nr 50/96
(75) Schouwenburg Paul Ferdinand, Aerdenhout,
NL
(54) Proteza głosowa i część sterująca do jej
mocowania
(57) Proteza (1) głosowa przeznaczona do umieszczenia w
otworze w ściance pomiędzy przełykiem i tchawicą, w którym to
przypadku tchawica otwiera się na zewnątrz szyi dzięki otworo
wi, zawiera element rurowy, który na jednym końcu posiada
zewnętrzne poszerzenie, a na drugim końcu posiada środki
utrzymujące, które rozszerzają się na zewnątrz z położenia
wciągniętego do położenia rozszerzonego, która to proteza, ze
środkami utrzymującymi w położeniu wciągniętym, może być
włożona przez otwór w tchawicy w taki sposób, że element
rurowy wchodzi do otworu, a zewnętrzne rozszerzenie spoczy
wa na części ścianki tchawicy dookoła wspomnianego otworu,
przy czym środki utrzymujące mogą być przymocowane do
części ścianki przełyku dookoła wspomnianego otworu, po tym
jak element rurowy zostanie umieszczony we wspomnianym
otworze. Środki utrzymujące zawierają jeden albo więcej wystę
pów (12), które mogą być przemieszczane pomiędzy położe
niem wciągniętym, kiedy znajdują się zasadniczo w jednej linii
z elementem rurowym oraz położeniem rozszerzonym, w taki
sposób, że każdy występ może być uchwycony przez część
sterującą, która może być umieszczona we wspomnianym za
głębieniu, w celu przemieszczania każdego występu pomiędzy
wspomnianymi powyżej położeniami. Te części sterujące pod
trzymują w sposób elastyczny zawór (15) typu kulowego.

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 316051
A1(21) 323180

(22) 96 04 17

(31) 95 9501632
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

6(51) A61C 8/00
A61C 13/265
(32)95 05 03
(33) SE

96 0417 PCT/SE96/00491
96 11 07 W096/34576 PCT Gazette nr 49/96
ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE
Broberg Leif
Kulista kopia odciskowa

(57) Wynalazek dotyczy tymczasowej kulistej kopii odciskowej (1) używanej podczas sporządzania protezy dentystycznej
z kulistymi elementami mocującymi do mocowania wspomnia
nej protezy do uchwytów w szczęce. W kopii (1) znajduje się
otwór (4) do współdziałania z kulistą częścią na wspomnianym

(22) 96 09 10

6(51) A61F 5/05

(75) Król Maciej, Żywiec
(54) Moduł przegub-kostka do urządzeń,
zespalających złamania kości
(57) Moduł przegub-kostka jest integralną częścią urządzeń
do zewnętrznego zespalania złamań - stabilizatorów zewnętrz
nych. Urządzenia takie mogą składać się z jednego lub kilku
takich modułów, połączonych łącznikami. Moduł przegub-ko
stka składa się z niedzielonej kostki (1), która posiada otwory
dla wprowadzenia wkrętów kostnych oraz nacięcia (4), które
umożliwiają ich zaciśnięcie w otworach. Kostka (1) połączona
jest z drugą częścią urządzenia - przegubem za pomocą trzpie
nia (7), zakończonego kulą (8), która to kula (6) jest zaciskana
w obejmach (11, 12) za pomocą dźwigniowego mechanizmu,
stworzonego przez sworznie (17, 18) wraz ze spinkami oraz
śruby (13) wraz z nakrętką (14).

(4 zastrzeżenia)
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kosmetyczną, stabilną, pieniącą się, bardzo delikatną, utrzymy
waną pod ciśnieniem przez gaz węglowodorowy, bez alkoholu
monowodorotlenowego o 1-3 atomach węgla, zawierającą
niejonowe i ewentualnie amfoteryczne środki powierzchniowo
czynne. Takie kompozycje pozwalają na oczyszczenie i demakijaż skóry z delikatnością i skutecznością.

(30 zastrzeżeń)
A1(21) 323132 (22) 96 05 03
6(51) A61K 7/13
(31) 95 9505422
(32) 95 05 05 (33) FR
(86)
(87)
(71)
(72)

96 05 03 PCT/FR96/00675
961107 W096/34591 PCT Gazette nr 49/96
L'OREAL, Paryż, FR
Vidal Laurent, Burande Agnès, Maile
Gérard, Hocquaux Michel
(54) Kompozycja do farbowania włókien
keratynowych zawierająca diaminopirazole,
sposób farbowania, nowe diaminopirazole i
sposób ich wytwarzania
A1(21) 316103 (22) 96 09 13 6(51) A61H 39/00
(75) Ustrzycki Mieczysław, Rzeszów
(54) Sposób korekcji biodynamicznej i urządzenie
do stosowania tego sposobu

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe kompozycje do farbo
wania utleniającego włókien keratynowych, zawierające co naj
mniej jedną pochodną diamionopirazoiu o wzorze ogólnym 1,
sposób farbowania z użyciem tej kompozycji, nowe pochodne
diaminopirazolu oraz sposób ich wytwarzania.

(27 zastrzeżeń)

(57) Sposób korekcji biodynamicznej polega na tym, że
oddziaływuje się na efektor akupunkturowy falą elektromagne
tyczną, powstałą w przewodniku naturalnym w wyniku zerowe
go natężenia pola magnetycznego w centrum torusa.
Urządzenie składa się z torusa (1), na którym nawinięte
jest uzwojenie (2) połączone z generatorem impulsów (4), przy
czym przewodnik naturainy (7) usytuowany jest jednym końcem
w centrum torusa (1).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 323144

(22) 96 05 02

(31)95 9509939

6(51) A61K 7/50

(32)95 0517

(33) GB

96 05 02 PCT/EP96/01883
961121 W096/36313 PCT Gazette nr 51/96
UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
Chatfield Robert James, Pratley Stuart
Keith, Salmon Tom Matthew Forrest
(54) Wodne kompozycje czyszczące zawierające
mydła kwasów tłuszczowych
(86)
(87)
(71)
(72)

A1 (21) 323179 (22) 97 02 03 6(51) A61K 7/00
(31)96 9602628
(32)96 03 01 (33) FR
(86) 97 02 03 PCT/FR97/00206
(87) 97 09 04 W097/31615 PCT Gazette nr 38/97
(71) L'OREAL, Paryż, FR
(72) Maurin Véronique
(54) Przezroczyste urządzenie pod ciśnieniem z
kompozycją pieniącą zawierającą niejonowe i
amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe przezroczyste urzą
dzenia pod ciśnieniem, zawierające przezroczystą kompozycję

(57) Ujawniono wodną ciekłą kompozycję czyszczącą za
wierającą a) co najmniej jedno mydło krótkołańcuchowego
kwasu tłuszczowego C6-Cio, b) co najmniej jedno mydło długołańcuchowego kwasu tłuszczowego C14-C22 i c) wodę, przy
czym stosunek wagowy (a) do (b) mieści się w zakresie 1:20 do
5:1, a mydło kwasu tłuszczowego C12 jest obecne tylko w małej
ilości. Kompozycja jest łagodna i wytwarza obfitą pianę podczas
stosowania.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 321948

(22) 97 09 05

(31)96 9610921

6(51) A61K 7/135

(32)96 09 06

(33) FR

(71) L'Oreal, Paryż, FR
(72) De La Mettrie Roland, Boundy Francoise
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(54) Kompozycja do utleniającego farbowania
włókien keratynowych, obejmująca
amfofilowy polimer anionowy
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji do farbowania utlenia
jącego włókien keratynowych, zwłaszcza ludzkich włókien
keratynowych, takich jak włosy, obejmującej, w środowisku
odpowiednim do farbowania, co najmniej jeden prekursor barw
nika utleniainego oraz ewentualnie jeden lub więcej środków
sprzęgających i która charakteryzuje się tym, że zawiera ponad
to co najmniej jeden amfofilowy polimer anionowy, obejmujący
co najmniej jedno ugrupowanie hydrofilowe typu kwasu karboksylowego z nienasyconym wiązaniem olefinowym i co najmniej
jedno ugrupowanie hydrofobowe wyłącznie typu estru alkilo
wego o 10-30 atomach węgla nienasyconego kwasu karboksylowego.
Wynalazek dotyczy także sposobów farbowania i
urządzeń do farbowania przy użyciu wymienionej kompozycji
utleniającej,

(29 zastrzeżeń)

A1(21) 321949

(22) 97 09 05

(31) 96 9610920

6(51) A61K 7/1.35

(32) 96 09 06

(33) FR

(71) L'Oreal, Paryż, FR
(72) De La Mettrie Roland, Boundy Francoise
(54) Kompozycja do utleniającego farbowania
włókien keratynowych, zawierająca
amfofilowy polimer anionowy
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji do farbowania utlenia
jącego włókien keratynowych, zwłaszcza ludzkich włókien
keratynowych, takich jak włosy, obejmującej, w środowisku
odpowiednim do farbowania, co najmniej jeden prekursor barw
nika utleniainego oraz ewentualnie jeden !ub więcej środków
sprzęgających i która charakteryzuje się tym, że zawiera ponad
to co najmniej jeden amfofilowy polimer anionowy, obejmujący
co najmniej jedno ugrupowanie hydrofilowe i co najmniej jedno
ugrupowanie eteru allilowego z łańcuchem tłuszczowym.
Wynalazek dotyczy także sposobów farbowania i urzą
dzeń do farbowania przy użyciu wymienionej kompozycji utle
niającej.

(29 zastrzeżeń)

A1(21) 323103 (22) 96 05 02 6(51) A61K 31/43
(31) 95 9508989
(32) 95 05 03 (33) GB
95 9523655
951118
GB
(86) 96 05 02 PCT/EP96/01881
(87) 961107 WO96/34605 PCT Gazette nr 49/96
(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford,
GB; SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION, Filadelfia, US
(72) Bax Richard Peregrine, GB; Ramsey Mike
Gale, US
(54) Kompozycja zawierająca amoksycylinę i
kwas kiawulanowy
(57) Ciekły wodny preparat dla dzieci w postaci zawiesiny
zawiera trójwodzian amoksycyküny i klawulanian potasowy w
stosunku od 6:1 do 8:1 do stosowania w systemie dawkowania
BID do leczenia infekcji bakteryjnych.

(31 zastrzeżeń)

A1(21) 323305

(57) Ujawniono w szczególności proszkowy materiał po
włokowy do zastosowania w elektrostatycznym powlekaniu
rdzeni tabletek farmaceutycznych, który posiada następujące
właściwości: jest przyjęty farmaceutycznie, jest obrabialny z
wytworzeniem powleczenia filmem na powierzchni rdzeni table
tek i zawiera cząstki kompozytowe, zawierające dwa lub wię
cej składników, posiadających różne fizyczne i/lub chemiczne
właściwości.

(55 zastrzeżeń)

(22)96 07 05 6(51) A61K 31/135

(31)95 9513750

(32)95 07 06

(33) GB

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

96 07 05 PCT/EP96/02970
97 01 23 WO97/02026 PCT Gazette nr 05/97
NOVARTIS AG, Bazylea, CH
Lindley Ivan James Dalton, Ryder Neil
Stewart
(54) Zastosowania alliloamin
(57) Ujawniono zastosowanie związku o ogólnym wzorze 1,
w którym aibo R jest przyłączone w położeniu 1 lub 2 do
pierścienia naftylowego i oznacza:
-CH 2 N(CH 3 )CH 2 CHÍCH=C -C(CH3)3;
albo R jest przyłączone w położeniu 1 i oznacza:
-CH2N(CH3)CH2CH©CH-fenyl lub:
N-[(E)-3-fenylo-2-propenylo]-2-piperydynyl,
w postaci wolnych zasad lub w postaci farmaceutycznie
tolerowanych soli, do wytwarzania leków do stosowania w le
czeniu zakażeń Helicobacter pylori i związanych z nimi chorób,
takich jak nieżyt żołądka, wrzody trawienne, wrzód dwunastnicy,
zanik żołądka, metaplazja nabłonka żołądka w nabłonek jelito
wy, niestrawność niewrzodziejąca, chłoniak MALT, chłoniak nieziarniczy i rak żołądka. Przedmiotem zgłoszenia są też środki i
kompozycje farmaceutyczne do leczenia zakażeń Helicobacter
pylori oraz sposób wytwarzania leków.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 323315 (22) 96 05 08
6(51) A61K 9/28
(31) 95 9509347
(32)95 05 09 (33) GB
95 9520302
9510 05
GB
(86) 96 05 08 PCT/GB96/01101
(87) 96 1114 W096/35413 PCT Gazette nr 50/96
(71) COLORCON LIMITED, Dartford, GB
(72) Hogan John Edward, Page Trevor, Reeves
Linda, Staniforth John Nicholas
(54) Proszkowa kompozycja powłokowa do
powlekania elektrostatycznego substratów
farmaceutycznych
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A1(21) 323138
(31) 95
(86)
(87)
(71)
(72)
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(22)96 04 29 6(51) A61K 31/445
(32) 95 05 05

(33) DK

96 04 29 PCT/DK96/00192
961107 WO96/34606 PCT Gazette nr 49/96
NOVO NORDISKA/S,Bagsvaerd,DK
Svensson Jörgen Ryhl, Nygaard Lars,
Andersen Tina Meinertz, Weibel Helle,
Hjorth Thyge Borup
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(54) Środek farmaceutyczny zwierający
chlorowodorek liagabiny i sposób jego
wytwarzania
(57) Ujawniono w szczególności środek farmaceutyczny za
wierający: (a) tiagabinę lub jej farmaceutycznie dozwoloną sól,
(b) jeden lub większą ilość farmaceutycznie dozwolonych
przeciwutleniaczy w ilości dostatecznej pod względem stabili
zowania tiagabiny lub jej farmaceutycznie dozwolonej soli,
oraz ewentualnie (c) farmaceutycznie dozwolony nośnik.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 323145

(22)96 0510 6(51) A61K 31/565
A61L 15/44
(31) 95 19517145
(32) 95 05 10 (33) DE

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

96 0510 PCT/EP96/02013
961114 W096/35427 PCT Gazette nr 50/96
HEXAL AG, Holzkirchen, DE
Fischer Wilfried, Bracher Daniel
Przezskórny układ leczniczy (TTS) do
podawania testosteronu

(57) Ujawniono przezskórny układ leczniczy (TTS) do poda
wania testosteronu lub pochodnych testosteronu, jako sub
stancji czynnej, zawierający: -folię nośnikową (backing foil),
-zasobnik, -alkoholowy nośnik substancji czynnej, -warstwę kle
jową do kontaktu układu ze skórą i -usuwalną folię pokrywającą
(release liner), przy czym -układ nie zawiera żadnej substancji
przyśpieszającej przenikanie, -substancja czynna w nośniku
środka czynnego znajduje się w stanie nasycenia i -między
zasobnikiem i warstwą klejową przewidziana jest membrana,
która nie kontroluje uwalniania substancji czynnej, podczas gdy
uwalnianie substancji czynnej kontroluje warstwa klejowa.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 316089 (22) 96 09 12 6(51) A61K 35/14
(71) Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa, Katowice
(72) Kołodziejczyk Teresa, Grajewska Anna,
Bukowy Maria, Ławniczek Kazimierz
(54) Krwinki wzorcowe zawieszone w soli o
niskiej sile jonowej i sposób ich wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku są krwinki wzorcowe zawie
szone w soli o niskiej sile jonowej, przeznaczone do wykrywania
alloprzeciwciał odpornościowych.
Krwinki wzorcowe charakteryzują się przedłużoną ży
wotnością do 4 tygodni, po otwarciu ampułki nadają się bezpo
średnio do badań. Istotą wynalazku jest to, że zawiesina krwinek
o stężeniu krwi 3-5% wagowych zawiera dodatek co najmniej
0,03% wagowych zasady purynowej, dogodnie adeniny, jako
stabilizatora zbuforowanej soli o niskiej sile jonowej, pełniącej
przez to rolę płynu konserwującego.
Sposób otrzymywania krwinek wzorcowych charakte
ryzuje się tym, że w prowadzonym sterylnie procesie osad
krwinek przepłukuje się co najmniej dwukrotnie: najpierw zbuforowaną solą fizjologiczną, następnie solą o niskiej sile jono
wej. Przepłukiwany osad krwinek o odpowiednim fenotypie w
ilości wymaganej do uzyskania zawiesiny o stężeniu krwi 3-5%
wagowych zalewa się płynem konserwującym w postaci zbufo
rowanej soli o niskiej sile jonowej, stabilizowanej i dodatkowo
Wujałowionej. Do tej soli przed operacją zbuforowania wprowa
dza się dodatek, co najmniej 0,03% wagowych, zasady puryno
wej, dogodnie adeniny.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 323320

(22) 96 05 08

(31) 95 9501719
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

11
6(51) A61K 35/74
A61K 31/195
(32) 95 05 09
(33) SE

96 05 08 PCT/SE96/00603
961114 WO96/35440 PCT Gazette nr 50/96
PROBI AB, Lund, SE
Adawi Diya, Jeppson Bengt, Molin Göran
Środek farmaceutyczny zawierający
Lactobacillus plantarum i argininę

(57) Wynalazek dotyczy środka farmaceutycznego zawie
rającego szczep Lactobacillus plantarum zdolny do kolonizacji
ludzkiej błony śluzowej jelita in vivo w połączeniu z argininą i
farmaceutycznie dopuszczalnym nośnikiem. Środek ten można
stosować w leczeniu i/lub profilaktyce uszkodzenia i niewydo
lności wątroby oraz stanów powstałych na skutek związanej z
nimi translokacji bakterii u ssaków, w tym ludzi,
W szczególności przedmiotem wynalazku jest środek
zawierający szczep Lactobacillus plantarum 299 lub Lactobacil
lus plantarum 299v, zdeponowane w DSM-Deutsche Sammlung
Von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, pod numerami
DSM 6595 (dla szczepu 299) i DSM 9843 (dla szczepu 299v).

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 323104

(22) 96 04 25

(31) 95 9508785

6(51) A61K 39/35

(32) 95 04 29

(33) GB

(86) 96 04 25 PCT/EP96/01733
(87) 961107 W096/34626 PCT Gazette nr 49/96
(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford,
GB
(72) Wheeler Alan Worland, Taylor Iain
(54) Kompozycja tyrozyny i polimeryzowanego
alergenu
(57) Kompozycję farmaceutyczną zawierającą tyrozynę i
polimeryzowany alergen wytwarza się przez (a) polimeryzację
alergenu, (b) mieszanie wodnego roztworu aiergenu z roztwo
rem tyrozyny w wodnym roztworze mocnego kwasu, (c) zobo
jętnienie mieszaniny roztworów, ze współstrąceniem tyrozyny i
polimeryzowanego alergenu i (d) ewentualnie mieszanie produ
ktu z fizjologicznie dopuszczalnym nośnikiem.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 323186

(22) 96 05 24

(31) 95 449436

6(51) A61K 47/48

(32) 95 05 25

(33) US

96 05 24 PCT/EP96/02256
96 11 28 W096/37233 PCT Gazette nr 52/96
NOVARTIS AG, Bazyleja, CH
Kapa Prasad Koteswara, Kardash Gleb,
Kučerovy Andrew, Lake Philip, Mattner
Paul Gerard, Petter Russell C, Prashad
Mahavir, Sharma Sushill
(54) Produkty sprzężenia polimyksyny
(86)
(87)
(71)
(72)

(57) Wynalazek dotyczy rozpuszczalnych w wodzie produ
któw sprzężenia polimyksyny B lub jej soli oraz dekstranu,
wykazujących wyższą aktywność przeciwendotoksynową niż
niesprzężona polimyksyna B. Mogą one być wytworzone w
reakcji polimyksyny B lub jej soli z dekstranem w medium
wodnym, przy odczynie pH wynoszącym od około 9,3 do
około 10,0 oraz w temperaturze wynoszącej od około 30°C do
około 35°C.
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Produkty te mogą służyć do wytwarzania leku z ce!u
użycia go w profilaktyce lub leczeniu zespołu systemowej re
akcji zapalnej lub szoku septycznego.

(36 zastrzeżeń)

A1(21) 323146

(22) 95 07 25

(31) 95 19517167

6(51) A61L 2/08

(32) 95 05 10

(33) DE

(86) 95 07 25 PCT/EP95/02943
(87) 96 1114 W096/35459 PCT Gazette nr 50/96
(71) VERITAS GUMMIWERKE AG,
Gelnhausen, DE
(72) Shunk Werner, Merkmann Gerhard,
Giessmann Konrad, Ludwig Hans-Josef,
Mertens Wilfried
(54) Sposób wytwarzania produktów z substancji
polimerycznych mających działanie depotu
leku
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pro
duktów z substancji polimerycznych, mających działanie depo
tu leku, w którym -miesza się substráty, -kształtuje mieszaninę
w żądanej formie, -wprowadza się powstałą formę do zabezpie
czającego opakowania, -utwardza się i sterylizuje formę wpro
wadzoną do zabezpieczającego opakowania.

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 323318

(22) 96 05 08

(31) 95 437002
(86)
(87)
(71)
(72)

6(51) A61L 9/12

(32) 95 05 08

(33) US

96 05 08 PCT/US96/0Ó529
961114 WO96/36056 PCT Gazette nr 50/96
S.C.JOHNSON & SON INC, Racine, US
Danes Imre J., Savage Frank

(54) Urządzenie do dozowania lotnego składnika
aktywnego
(57) Urządzenie dozujące (10) do dozowania lotnego skład
nika aktywnego z przepuszczającego powietrze podłoża, które
stanowi część zespołu napełniającego zawiera obudowę (12) z
otworem wlotowym i otworem wylotowym (24) oraz drogą prze
pływu powietrza przebiegającą pomiędzy nimi. Przewidziane
są środki wspierania zespołu napełniającego do wspierania
wyjmowainie zespołu napełniającego, którego podłoże jest
usytuowane w drodze przepływu powietrza. Zasilana bateryjnie
dmuchawa służy do tłoczenia powietrza z otworu wlotowego
poprzez podłoże i z otworu wylotowego. Uchwyt baterii przytrzy
muje baterię dmuchawy w taki sposób, że zespół napełniający
niecałkowicie wprowadzony w środki wspierania zespołu napeł
niającego blokuje umieszczanie baterii w uchwycie baterii, na
tomiast bateria prawidłowo trzymana w uchwycie baterii blokuje
wyjmowanie z drogi przepływu powietrza zespołu napełniające
go wspartego przez środki wspierania zespołu napełniającego.
Poprawne umieszczenie baterii w uchwycie baterii służy za
równo do sprawdzenia jak i do utrzymywania prawidłowego
umieszczenia zespołu napełniającego w drodze przepływu po
wietrza. Przepuszczający powietrze zespół napełniający prze
znaczony do stosowania z tym urządzeniem dozującym zawiera
przepuszczające powietrze podłoże i klapkę przymocowaną
do krawędzi tego podłoża. Klapka ta ma powierzchnię wsporczą zwróconą zasadniczo od podłoża i ukształtowaną tak, aby
sprzęgała się z powierzchnią baterii.

(22 zastrzeżenia)

A1(21) 316094

(22) 96 09 12 6(51) A61M 25/00

(71) Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin
(72) Mozolewski Erwin
(54) Transluminescencyjny zgłębnik balonowy
(57) Wynalazek dotyczy transluminescencyjnego zgłębnika
balonowego, mającego zastosowanie do wykonywania punkcji
tchawiczo - przełykowej przy zakładaniu wentylowych protez
głosowych, po całkowitej laryngektomii krtani. Zgłębnik (1) za
wiera elastyczny rurowy przewód (2) główny i balon (3) szczelnie
zamocowany na tym przewodzie. W pobliżu dystalnej końcówki
przewodu (2) jest wykonany przelotowy otwór (5) w ściance tego
przewodu, przy czym ujście otworu przelotowego znajduje się
we wnętrzu balonu, zaś w przewodzie (2) na wysokości otworu
(5) znajduje się źródło światła (4).
(7 zastrzeżeń)
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(22) 96 09 12

6(51) A62D 3/00
B09C 1/00
(75) Pistelok Franciszek, Ruda Śląska; Huć Józef,
Koszęcin; Skrzypczyk Henryk, Piekary
Śląskie; Stuczyński Tomasz, Puławy; Pantuck
Kenneth, Philadelphia, US; Daniels Walter
Lee, Blacksburg, US
(54) Sposób rekultywacji terenów
zdegradowanych

(57) Przedmiotem wynaiazku jest sposób rekultywacji tere
nów zdegradowanych przez przemysł, a zwłaszcza przez kopal
nie rud i huty metali nieżelaznych, których odpady zawierają
metale ciężkie. Sposób ten polega na pokryciu składowiska
trzema warstwami o różnym przeznaczeniu. Bezpośrednio na
podłożu (1) rekultywowanego składowiska tworzy się warstwę
(2) mieszaniny złożonej z odpadów tego składowiska i substan
cji zawierających wapno, korzystnie wapno odpadowe i/iub
dolomit. Na tej warstwie umieszcza się warstwę (3) samego
wapna, a na niej wierzchnią warstwę (4) mieszaniny złożonej z
wapna odpadowego i osadów ściekowych w stosunku wago
wym 1:1, przy czym osady ściekowe w tej mieszaninie stosuje
się w ilości od 150 do 300 t suchej masy na 1 ha. Na takiej
warstwie wysiewa się trawę lub inne rośliny.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 315959

(22) 96 09 04

6(51) A63K 3/00

(75) Zacharczuk Adam, Kowalew
(54) Uniwersalna prowadnica klina
(57) Uniwersalna prowadnica kuna, mająca zastosowanie
we wszelkiego rodzaju siodłach do jazdy konnej, ma na celu
poprawienie komfortu jazdy konnej.
W klin wtopiony jest uchwyt, za pomocą którego klin jest
mocowany w prowadnicy, zamontowanej na stałe do siodła.
Prowadnice posiadają wycięcia, umożliwiające mocowanie ku
na na różnych, dowolnie wybranych wysokościach. Istnieje
możliwość wymiany klina na inny o kształcie i wielkości dosto
sowanej do potrzeb jeźdźcy.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1(21) 315997

(22) 96 09 09

6(51) B01D 1/28

(71) LAROX POLAND Sp. z o.o.., Katowice
(72) Lubieniecki Bogusław, Stolecki Janusz
(54) Sposób ciśnieniowej filtracji i przemywania
zawiesin ciała stałego w cieczy
(57) Istotą rozwiązania jest to, że przy rozdzielaniu fazy stałej
od fazy ciekłej wprowadza się medium wspomagające w postaci
pary wodnej przegrzanej albo nasyconej albo rozprężonej o
ciśnieniu 1,5-16 barów lub mieszaniny powietrza o ciśnieniu
1,0-16 barów i temperaturze 0 - 80°C z wymienioną parą wodną,
przy czym wspomniane medium oddziaływuje bezpośrednio
lub pośrednio, poprzez przegrodę filtracyjną, na fazę stałą i
ciekłą występującą w procesie rozdzielania.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 315991

(22) 96 09 06

6(51) B01D 24/02

(75) Kierat Lucjan, Kędzierzyn-Koźle
(54) Filtr z pływającym złożem filtracyjnym
(57) Filtr do czyszczenia cieczy z zawiesin mechanicznych i
innych charakteryzuje się w szczególności tym, że posiada
wkład filtracyjny (2) z pływającym złożem filtracyjnym (3), w
którym filtrowanie odbywa się z dołu ku górze filtra, a płukanie
odwrotnie.

(3 zastrzeżenia)
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A1(21) 315984 (22) 96 09 05 6(51) B01D 35/06
(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Pietrzyk Wiktor, Ścibisz Marek
(54) Filtr elektrostatyczny
(57) Filtr elektrostatyczny z uzwojeniem (2) bifiiamym składa
się z karkasu (1), zamocowanego w obszarze oczyszczanej
strugi gazów pod kątem a w stosunku do kierunku strumienia
gazów w zakresie 0 < a < 90°, z uzwojeniem (2) bifiiamym na
nim, otoczonego obudową (3). Uzwojenie (2) bifilarne nawinięte
jest prostopadle lub równolegle do osi karkasu (1),

(3 zastrzeżenia)
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Cei został osiągnięty poprzez użycie mniej toksycznego
roztworu polimeru o dynamicznej lepkości 1 do 35 Pa, przewod
ności elektrycznej 10"8 do 10"4ß"1xcm"\ różnicy potencjałów
wytwarzającej włókna 25 do 150 kV, gdzie ilość roztworu prze
znaczonego na jeden element wytwarzający włókna wynosi
1Q"3do 2 x 10"2 cm3/s. W strefie formowania włókna przeprowa
dza się dodatkową obróbkę formowanych włókien w nasyco
nych parach roztworu.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 323157

(22) 96 04 23

(31) 95 9501631

6(51) B01F 3/12

(32) 95 05 03

(33) SE

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

96 04 23 PCT/SE96/00527
961107 W096/34681 PCT Gazette nr 49/96
ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE
Arento Seppo, FI; Glad Hakan, SE; Kers
Tore, SE; Rüden Mats, SE
(54) Urządzenie do i sposób mieszania
kompozycji farmaceutycznej z innymi
środkami oraz sposób doustnego podawania
preparatu farmaceutycznego

A1(21) 315988

(22) 96 09 06

6(51) BOID 39/08

(71) Instytut Inżynierii Materiałów
Włókienniczych, Łódź
(72) Wawrzaszek Zbigniew, Brzeziński Stefan,
Ornat Marian, Malinowska Grażyna,
Kowalski Marek L.
(54) Tkanina barierowa antyalergiczna
(57) Przedmiotem wynalazku jest tkanina barierowa na anty
alergiczne pokrowce pościeli, chroniące przed roztoczami ku
rzu domowego i ich odchodami.
Tkanina wykonana jest w splocie płóciennym. W osno
wie stosuje się cienkofiîamentowy, teksturowany jedwab polie
strowy o nominalnej masie liniowej 84 dtex, liczbie włókien
elementarnych korzystnie 72 sczepiony pneumatycznie. W ukła
dzie wątkowym stosuje się przędzę poliestrowo-bawełnianą o
składzie surowcowym 67% poliestru i 33% bawełny, o nominal
nej masie liniowej 12 x 2 tex i liczbie skrętów korzystnie 750 na
metr w kierunku S. Następnie tkanina jednostronnie powlekana
jest mikroporowatą powłoką polimerową i po wykończeniu po
siada liczność osnowy 350 ± 7 i liczność wątku 290 ± 1 5 , masę
powierzchniową 115 -^ 125 g/m2. Po powleczeniu tkanina cha
rakteryzuje się barierowością wyrażoną względnym stopniem
zatrzymania alergenów Der p.l nie mniejszą niż 99%, sztywno
ścią zginania nie większą niż 0,01 mN-m, przepuszczalnością
pary wodnej nie mniejszą niż 2500 g/m2 • 24 h.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 321917

(22) 97 09 03

(31) 96 9600077

6(51) B01D 39/16

(32)96 09 04

(33) EE

(71) ESFIL Ltd., Sillamäe, EE
(72) Saakjan Suren, Belonin Aleksander,
Pribotkov Sergei, Stokozov Igor
(54) Sposób wytwarzania delikatnego włóknistego
materiału filtracyjnego
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania delikatnego
włóknistego materiału, którego celem jest osiągnięcie wysokiej
skuteczności delikatnego włóknistego materiału filtracyjnego o
jednorodnej średnicy i poprawionych warunkach pracy oraz
zmniejszonej łatwopalności w trakcie produkcji.

(57) Ujawniono urządzenie do mieszania zmagazynowanej
w komorze (38) tego urządzenia kompozycji farmaceutycznej
ze środkiem przeznaczonym do dodania na krótko przed
podaniem, w celu wytworzenia preparatu przeznaczonego do
podania. Urządzenie powinno być zdolne do wytrzymywania
wstrząsania bez przecieków, Ma ono pusty korpus (2) z wylotem
(4) zamkniętym usuwalnym zamknięciem (12) i tłok (6) z elasty
cznym elementem uszczelniającym z obrzeżem stykającym się
szczelnie z wewnętrzną ścianką (8) pustego korpusu. Tłok (6),
pusty korpus (2) i usuwalne zamknięcie (12) wyznaczają komorę
(38). Puste tłoczysko (30) jest połączone z tłokiem (6) dla prze
mieszczania go w pustym korpusie (2) i ma co najmniej jeden
otwór mający połączenie z wnętrzem tłoczyska (30) i zawierający
górną część elastycznego elementu. Elastyczny element jest
podparty tłokiem (6) tak, że możne się uginać tylko ku dołowi.
Przy określonej różnicy ciśnień po górnej i dolnej stronie
elastycznego elementu ten elastyczny element ugina się ku
dołowi z otwarciem połączenia z komorą (38) przy wewnętrznej
ściance pustego korpusu, w wyniku czego ten środek wpływa
do komory (38).

(32 zastrzeżenia)
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A1(21) 315931 (22) 96 09 03 6(51) B01J 37/00
(71) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
PAN, Kraków
(72) Machej Tadeusz, Michalski Leszek, Janik
Robert, Haber Jerzy, Piekarska-Sadowska
Halina, Janas Janusz
(54) Sposób suszenia i aktywacji katalizatorów
tlenkowych
(57) Sposób równoczesnego suszenia i aktywacji katalizato
rów tlenkowych polega na tym, że strumień gazu nośnego
cyrkuiuje się w układzie zamkniętym, korzystnie w zmiennych
cyklicznie kierunkach, przez złoże nośnika zaimpregnowanego
prekursorem fazy aktywnej, przy czym temperaturę złoża pod
nosi się z szybkością 1 do 3 7min, od temperatury otoczenia do
co najmniej 300°C, a najlepiej do 450 - 550°C. Po osiągnięciu
żądanej temperatury końcowej przedmuchuje się złoże kataliza
tora. Wynalazek pozwala otrzymać katalizatory tlenkowe o wy
sokim stopniu dyspersji fazy aktywnej.

(3 zastrzeżenia)

15

Proszek jest przyciągany do rdzenia, a nie do bębna,
pokrywając wyeksponowaną powierzchnię rdzenia. Bęben
przenosi powleczony rdzeń mijając stanowisko topienia C, w
którym podgrzewacz topi proszek z wytworzeniem ciągłego
powleczenia filmem. Rdzeń następnie jest obracany i przeno
szony na drugi bęben (12'), gdzie następna powierzchnia jest
powlekana w ten sam sposób.

(64 zastrzeżenia)
A1(21) 315982 (22) 96 09 05
6(51) B09B 3/00
(75) Trojanowski Jacek, Szczecin; Żmijewska
Sławomiła, Szczecin
(54) Sposób utylizacji papy, zwłaszcza z pokryć
dachowych
(57) Sposób polega na rozdrobnieniu papy i drewna odpa
dowego na bryłki, które po zmieszaniu formuje się, a następnie
prasuje. Produkt utylizacji papy ma postać ciała stałego i nadaje
się do spalenia.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 323314

(22) 96 05 08

(31) 95 9509347
95 9520302

6(51) B05D 1/06
B05B 5/08
A61K9/28
A61J3/00
(32) 95 05 09 (33) GB
95 10 05
' GB

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

96 05 08 PCT/GB96/01102
96 1114 W096/35516 PCT Gazette nr 50/96
COLORCON LIMITED, Dartford, GB
Hogan John Edward, Staniforth John
Nicholas, Reeves Linda, Page Trevor
(54) Powlekanie elektrostatyczne
(57) Przedmiotem wynalazku jest aparat do elektrostaty
cznego powlekania rdzenia tabletki farmaceutycznej pro
szkowym materiałem powłokow/m. Aparat zawiera pierwszy
wirujący bęben (12), na którym rdzeń jest elektrycznie odizolo
wany od swego otoczenia, ale ma różnicę potencjałów wzglę
dem ziemi dzięki elektrodzie stykającej się z rdzeniem. Rdzeń
jest przenoszony mijając stanowisko powlekania B, w którym
cząstki proszku posiadające przeciwną różnicę potencjału
względem ziemi są utrzymywane na palecie (18). Powierzchnia
bębna jest utrzymywana w tej samej różnicy potencjału wzglę
dem ziemi jak cząstki proszku.

A1(21) 316054 (22) 96 09 12
6(51) B09C 1/00
(75) Jagiełło Jacek, Jedlnia Letnisko
(54) Urządzenie do oczyszczania skażonych
powierzchni
(57) Urządzenie do oczyszczania skażonych powierzchni
szczególnie przydatne jest do obiektów, które powodują możli
wość powstania skażenia gruntu, a nie mają możliwości podłą
czenia ich do instalacji, odprowadzającej skażenia do stacji
neutralizacji. Przykładem może być wolnostojąca stacja benzy
nowa. W skład urządzenia wchodzą korytka kanalizacyjne (1),
tworzące łańcuch sieci, zagłębiony w podłożu powierzchni (2),
narażonej na skażenie. Gromadzone w utworzonej z korytek
sieci skażone ścieki, poprzez odstojniki (3), kierowane są rurami
(4) do kolektora (5), skąd do okresowo opróżnianego zbiornika
magazynowego, przy czym pompa wymusza przepływ ścieków,
powstających przy zmywaniu powierzchni skażonej (2) wodą ze
środkiem myjącym, wydostającą się z dyszy pod ciśnieniem
urządzenia myjącego.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 323101

(22) 96 04 26

(31) 95 9509014

6(51) B22D 41/40

(32) 95 05 03

(33) GB

(86)9604 26 PCT/GB96/01004
(87) 961107 W096/34711 PCT Gazette nr 49/96
(71) FLOGATES LIMITED, Chesterfield, GB
(72) McNair Ian, Hill Paul Leslie
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(54) Zasuwa spustowa urządzenia
metalurgicznego
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zasuwa spustowa (10)
urządzenia metalurgicznego do regulowania wypływu ciekłego
metalu ze zbiornika (12). Zasuwa spustowa (10) jest wyposażo
na w zaopatrzoną w otwór płytę stałą (14) iw zaopatrzoną w
otwór płytę przesuwną (15) osadzoną w zespole ramy i prowad
nika (22). Płyta przesuwna (15) jest dociskana płaszczyznowo
do płyty stałej (14) za pomocą zespołu dociskowego (25, 26),
który powoduje powstanie siły docisku w płaszczyźnie styku
obu płyt (14,15).

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 323131

(22) 96 04 15

(31) 95 9505504

6(51) B22D 41/56

(32) 95 05 05

(33) FR

(86)96 0415 PCT/FR96/00572
(87) 96 11 07 W096/34713 PCT Gazette nr 49/96
(71) VESUVIUS FRANCE S.A., Feignies, FR
(72) Richard Francois-Noël
(54) Sposób i urządzenie do wymiany rury
ciągłego odlewania w kadzi pośredniej w
stalowni
(57) Urządzenie do wymiany rury zamontowane na kadzi
pośredniej (2) zawiera elementy żaroodporne (10,18,22), przy
najmniej jedną zamocowaną płytę (18) i rurę (22), które ograni
czają rowek odlewniczy do przepływu stali z kadzi pośredniej
(2) do formy ciągłego odlewania (28). Zespół przesuwający (34)
przesuwa nową rurę z położenia wprowadzania do położenia
odlewania oraz zużytą rurę z położenia odlewania do położenia
usuwania. Zamocowana płyta (18) posiada cylindryczną wypu
kłą powierzchnię o osi (X-X) prostopadłej do większego wymiaru
formy (28). Rura (22) posiada wklęsłą płytę (24) przy swej górnej
części. Wspomniana płyta (24) posiada cylindryczny wklęsły
kształt, który jest dopasowany do cylindrycznej wklęsłej powie
rzchni zamocowanej płyty (18). Zespół dociskający (36) w spo
sób szczelny przykłada płytę (24) rury (22) do zamocowanej
płyty (18) tak, że płyty suwają się pod naciskiem przy zachowy
waniu szczelnego połączenia pomiędzy wklęsłą i wypukłą
powierzchnią. Przedmiotem wynalazku jest również sposób
wymiany rury ciągłego odlewania w kadzi pośredniej w stalowni
polegający na zastąpieniu zużytej rury nową rurą przy zachowa
niu szczelności połączeń stosowanych podczas wymiany.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 316096 (22) 96 09 13
6(51) B23G 7/02
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Makówka Franciszek, Olszak Wiesław
(54) Głowica do walcowania gwintów
wewnętrznych
(57) Głowica charakteryzuje się tym, że w korpusie (1) i
płycie chwytowej (13) osadzony jest wałek (7) z kołem zębatym
(7a) o uzębieniu wewnętrznym. Nawielowypuście (7b) wałka (7)
osadzona jest przesuwnie tuleja sprzęgłowa (2) połączona z
ogranicznikiem (8) i dźwignią (11) z obciążnikiem. Ogranicznik
(8) natomiast wsparty jest przy pomocy zespołu sprężyn (15) na
nakrętkach (9,10) tulei sprzęgłowej (2), która jest dociskana do
korpusu (1) sprężyną (16), tworząc rodzaj sprzęgła kłowego. Z
kołem zębatym (7a) wałka (7) zazębione są koła zębate wałków
mimośrodowych (5), które ze swoimi rolkami gwintującymi (6)
osadzone są obrotowo w tarczach (3,4). Głowica przeznaczona
jest do pracy na obrabiarkach, zwłaszcza z głowicą rewolwero
wą o poziomej lub ukośnej osi obrotu.

(1 zastrzeżenie)
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(22) 97 09 01

(31)96 19635633

6(51) B24D 5/04
C22C 19/05
(32)96 09 03
(33) DE

(71) Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, LI
(72) Ritt Walter, AT; Magyari Eugen, CH;
Tillmann Wolfgang, AT; Dorfmeister
Johann, AT: Boretius Manfred Horst, LI
(54) Warstwowy element tnący i sposób
wytwarzania warstwowego elementu tnącego
(57) Warstwowy element tnący ('l) do obróbki zdzieraniem
twardych podłoży, przykładowo betonu, zawiera cząsteczki dia
mentu (3), których wielkość ziarna jest mniejsza od wielkości
ziarna elementu tnącego, które są umieszczone w skorupie z
przeważnie metalowego materiału wiążącego (2). Każdy war
stwowy element tnący (1) jest w jednym procesie kształtowania
spiekany z mieszaniny cząsteczek diamentu (3) o wielkości
ziarna większej od 50 /im i mniejszej od 300 pm i materiału
wiążącego (2), a wielkość ziarna warstwowego elementu tnące
go (1) wynosi od około 400 firn do około 1200/im.

(10 zastrzeżeń)
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(87) 961107 W096/34733 PCT Gazette nr 49/96
(71) WAVIN B.V., Zwolle, NL
(72) Visscher Jan, Prenger Jan Hendrik,
Schuurman Johan
(54) Sposób obróbki elementu z wytłoczonego
tworzywa sztucznego i urządzenie
wytłaczające do jego realizacji
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób obróbki wytło
czonego profilu (2) z tworzywa sztucznego z wydrążoną prze
strzenią oraz urządzenie do realizacji takiej obróbki. W skład
urządzenia wchodzi wytłaczarka (1), która ma rdzeń do formo
wania wydrążonej przestrzeni w profilu oraz w pewnej odległo
ści za wytłaczarką (1) w kierunku wytłaczania profiiu, element
(11) zamykający ze sztywną ścianką obwodową. Podczas dzia
łania urządzenia wytłaczającego, element (11) zamykający jest
usytuowany ze swoją sztywną ścianką obwodową wzdłuż profi
lu, zamykając w ten sposób wydrążoną przestrzeń (6) profilu (2).
W skład urządzenia wchodzi ponadto pierwszy element przewo
dowy, który wychodzi w pobliżu dyszy zasilającej znajdującej
się obwodowej ściance elementu (11) zamykającego, element
doprowadzający płyn, przeznaczony do doprowadzania płynu
do pierwszego elementu przewodowego, drugi element prze
wodowy, który łączy się z dyszą wylotową, przy czym ta co
najmniej jedna dysza 'wylotowa znajduje się przed tą co najmniej
jedną dyszą zasilającą tak, że istnieje możliwość utworzenia,
pomiędzy obwodową ścianką elementu zamykającego, a wytło
czonym profilem błonki płynu, który płynie w kierunku przeciw
nym do kierunku wytłaczania profilu z tworzywa sztucznego.
Elementem (11) zamykającym może być również trzpień roz
prężny, na przykład w celu wytwarzania orientowanych dwuo
siowo profili rurowych.

(27 zastrzeżeń)

A1(21) 323299

(22) 96 04 18

(31)95 19518270

6(51) B28D 1/22
E01C 11/24
(32)95 0518
(33) DE

(86) 96 04 18 PCT/DE96/00703
(87) 96 11 21 W096/36469 PCT Gazette nr 51/96
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN
FORSCHUNG E.V., München, DE; Sievers
Thomas, Rullstrof, DE
(72) Sievers Thomas, Wiedemann Günter,
Stürmer Udo
(54) Przeciwślizgowa wykładzina podłogowa i
sposób jej wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy przeciwpoślizgowej wykładziny
podłogowej, zwłaszcza z materiałów mineralnych, jak np. ka
mień, granit iub ceramika oraz sposobu wytwarzania takich
przeciwpoślizgowych wykładzin podłogowych. Według wyna
lazku powierzchnia wykładziny podłogowej jest dodatkowo
zabezpieczana przed poślizgiem przez statystyczne rozmiesz
czenie na niej zagłębień (mikrokraierćw o działaniu miseczek
przyssawkowych). Te mikrokratery o działaniu miseczek przy
ssawkowych uzyskuje się według wynalazku przez celowe i
określone działanie impulsami laserowymi.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 323194

(22) 96 05 02

6(51) B29C 47/90
B29C 47/88
(31) 95NL 9500160
(32) 95 05 03 (33) WO
95 1001259
95 09 21
NL
(86) 96 05 02 PCT/NL96/00189
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A1(21) 323136

(22) 96 04 06

(31) 95 19517458

6(51) B29C 51/10

(32) 95 05 12

(33) DE

(86) 96 04 06 PCT/DE96/00648
(87) 961114 W096/35572 PCT Gazette nr 50/96
(71) HELSA-WERKE HELMUT SANDLER
GMBH & CO. KG, Gefrees, DE
(72) Back Hans-Joachim
(54) Sposób wytwarzania membrany
eiastomerycznej
(57) Ujawniono sposób wytwarzania wulkanizowanej
membrany eiastomerycznej, zwłaszcza stosowanej w techni
ce pomiarowej i regulacyjnej, na przykład do licznika gazu, z
wklęśniętym obszarem. Do wytworzenia membrany wklęśnięty
obszar membrany formuje się przez przyleganie płaskiego ma
teriału membrany do formy narzędzia na skutek różnego ciśnie
nia po obydwu stronach płaskiego materiału membrany, a na
koniec wulkanizuje się.

(12 zastrzeżeń)

A1C21) 323193
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 04 25

6(51) B31B 23/00
B31B 19/26
95 9508808
(32) 95 05 01 (33) GB
96 9604995
96 03 08
GB
96 04 25 PCT/GB96/00997
961107 W096/34737 PCT Gazette nr 49/96
POLY-LINA LIMITED, Brimsdown, GB
Angless David Michael
Sposób i urządzenie do wytwarzania toreb
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(54) Papa asfaltowa z termozgrzewalną powłoką
bitumiczną
(57) Papa asfltowa z termozgrzewalną powłoką bitumiczną
złożona jest z osnowy w postaci tkaniny szklanej pokrytej obu
stronnie masą powłokową, składającą się z 50 - 60% wagowych
asfaltu przemysłowego impregnacyjnego, 20 - 30% wagowych
asfaltu przemysłowego izolacyjnego, 3 - 4% wagowych lateksu
syntetycznego butadienowo-styrenowo-akrylowego, 2 - 4% wa
gowych kauczuku butadienowo-styrenowego, 1 - 1,5% wago
wych modyfikatora asfaltu złożonego z kopolimeru izobutylenu
butenu, 0,2 - 0,25% wagowych antyuileniacza oraz 10 - 14%
wagowych wypełniacza mineralnego. Od strony wierzchniej
papa pokryta jest posypką papową z rozdrobnionych surowców
mineralnych, natomiast od strony spodniej papa jest pokryta
cienką warstwą foli polietylenowej.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 315930 (22) 96 09 03 6(51) B60K15/01
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych, Gliwice
(72) Ochwat Czesław
(54) Zbiornik cieczy łatwopalnej pojazdu
opancerzonego
(57) Przestrzeń (4) zbiornika jest częściowo ograniczona
pancerzem (1) pojazdu. W przestrzeni tej znajduje się pojemnik
(5), wykonany z materiału podatnego, z którego jest wyprowa
dzony przewód (6) na zewnątrz zbiornika. Zbiornik jest wyposa
żony w zawór spustowy (7).

(3 zastrzeżenia)

(57) Przy produkcji toreb z uchwytami, rura z tworzywa sztu
cznego jest wytłaczana, zaginana do wewnątrz przez pierwsze
urządzenie zaginające w celu uformowania bocznych części
klinowych (4) oraz rozpłaszczana. Formowany jest poprzeczny
zgrzew przez urządzenie zgrzewające, a urządzenie wycina
jące usuwa środkową część rury w celu utworzenia części
uchwytowych. Boczne części klinowe (4) są po kolei zaginane
na środkową część rury (3) przez drugie urządzenie zaginają
ce, zawierające łukowate rampy, po czym wykonywane są
dalsze poprzeczne zgrzewy i poprzeczne linie perforacji u
podstawy torby.

(21 zastrzeżeń)

A1(21) 323147

(22) 97 03 10

(31) 96 19609550

6(51) B60L 9/30

(32) 96 03 12

(33) DE

(86) 97 0310 PCT/CH97/00093
(87) 97 0918 W097/33766 PCT Gazette nr 40/97
(71) ABB DAIMLER-BENZ
TRANSPORTATION (TECHNOLOGY)
GMBH, Berlin, DE
(72) Ketteier Karl-Hermann
(54) Sposób i urządzenie do przekształcania
energii elektrycznej
A1(21) 316064 (22) 96 09 11 6(51) B32B U/00
(75) Gałczyńska Krystyna, Siedlce; Jarnot
Agnieszka, Oświęcim; Pacwa Ryszard,
Libiąż; Miler Alicja, Bieruń

(57) Pojazdy szynowe wykorzystywane do przejazdu przez
różne kraje muszą swoją energię napędową czerpać z sieci
prądu stałego (1) i przemiennego (12) o różnych napięciach
sieciowych. Proponuje się rozwiązanie wielosystemowe, które
przy możliwie najmniej krytycznych czynnościach komutacyj
nych i bez strat mocy napędowej nadaje się zarówno do okre-
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słonego z góry napięcia przemiennego o wartości na przykład
15 kV, jak również do napięć stałych o wartości 1,5 kV i 3 kV,
typowych dia trakcji kolejowej. W tym celu uzwojenia trójfazowe
(11,11 '), z których każde składa się z kilku uzwojeń częściowych
(MW1, MW2) zasilane są równolegle, niezależnie, z sieci zasialnia energią.

(3 zastrzeżenia)
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Nogi jednej pary, na przykład nogi tylne (3), są dodat
kowo wyposażone w mechanizmy blokujące.
Mechanizm blokujący posiada sworzeń (10), umiesz
czony przesuwnie w tulei (11), przyspawanej do nogi (3). Wtulei
(11) znajduje się też sprężyna (12), naciskająca sworzeń (10) w
stronę stopki (8).

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 316015

(22) 96 09 10

6(51) B60R 13/00

(75) Oktawiec Jacek, Łódź; Grzymkowski
Zbigniew, Warszawa
(54) Wykładzina sufitowa nadwozia samochodu
(57) Wykładzina jest wykonana w postaci niecki z dnem (1)
i ściankami bocznymi (2). Wykładzina posiada przetłoczenia
poprzeczne (3) i wytłoczenie miejscowe (4) z otworem (5)
pod lampkę. W dnie (1) są zatopione płytki usztywniające (6).
W dnie (1) i ściankach bocznych (2) są wykonane otwory (7)
pod elementy łączące wykładzinę z nadwoziem. Wykładzina
jest wykonana z żywicy syntetycznej wzmocnionej włóknem
szklanym.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 316016

(22) 96 09 10

6(51) B60N 2/06

(75) Oktawiec Jacek, Łódź; Grzymkowski
Zbigniew, Warszawa
(54) Podstawa fotela, instalowanego w nadwoziu
samochodu dostawczego
(57) Podstawa fotela jest zbudowana jako konstrukcja
sprawna z dwóch stojaków, dwóch belek do mocowania foteli
oraz łącznika (5) i stężeń. Każdy stojak ma nogę przednią Î tylną
(3), które są u dołu wyposażone w stopki ustalające (8).

A1(21) 323135

(22) 97 02 28

(31)96 19609192

6(51) B60T 13/72
B60T 13/66
(32)96 03 09 (33) DE

(86) 97 02 28 PCT/EP97/00988
(87) 97 0912 W097/32768 PCT Gazette nr 39/97
(71) ITT MANUFACTURING ENTERPRISES,
ING, Wilmington, US
(72) Eckert Alfred
(54) Sposób pracy pneumatycznego wzmacniacza
siły hamowania
(57) Sposób pracy pneumatycznego wzmacniacza siły ha
mowania dla pojazdów samochodowych charakteryzuje się
tym, że wysterowane do głównego cylindra hamującego (3)
włączonego za wzmacniaczem siły hamowania (2), ciśnienie
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hydrauliczne zostaje określone, i po porównaniu z sygnałem
ciśnienia zadanego (Psois). doprowadzone do regulatora ciśnie
nia (8), którego wartość wyjściowa odpowiada prądowi sterują
cemu (1st) dla elektromagnesu (7) oraz do ogranicznika (12),
który ustala wartości graniczne żądanego zakresu regulacji, i
którego wartość wyjściowa (isoii) zostaje porównana z war
tością prądu (IEM) doprowadzonego do elektromagnesu (7), a
wynik porównania (iRegei) jest doprowadzony do regulatora
prądowego (14), który wytwarza napięcie (UEM) przyłożone do
elektromagnesu (7).

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 322077

(22) 97 09 12

(31) 96 19637309

6(51) B61D 27/00

(32)96 0913

(33) DE

(71) ABB Daimler-Benz Transportation
(Technology) GmbH, Berlin, DE
(72) Minges Florian, Schwalbach Michael
(54) Pojazd szynowy

A1(21) 323303
(31) 95
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

1567

(22) 96 05 14

6(51) B61C 13/04

(32)95 05 26

(33) CH

96 05 14 PCT/EP96/02058
961128 W096/37394 PCT Gazette nr 52/96
TELELIFT GMBH,Puchheim,DE
Pircher Herbert
Transporter z szynowym wozem
wydobywczym

(57) Wóz wydobywczy (4) transportera ma znajdujące się w
częściach szynowych (16) koła czynne (8) w ceiu zapobieżenia
odsuwaniu wozu wydobywczego (4) poprzecznie do płaszczy
zny szynowej. Każdy wóz wydobywczy (4) zawiera jednostkę
napędową (10) z co najmniej jednym kołem napędowym naprę
żonym wstępnie względem szyny (6). Aby móc przesuwać ręcz
nie wóz wydobywczy (4), zastosowano urządzenie odsuwające
(30), przy którego pomocy można odsunąć koło napędowe (12)
od szyny i tym samym spowodować jego wyjście z zazębienia.
W celu uproszczenia urządzenia odsuwającego (30) wyposażo
no je w wał (32) ułożyskowany na wozie wydobywczym, przy
czym ten wał jest połączony z jednostką napędową (10) poprzez
giętki człon sprzęgający (40).

(4 zastrzeżenia)

(57) Wynalazek dotyczy pojazdu szynowego, w szczególno
ści służącego do transportu osobowego, z nadwoziem wagonu
(10), ograniczonym ścianami bocznym i (12,13), podłogą nad
wozia wagonu (14) i dachem wagonu (16), który posiada
przynajmniej jedno urządzenie (20), służące do wentylacji prze
strzeni wewnętrznej (11) nadwozia wagonu (10), przy czym
urządzenie jest utworzone przez jedno, umieszczone na dachu
wagonu (16), urządzenie do doprowadzania świeżego powie
trza (22) i przynajmniej jeden, wpuszczony w podłogę nadwozia
wagonu (14), otwór wylotowy zużytego powietrza.

(14 zastrzeżeń)
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6(51) B61F 1/10

(32) 96 09 10

(33) DE

(71) Institut fuer Schienenfahrzeuge, Berlin, DE
(72) Erdmann Marc, Heidgen Karsten, Scharf
Steffen
(54) Ściana czołowa podwozia pojazdu, zwłaszcza
szynowego, z elementem deformowanym,
amortyzującym uderzenia oraz element
deformowany, amortyzujący uderzenia
(57) Ściana czołowa podwozia (4) jest wy posażona w osłonę
(14) zespołu amortyzacyjnego, wysuniętą przed podwozie oraz
w dwa elementy deformowane (1), rozmieszczone po bokach
ściany czołowej podwozia (4), przymocowane do niej za po
mocą płyty montażowej (18). Element deformowany (1) jest
zaopatrzony w osłonę (2), wypełnioną materiałem przejmują
cym energię kinetyczną uderzenia.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 323107
(31) 95

759

(22) 96 05 02

6(51) B61L 5/04

(32) 95 05 03

(33) AT

(86) 9605 02 PCT/AT96/00087
(87) 961107 W096/34786 PCT Gazette nr 49/96
(71) VAE AKTIENGESELLSCHAFT, Wiedeń,
AT
(72) Durchschlag Gerald, Achleitner Herbert
(54) Urządzenie do przestawiania zwrotnic
(57) Urządzenie do przestawiania zwrotnic ma kilka sprzę
żonych ze sobą, hydraulicznych, podłączonych do oddzielne
go, nawrotnego hydraulicznego zespołu napędowego,
urządzeń nastawczych (6) rozmieszczonych w kierunku wzdłuż
nym szyn, przy czym komory robocze hydraulicznych zespołów
cylindrowo-tłokowych (6) połączone są w sposób umożliwiający
ruch napędu w îym samym kierunku. Tłoki lub nurniki mają
zawory najazdowe do ograniczenia drogi przesuwu.
(7 zastrzeżeń)

A1(21) 322096

(22) 97 09 12

(31) 96 713987

6(51) B61F 5/14

(32) 96 0913

(33) US

(71) Amsted Industries Inc., Chicago, US
(72) Hawthorne Terrey Vaughn, Spencer Charles
P., Pitchford Terry L.
(54) Wagon kolejowy, wózek wagonu kolejowego i
mechanizm nośny wagonu kolejowego
(57) Wynalazek dotyczy mechanizmu nośnego wagonu ko
lejowego, w którym rozwiązanie konstrukcyjne podwozia wago
nu (17) towarowego zapewnia przenoszenie sił obciążenia na
bardziej bezpośredniej czyli mniej nadmiernej drodze przeno
szenia sił pomiędzy pudłem (19) wagonu wraz z ładunkiem, a
ramą boczną i kołami (70) wózka, który to mechanizm eliminuje
zastosowanie centralnej płyty poprzecznie/ dla przenoszenia
obciążenia, przenosi wszystkie siły od obciążenia przez zespoły
bocznych panwi, spełnia wymagania dotyczące dynamicznej
charakterystyki wagonu zawarte w normach ustanowionych
przez American Association of Railroads, zmniejsza ciężar wa
gonu zachowując jednocześnie ładowność i nadaje się zwłasz
cza do zastosowania w trzyczęściowych wózkach wagonów
kolejowych, szeroko stosowanych w wagonach towarowych.

(21 zastrzeżeń)
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A1(21) 316030

(22) 96 09 11

6(51) B61L 21/00

(71) Kolejowe Zakłady Automatyki SA, Kraków
(72) Maciejewski Andrzej, Dyduch Janusz,
Makała Jerzy, Kempny Janusz, Kwiatek Jan,
Assbury Krzysztof, Mościcki Zbigniew,
Adamski Roman, Raźniak Ryszard
(54) Układ blokady liniowej
(57) Układ charakteryzuje się tym, że w obwodzie świateł
sygnalizatora odstępowego dla światła czerwonego i pomarań
czowego włączone są dodatkowe przekaźniki (ia/b, Kpz), a w
obwód kontroli niezajętości torów włączone są szeregowo w
obwód liniowy trzy dodatkowe przkaźniki (1it, 2it, 3it).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 323302

(22) 96 05 17

(31) 95 19517413

6(51) B62L 1/14

(32) 95 05 16
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Linka (9) łącząca ze sobą dźwignie hamulcowe (3) jest
tak prowadzona przez rolki (15) jarzma przekładniowego (12),
że kierunek działania siły linki (9) na dźwignie hamulcowe (3)
zmienia się tylko nieznacznie.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 315928

(22) 96 09 03

6(51) B62M 1/04

(71) Przydatek Władysław, Ostrowiec
Świętokrzyski
(72) Przydatek Władysław, Przydatek Jerzy, Kogut
Danuta
(54) Napęd do pojazdów pedałowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie efektywnego wyko
rzystania siły mięśni przy napędach pedałowych, zwłaszcza
pojazdach bagażowych o zwiększonej sile ciągu i szybkości.
Działanie napędu polega na skróconych i jednokie
runkowych naciskach stopek pedałowych (3), przechylających
dwuramienne dźwignie (1), które zależnie od rozstawienia pun
któw oparcia, środkową częścią poprzez przegubowo osadzo
ne popychacze (4), przy zmiennych kątach natarcia przenoszą
naciski na naprężone cięgna (6) między wodzikami (5) i obwo
dami tarcz o przeciwnych obrotach uzyskanych zazębionym
kółkiem pośrednim. Współpracujące tarcze i zaciśnięte nakładki
na kole łańcuchowym nadają mu jednokierunkowy ruch przy
pomocy rolek zaciskowo - zapadkowych.

(5 zastrzeżeń)

(33) DE

(86) 96 0517 PCT/DE96/00866
(87) 96 11 21 W096/36526 PCT Gazette nr 51/96
(71) WENDLER INNOVATIONS GMBH,
Duisburg, DE
(72) Wendler Jochen
(54) Hamulec obręczy koła roweru
(57) Hamulec obręczy koła roweru wyposażony jest w zespół
przekładniowy (11) umieszczony między końcem cięgna hamul
cowego (16,18) i dźwigniami hamulcowymi (3).

A1(21) 323260

(22) 96 05 15

(31) 95 9501795

6(51) B65D 5/48

(32) 95 05 15

(33) SE

(86) 96 05 15 PCT/SE96/00641
(87) 961121 WO96/36540 PCT Gazette nr 51/96
(71) MUNKSJÖ FÖRPACKNINGAR AB,
Norrköping, SE
(72) Pettersson Allan
(54) Opakowanie do artykułów kruchych
(57) Wynalazek dotyczy jednostki opakowaniowej do trzy
mania i transportu artykułów, takich jak jaja lub inne artykuły
kruche. W skład jednostki opakowaniowej wchodzi sekcja den
na (2) i osadzona w niej zawiasowo sekcja wieczkowa (1), W
skład sekcji dennej wchodzi płaskie dno (15) i leżące naprze
ciwko siebie panele boczne (17; 18) oraz panela pośrednia (16)
znajdująca się w pewnej odległości nad dnem (15). Panela
pośrednia (16) jest osadzona zawiasowo w paneli bocznej (17;
18) i zawiera rzędy otworów (29), w które wchodzą i w których
są podparte zapakowane artykuły. W skład sekcji wieczkowej

Nr 6 (632) 1998

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

23

(1) wchodzi panela centralna (4), która tworzy górny bok sekcji
wieczkowej, oraz leżące naprzeciwko siebie panele boczne (5;
6). Każda z sekcji, denna (2) i wieczkowa (1), ma cztery panele
boczne (17, 18; 5, 6), leżące parami naprzeciwko siebie, gdzie
w każdym z narożników utworzonych pomiędzy sąsiadującymi
ze sobą panelami bocznymi w sekcji dennej (2) i sekcji wiecz
kowej (1) znajduje się co najmniej jedna składana klapka mocu
jąca (21 ; 9), będąca przedłużeniem paneli bocznej (17,18; 5, 6)
i która jest składana i trwale mocowana do najbliższej sąsiedniej
paneli bocznej.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 323234

(22) 96 05 08

(31) 95 9500411

6(51) B65D 83/62

(32) 95 05 09

(33) BE

(86) 96 05 08 PCT/BE96/00049
(87) 961114 W096/35627 PCT Gazette nr 50/96
(71) Cornelis Paul Alfons Mathilde, Boom, BE;
Fransen Alfons Jozef Ida, Bornem, BE
(72) Fransen Alfons Jozef Ida
(54) Dystrybutor produktu pod ciśnieniem i
przeznaczony do niego zawór

A1(21) 323159
(31) 95

1323

(22) 96 05 06

6(51) B65D 45/30
A47J 27/08
(32) 95 05 08
(33) CH

(86) 96 05 06 PCT/CH96/00170
(87) 961114 W096/35621 PCT Gazette nr 50/96
(71) AMC INTERNATIONAL ALFA
METALCRAFT CORPORATION AG,
Rotkreuz, CH
(72) Aliesch Hans Peter, Müller Kurt, Röösli
Pius, Walser Hans Henrich
(54) Pokrywa do pojemnika
(57) Pokrywa przeznaczona jesi do pojemnika z wygiętym,
obwodowym brzegiem pojemnika, i przy brzegu pojemnika
ma obwodowo działający mechanizm zamykający. Obwodowo,
przy brzegu pokrywy (1) umieszczony jest otwarty pierścień
zamykający (8) wykonany z metaiu o elastycznych własno
ściach, który posiada siłę sprężyny, wzrastającą przy rozszerza
niu średnicy pierścienia. Pierścień zamykający (8) w swym
położeniu spoczynkowym zaciśnięty jest pomiędzy obszarem
końcowym (6) jednej części (4) obwodowego brzegu pojemnika
(2) i końcowym obszarem, pierścieniowo wykonanej i wygiętej
przy brzegu pokrywy, drugiej części (5). Mechanizm zamykają
cy zawiera środki aby poszerzać średnicę pierścienia zamyka
jącego (8) pokonując siłę sprężyny.

(10 zastrzeżeń)

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest dystrybutor do produktu
pod ciśnieniem, zawierający pojemnik odbiorczy (1) i zawór (2)
zamontowany na nim ze sprężystym, naciskanym wałkiem za
worowym (6) który jest podłączony do wnętrza pojemnika od
biorczego (1) za pomocą kanału (7), który może być zamknięty
za pomocą części zaworowej (8, 9), przy czym kanał (7) jest
zamknięty za pomocą części zaworowej (8, 9) gdy wałek zawo
rowy (6) znajduje się w położeniu spoczynkowym, ale który jest
otwarty gdy wałek zaworowy jest naciskany. Dystrubutor cha
rakteryzuje się tym, że przy końcu wałka zaworowego (6)
umieszczonego w pojemniku odbiorczym (1) jest zastosowany
elastyczny worek ciścieniowy (3) który jest napełniony gazem
pod ciśnieniem, zaś wspomniany powyżej uszczelniany kanał
(7) za pomocą którego wałek zaworowy (6) jest podłączony do
wnętrza pojemnika odbiorczego (1) jest umieszczony na zew
nątrz tego worka ciśnieniowego (3),

(12 zastrzeżeń)
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A1 (21) 323237

(22) 96 05 06

(31) 95 29507313

6(51) B65H 18/26
F15B 15/10
(32) 95 05 06
(33) DE

(86) 96 05 06 PCT/EP96/01877
(87) 96 11 07 W096/34818 PCT Gazette nr 49/96
(71) BELOIT TECHNOLOGIES INC.,
Wilmington, US
(72) Dörfel Walter, Görner Bernd, Boehm Gaston
(54) Rolkowy zespół pędniany
(57) Celem wynalazku jest oparcowanie zespołu rolki pęd
nianej, który jest w stanie zawierać możliwie dużą liczbę ko? rolki
pędnianej rozmieszczonych w głównym zespole rolki pędnianej, w którym poprawiono dokładność reakcji na dany program
obciążenia w zależności od średnicy nawijanego zwoju. Cele te
osiągnięto za pomocą zespołu rolki pędnianej, w którego skład
wchodzi: belka (16) dająca się przemieszczać w zasadzie pio
nowo względem rolki nawojowej w zależności od jej średnicy;
środki napędowe do przemieszczania belki; rolka pędniana
zawierająca wiele kół roiek pędnianych, które są osadzone na
belce (16) tak, że mogą wychylać się pojedynczo i są w stanie
sprzęgać się z rolką nawojową wzdłuż iinii styku (linii docisku);
ramiona podpierające (17', 17", ...) połączone przegubowo z
belką w celu podpierania i pojedynczego wychylania kół rolki
pędnianej na osi wychylania (18) względem belki (16); środki
do cieczowego, korzystnie hydraulicznego, dociskania kół rolki
pędnianej do co najmniej jednego nawijanego zwoju; środki do
cieczowego, korzystnie pneumatycznego, kompensowania lub
unoszenia kół rolki pędnianej od co najmniej jednego nawijane
go zwoju w celu kompensowania wagi kół rolki pędnianej i
ramion podpierających, przy czym środki do dociskania i do
unoszenia albo kompensowania każdego z kół rolki pędnianej
sprzęga się w zespoły cylindrowo tłokowe dwustronnego dzia
łania (23', 23",...), każdy z jednostronnym tłoczyskiem (22').
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(87) 96 10 31 WO96/33940 PCT Gazette nr 48/96
(71) OTIS ELEVATOR COMPANY,
Farmington, US
(72) Foschini Gianluca, Toschi Renzo
(54) Układ sterowania windy
(57) Układ sterowania ruchem windy hydraulicznej oblicza
drogę hamowania na podstawie prędkości windy i rozpoczyna
fazę hamowania ruchu windy po osiągnięciu przez windę obli
czonej odiegłości od przystanku. W szczególnym wykonaniu,
układ sterowania składa się z zaworu hydraulicznego (38), ko
dera przestrzennego (16) i kontrolera (42). Koder przestrzenny
(16) dokonuje pomiarów prędkości i położenia. Kontroler (42)
wykorzystuje dane wejściowe o prędkości do określenia drogi
hamowania i po osiągnięciu przez kabinę windy (14) obliczonej
odległości od przystanku, mierzonej z wykorzystaniem danych
wejściowych położenia kodera przestrzennego (16), generuje
rozkaz do zaworu hydrauliczego uruchamiając fazę hamowa
nia. W innym wariancie wykonania, jednostka interfejsu włączo
na między kontroler i zawór hydrauliczny (38) oblicza
opóźnienie rozkazu hamowania na podstawie z góry określonej
odległości i obliczonej drogi hamowania przy uwzględnieniu
prędkości kabiny. Po upłynięciu opóźnienia, jednostka iterfejsu
wysyła polecenie do zaworu hydraulicznego (38) dla urucho
mienia i rozpoczęcia fazy hamowania.

(19 zastrzeżeń)

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 322262
A1(21) 323184

(22) 96 04 08

(31) 95 430950

6(51) B66B 1/04

(32)95 04 28

(86) 96 04 08 PCT/US96/04766

(33) US

(22) 97 09 24

6(51) B66B 1/24
B66D 5/02
B66B 5/00
(71) Warszawska Fabryka Dźwigów
TRANSLIFT, Warszawa
(72) Saczuk Szczepan
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(54) Sposób i urządzenie do sterowania dźwigiem,
zwłaszcza towarowym, ze zmianą prędkości
przy hamowaniu
(57) Sposób polega na umieszczeniu w szybie dźwigu ele
mentów kodujących (1) według kodu 2 n , a na kabinie dźwigu
odpowiednio elementów czujnikowych (2). Czujniki (2) od
czytują kod przystanku z opóźnieniem At zadanym w sterowni
ku dźwigu i przekazują sygnał "zwolnij" na sterownik silnika,
Urządzenie składa się z elementów kodujących (1) będących
listwami metalowymi umieszczonymi w szybie dźwigu w równo
ległych torach i ze sterownika dźwigu mającego wejścia do
odbierania sygnałów z czujników (2) i wyjście na sterownik
silnika napędowego dźwigu.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1(21) 316104 (22) 96 09 13
6(51) C02F 1/28
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Karcz Aleksander, Burmistrz Piotr,
Piotrowski Andrzej, Rozwadowski Andrzej,
Sobolewski Aleksander

sposób zapewnia optymalne warunki dla drobnoustrojów w
procesie. Ujawniono również sposób oczyszczania ścieków
oraz oczyszczalnię ścieków, w których wykorzystuje się
sposób regulowania degradacji biologicznej. Dodatkowo
ujawniono sposób ustalania wielkości zadanych umożli
wiających regulację.

(29 zastrzeżeń)

(54) Sposób zwiększenia efektywności
biologicznego oczyszczania ścieków

A1(21) 323153

(57) Sposób zwiększenia efektywności biologicznego
oczyszczania ścieków polega na tym, że do ścieków w
trakcie biologicznego oczyszczania wprowadza się dodatek
pyłu koksowego z instalacji suchego gaszenia koksu lub mie
szaninę tego pyłu z pylistym aktywatem węglowym w ilości nie
większej niż 5 g/dm3.

(31) 95 19510874
(86)
(87)
(71)
(72)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 323258
(31)95
(86)
(87)
(71)
(72)

545

(22) 96 05 02

(32) 95 03 24

(33) DE

9603 22 PCT/EP96/01267
9610 03 WO96/30312 PCT Gazette nr 44/96
ISOVER SAINT-GOBAIN, Courbevoie, FR
Fleckenstein Hermann, Siegler Markus

(57) Wynalazek dotyczy sposobu topienia krzemianowych
materiałów wyjściowych (70) z odzysku, w którym wirujący
strumień nośny (54) zawierający śrubowe elementarne strugi
powietrza nośnego (66) i materiał wyjściowy (70) wprowadza się
w kierunku osi (72) linii śrubowej tego strumienia do komory
spalania (8) cyklonowego pieca do topienia. Korzystnie stosuje
się wstępnie ogrzane świeże powietrze, które częściowo wpro
wadza się do komory spalania (8) jako powietrze dla procesu
spalania, a częściowo w postaci powietrza nośnego (66).
Wynalazek dotyczy ponadto urządzenia do topienia materiałów
krzemianowych (70) z odzysku. Urządzenie zawiera komorę
spalania (8), w której paliwo (18) i powietrze (22) dla procesu
spalania mogą być spalane w obecności materiału wyjścio
wego (70). Komora wstępna (38) jest usytuowana pomiędzy
mieszalnikiem (56) do wytwarzania strumienia wtryskiwanego
(50), a komorą spalania (8). Stumień wtryskiwany (50) może być
doprowadzany do komory wstępnej (38) przewodem zasilają
cym (48) dla wytworzenia strumienia nośnego (54), składające
go się z materiału wyjściowego (70) i powietrza nośnego (66).
Komora wstępna (38) ma otwór wylotowy (36), łączący ją z
komorą spalania (8).

(33) DK

96 05 02 PCT/DK96/00205
961114 W096/35644 PCT Gazette nr 50/96
BIOBALANCE A/S, Brondby, DK
Helmo Kim, Heinen Nicolas

(54) Nowy sposób regulowania degradacji
biologicznej
(57) Ujawniono nowy sposób degradacji biologicznej, którą
to degradację biologiczną wykonują mieszane hodowle drob
noustrojów. Pomiary i nastawianie (korzystnie bezpośrednio)
parametrów procesu związanych z aktywnością metaboliczną
drobnoustrojów przeprowadza się w taki sposób, że osiąga się
równoczesną nitryfikację i denitryfikację w tym samym środowi
sku przy utrzymywaniu stężenia tlenu poniżej 1 ppm. Sposób
umożliwia stosowanie dużych stężeń biomasy (do 20 kg/m3)
oraz zmniejszenie zużycia energii i pojemności urządzeń proce
sowych, np, w procesach z osadem czynnym, co powoduje
oszczędności w kosztach oczyszczania ścieków. Zasadniczo

6(51) C03B 3/02

(54) Sposób i urządzenie do topienia
krzemianowych materiałów wyjściowych z
odzysku

6(51) C02F 3/30

(32)95 0511

(22) 96 03 22

i

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 321932
(31)96

A1 (21) 321920

(22) 97 09 03

(31) 96 708246

6(51) C03C 3/04

(32) 96 09 03

(33) US

(71) MINERALS TECHNOLOGIES INC., New
York, US
(72) Fairchild George Henry, Hockman John
Albert
(54) Sposób wytwarzania syntetycznych
krzemianów i ich zastosowanie w produkcji
szkła
(57) Ujawniono w szczególności sposób wytwarzania mate
riału prekursora krzemianu wapnia. Korzystne jest stosowanie
tego sposobu do otrzymywania materiału przydatnego w prze
myśle szklarskim. Sposób obejmuje etap mieszania gaszonego
źródła wapnia i rozpuszczalnego krzemianu z wytworzeniem
prekursora krzemianu wapnia ewentualnie zawierającego nie
związaną wodę. Sporządzanie szkła odbywa się w tempe
raturze niższej niż zwykle i przy uwalnianiu mniejszej ilości
lotnego gazu. W miejszym stopniu występuje powstawanie
krystobalitu w szkle.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 323137
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(22) 95 08 03

6(51) C04B 7/44

(86) 95 08 03 PCT/DK95/00320
(87) 97 02 20 WO97/06115 PCT Gazette nr 09/97
(71) F.L.SMIDTH & CO. A/S, Valby, DK
(72) Fenger Jens
(54) Urządzenie i sposób wytwarzania klinkieru z
wodnej zawiesiny surowców
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia i sposobu wytwarzania
klinkieru, takiego jak klinkier cementowy, w którym większość
surowców występuje w postaci zawiesiny wodnej. Początkowo
zawiesinę suszy się w gazowej suszarce zawiesinowej (4), a
następnie surowce przepuszcza się do zespołu termicznego (3),
w którym błyskawicznie ogrzewa się je powodując zniszczenie
wszystkich związków organicznych. Po ogrzaniu w zespole
termicznym (3) surowiec kieruje się do pieca prażalniczego (1),
w którym zbryla się go i spala na klinkier.

(6 zastrzeżeń)

1571

(22) 97 09 04

6(51) C04B 11/00

(32)96 09 04

(33) AT

(71) Courtoisie Stiftung, Schaan, LI
(72) Aigner Peter
(54) Sposób wytwarzania mieszanki materiału
budowlanego i urządzenie do jej wytwarzania
(57) Gips odpadkowy z instalacji odsiarczania gazów spali
nowych lub inny drobno sproszkowany, syntetyczny nośnik
siarczanu wapniowego miesza się z popiołem lotnym z węgla
brunatnego lub z innym utajonym hydraulicznym środkiem wią
żącym oraz z gipsem kalcynowanym. korzystnie półwodzianem
siarczanu wapniowego. Tę mieszaninę wypala się bezpośred
nio (t.zn. bez uprzedniego suszenia, brykietowania iub spieka
nia) w piecu obrotowym rurowym. W celu wytworzenia
wodzianów mieszanych, mieszanina jest dzielona, a ilości czę
ściowe są wypalane w różnych temperaturach lub różnym cza
sokresie. Do tego sposobu jest zaproponowane urządzenie,
które składa się z poziomego cylindrycznego pieca do wypala
nia (1). ze środkowo, wzdłużnie umieszczonym palnikiem (2) i
szeregiem umieszczonych wokół palnika (2) rur obrotowych (3),
obracających się z różną prędkością, w których jest zamocowa
ny ślimak przenoszący.

(9 zastrzeżeń)
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(22) 96 04 24

(31) 95 9505189
(86)
(87)
(75)
(54)

6(51) CÜ4B 11/05

(32)95 04 25

(33) FR

96 04 24 PCT/FR96/00622
96 10 31 W096/33957 PCT Gazette nr 48/96
Dussel Christian, Lespinasse, FR
Sposób i urządzenie do obróbki materiału
sproszkowanego na bazie siarczanu
wapniowego, nowe spoiwo hydrauliczne

(57) Wynalazek dotyczy sposobu obróbki materiału
sproszkowanego na bazie siarczanu wapniowego, w celu przy
gotowania spoiwa hydraulicznego. Sposób ten polega na
skojarzeniu dwóch kolejnych stadiów obróbki: a) nagrzania
materiału sproszkowanego w tunelu do wypalania (1) do tem
C
peratury zawartej w granicach od 220°C do 360 C, w stosowa
nych warunkach, aby uzyskać w większości siarczan wapniowy
odmiany a, b) poddania nagrzanego w ten sposób materiału
hartowaniu cieplnemu w urządzeniu chłodzącym (2) za pomocą
chłodnego i suchego gazu, w celu ustabilizowania bezwodnika
a i zablokowania jego ewolucji w kierunku innych odmian kry
stalograficznych. Sposób ten pozwala uzyskać nowe spoiwo
hydrauliczne, zawierające ilość wagową bezwodnika«, większą
od 35% oraz mające ulepszone cechy odporności na działanie
ognia i wytrzymałości.

(17 zastrzeżeń)
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(54) Elementy do wylewania stopionego metalu z
urządzenia odlewniczego i sposób ich
stosowania
(57) Dyszę użyteczną do wylewania stopionego metalu for
muje się z mieszaniny dolomitu spieczonego i grafitu, które są
związane w podłożu węglowym. Wykonane sposobem według
wynalazku dysze, wykazują podwyższoną odporność na szok
termiczny i są odporne na tworzenie się w nich tlenku glinu, w
trakcie ich stosowania.

(24 zastrzeżenia)

A1 (21) 316014 (22) 96 09 10 6(51) C07C 69/02
C07C 69/76
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Fedoryński Michał, Jończyk Andrzej
(54) Sposób wytwarzania estrów hemiacetali
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
estrów hemiacetaii o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza
grupę n-alkiiową lub arylową, R oznacza grupę n-alkilową, a R3
oznacza grupę alkilową niepodstawioną lub zawierającą w po
zycji 2 lub dalszej takie podstawniki, jak grupy alkoksylowe lub
ary lowe, Sposób polega na tym, że na estry aldehydów o wzorze
ogólnym 2, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie, a R4
oznacza atom wodoru lub grupę alkilową, działa się alkoholem
pierwszorzędowym o wzorze ogólnym R OH, w którym R3 ma
wyżej podane znaczenie, w obecności katalizatora zasadowego
oraz w obecności czwartorzędowych soli amoniowych lubfosfoniowych lub eterów koronowych, jako katalizatorów przeniesie
nia międzyfazowego.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 323152

A1(21) 323158
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(22) 96 04 26

6(51) C04B 35/04

95 432708
(32) 95 05 02 (33) US
96 04 26 PCT/US96/05654
96 11 07 W096/34838 PCT Gazette nr 49/96
BAKER REFRACTORIES, York, US
Hoover Donald Bruce

(22) 96 05 01 6(51) C07C 69/587
C07D 339/04
(31) 95 9508823
(32) 95 05 01 (33) GB
95 9517107
95 08 21
GB
96 9605440
96 0315
GB
(86) 96 05 01 PCT/GB96/01053
(87) 96 1107 W096/34846 PCT Gazette nr 49/96
(71) SCOTIA HOLDINGS PLC, Guildford, GB
(72) Horrobin David Frederick, GB; Manku
Mehar, GB; McMordie Austin, GB; Knowles
Phillip, GB; Redden Peter, CA; Pitt Andrea,
GB; Bradley Paul, GB; Wakefield Paul, GB
(54) Pochodne 1,3-propanodiolu jako związki
bioaktywne

(57) Ujawniono m.in. związki 1,3-propanodiolu o wzorze
ogólnym R1OCH2-CH2-CH20R2, przeznaczone do stosowania
w terapii, gdzie R1 jest grupą acylową lub grupą alkoholu
tłuszczowego, pochodzącą od kwasu tłuszczowego C12-30, ko-
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rzystnie C16-30, najlepiej z dwoma lub większą liczbą podwój
nych wiązań w konfiguracji cis lub trans, a R2 stanowi atom
wodoru albo grupę acylową lub grupę alkoholu tłuszczowego
jak R1, taką samą lub różną albo każdy inny składnik odżywczy,
lek lub inną resztę substancji bioaktywnej.

organizmie i R3 oznacza wodór, pełny węglowodór lub zawie
rający heteroatomy, przy czym korzystnie R3 oznacza grupę
alkilową, zwłaszcza grupę Ci-4alkilową, przeznaczone do stoso
wania w terapii.

(20 zastrzeżeń)

(24 zastrzeżenia)
(22) 96 06 05 6(51) C07D 207/16
A61K 31/395
(31)95 479436
(32)95 06 07
(33) US
96 650461.
96 05 21
US
(86) 96 06 05 PCT/US96/09701
(87) 96 12 19 WO96/40633 PCT Gazette nr 55/96
(71) GUILFORD PHARMACEUTICALS ING,
Baltimore, US
(72) Hamilton Gregory S., Steiner Joseph P
(54) Małocząsteczkowe inhibitory aktywności
enzymatycznej rotamazy

Nr 6 (632) 1998

A1 (21) 323300

(57) Przedmiotem wynalazku są neurotroniczne związki o
wzorze ogólnym I, wykazujące powinowactwo do immunofilin
typu FKBP, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie jako
inhibitorów aktywności enzymatycznej związanej z proteinami
immunofilinowymi, a zwłaszcza inhibitorów aktywności enzyma
tycznej izomerazy peptydyloprolilowej lub rotamazy.

(43 zastrzeżenia)

A1(21) 323236
(31) 95MI

(22)96 05 09 6(51) C07D 211/90

957

(32) 95 0512

(33) IT

(86) 96 05 09 PCT/EP96/02122
(87) 961114 W096/35668 PCT Gazette nr 50/96
(71) RECORDATI S.A., CHEMICAL AND
PHARMACEUTICAL COMPANY,
Chiasso, CH
(72) Leonardi Amedeo, Motta Gianni
(54) Sposób wytwarzania chlorowodorku
lerkanidypiny
(57) Sposób wytwarzania chlorowodorku metylowego
1,1 ,N-trimetylo- N-(3,3-difenylopropylo)-2-aminoetylo-1,4-dihydro-2,6-dimetylo-4-(3-nitrofenylo)-pirydyno-3,5-dikarboksy!anu
(lerkanidypiny), obejmuje reakcję halogenku kwasowego
kwasu 2,6-dimetylo-5-metoksykarbonylo-4-(3-nitrofenylo) -1,4dihydropirydyno-3-karboksylowego z 2,N-dimetyio-N- (3,3-difenylopropylo)-1-amino-2-propanolem w rozpuszczalniku
aprotycznym. Produkt może być wyodrębniany przy zastoso
waniu technik krystalizacyjnych stosowanych w przemyśle i
otrzymywany jest z wysoką wydajnością jako bezwodny chlo
rowodorek, w postaci która ma wysoką trwałość i niską higroskopijność.

(9 zastrzeżeń)
A1(21) 323176

(22)96 05 01 6(51) C07D 209/28
C07D 339/04
C07C 69/587
C07C 69/767
A61K 31/23
(31) 95 9508823
(32)95 05 01 (33) GB
95 9517107
95 08 21
GB
96 9605440
96 0315
GB
(86) 96 05 01 PCT/GB96/01052
(87) 96 11 07 W096/34855 PCT Gazette nr 49/96
(71) SCOTIA HOLDINGS PLC, Guildford, GB
(72) Horrobin David Frederick, Manku Mehar,
McMordie Austin, Knowles Phillip, Redden
Peter, Pitt Andrea
(54) Estry kwasów tłuszczowych jako związki
foioaktywne

(57) Ujawniono m.in. związki o wzorze (I), gdzie Ri oznacza
grupę acylową, pochodzącą od C16-30 kwasu tłuszczowego,
zawierającego dwa lub więcej wiązań podwójnych typu cis lub
trans, a zwłaszcza od EFA (podstawowych kwasów tłuszczo
wych) z serii n-6 lub n-3 lub sprzężonego kwasu linolowego lub
kolumbinowego lub parynarowego i gdzie R2 jest takie samo lub
inne niż Ri lub oznacza każdy inny składnik odżywczy, lek lub
inną resztę bioaktywną, uwalnianą jako substancja aktywna w

A1 (21) 323240

(22)96 05 03 6(51) C07D 239/46
C07D 239/56
C07D 239/48
A61K 31/505
C07D 401/12
C07D 405/12
C07D 405/14
(31) 95 436708
(32) 95 05 08 (33) US

(86) 96 05 03 PCT/US96/06119
(87) 961114 W096/35678 PCT Gazette nr 50/96
(71) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY,
Kalamazoo, US
(72) Nugent Richard A, Wishka Donn G., Cleek
Gary J., Graber David R., Schlachter
Stephen Thomas, Murphy Michael J., Morris
Joel, Thomas Richard C.
(54) Alfa podstawione związki
pirymidyno-tioalkilowe i alkiioeterowe
(57) Wynalazek ujawnia nowe związki pirymidyno-tioalkilo i
alkiioeterowe o wzorze I, z których część jest użytecznych w
leczeniu osobników, którzy są HIV pozytywni, wykazują lub nie
wykazują symptomów AIDS.

(23 zastrzeżenia)
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A1(21) 323311

(31) 95
96

(22)96 06 21 6(51) C07D 261/12
C07D 249/12
C07D 261/10
C07D 413/12
C07D 417/12
C07D 401/12
C07D 403/12
C07C 251/60
C07C 265/12
C07C 331/28
C07C 281/06
C07C 337/06
A01N 43/653
A01N 43/80
1949
(32) 95 07 04 (33) CH
1319
96 05 24
CH

29

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

96 06 21 PCT/EP96/02695
97 0123 WO97/02255 P CT Gazette nr 05/97
NOVARTIS AG, Bazylea, CH
Ziegler Hugo, CH; Tran Stephan, DE;
Zurfluh Rene, CH; O'Suîlivan Anthony
Cornelius, CH
(54) Bis-oksymowe pochodne triazoiiny i
izoksazoliny oraz ich zastosowanie jako
pestycydów
(57) Pochodne bis-oksymowe o wzorze I, w którym A ozna
cza grupę o wzorze (a) lub (b), gdzie W oznacza tlen lub siarkę,
i inne podstawniki są zdefiniowane następująco: Ri = wodór,
Ci-C4alkil; cykSopropyl; R2 = wodór, Ci-Cealkii; halo(Ci-C6)alkil; C2-Cealkoksyalkil; Ca-Cecykloaikil; podstawiony lub niepodstawiony aryl; podstawiony lub niepodstawiony heteroaryS;
cyjano; d-Cealkoksy karbony I; Ci-C6alkii-S(Q)n; podstawiony
lub niepodstawiony aryl-S(0)n; Ci-Cealkoksyl; podstawiony lub
niepodstawiony aryioksyl; podstawiony iub niepodstawiony
heteroaryloksyl; niepodstawiony lub mono- do tri-podstawiony
heterocykl; podstawiony lub niepodstawiony aryio-Ci-Cealkil;
podstawiony lub niepodstawiony heteroaryîo-Ci-Cea!kil; R3 =
wodór, Ci-Cealkii; Ci-Cehaloalkil posiadający 1 do 5 atomów
chlorowca; Ci-C4alkoksy-Ci-C2a!kil; niepodstawiony lub mono00 trihalopodstawiony Ci-Cealkenyl; Ca-Gsaikinyi; niepodsta
wiony
lub
monodo
i e t r a h a l o podstawiony
C3-C6cykioalkilc-Ci-C4alkil; n = 0 do 2; ft = H, Ci-C4alkil,
Ci-C4haloalkil, C3-Cecykloalkil; X = OR5, SR5, NFfeR;, chloro
wiec (zwłaszcza Cl); Re, R7 ~ niezależnie jeden od drugiego H,
Ci-C4a!kii, C3-C4aikenyi, C3-C4aikinyi; R5 ~ Ci-C4alkil,
Ci-C3haloalkil są aktywnymi składnikami grzybobójczymi,
roztoczobójczymi owadobójczymi dla rolnictwa. Mogą być
wykorzystywane jako zestawione kompozycje do ochrony
plonów. Przedmiotem jest też sposób otrzymywania związków
o wzorze !.

(21 zastrzeżeń)

A1(21) 323235

(22)96 05 01 6(51) C07D 401/12.
C07D 405/14
C07D 409/14
C07D 401/14
A61K 31/445
(31) 95 432739
(32) 95 05 02 (33) US
95 60003084
' 95 08 31
US
(86) 96 05 01 PCT/US96/Ü5660
(87) 96 11 07 W096/34864 PCT Gazette nr 49/96
(71) SCHERING CORPORATION, Kenilworth,
US
(72) Shue Ho-Jane, Shih Neng-Yang, Blythin
David J., Chen Xiao, Tom Wing G, Piwinski
John J., McCormick Kevin D.
(54) Pochodne piperazyny jako antagoniści
neurokininy

(57) Przedmiotem wynalazku są w szczególności związki o
wzorze (I). Związki te są antagonistami neurokininy i są przydat
ne w leczeniu m.in. przewlekłych chorób dróg oddechowych,
takich jak np. astma, pewnych chorób zapalnych, migreny,
określonych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, żołądkowo-jelitowych, krążeniowych i autoimmunizacyjnych.

(24 zastrzeżenia)

A1(21) 322014

(22)97 09 09 6(51) C07D 403/04
A01N 43/647
(3Í) 96 96114390
(32) 96 09 09
(33) EP

(71) EHOFFMANN-LA ROCHE AG, Bazylea,
CH
(72) Ichihara Shigeyasu, Murasaki Chikako, Ohga
Noriko, Ohwada Jun, Sawada Daisuke,
Shimma Nobuo, Shirai Miehio, Umeda Isao
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(54) Pochodne N-benzyloazoiiowe, sposób ich
wytwarzania oraz zawierająca je kompozycja
przeciwgrzybicza
(57) Ujawniono pochodne N-benzyioazoliowe o wzorze
ogólnym 1, który zawiera resztę azolu o wzorze 2, wykazującego
aktywność przeciwgrzybicza, Z oznacza atom azotu lub grupę
metinową, R1 i R2 oznaczają niezależnie atom wodoru lub grupę
o wzorze -OY, w którym Y oznacza grupę łatwo ulegającą
hydrolizie w warunkach fizjologicznych, R i R4 oznaczają nie
zależnie atom wodom lub chlorowca, niższą grupę alkilową,
niższą grupę alkoksylową, niższą grupę alkilotiolową, niższą
grupę alkiiokarbonylotiometylową, karboksylową lub metoksykarbonyiową oraz X" oznacza dopuszczalny w farmacji anion, a
także sole, hydraty lub solwaty związków o wzorze ogólnym 1,
wykazujące aktywność przeciwgrzybicza, sposób ich wytwarza
nia oraz zawierającą je kompozycję.

(10 zastrzeżeń)
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len-4-ilo) metyl i benzoiloksymetyl, jest przydatny do ieczenia
infekcji bakteryjnych.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 323148

(22)96 05 02 6(51) C07D 477/14
A61K 31/415
(31) 95 9508959
(32) 95 05 03
(33) GB
95 9508964
95 05 03
GB
95 9508960
95 05 03
GB

(86) 96 05 02 PCT/EP96/01882
(87) 961107 W096/34869 PCT Gazette nr 49/96
(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford,
GB
(72) Burton George, US; Moss Stephen
Frederick, GB; Eglington Alfred John, GB;
Fell Stephen Christopher Martin, GB
(54) Estry karbapenemów

A1 (21) 323143

(22) 96 04 10 6(51) C07D 403/06
A61K 31/40
(31) 95 9510223
(32) 95 05 20 (33) GB

(86) 96 0410 PCT/EP96/01560
(87) 96 11 21 W096/36632 PCT Gazette nr 51/96
(71) PFIZER RESEARCH AND
DEVELOPMENT COMPANY N.V./S.A,
Dublin, IE
(72) Wythes James Martin
(54) Sól pirolidynylometyloindolu
(57) Fumaran (R)-5-(metyloaminosulfonyiometylo)-3(N-metylopirolidyn-2-ylometylo)-1H-indolu jest użyteczny w
leczeniu migreny.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 323141

(22)96 05 02 6(51) C07D 477/14
A61K 31/415
(31)95 9508957
(32)95 05 03
(33) GB
95 9508956
95 05 03
GB
95 9508955
95 05 03
GB

(86) 96 05 02 PCT/EP96/01880
(87) 961107 W096/34868 PCT Gazette nr 49/96
(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford,
GB
(72) Burton George, US; Moss Stephen
Frederick, GB; Eglington Alfred John, GB
(54) Estry karbapenemów
(57) Związek o wzorze (I), w którym R wybiera się z grupy
obejmującej izobutyryloksymetyl, (5-metylo-2-okso-1,3 -diokso-

(57) Związek o wzorze ogólnym (I), w którym R oznacza
grupę o wzorze (a), w którym R" oznacza atom wodoru, ewen
tualnie podstawiony (Ci-6)alkil lub ewentualnie podstawiony
aryl, R^ oznacza atom wodoru, ewentualnie podstawiony (Ci6)alkii lub ewentualnie podstawiony aryl lub f\a i Pr razem
tworzą ewentualnie podstawiony 5 lub 6-członowy heterocykli
czny pierścień ewentualnie zawierający dodatkowe heteroato
my, R1 oznacza (Ci-e)alki! niepodstawiony lub podstawiony
fluorem, grupą hydroksylową ewentualnie zabezpieczoną przez
łatwo usuwalną grupę zabezpieczającą lub grupę aminową
ewentualnie zabezpieczoną łatwo usuwalną grupą zabezpie
czającą, R2 oznacza atom wodoru lub metyl, R3 oznacza grupę
o wzorze (b), w którym Ri oznacza atom wodoru lub (Ci-6)alkif,
R2 oznacza atom wodoru, (Ci-e)alkil ewentualnie podstawiony
chlorowcem, (Ci-6)alkenyl, {Ci-6)alkoksykarbonyl, aryl lub
heteroaryl, R3 oznacza atom wodoru, (Ci-6)alkil lub (Ci-6)alkoksykarbonyl, R4 oznacza farmaceutycznie dopuszczalną grupę
tworzącą ester oraz R3 oznacza dalej grupę o wzorze
CH(R a )0 • CO • Rb, w którym Ra oznacza atom wodoru, (Ci-6)alkil, (C3-7)cykloalkil, metyl lub fenyl i Rb oznacza (Ci-6)alkilo
(C3-7)cykloalkiloksyl lub (Ci-6)alkoksy (Ci-6)alkil, jest przydatny
do leczenia infekcji bakteryjnych.

(10 zastrzeżeń)

Nr 6 (632) 1998

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

A1(21) 323177

(22)96 0412 6(51) C07D 495/04
A61K 31/415
(31) 95 9505260
(32)95 05 03
(33) FR
(86)
(87)
(71)
(72)

96 0412 PCT/FR96/00555
96 11 07 WO96/34870 PCT Gazette nr 49/96
SYNTHELABO, Le Plessis-Robinson, FR
Bedoya Zurita Manuel, Diaz Martin Juan
Antonio, Del Sol Moreno Gregorio, Martin
Escudero Perez Ulpiano, Jimenez Bargueno
Maria Dolores, Romanach Ferrer Magali
(54) Pochodne azacykloalkanowe, sposób ich
wytwarzania oraz ich zastosowanie do celów
terapeutycznych
(57) Przedmiotem wynalazku są w szczególności pochodne
azacykloalkanowe określone ogólnym wzorem (I), w którym Ri
i F?2 oznaczają atom wodoru, grupę alkilową lub grupę fenyiową
lub Ri i R2 razem tworzą grupę okso, R3 oznacza atom wodoru
lub grupę alkilową lub R3 alternatywnie tworzy grupę metyleno
wą, R4 oznacza grupę aromatyczną lub gdy R3 tworzy grupę
metylenową wówczas R4 oznacza grupę fenylenową, w której
jeden atom węgla jest połączony z podstawnikiem Y a inny,
sąsiedni atom węgla jest połączony z wymienioną grupą mety
lenową, R5 oznacza albo grupę OR7, gdzie R7 jest atomem
wodoru lub grupą benzylową albo oznacza grupę N4-metylopiperazynylową albo grupę NHRe, gdzie Ra oznacza grupę
hydroksylową, pirydylometylową lub fenyiometylową, A ozna
cza aromatyczny pierścień korzystnie podstawiony, n oznacza
liczbę 1 lub 2, X oznacza grupę CH, atom tlenu lub azotu, Y
oznacza grupę CH, atom tlenu lub siarki.
W/w związki mogą być stosowane, zwłaszcza do lecze
nia cukrzycy, otyłości oraz hyperglikemii.

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 323310

(22)96 06 05 6(51) C07D 498/18
A61K 31/435
(31) 95 9511704
(32)95 06 09 (33) GB
95 9513754
95 07 06
GB

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

96 06 05 PCT/EP96/02441
9612 27 WO96/41807 PCT Gazette nr 56/96
NOVARTISAG,Bazylea,CH
Cottens Sylvain, Sedrani Richard
Pochodne rapamycyny

(57) Pochodne repamycyny, wybrane spośród pochodnych
32(S)-dwuwodoro-rapamycyny oraz związków 32-dezokso-rapamycyny, wykazują działanie immunosupresyjnie i przeciwroz rostowe.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 323233
(31)95
95

(22) 96 05 10 6(51) C07D 501/24
A61K 31/545
794
(32)95 0511
(33) AT
992
95 0612
AT

(86)
(87)
(71)
(72)
(54)
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96
698
96 0417
AT
96
733
96 04 23
AT
96 05 10 PCT/EP96/02023
961114 W096/35692 PCT Gazette nr 50/96
BIOCHEMIE GESELLSCHAFT MBH,
Kundl,AT
Ascher Gerd, Ludescher Johannes
Przeciwbakteryjne cefalosporyny

(57) Wynalazek dotyczy w szczególności związków o wzorze
1, sposobu ich wytwarzania oraz zastosowania jako farmaceu
tyków, przykładowo jako czynników przeciwbakteryjnych.

(23 zastrzeżenia)

A1(21) 315996

(22) 96 09 09

6(51) C07F 7/28
C08F4/02

(71) Uniwersytet Opolski, Opole
(72) Bosowska Kornelia, Nowakowska Maria,
Czaja Krystyna, Szczegot Krzysztof, Białek
Marzena, Dawidowska Barbara
(54) Sposób wytwarzania nośnikowego
katalizatora metaloorganicznego

(57) Sposób polega na tym, że do kompleksu magnezowoglinowego z zasadą Lewisa wprowadza się związek tytanu lub
związek wanadu lub kompleks związku tytanu z zasadą Lewisa
lub kompleks związku wanadu z zasadą Lewisa, a uzyskany
produkt reakcji nanosi się na stały tlenek glinu lub (i) tlenek
krzemu.
W alternatywnym sposobie bimetaliczny kompleks
magnezowoglinowy z zasadą Lewisa nanosi się stały tlenek
glinu lub (i) tlenek krzemu, a następnie do uzyskanego produktu
reakcji wprowadza się związek tytanu lub związek wanadu lub
kompleks związku tytanu z zasadą Lewisa lub kompleks związ
ku wanadu z zasadą Lewisa. W obu odmianach sposobu stosu
nek moiowy glinu do magnezu w bimetalicznym kompleksie
magnezowo-glinowym z zasadą Lewisa wynosi 1 : 1 do 2 : 1,
stosunek molowy związku tytanu lub związku wanadu do
magnezu wynosi 1 : 1 , zaś udział bimetalicznego kompleksu
magnezowo-glinowego z zasadą Lewisa w nośnikowym katali
zatorze metaloorganicznym wynosi 4 - 40% wagowych. Korzy
stnie jest, aby jako związek tytanu stosować chlorki lub (i) chlorki
alkoksy tytanu iub kompleks tytanu z zasadą Lewisa, zaś jako
związek wanadu stosować chlorki lub (i) tlenochlorki wanadu
lub kompleks wanadu z zasadą Lewisa.

(6 zastrzeżeń)
A1(21) 323259

(22) 96 05 17

(31) 95 445157

6(51) C07K14/76
G01N 33/531
(32) 95 05 19 (33) US

(86) 96 0517 PCT/IB96/00465
(87) 961121 W096/36876 PCT Gazette nr 51/96
(71) CHIRON DIAGNOSTICS
CORPORATION, East Walpole, US
(72) DeAlwisUditha
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(54) Stabilne roztwory białek dla diagnostyki
oraz sposób ich wytwarzania i stosowania
(57) Wynalazek obejmuje m.in. stabilne czynniki wypeł
niające oraz czynniki blokujące dla materiałów fazy stałej,
zawierające białka. Białka te posiadają grupy tiolowe, które są
zablokowane lub chemicznie obojętne, co zapobiega powsta
waniu agregatów. Roztwory chemincze, w których grupy tiolo
we, jeżeli obecne, są zablokowane lub chemicznie obojętne, są
szczególnie użyteczne w zastosowaniach analitycznych oraz w
odczynnikach diagnostycznych wykorzystujących materiały lub
cząstki fazy stałej.

innych monomerów zdolnych do kopolimeryzacji rodnikowej,
przy czym suma monomerów od a) do e) wynosi 100% wago
wych. Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania tych
polimerów w wyniku polimeryzacji rodnikowej i hydrolizy w
środowisku wodnym, jak również zastosowania produktów tej
polimeryzacji jako dodatków lub wypełniaczy aktywnych w
środkach piorących i czyszczących, do wstępnej obróbki baweł
ny, jako stabilizatorów bielenia, jako środków pomocniczych w
drukowaniu materiałów włókienniczych i w wytwarzaniu skóry,
do zmniejszania twardości wody oraz jako dyspergatorów oraz
dotyczy środków piorących i środków czyszczących.

(56 zastrzeżeń)

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 323252

(22)96 05 07 6(51) C07K14/815
A61K 31/58
(31) 95 9509271
(32) 95 05 05 (33) GB
(86)96 05 07 PCT/GB96/01093
(87) 96 11 07 WO96/34890 PCT Gazette nr 49/96
(71) BIOPHARM RESEARCH &
DEVELOPMENT LIMITED, Channel
Islands, GB
(72) Sawyer Roy T., Wallis Robert B., Seale Lisa,
Finney Sarah
(54) Inhibitory usieciowania fibryny i/lub
transglutaminaz

(57) Ujawniono inhibitory, które można otrzymywać z tkanki
lub w wydzielin pijawek najczęściej należących do rzędu
Rhynchobdeliida o następującej sekwencji aminokwasowej:
NH2-Lys-Leu-L.eu-Pro-Cys-Lys-Glu-Y
-His-Gin-Gly-!!e-Pro-AsnPro-Arg- gdzie Y oznacza dowolną resztę aminokwasową, do
puszczalną do użytku farmaceutycznego sól tego polipeptydu,
jego pochodną, iub bioprekursor przedstawionej powyżej se
kwencji aminokwasowej, lub jej homolog bądź analog o podo
bnej aktywności.
inhibitor/ te mogą być stosowane w leczeniu chorób,
gdzie ważnym czynnikiem jest sieciowanie białek. Zatem mogą
one być stosowane w leczeniu choroby Crohna, tworzenia się
ognisk nowotworowych, miażdżycy tętnic, mikroangiopatii za
krzepowej, przerostów włóknistych skóry, trądziku, tworzenia
się biizn błoniastego zapalenia kłębuszków nerkowych,
katarakty, jak i zakażenia przez nicienie.

(24 zastrzeżenia)

A1(21) 323231

(22) 96 05 03

6(51) C08F 8/12
C08F 222/02
CUD 3/37
(31) 95 19516957
(32) 95 05 12 (33) DE
(86) 96 05 03 PCT/EP96/01853
(87) 96 1114 W096/35728 PCT Gazette nr 50/96
(71) STOCKHAUSEN GMBH & CO. KG,
Krefeld, DE
(72) Stockhausen Dolf, Klimmek Helmut, Krause
Frank, Berghahn Matthias
(54) Rozpuszczalne w wodzie kopolimery, sposób
ich wytwarzania i ich zastosowanie

(57) Wynalazek dotyczy rozpuszczalnych w wodzie polime
rów złożonych z a) rnonoetylenowo nienasyconych kwasów
dikarboksylowych ś/lub ich soli, b) rnonoetylenowo nienasyco
nych kwasów monokarboksyiowych i/lub ich soli, c) pojedynczo
nienasyconych monomerów, które po hydrolizie lub zmydleniu
mogą ulec przemianie w monomery z grupą hydroksylową
kowalencyjnie związaną z łańcuchem C-C, d) rnonoetylenowo
nienasyconych monomerów zawierających ugrupowania kwa
su sulfonowego a!bo grupy siarczanowe oraz ewentualnie, e)
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A1(21) 323185
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 04 16

6(51) C08G 18/66
C08J 9/38
95 95201246
(32) 95 05 12 (33) EP
96 0416 PCT/EP96/01594
961114 W096/35744 PCT Gazette nr 50/96
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES
PLC, Londyn, GB
Cunningham Anthony, Leensîag Jan Willem,
Eling Berend
Nowe elastyczne pianki poliuretanowe

(57) Przedmiotem wynalazku jest m.in. sposób wytwarzania
elastycznej pianki poliuretanowej, w wyniku reakcji poliizocyjanianu z dwoma różnymi poliolami i wodą, w warunkach
tworzenia się piany, w celu wytworzenia sztywnej pianki po
liuretanowej oraz w wyniku kruszenia otrzymanej sztywnej
pianki poliuretanowej. Otrzymuje się elastyczne pianki, które
nie mają głównej temperatury zeszklenia w zakresie temperatur
od-100 o Cdo+25°C.

(18 zastrzeżeń)

A1(21) 323182
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 04 22

6(51) C08G 69/10
C08G 73/06
95 19516399
(32) 95 05 04 (33) DE
96 04 22 PCT/EP96/01671
961107 WO96/34908 PCT Gazette nr 49/96
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
Schubart Rüdiger
Sposób wytwarzania polimerów z
powtarzalnymi jednostkami sukcynyiowymi

(57) Polimery z powtarzalnymi jednostkami sukcynyiowymi,
w szczególności polisukcynimid i poli/kwas asparaginowy/, wy
twarza się z zastosowaniem soli triamonowych, w szczegóiności
fosforanu triamonowego.
Otrzymane polimery można stosować m,in. do kompieksowania metaii, do zapobiegania wytrącaniu soli albo
kryształów oraz do dyspergowania organicznych iub nieorga
nicznych cząstek,

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 315920

(22) 96 09 02

6(51) O08K 3/04

(75) Penczek Jan, Bieruń Nowy
(54) Środek sadzowy do antystatyzowania
tworzyw polimerowych i sposób jego
wytwarzania
(57) Środek sadzowy charakteryzuje się tym, że zawiera
sadze przewodzące oraz środki powierzchniowo czynne, korzy-
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stnie aminy w ilości 5 - 70%. Ponadto może zawierać środki
pomocnicze, takie jak rozcieńczalniki i plastyfikatory.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 323100

(22) 96 05 03

(31) 95 434637

6(51) C08L 71/12
C08L 25/16
(32) 95 05 03 (33) US

(86) 96 05 03 PCT/US96/06307
(87) 961107 W096/34915 PCT Gazette nr 49/96
(71) EXXON CHEMICAL PATENTS INC.,
Baytown, US
(72) Li Dongming, Wang Hsien-Chang, Yee
Albert Fan, Yen Richard Cheng-Ming
(54) Kompatybilne mieszanki polimerów
polipropylenowych i poiieterów fenylenowych
(57) Kompozycje termoplastyczne o polepszonej kom
patybilności i polepszonych właściwościach mechanicznych
otrzymuje się przez zmieszanie w stanie stopienia kompozycji
zawierającej polieter fenylenowy, polimer propylenowy, taki jak
krystaliczny polipropylen, i elastomeryczny polimer mieszany
Ci-C7-izomonooleiiny, na przykład izobutylenu oraz komonomeru para-alkiiostyrenu na przykład para-metyfostyrenu. Poli
mer mieszany zawiera korzystnie benzylową grupę funkcyjną,
taką jak chlorowiec (brom). Kompozycja może zawierać także
polimer styrenowy.

(20 zastrzeżeń)
A1 (21) 316063

(22) 96 09 11

6(51) C08L 95/00

(75) Gałczyńska Krystyna, Siedlce; Jaraot
Agnieszka, Oświęcim; Pacwa Ryszard,
Libiąż; Miler Alicja, Bierna
(54) Masa dyspersyjna asřaltowo-polimerowa
(57) Masa dyspersyjna asfaltowo-pollmerowa, przeznaczo
na do renowacji i konserwacji pokryć dachowych oraz do wy
twarzania powłok izolacyjnych wodo- i wilgotnościoodpornych,
składa się z 30 - 32% wagowych asfaltu przemysłowego, 0,5 1% wagowych emulgatora w postaci unikom stanowiącego
mieszaninę upłynniaczy organicznych i plastyfikatorów, 10 11% wagowych lateksu butadienowo-styrenowo-akrylowego, 5
- 9% wagowych bentonitu odlewniczego, 2,5 - 3,5% wagowych
2-etyloheksanoiu, 0,3 - 0,5% wagowych p-kumylofenolu oraz
42,1 - 44,1% wagowych wody odmineraiizowanej.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 322058

(22) 97 09 11

(31) 96 712905
96 712906
96 712907

6(51) C09B 67/00
B01F17/50
(32) 96 0912
(33) US
96 0912
US
96 0912
US

(71) WESTVACO CORPORATION, New York,
US
(72) Dilling Peter, Huguenm Sallie B.
(54) Sposób wytwarzania kompozycji barwnika,
kompozycja barwnika oraz ligninowy środek
dyspergujący do barwników
(57) Ujawniono ulepszone kompozycje barwnika, zawie
rające placek barwnika i środek dyspergujący do barwnika
charakteryzuje się tym, że ligninowy środek dyspergujący do
barwnika stanowi sulfonowana lub sulfometylowana lignina o
zwiększonej aktywności i polepszonych własnościach stabilno
ści cieplnej, przy czym te środki dyspergujące wytwarza się
przez usunięcie komponentu sulfonowanej lub sulfometyiowa-
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nej ligniny o niskim ciężarze cząsteczkowym. Usuwanie niskocząsteczkowej części środka dyspergującego prowadzi się na
drodze frakcjonowania sulfonowanej lub sulfometylowanej lig
niny, usuwając istotną część cząsteczek posiadających ciężar
cząsteczkowy poniżej 3000. Alternatywnie, w przypadku ligniny
odzyskiwanej z papierniczego procesu siarczanowego lub pro
cesu papierniczego z udziałem sody, lignina może być frakcjo
nowana w celu usunięcia istotnej części molekuł o ciężarze
cząsteczkowym poniżej 3000 przed sulfonowaniem lub sulfometylowaniem.

(31 zastrzeżeń)
A1(21) 323308

(22) 97 03 20

(31) 96 632993

6(51) C09C 1/40

(32) 96 0416

(33) US

(86) 97 03 20 PCT/US97/05506
(87) 9710 23 WO97/39067 PCT Gazette nr 45/97
(71) KERR-McGEE CHEMICAL
CORPORATION, Oklahoma City, US
(72) Brand John R., Green Kelly A
(54) Trwałe pigmenty do tworzyw sztucznych
(57) Ujawniono ulepszone pigmenty nieorganiczne powle
czone tlenkiem glinowym, posiadające pierwszą powłokę z bemitowego tlenku glinowego, drugą powłokę z bezpostaciowego
tlenku glinowego i trzecią powłokę z bemitowego tlenku glino
wego, które mają dobrą trwałość, dyspergował ność i właściwo
ści optyczne w kompozycjach tworzyw sztucznych. Ujawniono
również proces, w którym wodna zawiesina pigmentu nieorga
nicznego zawierającego tlenek glinowy jest mielona w celu
uzyskania określonego rozkładu wielkości cząstek, pierwsza
powłoka z bemitowego tlenku glinowego jest osadzana na tym
materiale pigmentowym w pierwszym zakresie pH, druga ilość
glinowego środka powlekającego jest dodawana do tej wodnej
zawiesiny w drugim zakresie pH, aby otrzymać drugą powłokę
z bezpostaciowego tlenku glinowego na pierwszej powłoce z
bemitowego tlenku glinowego, a następnie wartość pH zawiesi
ny jest ustawiana na trzeci zakres pH, przez co powstaje trzecia
powłoka z bemitowego tlenku glinowego na drugiej powłoce z
bezpostaciowego tle~:ku glinowego.

(48 zastrzeżeń)
A1(21) 323102

(22) 96 06 12

(31) 95 19521564

6(51) C09J 7/04

(32) 95 06 19

(33) DE

(86) 96 0612 PCT/EP96/02548
(87) 97 0103 WO97/00298 PCT Gazette nr 02/97
(71) HENKEL
1
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Düsseldorf, DE
(72) Herlfterkamp Bernhard, Onusseit Hermann,
Buxhofer Horst, Broich Ludwig, Gräuel
Ralf, Auris Jan
(54) Zestaw klejów do etykietek nalepianych
wokół wyrobów
(57) Zestaw klejów do naklejania etykietek składa się z kleju
wychwytującego i kleju do klejenia na zakładkę.
Charakteryzuje się on tym, że w stanie wilgotnym klej
wychwytujący ma wystarczającą siłę klejenia na mokro, a w
stanie wymuszonym nie jest przyczepny do przynajmniej jedne
go z podłoży. Klej wychwytujący zawiera 5 do 85% wagowych,
przynajmniej jednego z rozpuszczalnych w wodzie polimerów
na bazie kazeiny, skrobi, dekstryny, glukozy, polialkoholu
winylowego, poliuretanu lub poliakrylanu, 0 do 1% wagowych,
przynajmniej jednego środka przeciwpieniącego, 0 do 1% wa
gowych, przynajmniej jednego środka konserwującego oraz
wodę, w uzupełnieniu do 100% wagowych. Korzystnie jest aby
przynajmniej oklejany wyrób iub etykietka wykonane były z
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tworzywa sztucznego. Wten sposób naklejone etykietki sąłatwo
i całkowicie usuwane, przed oczyszczeniem iub ponownym
zastosowaniem oklejonych wyrobów.

(14 zastrzeżeń)
A1(21) 321886

(22) 97 09 01

(31)96 19635882
97 19724835

6(51) C09J 151/08

(32)96 09 04
97 0612

(33) DE
DE

(71) Hüls Aktiengesellschaft, Marl, DE
(72) Wey Hans Günther, Bickert Peter
(54) Zastosowanie szczepionych silanem,
amorficznych poli-α-olefin jako
sieciowanego pod wpływem wilgoci surowca
klejowego lub kleju
(57) Ujawniono zastosowanie szczepionych silanem, amor
ficznych poli-a-olefin jako sieciowanego wilgocią surowca kle
jowego lub kleju. Sklejenia o dużej adhezji, dużej kohezji i dużej
odporności termicznej uzyskuje się, kiedy stosuje się kiej, który
zawiera szczepioną silanem, silnie amorficzną polkr-olefinę,
przy czym a) szczepiony silan ma przynajmniej jedno podwójne
wiązanie oiefinowe oraz 1 -3 grupy aikoksy związane bezpośred
nio z krzemem, a b) kiej po sklejeniu jest sieciowany wodą.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 315932

(22) 96 09 03

6(51) C09K 21/00

(71) LABTAR Sp. z o.o., Tarnów Opolski
(72) Kaczmarczyk Andrzej, Barglik Zdzisław,
Lebecki Kazimierz, Śliż Jan
(54) Sposób wytwarzania pyłu
przeciwwybuchowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pyłu
przeciwwybuchowego, przeznaczonego do zapobiegania wy
buchom pyłu węglowego i hamowania powstałego już wybuchu
w podziemnych wyrobiskach górniczych. Istotą tego sposobu
jestto, że materiał odpadowy, uzyskiwany zwłaszcza w procesie
odsiarczania spalin, najpierw poddaje się suszeniu w tempera
turze od 50 do 120°C, po czym do tak wysuszonej masy dodaje
się stearynę w ilości od 0,05 do 0,15% w stosunku wagowym
składników.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 316050

(22) 96 09 10

6(51) C10L 9/00

(75) Białas Jerzy, Ruda Śląska; Sobański
Władysław, Zabrze; Kohut Józef, Gliwice;
Deja Adam, Gliwice; Kabut Aleksander,
Knurów; Ryncarz Alojzy, Wisła
(54) Sposób i układ urządzeń do odwadniania
miałów oraz mułów węglowych
(57) Sposób odwadniania miałów oraz mułów węglowych, w
którym koncentrat z osadzarek miałowych kieruje się na sito
OSO, skąd odsącz poddaje się klasyfikacji kontrolnej i flotacji,
a części stałe odwirowuje się, polega na tym, że koncentrat
kieruje się na sito OSO (2) o szczelinie 3 -s- 4 mm, części stale
kieruje się do wirówki wibracyjnej iub ślimakowej (3) o szczelinie
1,5 - 2 mm, uzyskuje się materiał odwodniany o wilgotności 5 6%, a odsącz o grubości ziarna 2(3) - 0 mm kieruje się na
urządzenie szybkodrgające z przegrodą filtracyjną (4) i rozdzie
la się na materiał zagęszczony o uziarnieniu 3(2) 4- 0,5(0,3) mm,
który kieruje się do wirówki sitowej (5), uzyskuje się materiał
odwodniony 5 - 7%, a odsącz o uziarnieniu 0,5(0,3) - 0 mm
kierowany jest do flotacji, skąd koncentrat odwadnia się na
filtrach próżniowych (7).

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 315960 (22)96 09 04 6(51) C10M 169/02
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Krawiec Stanisław
(54) Smar o dużej wytrzymałości filmu
smarowego na obciążenia
(57) Smar na bazie oleju węglowodorowego zagęszczonego
mydłami metalicznymi lub zagęszczaczami syntetycznymi z do
datkami antyutieniającymi, przeciwkorozyjnymi i adhezyjnymi
zawiera wypełniacze w postaci policzterofluoroetylenu w ilości
od 0,1 do 12% masowych i miedzi w ilości od 0,01 do 10%
masowych. Wypełniacze te stosuje się w postaci proszków, przy
czym policzterofluoroetylen stosuje się o granulacji do 20Q^m,
zaś miedź o granulacji do 250^m.
Smar przeznaczony jest do smarowania węzłów działa
jących w obszarze tarcia granicznego i mieszanego, a zwłasz
cza wysokoobciążonych, wolnoobrotowych łożysk ślizgowych.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 316067

(22) 96 09 13

6(51) CUD 1/66

(71) Instytut Chemii Przemysłowej
im.Prof.Ignacego Mościckiego, Warszawa
(72) Szulc Anna, Szczucińska Aleksandra,
Lewandowski Jerzy, Kruszakin Lech,
Rurański Lechosław
(54) Preparat myjąco-dezynfekujący
(57) Preparat myjąco-dezynfekujący zawiera 8-15% wago
wych poliglikozydów alkoholi tłuszczowych Cs-Cu, 7 - 1 5 %
wagowych eterów butylowych alkoholi tłuszczowych C12-C18,
oksyetylenowanych 10 molami tlenku etylenu ewentualnie
z dodatkiem innych niejonowych środków powierzchniowo
czynnych, zwłaszcza dwuetanoloamidów kwasów tłuszczo
wych Ca-Ci8 i/lub oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych
C10-C18 i/lub nonylofenoiu oksyetylenowanego 7 - 1 4 molami
tlenku etylenu oraz 10 - 25% wagowych czwartorzędowej po
chodnej chlorku metyloamoniowego, korzystnie cetylotrójmetyloamoniowego lub lauryiodwumetyiobenzyloamoniowego lub
dodecylometyloamoniowego, 20 - 30% wagowych alkoholu ety
lowego i/lub propylowego i ewentualnie regulatory pH, barwniki
i kompozycje zapachowe oraz wodę do 100% wagowych. Pre
parat przeznaczony jest do mycia i odkażania powierzchni i
urządzeń w przemyśle spożywczym oraz w zakładach żywienia
zbiorowego.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 323160

(22) 96 04 09

(31)95 9509603

6(51) CUD 1/66

(32)95 0511

(86) 96 04 09 PCT/EP96/01559

(33) GB
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(87) 961114 W096/35769 PCT Gazette nr 50/96
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
(72) Finch Timothy David, Maddison
Christopher, Sharpies Martin
(54) Perfumowana kompozycja zawierająca
polimer i niejonowy środek powierzchniowo
czynny
(57) Wynalazek dotyczy perfumowanej kompozycji, zawie
rającej polimer i niejonowy środek powierzchniowo czynny i
został objaśniony w odniesieniu do kompozycji odstraszają
cych owady, które są korzystnym wykonaniem wynalazku.
Wynalazek dostarcza wodnej czyszczącej kompozycji, zawie
rającej niejonowy środek powierzchniowo czynny, karboksylowy polimer i perfumy. Korzystne kompozycje są
wodnymi kompozycjami czyszczącymi o pH 3,5 - 5,5, zawie
rającymi a) 1 - 10% wagowych etoksylowanego alkoholu,
b) 0,1 - 4% wagowych polimeru karboksylowego, c) 0,2 - 4%
wagowych komponentu zapachowego, wybranego spośród
limonenu, karwonu, cyneolu, linalofu, żywicy kamforowej,
cytronelialu, alfa i beta terpenolu, kwasu fenchonowego,
borneolu, izobomeoiu, octanu bornyiu, octanu izobornylu i ich
mieszanin oraz d) 82 - 99% wagowych wody, przy czym stosu
nek wagowy (a) : (c) nie przekracza 1 0 : 1 .

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 323187
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 04 19

6(51) CUD 1/94
CUD 1/83
95 9509452
(32) 95 05 10 (33) GB
96 04 19 PCT/EP96/01693
961114 WO96/35770 PCT Gazette nr 50/96
UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
Cottreli John Stuart, Rennie George Kerr
Kompozycja do delikatnego czyszczenia

(57) Ulepszona kompozycja do delikatnego czyszczenia za
wiera 15 - 50% środka powierzchniowo czynnego, liczonego na
produkt, sformułowanego tak, że zawiera, licząc na środek
powierzchniowo czynny, a) 50 - 70% wagowych mieszaniny
pierwszorzędowego alkilosiarczanu i aikiloeterosiarczanu o
średnim stopniu etoksylacji mieszaniny 0,5 - 2,5, b) 2 - 8%
wagowych betainy, tlenku aminy lub mieszaniny betainy i tlenku
aminy i c) 25 - 45% wagowych alkilopoliglukozydowego środka
powierzchniowo czynnego (APG). Uważa się, że kompozycja,
która ma nadmiar w środku powierzchniowo czynnym miesza
niny pierwszorzędowego aikilosiarczanu i aikiloeterosiarczanu
w określonym stosunku np. takim, że całkowita zawartość EO
wynosi 0,5 - 2,5 razem z mniejszą, ale znaczną ilością APG i
mniejszą ilością betainy, tworzy akceptowalną kombinację ła
godności, zdolności czyszczenia i pienienia w szerokim zakre
sie warunków i wykazuje nieoczekiwane korzyści w sytuacjach
zmywania w misce.

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 323188
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 04 12 6(51) CUD 3/386
C12N9/54
95 95201161
(32)95 05 05
(33) EP
96 0412 PCT/EP96/01610
96 11 07 W096/34935 PCT Gazette nr 49/96
UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
Klugkist Jan, NL; Markvardsen Peter, DK;
Von Der Osten Claus, DK; Sierkstra
Laurens Nicolaas, NL; Bauditz Peter, DK
Odmiany subtilizyny

(57) Ujawniono w szczególności detergentową kompozycję
zawierającą odmianę subtilazy, w której jedna lub więcej niż
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jedna reszta aminokwasu usytuowana w lub w sąsiedztwie
hydrofobowej domeny rodzicielskiej subtilazy zostały podsta
wione przez resztę aminokwasu bardziej hydrofobową niż
oryginalna reszta, wymieniona hydrofobowa domena zawiera
reszty P129, P131, 1165, Y167, Y171 z BLS309 (w numeracji
BASBPN), a reszty w sąsiedztwie zawierają reszty odpowiada
jące resztom E136, G159, S164, R170, A1 94 i G195 z BLS309 (
w numeracji BASBPN), z wyjątkiem R170M, R170I i R170V
odmian BABPS2. Enzymy wykazują dobrą stabilność i/lub dzia
łanie myjące w detergentach, zwłaszcza w ciekłych detergen
tach i kostkach mydła.
Enzymy są odpowiednie do stosowania w ciekłych kom
pozycjach detergentowych i w kostkach mydlanych.

(16 zastrzeżeń)

A1(21) 323232

(22) 96 04 22

(31) 95 439732
96 589228

6(51) CUD 13/18
B29C 33/00
(32) 95 05 12
(33) US
96 0122
US

(86) 96 04 22 PCT/EP96/017Q5
(87) 961114 W096/35773 PCT Gazette nr 50/96
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
(72) Heinz Daniel John, Buzzeo Pasquale Michael
(54) Matryce do kostek mydła
(57) Przedmiotem niniejszego wynalazku są bloki matryco
we dla mydła, które posiadają zredukowane wydłużenie, ale
mogą zawierać tę samą liczbę lub więcej identycznych wnęk co
tradycyjny blok matrycowy, lub które posiadają takie samo
wydłużenie i mogą zawierać przynajmniej o jedną wnękę więcej.
Można to osiągnąć poprzez odchylenie głównej osi wnękowej
pod kątem 1° do 90° do głównej osi bloku matrycowego.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 323195

(22) 97 02 24

(31) 96 605672

6(51) C12N 5/08

(32) 96 02 22

(33) US

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

97 02 24 PCT/US97/02713
97 08 28 WO97/31099 PCT Gazette nr 37/97
ICOS CORPORATION, Bothell, US
Gallatin Michael W., Van Der Vieren
Monica
(54) Podjednostka alfa ludzkiej integryny beta 2
(57) Ujawniono DNA kodujący podjednostkę poHpeptydową
aa ludzkiej integryny ß w sposobach i materiałach do jego
wytwarzania technikami rekombinacji. Ujawniono również biał
ka fuzyjne obejmujące fragmenty zewnątrzkomórkowe białka
ad, fragmenty domeny I aó i pełnej długości polipeptydy i
regiony stałe ludzkiej immunoglobuliny. Ujawniono cząsteczki
wiążące swoiste dia ad przydatne do modulowania aktywności
biologicznych ad. Został ujawniony DNA pochodzący od
innych gatunków, który wykazuje homologię do sekwencji
kodujących ludzką ad.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 323109

(22) 96 04 29

(31)95 431048
95 496841
95 509359

6(51) C12N 15/12
C07K 14/47
C12Q 1/68
A01K 67/027
(32)95 04 28
(33) US
95 06 28
US
95 07 31
US

(86) 96 0429 PCT/CA96/00263
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(87) 96 10 31 WO96/34099 PCT Gazette nr 48/96
(71) HSC RESEARCH AND DEVELOPMENT
LIMITED PARTNERSHIP, Toronto, CA;
THE GOVERNING COUNCIL OF THE
UNIVERSITY OF TORONTO, Toronto,
CA
(72) St.George-Hyslop Peter H., Fraser Paul E.,
Rommens Johanna M.
(54) Sekwencje genetyczne i białka związane z
chorobą Alzheimera i ich zastosowanie
(57) Wynalazek opisuje identyfikację, izoiację, sekwencjonowanie i charakterystykę dwóch genów ludzkiej prezeniliny, PS-1 i PS-2, w których mutacje prowadzą do rodzinnej
choroby Alzheimera.
Zidentyfikowano także homologiczne geny u myszy, C.
elegans i D. meianogaster. Kwasy nukleinowe i białka obejmu
jące !ub pochodzące od prezenilin są przydatne w badaniach
przesiewowych i diagnozowaniu choroby Alzheimera, w identy
fikacji i wytwarzaniu leków do leczenia choroby Alzheimera i w
wytwarzaniu linii komórkowych i zwierząt transgenicznych przy
datnych jako model choroby Alzheimera.
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A1(21) 316001 (22) 96 09 09 6(51) C12P 21/00
(71) NOVARTIS AG, Bazyleja, CH
(72) Boelsterli Johann Jakob, Bollinger Piętro,
Payne Trevor Gîyn
(54) Sposób wytwarzania cyklosporyny
(57) Wynalazek dotyczy w szczególności sposobu wytwa
rzania cyklosporyny o podanym niżej wzorze, w którym A jest
resztą 3'-dezoksy-3'-okso-MeBmt, B jest -«Abu-, -Thr-, -Val- lub
Nva-, X oznacza -Sar- lub resztę optycznie aktywną, resztę
of-N-rnetylowanego «-aminokwasu, mającego {D)-konfiguraeję
oraz Y jest Val lub dodatkowo, kiedy B jest Nva, Nva,
polegającego na hodowli organizmu do wytwarzania po
średniej cyklosporyny o podanym niżej wzorze, w którym A
ozancza MeBmt, odzyskiwaniu pośredniej cyklosporyny i
selektywnym utlenianiu pośredniej cyklosporyny, aby wy
tworzyć cyklosporynę o podanym niżej wzorze, gdzie A jest
resztą 3'-dezoksy-3'-okso-MeBmt.

(6 zastrzeżeń)

(111 zastrzeżeń)

A1(21) 323256 (22) 96 04 26 6(51) C12N 15/55
(31)95 429743
(32)95 04 26
(33) US
96 605598
9602 22
US
96 612788
96 03 08
US
(86) 96 04 26 PCT/US96/05856
(87) 961114 W096/35774 PCT Gazette nr 50/96
(71) THE CHILDREN'S MEDICAL CENTER
CORPORATION, Boston, US
(72) Folkman Judah M., US; O'Reilly Michael S.,
US; Cao Yihai, SE; Lin Jie, US
(54) Fragmenty angiostatyny i agregaty
angiostatyny i sposób ich zastosowania
(57) Ujawniono fragmenty i postać agregowaną inhibitora
proliferacji komórek śródbłonka i sposoby ich zastosowania.
Inhibitor proliferacji śródbłonka jest białkiem pochodzą
cym z plazminogenu, a zwłaszcza jest fragmentem angiostaty
ny. Fragmenty angiostatyny ogólnie odpowiadają strukturom
kringle występującym w inhibitorze proliferacji komórek śród
błonka. Angiosiatyna jest również wytwarzana w postaci agre
gowanej. Aktywność hamująca komórki śródbłonka fragmentów
angiostatyny i agregowanej angiostatyny dostarcza sposobu
hamowania angiogenezy nowotworowej oraz leczenia chorób
wywołanych angiogenezą.

A1(21) 323183

(22) 96 05 03

(31) 95 9509248
95 9516757

6(51) C12Q 1/28

(32) 95 05 05
95 0816

(33) GB
GB

(86)
(87)
(11)
(72)

96 05 03 PCT/EP96/01912
961107. W096/34977 PCT Gazette nr 49/96
GENZYME LIMITED, Suffolk, GB
Torrens David John, Shipley Darren Paul,
Poller Sarah Catherine
(54) Sposób oznaczania glikoprotein
(57) Ujawniono między innymi sposób oznaczania glikoproteiny w próbce polegający na tym, że miesza się próbkę z
pierwszym odczynnikiem, zawierającym proteinazę i peroksydazę tak, aby wytworzyć substrat, który może zostać utleniony
przez oksydazę ketoaminową, dodaje się drugi odczynnik, za
wierający oksydazę ketoaminową oraz oznacza się wydzielony
nadtlenek wodoru lub zużyty tlen tak, aby wykryć i/iub oznaczyć
ilościowo glikoproteinę.

(10 zastrzeżeń)

(85 zastrzeżeń)

A1 (21 ) 315995 (22) 96 09 09 6(51) C12P 19/38
C07H 19/00
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
(72) Chmielowiec Urszula, Cybulski Jacek,
Głowacka Anna, Kruszewska Hanna
(54) Sposób hydrolizy nukleotydów pochodzących
z DNA lub RNA z wytworzeniem
nukleozydów i/lub wolnych amin
(57) Hydrolizę nukleotydów pochodzących z DNA lub RNA
prowadzi się wobec bakterii Xanthomonas maltophiîia. Wytwo
rzone w wyniku hydrolizy w/w sposobem nukleozydy i aminy
znajdują zastosowanie jako półprodukty do syntezy związków
biologicznie czynnych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 323178

(22) 96 04 29

(31) 95 9505264

6(51) C12Q 1/68

(32) 95 05 03

(33) FR

(86) 96 04 29 PCT/FR96/00650
(87) 96 1107 WO96/34980 PCT Gazette nr 49/96
(71) RHONE-POULENCRORERS.A,
Antony, FR
(72) Laurent Claudine, FR; Mallet Jacques, FR;
Meloni Rolando, IT
(54) Sposób diagnozowania schizofrenii
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób diagnozowania
schizofrenii, polegający na wykrywaniu in vitro obecności ailelu
Ep mikrosatelity HUMTH01 w genie TH. Wynalazek obejmuje
również příměry wykorzystywane do realizacji tego sposobu.

(16 zastrzeżeń)
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A1(21) 315986

(22) 96 09 06

6(51) C22C 1/02

(75) Sosnowski Tadeusz, Zabrze; Herczakowski
Aureliusz, Gliwice
(54) Sposób topienia metali nieżelaznych i ich
stopów
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odciągową przez króćce ssące, wyprowadzone przez płytę po
mostu (4).

(5 zastrzeżeń)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób topienia metali
nieżelaznych i ich stopów, stosowany zwłaszcza do przerobu
złomu, a szczególnie drobnych frakcji, takich jak wióry czy
opiłki.
Sposób polega na prowadzeniu topienia pod gazową
warstwą ochronną, powstałą z dostarczonego gazu obojętnego
oraz z par oleju, gazowych, ciekłych i stałych produktów z
termicznego rozkładu związków organicznych i nieorganicz
nych, dostarczonych ze wsadem, przy czym ciśnienie w urzą
dzeniu topielnym utrzymywane jest na poziomie równym lub
nieco wyższym niż ciśnienie zewnętrzne.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 321947
(31) 96

(22) 97 09 05

2628

(32) 96 09 09

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

(33) CZ

(57) Ujawniono stop aluminium o dobrej skrawalności, zwła
szcza materiał automatowy na bazie AlCu lub AlMgSi, w którym
0,2 do 1,2% ciężaru stanowi cyna, a 0,2 do 1,0% jego ciężaru
stanowi bizmut, jako dodatki poprawiające łamanie wiórów.

(2 zastrzeżenia)

(22) 96 05 02

(31) 95 9501662

6(51) C22C 21/12

(71) Alusuisse Technology + Management AG
Technology Center, Neuhausen am
Rheinfall, CH
(72) Faltus Jire, Placek Karel
(54) Stop aluminium o dobrej skrawalności

A1(21) 315961

A1(21) 323134

6(51) C25C 7/08

(32) 95 05 04

(33) SE

96 05 02 PCT/SE96/00565
961107 WO96/35007 PCT Gazette nr 49/96
OUTOKUMPU WENMEC AB,Kil,SE
Segerström Kjell
Sposób i urządzenie do rozdzielania płyt
katodowych

(57) Przedmiotem wynalazku są sposoby i urządzenia do
oddzielania płyt katodowych (3), elektrolitycznie osadzonych na
obu stronach płyty wzorcowej (1). W jednym z rozwiązań co
najmniej jeden walec (40A) dociska się do powierzchni osadzo
nej płyty katodowej (3), przy czym walec (40A) porusza się na
pewnej odległości wzdłuż powierzchni osadzonej płyty katodo
wej (3), dla spowodowania oddzielenia osadzonej płyty katodo
wej (3) od płyty wzorcowej (1), przynajmniej w walcowanym
obszarze.

(13 zastrzeżeń)

(22) 96 09 04

6(51) C23C 2/06
C23C2/38
C23C2/40
(71) BIPROWUMET Sp. z o.o., Kraków
(72) Krawczyk Jan, Charciarek Zdzisław
(54) Piec do ciągłej metalizacji
ogniowo-zanurzeniowej drutów lub taśm,
zwłaszcza do cynkowania

(57) Zespoły grzejne (6) zamocowane są w osi podłużnej
wanny (1) do konstrukcji pomostu (4), posadowionego na słu
pach, obejmujących wannę (1), a od strony lustra metalu pokry
tego osłonami izolacyjnymi (8). Urządzenie zagłębiające (5) ma
dwa zespoły odchylające, usytuowane symetrycznie po obu
stronach osi podłużnej wanny (1). Przestrzeń między pomostem
(4), a wanną (1) zamknięta jest z boków przez zamocowane do
pomostu (4) pokrywy osłonowe oraz połączona z instalacją

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1(21) 323255

(22) 96 04 19

6(51) D06L 3/06
D06L3/08
(31) 95 95870057
(32) 95 05 16 (33) EP
(86) 96 0419 PCT/US96/05602
(87) 96 11 21 W096/36762 PCT Gazette nr 51/96

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, US
(72) Agostini Andrea
(54) Sposób wybielania tkanin
(57) Sposób wybielania tkaniny syntetycznej zawierającej
rozjaśniacz osadzający się na jej powierzchni, znamienny tym,
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że tkaninę kontaktuje się z wodnym roztworem zawierającym
bieiącą ilość podchlorynu metalu alkalicznego lub jego miesza
nin oraz skuteczną ilość krzemianu metalu alkalicznego lub jego

Nr 6 (632) 1998

mieszanin, przy czym zapobiega się żółknieniu lub zmniejsza
się żółknienie tkaniny.

(9 zastrzeżeń)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
A1(21) 323155

(22) 96 04 15

(31) 95 9508913
95 9511560

6(51) E02D 3/10

(32) 95 04 15
95 05 11

(33) KR
KR

(86) 96 0415 PCT/KR96/00054
(87) 96 10 24 W096/33313 PCT Gazette nr 47/96
(75) Kim Jong Chun, Cheju-do, KR
(54) Dren do wzmacniania gruntu i układ tych
drenów w gruncie, oraz urządzenie do ich
wciskania w grunt
(57) Przedmiotem wynalazku jest dren do wzmacniania
gruntu. Prostokątny w przekroju trzon drenu jest otoczony siat
kową osłoną i jest wyposażony w człon wzmacniający (82),
przyspieszający drenaż. Przedmiotem wynalazku jest również
układ drenów w gruncie, umożliwiający uzyskanie skutecznego
promienia drenażu oraz prostokątna w przekroju prowadnica
osłony trzona drenu, dzięki której osłona trzona drenu jest
zabezpieczona przed obracaniem się podczas jej opuszczania.
Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie do pionowego
wciskania drenów głęboko w miękki grunt, uniemożliwiające
odkształcanie się prowadnic. Dren umożliwia osiągnięcie ma
ksymalnej skuteczności drenażu i wzmacniania gruntu.

(22 zastrzeżenia)

A1(21) 315962 (22) 96 09 06
6(51) E02D 5/38
(71) HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK
Spółka Akcyjna, Włocłwek
(72) Szakoła Antoni, Ejsmont Henryk

(54) Sposób formowania pali w gruncie i
urządzenie do formowania pali w gruncie
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób formowania paii w
gruncie i urządzenie do formowania paii w gruncie, przeznaczo
ne zwłaszcza do podbudowy jezdni, nasypów, skarp i wałów w
gruntach słabonośnych i nienośnych.
Sposób polega na tym, że wibrując najpierw rurę osło
nową (1) wraz z dostosowanym do niej rdzeniem (2) zakończo
nym grotem (3) pogrąża się na projektowaną głębokość pala,
po czym rdzeń (2) wyciąga bezwibïacyjnie i wypełnia rurę
osłonową (1) mieszanką wypełniającą, którą zagęszcza się wi
bracyjnie, a następnie wibrując podciąga się stopniowo rurę
osłonową (1) i uzupełnia mieszanką wypełniającą w ilości za
pewniającej właściwe jej zagęszczenie oraz uzyskanie projekto
wanej rzędnej głowicy pala, przy czym operację pogrążania rury
osłonowej (1) wraz z rdzeniem (2) podciągania rury osłonowej
(1), a także zagęszczania mieszanki wypełniającej prowadzi się
przy użyciu wibromłota o regulowanej częstotliwości i amplitu
dzie drgań. Podczas pogrążania rury osłonowej (1) wraz z
rdzeniem (2), rdzeń (2) wyprzedza rurę osłonową (1) o wielkość
grota (3).
Urządzenie do formowania pali w gruncie złożone jest
z rury osłonowej (1) i dostosowanego do jej średnicy wewnętrz
nej rdzenia (2) zaopatrzonego z jednej strony w grot (3), a z
drugiej element pośredni (4) połączony trwale z uchwytem (5).

(9 zastrzeżeń)
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A1(21) 315963 (22) 96 09 06
6(51) E02D 5/38
(71) HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK
Spółka Akcyjna, Włocławek
(72) Szakoła Anîoni, Ejsmonî Henryk
(54) Sposób formowania pali w gruncie i
urządzenie do formowania pali w gruncie
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób formowania paii w
gruncie i urządzenie do formowania pali w gruncie, przeznaczo
ne zwłaszcza do wzmacniania podbudowy jezdni, nasypów,
skarp i wałów w gruntach słabonośnych i nienośnych.
Sposób polega na tym, że wibrując najpierw pogrąża
się rurę osłonową (1) na projektowaną głębokość, a następnie
do jej wnętrza wprowadza się dostosowaną do niej rurę szlamo
wą (2) i pogrąża się ją do projektowanej rzędnej stopy pala, po
czym wyciąga się rurę szlamową (2) wraz z urobkiem, opróżnia
ją wibracyjnie, ewentualnie doczyszcza utworzony przez nią
otwór, a następnie wypełnia się rurę osłonową (1) mieszanką
wypełniającą, którą zagęszcza się wibracyjnie, po czym wibru
jąc podciąga się stopniowo rurę osłonową (1) i uzupełnia
mieszanką wypełniającą w iiości zapewniającej właściwe jej
zagęszczenie oraz uformowanie projektowanej rzędnej głowicy
pala, przy czym operację pogrążania i wyciągania rury osłono
wej (1) oraz rury szlamowej (2), opróżniania rury szlamowej (2),
a także zagęszczania mieszanki wypełniającej prowadzi się
przy użyciu wibromłota o regulowanej częstotliwości i ampli
tudzie drgań,
Urządzenie do formowania paii w gruncie złożone jest
z rury osłonowej (1) i dostosowanej do jej średnicy wewnętrznej
rury szlamowej (2), która z jednej strony zaopatrzona jest w
połączony z nią element pośredni (3) wyposażony w otwór
odpowietrzający (4) i połączony z nim trwale uchwyt (5), a z
drugiej z pierścień ślizgowo-doszczelniający (6) oraz umiesz
czone wewnątrz, w pobliżu jej końca, elementy (7) podtrzymu
jące urobek.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 322182 (22) 97 09 17
6(51) E03B 7/09
(75) Wizert Zbigniew, Częstochowa; Fajer
Andrzej, Sosnowiec
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(54) Sposób renowacji przewodów rurowych,
zwłaszcza kanalizacyjnych
(57) Sposób renowacji przewodów rurowych, zwłaszcza
kanalizacyjnych polega na tym, że do uszczelnianego przewo
du rurowego (1) wprowadza się wykonaną z tworzywa sztucz
nego, najlepiej z polichlorku winylu - uszczelniającą rurę (2) o
średnicy nieco mniejszej cd średnicy uszczelnianej rury (1).
Następnie rurę (2) uplastycznia się wprowadzając do niej stru
mień, podgrzanego do temperatury 80 do 200°C, powietrza lub
płyn, w tym najlepiej wodę - po czym ciśnienie podgrzanego
medium zwiększa się stopniowo do wartości w granicach 1 do
2 barów i po okresie 20 do 60 min. przepływ medium uplastycz
niającego wyłącza się,

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 323309 (22) 95 05 11
6(51) E04B 2/86
(86) 95 0511 PCT/CA95/00281
(87) 96 1114 W096/35845 PCT Gazette nr 50/96
(75) Piccone Francesco, Vancouver, CA
(54) Wzajemnie łączone elementy szalunku
(57) Formami według wynalazku są wydłużone modularne
elementy (1), które są przystosowane do wzajemnego ze sobą
łączenia wzdłuż ich podłużnych boków, w celu utworzenia całe
go szalunku do odlewania betonu i formowania ściany lub innej
pionowej struktury.
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A1(21) 321930

(22) 97 09 04

(31) 96 29615361

6(51) E04B 5/02

(32)96 09 04

(33) DE

(75) Maack Peter, Salzhausen, DE
(54) Podłoże lub jastrych dla podłóg w budynkach
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest podłoże lub jastrych dla
podłóg w budynkach, mający pojedyncze elementy (20) płyty
ułożone obok siebie i oparte na przeciwległych ścianach, które
tworzą górną warstwę płyt (22) z betonu lub podobnego mate
riału i są samonośne dzięki zbrojeniu wystającemu w dół z
przebiegającym wewnątrz warstwy pasmem (28) nośnym, przy
czym elementy (20) płyty wykazują wytrzymałość statyczną.
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(54) Zestaw rynny dachowej
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest rynna (38) z nałożoną osło
ną (16) do odrzucania liści i umożliwiania wodzie wchodzenie
do rynny, zawierającej wspornik (58), który podtrzymuje osłonę
i rynnę i opiera się natylnej ścianie (26) integralnej osłony i rynny
(10). Przód osłony kończy się tylną powierzchnią czołową skrę
conego do góry zakrzywiania do zaczepienia wspornika (58).
Przód rynny (34) kończy się tylną powierzchnią czołową skręco
nego do dołu zakrzywienia do zaczepienia wspornika.

(19 zastrzeżeń)

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 323253
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 03 26

6(51) E04B 5/43

96 03 26 PCT/CZ96/00009
97 10 02 WO97/36067 PCT Gazette nr 42/97
SICON S.R.O., Praga, CZ
Argay Ivan, Halik Vojtěch
Połączenie betonowych elementów
budowlanych

(57) Połączenie betonowych elementów budowlanych za
wiera system kołków łączących (2) utworzony przez rzędy wza
jemnie równoległych prętów, których części środkowe krzyżują
się w obszarze sekcji końcowych, wbetonowanych włączone ze
sobą elementy budowlane. Kołki łączące (2) są zestawione w
system szczotkowy w co najmniej jednym rzędzie, zwłaszcza
jednak w grupie wzajemnie równoległych rzędów kołków łączą
cych (2) umieszczonych jeden nad drugim. System kołków
łączących (2) jest wbetonowany na części swej długości w
powierzchnie stykowe głowicy kolumny wsporczej (1), z czego
wystające drugie sekcje długości kołków łączących (2) są beto
nowane w konstrukcji stropowej, zwłaszcza w płycie stropowej
(3) i/lub w dźwigarach stropowych.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 321946

(22) 97 09 05

(31) 96 29615684

6(51) E04F17/02

(32) 96 09 09

(33) DE

(71) Grünzweig + Hartmann AG, Ludwigshafen,
DE
(72) Kummermehr Hans, Abirecht Volker, Bihy
Lothar, Hoffmann Heinz
(54) Osłona izolacyjna
(57) Przedmiotem wynalazku jest osłona izolacyjna z wełny
mineralnej, zwłaszcza do osłaniania wstawionych do kształtek
kominowych rur wewnętrznych (1) komina, przewodów gorącej
pary i podobnych, składająca się z warstwy z materiału izolacyj
nego i opasującej ją warstwy osłonowej (4), przy czym układ
warstwy materiału izolacyjnego i warstwy osłonowej (4) ma co
najmniej jedno miejsce złączenia z obszarem styku (3). Osłona
ta charakteryzuje się tym, że miejsce złączenia z obszarem styku
(3) jest połączone za pomocą taśmy klejącej (5), łączącej osłonę
izolacyjną na jej obu krawędziach stykowych, przy czym taśma
klejąca (5) ma utwardzalny klej.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 323108

(22)96 0415 6(51) E04D 13/072

(31) 95 426871

(32)95 04 24

(33) US

(86) 96 04 15 PCT/US96/05190
(87) 9610 31 W096/34163 PCT Gazette nr 48/96
(75) Vahldieck Wayne, Massapequa Park, US
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(22) 96 09 09
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6(51) E04H 12/08

(75) Bogacki Adolf, Szczecin; Bogacki Jerzy,
Szczecin
(54) Słup stalowy
(57) Słup stalowy o kształcie prawidłowego ostrosłupa ścię
tego lub kołowego stożka ściętego charakteryzuje się tym, że
wykonany jest z jednego kawałka blachy i zawiera jedną spoinę
(1), biegnącą wzdłuż jego krawędzi bocznej (2) lub wzdłuż
ścianki bocznej (3), łączącą brzegi blachy.
Odmiana słupa charakteryzuje się tym, że na jego gór
nej krawędzi zamocowana jest główka (4) w kształcie dwóch
ostrosłupów ściętych, odwróconych do siebie większymi pod
stawami, między którymi znajduje się powierzchnia boczna
graniastosłupa foremnego.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 321884

(22) 97 09 01

(31) 96 19637110

6(51) E05C 1/10

(32) 96 09 12

(33) DE

(75) Willrich Peter, Blankenheim-Reetz, DE
(54) Wkładka ryglująca do kształtowników drzwi
lub okien
(57) Wkładka (7) ryglująca ma rygiel przesuwny w kierunku
wzdłuż tej wkładki ryglującej i rozciąga się na przechylnej
długości kształtownika drzwi lub okna. Tego rodzaju wkładka
jest wykonywana jako kształtownik wytłaczany z alumi
nium lub kształtownik krawędziowy z metalu i jest wpro
wadzana w rowek w kształcie litery U przewidziany w
pionowym kształtowniku drzwi (1).

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 322057

(22) 97 09 11

6(51) E05B 65/12

(32)96 0911

(33) IT
(31) 96TO 742
(71) ROLTRA MORSE S.p.A, Pozzilli, IT
(72) Ottino Franco Giovanni
(54) Zespół zamka drzwi pojazdu
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół zamka (1) drzwi
pojazdu, zawierający zamek (2), posiadający zabezpieczającą
dźwignię (4) przesuwną pomiędzy pierwszym i drugim położe
niem kolejno umożliwiającym i blokującym zwolnienie zamka z
zewnątrz urządzenie uruchamiające (5) zamka drzwi, posiada
jące wyjściowy człon (19), obracający się dokoła odpowiedniej
osi obrotu (B) oraz przekładniowy element w postaci pręta (20),
połączony przegubowo z wyjściowym członem (19) urządzenia
uruchamiającego (5) zamka drzwi i zabezpieczającą dźwignią
(4) zamka (2), przy czym wyjściowy człon (19) jest ruchomy
pomiędzy pierwszym położeniem, odpowiadającym pierwsze
mu położeniu zabezpieczającej dźwigni (4), drugim położe
niem, odpowiadającym drugiemu położeniu zabezpieczającej
dźwigni (4) oraz trzecim położeniem, osiąganym po przekrocze
niu położenia punktu zwrotnego, w którym osie (D, C), łączące
przekładniowy pręt (20) z zabezpieczającą dźwignią (4) i z
wyjściowym członem (19) urządzenia uruchamiającego (5) za
mka drzwi oraz oś (B) obrotu wyjściowego członu (19), są
koplanarne względem siebie,

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 322059

(22) 97 0911

(31) 96 19637110
97 19712683

6(51) E05F 5/00

(32) 96 09 12
97 03 26

(33) DE
DE

(75) Willrich Peter, Blankenheim, DE
(54) Urządzenie do mocowania elementu
ryglującego drzwi na progu drzwi
(57) Urządzenie (4) do mocowania elementu prowadzącego
(2) drzwi (1) na progu (3) drzwi, znamienne tym, że ma górną
stronę (5) wycięcia (6) do przyjęcia elementu ryglującego (2) i
dolną stronę (7), która jest mocowana na progu (3) drzwi.

(9 zastrzeżeń)
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A1(21) 321951

(22) 97 09 05
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6(51) E06B 3/20

(31) 96 1588
(32)96 0906
(33) AT
97 1063
97 0618
AT
(71) Intertec GmbH, Kremsmünster, AT
(72) Nimmrichter Franz
(54) Profil pusty z tworzywa sztucznego ze
środkami do izolacji cieplnej
(57) Wynalazek dotyczy profilu pustego (1) z tworzywa sztu
cznego ze środkami do izolacji cieplnej, zwłaszcza do okien,
drzwi i ram. Ściany zewnętrzne (2 do 6) są utworzone przez
ściany wzdłużne (7,8), przebiegające w przybliżeniu równolegle
i ściany poprzeczne (11, 12), przebiegające w przybliżeniu do
nich prostopadle. Przestrzeń wewnętrzna (16) jest podzielona
przez żebra podpierające (17,18,19) na komory (20, 21,22). W
przestrzeni wewnętrznej (16) lub w co najmniej jednej komorze
(20, 22), przyporządkowanej do ściany wzdłużnej (7, 8), jest
umieszczona folia blokująca (25), przebiegająca w odstępie (26)
od ściany wzdłużnej (7, 8) i równolegle do niej.

(64 zastrzeżenia)

A1 (21) 316062

(22) 96 09 11

6(51) E21C 27/00

(71) Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu
Węglowego Spółka Akcyjna, Zabrze
(72) Drewniak Janusz, Karowiec Krzysztof,
Skrzypiec Andrzej, Sedlaczek Janusz,
Ćwiklicki Zbigniew
(54) Kombajn górniczy, ścianowy
(57) Kombajn charakteryzuje się tym, że jego przeguby (2,
8) są usytuowane tak względem sań (1) kombajnu, że boczna
powierzchnia prawego przegubu (8) i boczna powierzchnia (10)
lewego przegubu (2) są przesunięte względem bocznej powie
rzchni sań (1) w kierunku węglowej ściany tak, że dolna powie
rzchnia lewego przegubu (2) wystaje ponad siłownik (15), a
dolna powierzchnia prawego przegubu (8) wystaje ponad siłow
nik (17). Podłużne wycięcia w płycie (18) sań (1) nad siłownikami
(15, 17) są usytuowane tak, że ograniczają siłowniki (15, 17)
tylko z jednej strony, to jest od strony przeciwnej do ściany.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 321883

(22) 97 09 01

(31) 96 19637111

6(51) E06B 3/96

(32) 96 09 12

(33) DE

(75) Willrich Peter, Blankenheim-Reetz, DE
(54) Kształtownik do drzwi lub okna
(57) Kształtownik (5) do drzwi lub okna zakładanego ma
rowek (18) w kształcie litery U do wprowadzenia rygla (17)
przesuwnego w kierunku wzdłuż kształtownika (5). W rowek (18)
ten łatwo jest wprowadzić wkładkę ryglującą (19), która zakrywa
całą stronę wewnętrzną kształtownika (5) i jest wykonana, korzy
stnie jako wytłaczany kształtownik aluminiowy.

(10 zastrzeżeń)
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A1 (21) 315992 (22) 96 09 07 6(51) E21D 23/06
(75) Badura Brunon, Mikołów; Moskal Krzysztof,
Gliwice; Matuszyk Jan, Orzesze
(54) Obudowa górnicza
(57) Obudowa górnicza ma kieszenie (7) utworzone z kabłąków (1) zamocowanych ramionami (2) w górnej płycie (4) zasad
niczej stropnicy. W kieszeniach (7) są osadzone płyty (8), do
których są zamocowane płyty, poza zasadniczą stropnicę, sta
nowiące roboczą powierzchnię pomocniczej stropnicy.

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 316061

(22)96 0911

6(51) E21F17/02

(71) Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze WOSTAL
Spółka z o.o.., Wolbrom
(72) Żuławiński Edward, Domagała Marian,
Borówka Stanisław, Urban Janusz
(54) Zaczep zawiesia, zwłaszcza do zawieszania
ciężarów na stalowej obudowie chodnika
kopalnianego

A1(21) 316060

(22) 96 09 11

6(51) E21F 17/02

(71) Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze WOSTAL
Spółka z o.o., Wolbrom
(72) Żuławiński Edward, Domagała Marian,
Borówka Stanisław, Urban Janusz
(54) Hak, zwłaszcza do podwieszania trawersy na
obudowie chodnika kopalnianego i sposób
jego wykonania
(57) Hak składa się z gwintowanego trzpienia i części
hakowej (2), przy czym część hakowa (2) posiada w prze
kroju poprzecznym i podłużnym kształt klina zwężającego
się ku krawędzi grzbietu części hakowej (2) i zakończona
jest noskiem (4) w kształcie trójkąta. Powierzchnie boczne
części hakowej (2) są wklęsłe.
Sposób polega na tym, że nagrzany do temperatury
1100°C pręt spęcza się i spłaszcza, następnie w pierwszym
wykroju matrycy wydłuża się część pręta przeznaczoną na gwin
towany trzpień. W drugim wykroju matrycy przedkuwkę gnie się,
a następnie w wykroju wstępnie matrycującym i w wykroju
matrycującym kuje się, otrzymując gotową odkuwkę.

(7 zastrzeżeń)

(57) Zaczep zawiesia składa się z trawersy, śrub hakowych,
nakrętek i podkładek kulistych, przy czym zarys jarzma w kształ
cie siodełka z płaskimi ramionami (6) trawersy (1) tworzą płasz
czyzny tak ukształtowane, że dno jarzma stanowi płaszczyzna
(13) równoległa do osi poziomej trawersy (1), przechodząca
łukiem w płaszczyznę (14), nachyloną pod kątem ostrym do osi
poziomej trawersy (1), która przechodzi łukiem w płaszczyznę
(15), nachyloną pod kątem ostrym do osi pionowej trawersy (1).

(5 zastrzeżeń)
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DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1(21) 322080

(22) 97 09 12

(31) 96 9611216

6(51) F01D 13/00

(32)96 0913

(33) FR

(71) L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME
POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE,
Paris Cedex, FR
(72) Girault Jean-Louis, Garot Corinne, Fraysse
Philippe
(54) Sposób sprężania gazu i urządzenie do
sprężania gazu oraz sposób rozdzielania
powietrza gazowego i urządzenie do
rozdzielania powietrza gazowego
(57) Sposób sprężania gazu dla zespołu do rozdzielania mie
szaniny gazowej charakteryzuje się tym, że sprężarka (1,2) zawiera
pewną liczbę stopni, mniejszą od liczby, która byłaby konieczna
w sprężarce optymalnej typu izotermicznego, sprężającej gaz
przy tym samym natężeniu przepływu, do takiego samego ciś
nienia. Sprężarka może służyć do sprężania przeznaczonej do
rozdzielania mieszaniny gazowej lub produktu rozdzielania.
Urządzenie do sprężania gazu przeznaczone dla ze
społu do rozdzielania mieszaniny gazowej, zawiera sprężarkę
(1, 2) będącą w stanie doprowadzać gaz do wymaganego
ciśnienia, zespół do rozdzielania mieszaniny gazowej, środek
do przekazywania gazu do sprężarki, przy czym liczba stopni
(1, 2) sprężarki jest mniejsza, zwykle o 1, od tej, która byłaby
konieczna w sprężarce optymalnej typu izotermicznego, spężającej gaz przy tym samym natężeniu przepływu, do takiego
samego ciśnienia.
Sposób rozdzielania powietrza gazowego, polega na
tym, że powietrze gazowe oczyszcza się i przekazuje do urzą
dzenia rozdzielającego, przy czym pierwszy gaz odprowadza
się z urządzenia rozdzielającego i spręża się w środku, a drugi
gaz wychodzący z urządzenia rozdzielającego przekazuje się
do zespołu oczyszczającego dla oczyszczenia, przeznaczone
go do rozdzielania, powietrza gazowego, w celu regenerowania
tego zespołu, przy czym za pomocą pierwszego gazu sprężo
nego nagrzewa się drugi gaz przed przekazaniem tego ostat
niego do zespołu oczyszczającego.
Układ do rozdzielania powietrza gazowego, zawiera
układ kolumn destylacyjnych, środki do odprowadzania pier
wszego gazu z kolumny układu oraz środek do jego sprężania,
środek do odprowadzania drugiego gazu z kolumny układu
oraz środek wymiany ciepła umożliwiający wymianę ciepła mię
dzy gazami, pierwszym i drugim, zaś po odpływowej stronie
środka wymiany ciepła, środek do przekazywania drugiego
gazu do zespołu oczyszczającego.

(19 zastrzeżeń)

A1(21) 316068 (22) 96 09 13 6(51) F01K 23/00
(75) Lorenc Zbigniew, Wesoła; Reinisch Roman,
Warszawa; Weil Witold, Warszawa; Brach
Andrzej, Warszawa; Iwański Ziemowit,
Warszawa; Raźny Jan, Warszawa; Kulczyk
Tadeusz, Poznań; Tatys Zbigniew, Zielona
Góra; Oleksy Benedykt, Sanok
(54) Sposób i układ do wykorzystania
wyeksploatowanych złóż gazu ziemnego do
produkcji energii elektrycznej i dla innych
celów lokalnych
(57) Sposób i układ do wykorzystania wyeksploatowanych
złóż gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej posiada
zespoły (2) prądotwórcze na bazie silników lub turbin gazo
wych sprzęgnięte z jednej strony ze sczerpanym złożem (1)
gazu ziemnego, a z drugiej z lokalnym odbiorcą (3) energii
elektrycznej.
Układ stosuje się do wykorzystania gazu ziemnego dla
lokalnych potrzeb gazu ziemnego lub do produkcji energii
elektrycznej ze sczerpanych złóż gazu ziemnego praktycznie
przeznaczonych do likwidacji.
(2 zastrzeżenia)
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6(51) F02B 75/32

(75) Kiljanek Kazimierz, Jelcz Laskowice
(54) Silnik tłokowy
(57) Silnik tłokowy, zawierający cylindry i tioki z korbowodami, charakteryzuje się tym, że ma przekładnię korbową (5) i
wspólną komorę sprężania, korzystnie z przepustnicą (3), dla co
najmniej dwóch tłoków. Przekładnię korbową (5) stanowią
korby (6) głównego wału i korby wstępne (7, 8) w układzie
zazębionym, przy czym czopy korbowodowe (9) są osadzone
na stałe w korbach wstępnych (7, 8) i suwliwie w korbach (6).
Długość ramion korb (6) głównego wału jest zmienna w zakre
sie Rmin-Rmax- W komorze sprężania ciśnienie czynnika robo
czego jest stałe.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 316090

(22) 96 09 12

6(51) F04B 39/00

(71) Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej
HYDROTOR S.A., Tuchola
(72) Nazimek Józef
(54) Pompa zębata, stosowana zwłaszcza w
układach hydraulicznych
(57) Pompa zębata charakteryzuje się tym, że korpusy (4)
łożysk posiadają występy od strony kół zębatych (5,6), służące
do przenoszenia sił osiowych igiełek (7). Przecieki są odprowa
dzane do otworu ssącego pompy kanałami (12), wykonanymi w
płycie (2) i korpusie (1), powodując skrócenie drogi i zmniejsze
nie oporów przepływu.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 315987

(22) 96 09 06

6(51) F02M 25/00

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych, Gliwice
(72) Ochwat Czesław
(54) Układ ssąco-wydechowy pojazdu specjalnego
(57) W części ssącej układ zawiera przewód wlotowy powie
trza (1), prowadzący do filtra powietrza (2), połączonego (3) z
kolektorem ssącym silnika. W części wydechowej układ zawiera
kolektor wydechowy silnika, z którego prowadzi przewód wyde
chowy do komory eżektora, do której jest doprowadzony prze
wód ssący z filtra powietrza. Z komory eżektora, zaopatrzonej w
zawór zwrotny, prowadzi przewód do wylotu spalin.
Układ charakteryzuje się tym, że część przewodu wlo
towego powietrza stanowi tunel (5) z umieszczoną wewnątrz
rurą wysuwną (8), otoczoną rękawem uszczelniającym (9).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 316055

(22) 96 09 12

6(51) F16B 12/32

(75) Tamowicz Waldemar Piotr, Warszawa
(54) Zestaw elementów konstrukcyjnych do
systemu łączenia ścianek płytowych,
zwłaszcza mebli biurowych oraz sposób
montażu zestawu elementów
konstrukcyjnych do systemu łączenia
ścianek płytowych, zwłaszcza mebli
biurowych
(57) Zestaw zawiera pięć rodzajów elementów konstrukcyj
nych w postaci listwy profilowej, głównej (1), listwy profilowej,
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łącznikowej (9), profilu zamkniętego (21), listwy profilowej, ma
skującej (23) oraz płytki rozporowej (26) ze śrubą (28).
Sposób montażu ścianek płytowych (32) polega na
łączeniu, przymocowanych do nich, listew profilowych, głów
nych (1) z listwami profilowymi, łącznikowymi (9), połączonymi
uprzednio z profilem zamkniętym (21), a nie wykorzystane do
połączeń prowadniki (22) profilu zamkniętego (21) maskuje się,
w miarę potrzeby, listwami profilowymi, maskującymi (23). Ca
łość konstrukcji usztywnia się przy pomocy płytek rozporowych
(26) ze śrubami (28).

Nr 6 (632) 1998

(54) Uszczelnienie czołowe tłoka obrotowego z
korpusem maszyny
(57) W pokrywie (1) korpusu jest wykonany rowek usta
lający (2), w którym jest umieszczony pierścień ustalający
(3) i pierścień sprężysty (4). Oś (R) rowka (2) jest przesunięta
mimośrodowo (m) względem osi (C) cylindra (6) i leży poza
osią (T) tłoka (5).

(3 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 323254
(31) 95

344

(22) 96 02 14

6(51) F16K 47/02

(32) 95 02 24

(33) AT

(86) 96 0214 PCT/EP96/00627
(87) 96 08 29 W096/26379 PCT Gazette nr 39/96
(71) IDEAL-STANDARD GMBH, Bonn, DE
(72) Mönch Heiner
(54) Sanitarny zawór wodny

A1(21) 316095 (22) 96 09 12 6(51) F16C 19/44
(71) Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej
HYDROTOR S.A., Tuchola
(72) Nazimek Józef
(54) Łożysko walcowe lub/i igiełkowe, stosowane
zwłaszcza w pompie lub silniku
hydraulicznym
(57) Wynalazek charakteryzuje się tym, że pierścienie bocz
na (2, 3), tworzące występy, ograniczające wałeczki lub igiełki
(4), są osadzone w rowkach pierścienia zewnętrznego (1), a
odkształcenia pierścieni bocznych (2,3) podczas montażu mie
szczą się w zakresie ich odkształceń sprężystych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 316066

(22) 96 09 11

6(51) F16.J 9/00

(75) Bald Czesław, Piotrków Trybunalski

(57) W sanitarnym zaworze wodnym, w szczególności
w zaworze mieszankowym, do przyłączenia na przewodach
doprowadzających wodę (4), znajduje się wkładka (6) w obudo
wie głowicy (1) mieszczącej elementy sterujące, przy czym
wkładka (6) posiada kanały przepływowe dla ciepłej i zimnej
wody, a ścianki kanałów przepływowych wkładki (6) posiadają
wybrania, w które dają się wetknąć tłumiki hałasu (8).

(3 zastrzeżenia)
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(22) 95 04 03

(86)
(87)
(71)
(72)
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6(51) F16L 11/11
B29C 53/30
B29D 23/18
B32B 1/08

95 04 03 PCT/FI95/00178
96 10 10 W096/31723 PCT Gazette nr 45/96
UPONOR B.V., Amsterdam, NL
Järvenkylä Jyri, Fi; Olsson Björn, SE;
Scharwächter Dieter, DE; Âgren Lennart, SE
(54) Sposób wytwarzania rury karbowanej i
karbowana rura wytwarzana za pomocą tego
sposobu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wie
lowarstwowej rury karbowanej i rura karbowana wytwarzana za
pomocą tego sposobu i zawierająca rurę wewnętrzną (2), kar
bowaną rurę zewnętrzną (5) i warstwę tworzywa sztucznego
między nimi. Na powierzchni zewnętrznej rury wewnętrznej i
powierzchni wewnętrznej rury zewnętrznej ukształtowane są
oddzielne warstwy (3, 6) tworzywa sztucznego, przy czym te
oddzielne warstwy tworzywa sztucznego łączone są ze sobą
przynajmniej na wstęgowych częściach karbowań rury zewnę
trznej podczas łączenia rury wewnętrznej z rurą zewnętrzną (5).

(14 zastrzeżeń)
A1(21) 323139

(22)96 03 22

(31) 95 95106788

6(51) F23C 9/00

(32) 95 05 05

(33) EP

(86) 96 03 22 PCT/EP96/01254
(87) 961107 WO96/35081 PCT Gazette nr 49/96
(71) DEUTSCHE BABCOCK ANLAGEN
GMBH, Oberhausen, DE
(72) Christmann Arvid, Rütten Bernd, Hartig
Stefan, Würz Dieter
(54) Proces i piec do spalania odpadków

A1(21) 323140
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 04 26

6(51) F17C 9/02
F17C7/04
95 19516002
(32) 95 05 02 (33) DE
96 04 26 PCT/EP96/01758
961107 WO96/35078 PCT Gazette nr 49/96
LINDE AKTIENGESELLSCHAFT,
Wiesbaden, DE
Adler Robert
Sposób i urządzenie do zasilania stanowisk
roboczych sprężonym gazem

(57) Płynny gaz pod niskim ciśnieniem jest pobierany ze
zbiornika głównego (16). W celu wyeliminowania konieczności
stosowania urządzeń wysokociśnieniowych, przykładowo butli
ze sprężonym gazem i w celu poprawienia efektywności trans
portowania ciekłego gazu przy pomocy sprężonego gazu, ciekły
gaz ze zbiornika głównego (16) jest doprowadzany do co naj
mniej jednego zbiornika pośredniego (1), którego wielkość jest
tak dobrana, aby czas jego opróżniania był krótszy niż czas
konieczny do osiągnięcia równowagi termicznej przez układ
dwóch znajdujących się w zbiorniku faz-ciekłej i lotnej. Do
górnej części zbiornika pośredniego (1) jest dostarczany gaz
z umieszczonego poza zbiornikiem parownika (4), aż do
momentu uzyskania żądanego ciśnienia. Zbiornik pośredni
(1) jest po opróżnieniu ponownie napełniany płynnym gazem.
Pojemność zbiornika pośredniego (1) jest znacznie mniejsza
od pojemności zbiornika głównego (16).
Urządzenie nadaje się, zwłaszcza do wytwarzania
sprężonego gazu w stanie nad krytycznym.

(26 zastrzeżeń)

(57) W piecach o równoległym przepływie gazy spalinowe
są dostarczane do przewodu (11) dla gazów spalinowych znaj
dującego się na końcu pieca. W tym celu jest wymagane
ostre wygięcie, w którym mogą pojawić się rejony oddzie
lania strumienia. Według wynalazku, strumienie powietrza
drugorzędowego są wdmuchiwane w otworze łączącym (10)
znajdującym się pomiędzy komorą spalania (1) i przewodem
(11) dla gazów spalinowych w taki sposób, że w przewodzie (11 )
dla gazów spalinowych są wytwarzane dwa przeciwne wiry,
Wiry zapewniają, że strumienie gazów spalinowych są wysoce
turbulentnie mieszane, oraz dostarczają jednolitą temperaturę i
prędkość gazów spalinowych na przekroju strumienia.

(24 zastrzeżenia)
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(22) 96 04 15

(31) 95 435707

6(51) F23C11/02

(32) 95 05 05

(33) US

(86)96 0415 PCT/US96/05138
(87) 961107 WO96/35080 PCT Gazette nr 49/96
(71) COMBUSTION ENGINEERING INC,
Windsor, US
(72) Tanca Michael C.
(54) Generator pary wodnej z cyrkulującym
złożem fluidalnym z regulacją emisji NOx
(57) Ujawniono sposób intensyfikowania minimalizacji za
wartości NO2 w generatorze pary wodnej (12) z cyrkulującym
złożem fluidalnym, w które wtryskuje się paliwo, powietrze fluidyzujące, powietrze dolnego poziomu do spalania oraz powie
trze górnego poziomu do spalania. Paliwo wtryskuje się w
pierwszym miejscu (30), powietrze fluidyzujące wtryskuje się w
drugim miejscu (24), powietrze dolnego poziomu do spalania
wtryskuje się w trzecim miejscu (50b), a powietrze do spalania
górnego poziomu wtryskuje się w czwartym położeniu (50a). W
celu intensyfikacji minimalizacji zawartości NQx w generatorze
pary wodnej (12) z cyrkulującym złożem fluidalnym, zarówno
powietrze pomocnicze poziomu dolnego (50b) jak i powietrze
pomocnicze poziomu górnego (50a), każde indywidualnie, od
chyla się zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i w płaszczyźnie
pionowej tak, żeby dzięki temu regulować przepływ powietrza
pomocniczego poziomu dolnego (50b) oraz przepływ powietrza
pomocniczego poziomu górnego (50a) w taki sposób, żeby
utrzymywać lokalny skład stechiometryczny w generatorze pary
wodnej (12) z cyrkulującym złożem fluidalnym w zakresie od
70% do 90%.
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(54) Urządzenie wentylacyjne do jednoczesnego
napowietrzania i odpowietrzania
pomieszczeń
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie wentylacyjne
do jednoczesnego napowietrzania i odpowietrzania pomiesz
czeń, zwłaszcza z urządzeniem (25) do odzysku ciepła ze
strumienia odpowietrzającego (18), z obudową, która jest umie
szczona na lub w ścianie (3) budynku oraz jest podłączona do,
prowadzących do atmosfery, kanałów wentylacyjnych (5)
dla napowietrzającego i odpowietrzającego strumienia me
dium. Wewnątrz obudowy są ukształtowane dwie, oddzielone
od siebie, ścieżki przepływowe, przy czym dla napowie
trzającego i odpowietrzającego strumienia medium
przewidziane jest po jednym mechanicznym urządzeniu
wentylacyjnym (28, 29) i zarówno w napowietrzającym, jak
też odpowietrzającym strumieniu (15,18) medium umieszczone
są elementy filtracyjne (26, 27).
Mechaniczne urządzenia wentylacyjne (28, 29) są za
równo w strumieniu napowietrzającym, jak też w strumieniu
odpowietrzającym (15, 18) tak usytuowane, że droga ssania
danego mechanicznego urządzenia wentylacyjnego (28, 29)
wewnątrz obudowy (9) urządzenia wentylacyjnego (1) jest
dłuższa niż droga wydmuchu.

(27 zastrzeżeń)

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 316058

6(51) F27B 5/05
C21D 9/22
(71) Seco/Warwick Sp. z o.o., Świebodzin
(72) Olejnik Józef

A1(21) 321775

(22)97 08 25

6(51) F24F 7/00

(31) 96 29615472
(32) 96 09 05 (33) DE
(71) SIEGENIA-FRANK KG, Siegen, DE
(72) Bottländer André, Kucharczyk Eckhard,
Müchler Torsten, van Well Frank, Wader
Gerhard, Wiesner Karl

(22) 96 09 11

(54) Piec próżniowy do obróbki cieplnej
(57) Przedmiotem wynalazku jest piec próżniowy do ob
róbki cieplnej, szczególnie z grzaniem konwekcyjno-próżniowym. Piec ma cylindryczną grzejną komorę (1) i drzwi izolacji
termicznej w przedniej części komory (1), wyposażone w usz
czelniające korki, zamykające otwory dysz (4) przepływu gazu.
Korki zamykane i otwierane są jednocześnie.

(5 zastrzeżeń)

Nr 6 (632) 1998

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

49

usuwania materiału i poniżej zespołu (3) do usuwania gazu, przy
czym zespół do przemieszczania stanowi jednocześnie zespół
do wymuszania przepływu gazów przez zasysanie gazów w
pierwszym segmencie i przez dostarczanie gazów pod ciśnie
niem do drugiego segmentu, a oba zespoły są wyposażone w
elementy do regulacji wymuszonego przepływu.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 316098

(22) 96 09 13

6(51) F41F 3/04

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych, Gliwice
(72) Ochwat Czesław, Mamczarski Józef,
Medwecki Leszek
(54) Samojezdna wyrzutnia pocisków rakietowych
(57) Wyrzutnię stanowi pojazd opancerzony (1), w którego
dachowej części jest osadzona platforma obrotowa (2), na której
jest osadzona co najmniej jedna prowadnica szynowa (3) poci
sków rakietowych (4). Wewnątrz pojazdu opancerzonego znaj
duje się komora amunicyjna (5) wyposażona w urządzenie
podnoszące (6) pociski rakietowe w kierunku ku prowadnicy
szynowej.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 321919 (22) 97 09 03
6(51) F27B 7/00
(31) 96GE 79
(32) 96 09 06
(33) IT
(71) DEMAG ITALLMPIANTI S.p.A., Genua, IT
(72) Fontana Piergiorgio
(54) Piec z obrotowym trzonem, zwłaszcza do
obróbki minerałów
(57) Piec z obrotowym trzonem, zwłaszcza do obróbki mine
rałów, zawierający pierścieniową komorę (1), jest wyposażony
w zespół (4, 104) do dostarczania i zespół (5) do usuwania
materiału, rozmieszczone obok siebie w jednym segmencie
komory (1) oraz szereg palników (111, 211) usytuowanych
wzdłuż pierścieniowej komory (1), w ściankach bocznych (101)
i w stropie (201) komory, zespół (3) do usuwania gazów spali
nowych i zespół do przemieszczania gazów z pierwszego seg
mentu poniżej zespołu (4, 104) do dostarczania i powyżej
zespołu (3) do usuwania gazu względem kierunku ruchu trzonu
(301), do drugiego segmentu powyżej zespołu (5, 205) do

A1(21) 316053

(22) 96 09 10

6(51) F41H 5/00

(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
Zielonka
(72) Wiśniewski Adam, Lis Jerzy, Uciński Marek,
Sikorski Paweł
(54) Pancerz pasywny
(57) Przedmiotem wynalazku jest pancerz pasywny, służący
do ochrony przed pociskami przeciwpancernymi, zbudowany z
zasadniczej, metalowej, wewnętrznej warstwy ochronnej (1)
oraz zewnętrznej warstwy ochronnej, składającej się z prostopadłościennych, metalowych kaset (2), wypełnionych warstwa
mi ceramicznymi (3) i mieszaniną (4), zawierającą drobne
elementy ceramiczne, zmieszane korzystnie z klejem i/lub beto
nem. Kasety (2) zamocowane są rozłącznie do zasadniczej,
wewnętrznej warstwy ochronnej (1) za pomocą różnych elemen
tów łączących i dociskowych, na przykład w postaci prowadnic
(5), korzystnie o poprzecznym przekroju teownika lub ceownika,
w które wsunięte są kasety (2), zablokowane w prowadnicach
(5) za pomocą listw usztywniających (6), wciśniętych między
kasety (2), a prowadnice (5). Kasety (2) mogą być także zamo
cowane są do zasadniczej, wewnętrznej warstwy ochronnej (1)
poprzez płytki z otworami, przez które przechodzą śruby, przy
czym płytki dociskają częścią swych dolnych powierzchni do
górnych powierzchni kaset (2), zaś otwory znajdują się nad
obszarami nie objętymi kasetami (2). Według innych wersji
wynalazku, kasety (2) dociskane są do zasadniczej, wewnętrz
nej warstwy ochronnej (1) poprzez kształtowniki, korzystnie o
poprzecznym przekroju kątownika lub teownika, stanowiące
górny koniec elementów dociskowych, korzystnie szybkozłączy
typu dźwigniowego lub śrubowego albo boczne ściany kaset
(2) wyposażone są w zaczepy, z którymi sczepione są zaczepy,
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stanowiące górne końce elementów dociskowych, korzystnie
ww. szybkozłączy. Dolne końce elementów dociskowych zamo
cowane są do zasadniczej metalowej, wewnętrznej warstwy
ochronnej (1) pancerza. Ponadto kasety (2) mogą być łatwo i
sprawnie montowane lub demontowane z pancerza.

(7 zastrzeżeń)
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niną zapalającą (18), której ok. 80% przedostaje się przez otwór
przebity strumieniem kumulacyjnym, odłamkami powstałymi w
wyniku fragmentacji głowicy oraz wpadającym za przeszkodę
gorącym, kilkukilogramowym silnikiem rakietowym wraz z
częścią ładunku startowego, powodując znaczne zwiększe
nie jej skuteczności niszczenia celów, zwłaszcza lekko opan
cerzonych.

(7 zastrzeżenie)

A1(21) 315993 (22) 96 09 09 6(51) F42B 15/00
(71) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii,
Warszawa
(72) Wiśniewski Adam, Wertejuk Zbigniew,
Majewski Krzysztof, Serarinowicz Jacek
(54) Głowica przebijająco-zapalająca
(57) Głowica przebijająco-zapalająca do granatnika prze
ciwpancernego wyposażona jest w części wierzchołkowej w
głowicową część (1) zapalnika (2), czepiec balistyczny (3) oraz
ładunek kumulacyjny, składający się z wkładki kumulacyjnej (4)
i kruszącego materiału wybuchowego (5). Głowicowa część (1)
zapalnika (2) usytuowana jest wewnątrz stożka, utworzonego
przez wkładkę kumulacyjną (4), natomiast denna część zapal
nika (2), wyposażona w detonator (11), osadzona jest w tulei (8),
w pojemniku (15) składającym się z rury i skorupy (17), napeł
nionym ciekłą mieszaniną zapalającą (18), palącą się pod wpły
wem zetknięcia z powietrzem. Ładunek kumulacyjny i pojemnik
(15) połączone są za pomocą pierścienia pośredniego (7). Do
tylnej powierzchni pierścienia dociskowego (13), osadzonego
w tulei (8), zamocowany jest mieszek (14), zapobiegający po
wstawaniu zbyt dużego ciśnienia mieszaniny zapalającej (18)
wewnątrz pojemnika (15) podczas wzrostu temperatury otocze
nia, a przez to zapobiegający powstawaniu zbyt dużych naprę
żeń w materiale głowicy. W części dennej głowica posiada
pierścień (19), do którego przykręcany jest silnik rakietowy.
Głowica razi cel strumieniem kumulacyjnym, palącą się miesza-

DZIAŁ G

FIZYKA
A1(21) 316092

(22) 96 09 12

6(51) G01B 7/00

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Weroński Andrzej, Hejwowski Tadeusz
(54) Urządzenie do pomiaru wydłużenia
(57) Urządzenie do pomiaru wydłużenia składa się z uchwy
tu (1), wewnątrz którego znajduje się para okładek (2) i osłon (4)
oraz z elementów (6) dociskowych. Pomiędzy parą płaskich
okładek (2) znajduje się zawiesina (3) kulistych jednakowych
cząstek z materiału dielektrycznego w cieczy dielektrycznej, zaś
okładki (2) są umieszczone wewnątrz pary osłon (4), tworzących
wraz z elementem (5) sprężystym, który dotyka do końca jednej
okładki (2), zamknięte naczynie, natomiast osłony (4) są dociskane
do siebie za pomocą elementu (6) sprężystego, umieszczonego

wewnątrz uchwytu (1). Osłony (4) wykonane są z materiału
elastycznego, nieprzewodzącego prądu elektrycznego.

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 315985 (22) 96 09 06 6(51) G01K 7/34
(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Żukowski Paweł, Partyka Janusz, Szostak
Jurij, Rodzik Andrzej
(54) Półprzewodnikowy czujnik temperatury
(57) Półprzewodnikowy czujnik temperatury, zwłaszcza do
pomiarów w zakresie 100-300 K, charakteryzuje się tym, że
pomiędzy okładkami (2,3) kondensatora umieszczona jest war
stwa (1 ) półprzewodnika CdFeSe, zawierającego Fe w koncen
tracji 5-15% wag.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Sposób i urządzenie do badania odporności
materiałów na zużycie erozyjne
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do
badania odporności na zużycie erozyjne materiałów w wa
runkach wpływu temperatur obciążeń w kontrolowanych
atmosferach. Urządzenie składa się z walcowej komory (1) ze
zdejmowalnymi pokrywami. Wewnątrz większej pokrywy znaj
duje się okienko obserwacyjne oraz przepusty próżniowe do
wyprowadzenia sygnału termopary, zainstalowanej w komorze
(1) oraz do zasilania urządzenia grzejnego (7). Płaską próbkę
(4) badanego materiału mocuje się w uchwytach (3), chłodzo
nych przepływem wody lub gazu, mających przeguby (5) kulo
we. Górny uchwyt (3) jest połączony z czujnikiem siły maszyny
wytrzymałościowej, a dolny uchwyt (3) połączony jest z ruchomą
belką tej maszyny. Komora (1) badawcza związana jest na stałe
z kolumnami maszyny wytrzymałościowej za pomocą podpory
(2) z uchwytami. Uchwyty (3) przechodzą przez tuleje, wspawane w pobocznicę komory (1) badawczej, a miejsce przeprowa
dzenia uchwytów zabezpieczone są materiałem z włókien
ceramicznych i mieszkami (6) sprężystymi. Pył, używany w
próbie erozji, podawany jest z zasobnika (10) do dyszy, zasila
nej sprężonym powietrzem i w rurce (8) akceleracyjnej doznaje
przyspieszenia

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 316059

(22)96 0911

6(51) G01N 9/00

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.
Staszica, Kraków
(72) Buczek Bronisław, Vogt Elżbieta
(54) Przyrząd do wyznaczania gęstości nasypowej
(57) Przyrząd składa się z zamkniętego w obudowie (1)
elektromagnetycznego zespołu wstrząsającego oraz z wyposa
żenia dodatkowego. Zespół wstrząsający zaopatrzony jest w
trzpień ubijający (3) umieszczony w osłonie (2), która połączona
jest z tacką (4). Wyposażenie dodatkowe stanowią kubki staiowe
(5) wraz z pierścieniami przedłużającymi (6).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 323257 (22)9605 02 6(51) G01N 21/77
(31) 95
1396
(32) 95 05 12
(33) CH
(86) 9605 02 PCT/EP96/01817
(87) 961114 WO96/35940 PCT Gazette nr 50/96
(71) NOVARTIS AG,Bazylea,CH
(72) Neuschàfer Dieter, CH; Duveneck Gert
Ludwig, DE; Pawlak Michael, DE; Pieles
Uwe, DE; Budach Wolfgang, CH
(54) Platforma czujnikowa i sposób równoległej
detekcji wielu analitów z wykorzystaniem
luminescencji pobudzanej nadkrytycznie

A1 (21) 316093 (22) 96 09 12 6(51) G01N 19/00
(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Hejwowski Tadeusz

(57) Wynalazek dotyczy platformy (8) czujnikowej opartej na
co najmniej dwóch planarnych, oddzielnych, nieorganicznych
dielektrycznych obszarach (1) falowodowych na wspólnym
podłożu oraz sposobu równoległego nadkrytycznego pobudza
nia i detekcji luminescencji identycznych lub różnych anaiitów.
Wynalazek dotyczy również zmodyfikowanej platformy
czujnikowej, która jest złożona z platformy czujnikowj posiada
jącej planarne, oddzielne, nieorganiczne dielektryczne obszary
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faiowodowe i jedną lub więcej faz organicznych unieruchomio
nych na nim. Dalszym przedmiotem wynalazku jest stosowanie
platformy czujnikowej lub zmodyfikowanej platformy czujniko
wej w metodzie detekcji luminescencji do ilościowego badania
powinowactwa i do selektywnego ilościowego oznaczania
składników luminescencyjnych optycznie nieprzezroczystych
roztworów.
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rozpuszczalników sklasyfikowanych w grupie zerowej według
klasyfikacji Snydera, zanurzając dolną krawędź płytki w fazie
ruchomej do poziomu położonego poniżej analizowanej
substancji i punktów zetknięcia dolnych końców z boczny
mi krawędziami płytki, zamyka się komorę chromatograficzną,
przetrzymuje się w niej płytkę do chwili zwilżenia całego adsor
bentu płytki przez fazę ruchomą, po czym wyjmuje się płytkę z
komory chromatograficznej i odparowuje fazę ruchomą z adsor
bentu płytki.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 315903 (22) 96 09 03 6(51) G01N 33/00
(75) Barbasiewicz Ferdynand, Strzeniówka
(54) Przyrząd do klawikowania
(57) Przyrząd do klawikowania, będący smukłym walcem,
ma w części środkowej (1) swej długości średnicę korzystnie o
połowę mniejszą od pozostałej części górnej (3) i części dolnej
(4) walca, przy czym część środkowa (1), przewężona ma po
wierzchnię moletowaną lub piaskowaną, natomiast część dolna
(2) walca ma na końcu wolnym stożek o kącie ostrym, a część
górna (3) walca ma na końcu wolnym symetryczne ścięcia
boczne (5), tworzące ostrze, które z kolei ma symetryczne sta
żowania w płaszczyźnie pionowej, prostopadłej do ścięć bocz
nych (5), korzystnie o kącie 15° od poziomu.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 316052 (22) 96 09 10 6(51) G01N 30/38
(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
Zielonka
(72) Błądek Jan, Miszczak Maciej
(54) Sposób rozwijania chromatogramów
cienkowarstwowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób rozwijania chro
matogramów cienkowarstwowych w warunkach równowago
wych. Polega on na tym, że część adsorbentu usuwa się z płytki
chroamtograficznej poprzez wykonanie w nim rowków do głę
bokości podłoża płytki lub poprzez wykonanie dwóch nacięć
płytki, których dwa górne końce usytuowane są poniżej górnej
krawędzi płytki, zaś dolne końce dochodzą do bliższych im
bocznych krawędzi płytki, przy czym rowki lub nacięcia nie
przecinają się ani nie stykają. W górnej i środkowej części płytki
rowki lub nacięcia korzystnie są równoległe względem siebie, a
w dolnej części płytki rozchodzą się, sięgając jej bocznych
krawędzi, korzystnie w postaci odcinków symetrycznych wzglę
dem pionowej osi płytki.
Następnie na adsorbent płytki, w dolnej jej części, mię
dzy rowkami lub nacięciami, korzystnie 10 mm od dolnej krawę
dzi płytki, naprzeciw odcinka górnej krawędzi płytki, którego
skrajne punkty wyznaczone są prostopadłymi rzutami górnych
końców rowków lub nacięć na górną krawędź płytki, dozuje się
roztwór analizowanej substancji, odparowuje rozpuszczalnik
zadozowanego roztworu analizowanej substancji z adsorbentu
płytki, umieszcza się płytkę z analizowaną substancją w komo
rze chromatograficznej, zawierającej fazę ruchomą o małej sile
elucji, korzystnie stanowiącą rozpuszczalnik lub mieszaninę

A1(21) 315922 (22) 96 09 02 6(51) G01N 33/00
(71) Schneider Zenon, Poznań; Akademia
Rolnicza, Poznań
(72) Schneider Zenon
(54) Model błony biologicznej
(57) Przedmiotem wynalazku jest model błony biologicznej,
składający się z mocowanych przesuwnie i odejmowalnie na
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płaskiej powierzchni (10) elementów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) o
różnych kształtach i barwie, odzwierciedlających składniki stru
kturalne i funkcjonalne błony, przy czym właściwościom i fun
kcjom każdego ze składników błony odpowiada element o
określonym kształcie i barwie, a na powierzchniach tych ele
mentów są naniesione strukturalne wzory chemiczne i nazwy
związków reprezentowanych przez te elementy.

(U zastrzeżeń)

53

dzony pakiet elektroniki spawarki, a następnie wykonuje się
naprawę i reguiację uszkodzonego pakietu w urządzeniu kon
trolnym (F1) poza stanowiskiem roboczym spawarki.
Urządzenie (F1) do kontroli pakietów elektroniki, zwła
szcza spawarek posiada zasilacz, zadajnik napięć, gniazda
badanych pakietów elektroniki, oraz tester 0~1 ) • Tester (T1 ) ma
zespół przełączników klawiszowych oraz zespół diod
świetlnych współdziałających w trakcie wykonywania na
prawy i regulacji pakietów zasilacza i pakietów zapłonników
tyrystorowych spawarki umieszczonych w odpowiednich
gniazdach urządzenia (F1).
Wszystkie podzespoły urządzenia (F1) umieszczone są
w przenośnej obudowie. Urządzenie (F1) umożliwia szybką i
bezpieczną regulację pakietów elektroniki w dogodnych warun
kach poza stanowiskiem pracy spawarki.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 323316

(22)96 05 08 6(51) G01N 33/574

(31) 95 439922

(32) 95 05 12

(33) US

(86) 96 05 08 PCT/IB96/00418
(87) 961114 W096/35955 PCT Gazette nr 50/96
(71) CHIRON DIAGNOSTICS
CORPORATION, East Walpole, US
(72) Tewari Prakash G
(54) Sposób diagnozowania raka prostaty
(57) Opisano sposób diagnozowania raka prostaty u ssa
ków, który obejmuje dostarczanie surowicy od ssaka. Do suro
wicy dodawany jest PSA, po czym dokonuje się pomiaru ilości
powstających kompleksów ACT-PSA. Na podstawie ilości powstająych kompleksów ACT-PSA określa się, czy ssak ma raka
prostaty. Opisano również sposób izolowania specyficznej dia
raka prostaty postaci ACT, zdolnej do tworzenia stabilnego
kompleksu z PSA.

(20 zastrzeżeń)
A1 (21) 315990

(22) 96 09 06 6(51) G01R 31/00

(71) Fabryka Zmechanizowanych Obudów
Ścianowych FAZOS S.A., Tarnowskie Góry
(72) Sidorczuk Jerzy
(54) Sposób i urządzenie do kontroli pakietów
elektroniki, zwłaszcza spawarek
(57) Sposób kontroli pakietów elektroniki, zwłaszcza spawa
rek poiega na tym, że najpierw lokalizuje się za pomocą testera
(T1) wchodzącego w skład urządzenia kontrolnego (F1) uszko

A1(21) 323317

(22) 96 05 08

(31) 95 113676

6(51) G01S 13/42
G01S 13/536
G01S 13/91
(32) 95 05 09
(33) IL

(86) 96 05 08 PCT/US96/06440
(87) 96 1114 W096/35961 PCT Gazette nr 50/96
(71) EL-AR ELECTRONICS LTD, Or Yehuda,
IL
(72) Longman David
(54) Radar, zwłaszcza do detekcji ceiów na płycie
lotniska
(57) Radar, zwłaszcza do detekcji ceiów na płycie lotniska,
składa się z anteny nadawczej (116), nadajnika (110), emitują
cego przez antenę nadawczą (116) zasadniczo liniowo modulo
wany częstotliwościowe sygnał CW, monoimpulsowej anteny
odbiorczej (118) oraz monoimpulsowego odbiornika, który od
biera, przez antenę odbiorczą (118), co najmniej jedno echo od
celu na płycie lotniska, generuje azymutalne sygnały różnicowe
i sumacyjne i określa położenie celu na podstawie bieżących
sygnałów sumacyjnych i różnicowych oraz orientacyji anten.

(15 zastrzeżeń)
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A1(21) 323142
(31) 95TO
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(22) 96 05 09
364

6(51) G05D 23/13

(32) 95 0510

(33) IT

(86) 96 05 09 PCT/US96/06573
(87) 961114 W096/35984 PCT Gazette nr 50/96
(71) MASCO CORPORATION, Taylor, US
(72) Knapp Alfons
(54) Termostatyczny kranowy zawór mieszający
(57) Regulator termostatyczny do jednouchwytowego zawo
ru mieszającego (12) ma czujnik (32) zamontowany w komorze
(34) wody wymieszanej, przeznaczony do wyznaczania tempe
ratury wody wylotowej. Czujnik jest podłączony do zaworu (20),
który jest zamontowany w przewodzie (18) doprowadzającym
zimną wodę, ograniczając dopływ zimnej wody, kiedy tempera
tura wody w przewodzie (16) gorącej wody spadnie poniżej
temperatury zadanej.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 323161

(22) 96 04 11

(31) 95 19516707
95 19519935
95 19542167

6(51) G02B 6/38
HOIR 13/66
(32) 95 05 06 (33) DE
95 06 05
DE
951111
DE

(86)96 0411 PCT/EP96/01549
(87) 96 11 07 W096/35133 PCT Gazette nr 49/96
(71) GEBR. MERTEN GMBH & CO. KG,
Wiehl, DE
(72) Erbse Karl-Urlich, Gringmann Klaus,
Schmidt Helmut, Stefanski Manfred,
Vicktorius Richard
(54) Elektryczne złącze wtykowe
(57) Gniazdo wtykowe (10) służące do przyłączania wtyczki
(15) do zainstalowanych przewodów zasilających (17) posiada
na swoim cokole (12) obudowę (18), w której jest umieszczone
elektroniczne przyłącze szyny (BA). Przyłącze szyny jest dołą
czone do również zainstalowanej szyny transmisyjnej. Sygnały,
które są wysyłane z przyłącza szyny (BA) są przekształcane
przez przetwornik fotoelektryczny (21) na sygnały optyczne i
przesyłane do wtyczki (15). We wtyczce (15) znajduje się zakoń
czenie światłowodu (23), który przechodzi przez przyłączony
przewód (24) razem z elektrycznymi przewodami zasilającymi.
W ten sposób sygnały w przewodzie (24) przepływają jako
sygnały świetlne i nie mogą na nie oddziaływać zakłócenia
elektryczne.

(23 zastrzeżenia)

A1(21) 323149

(22) 95 05 05

6(51) G06K 7/08
G07F 7/02

(86) 95 05 05 PCT/BR95/00028
(87) 96 1107 W096/35188 PCT Gazette nr 49/96
(71) TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS
S/A - TELEBRÁS, Campinas, BR
(72) Dos Santos Gildemar, Elias Marcos Biscaro,
Fernandes Rubens Ramos
(54) Sposób udzielania kredytu z
zabezpieczeniem przed oszustwem na
kartach indukcyjnych
(57) Wynalazek odnosi się do procesu odczytu i spalania
kredytów na debetowych kartach indukcyjnych na podstawie
podziału zespołu komórek kredytowych na sektory (113, 111,
114, 112, 120', 120"), w celu udzielania kredytów, w którym
wszystkie komórki kredytowe każdego sektora mają być spalo
ne przed przejściem do następnego sektora. Kolejność spalania
komórek kredytowych jest pseudolosowa i normalizowana, jest
niezmienna względem ustawienia wskaźnika (107, 108, 109,
110) zawartego na samej karcie. Po włożeniu karty do głowicy
odczytującej, dokonywane jest nanoszenie na mapę położeń
wszystkich nie spalonych i spalonych komórek i jest porówny
wane z wymienioną kolejnością spalania. Gdy któraś karta jest
niezgodna z normalizowaną kolejnością spalania, jest rozważa
na jako oszukańcza i będzie natychmiast odrzucona.

(9 zastrzeżeń)
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55

(22) 96 09 04

6(51) G07C 1/30
G07D7/00
f71) INTELPARK Sp. z o.o, Katowice
(72) Ling Eugeniusz, Płachetka Piotr, Grabowski
Krzysztof
(54) Mechanizm zabezpieczający przed
włożeniem imitacji karty do parkomatu

(57) Mechanizm zabezpieczający przed włożeniem imitacji
karty do parkomatu składający się z dwu kształtowych elemen
tów z tworzywa sztucznego tworzących szczelinę do wkładania
karty, gdzie jeden z tych elementów jest elementem górnym a
drugi dolnym, charakteryzuje się tym, że element górny posiada
dwie odchylné dźwignie boczne, prawą i lewą, zaś element
dolny posiada dwie prowadnice, prawą (3) i lewą (4) oraz
ściankę zaporową (7), przy czym dźwignie boczne jak rów
nież prowadnice (3,4) usytuowane są symetrycznie względem
szczeliny.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 323239

(22) 96 04 24

(31) 95 19516741

6(51) G06K19/16

(32)95 05 06

(33) DE

(86) 96 04 24 PCT/DE96/00747
(87) 96 11 07 W096/35191 PCT Gazette nr 49/96
(71) LEONHARD KURZ GMBH & CO., Fürth,
DE
(72) Stork Wilhelm
(54) Układ strukturalny dyfrakcyjny
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ strukturalny dyfra
kcyjny, składający się z co najmniej jednego obszaru powierz
chni, zawierający co najmniej jedną strukturę dyfrakcyjną,
zwłaszcza dla rozróżnialnych wizualnie elementów zabezpie
czających dla papierów wartościowych, na przykład bankno
tów, kart kredytowych, dowodów lub czeków względnie innych
wymagających zabezpieczenia przedmiotów. Aby utrudnić fał
szowanie, zwłaszcza kopiowanie, takiego układu strukturalnego
zaproponowano, że dla wytworzenia określonych informacji
optycznych w określonych kierunkach obserwacji w co najmniej
jednym obszarze powierzchni znajdują się obszary częściowe
(10, 12, 14) o strukturze (16, 18, 20) identycznej, poza struktu
ralnym parametrem głębokości optycznej, przy czym głębokość
optyczna struktury (16,20) jest stała w jednym obszarze częścio
wym (10, 14), różni się natomiast od głębokości optycznej
struktury (18) drugiego obszaru częściowego (12).

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 323306

(22) 96 05 09

(31) 95 9509582

6(51) G07F 7/08

(32) 95 05 11

(33) GB

(86) 96 05 09 PCT/GB96/01104
(87) 961114 WO96/36025 PCT Gazette nr 50/96
(71) MONDEX INTERNATIONAL LIMITED,
Londyn, GB
(72) Everett David Barrington, Viner John,
Bailey Alan
(54) System przekazywania walorów
(57) Przedmiotem wynalazku jest system przekazywania wa
lorów między portfelami elektronicznymi, zwykle w postaci tak
zwanych kart IC lub kart "inteligentnych" ("smart"), przez urzą
dzenie pośredniczące. W celu kontrolowania przepływu walo
rów między portfelami proponuje się hierachiczną strukturę
klas. Osiąga się ją przez przydzielenie każdemu portfelowi
określonej klasy, która narzuca warunki, pod którymi walory
mogą być przekazywane do i od (głównie od) portfela. Tak więc
każdy portfel przechowuje w pamięci reprezentację swojej włas
nej klasy, wraz z listą tych klas, do których portfel może przeka
zywać walory.

(12 zastrzeżeń)
A1(21) 323313

(22) 96 05 14

(31) 95 9509762
95 9509763
95 9509766

6(51) G07F 7/08

(32) 95 05 15
95 0515
95 0515

(86)96 0514 PCT/GB96/01146

(33) GB
GB
GB
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(87) 96 H 21 W096/36947 PCT Gazette nr 51/96
(71) MONDEX INTERNATIONAL LIMITED,
Londyn, GB
(72) Everett David Barrington, Richards Timothy
Philip
(54) System przekazywania walorów z
odtwarzaniem transakcji
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest system przekazywania
walorów, do przekazywania walorów w transakcjach między
portfelami elektronicznymi w charakterze gotówki elektroni
cznej, wyposażony w procedurę odtwarzania przerwanych
transakcji, przy czym aktualny rejestr raportowy przechowuje
komunikaty transakcyjne po ich wysłaniu. Po stwierdzeniu błędu
urządzenie pośredniczące IFD może wydać rozkaz kontynuacji
płatności w celu ponownego wysłania komunikatu ostatniej
transakcji i kontynuowania transakcji.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 315929

(22) 96 09 03

6(51) G 0 8 B 17/12

A1(21) 323296
(31) 95

464
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(22) 96 04 19

6(51) G 0 9 F 17/00

(32) 95 04 21 (33) D K

(86) 96 0 4 1 9 PCT/DK96/00176
(87) 9610 24 W096/33482 PCT Gazette nr 47/96
(75) Thostrup Christian, Copenhagen, DK;
Christensen John, Greve, DK
(54) Flaga z urządzeniem do utrzymywania jej w
pozycji rozciągniętej
(57) Flaga składa się z elastycznego pręta (1 ), którego końce
są utrzymywane w kieszeniach (2 i 3), znajdujących się wzdłuż
górnego boku (4) flagi i boku (5) flagi znajdującego się przy
maszcie. Dzięki kieszeniom (2) i (3) omawiany elastyczny pręt
(1 ) jest dokładnie umocowany i leży w płaszczyźnie flagi tworząc
krzywą, rozciągającą się w kierunku górnego narożnika flagi,
sąsiadującego z masztem flagowym. Flaga jest korzystnie
wyposażona w uchwyt (6) na pręt (1), znajdujący się na jej
powierzchni, między kieszeniami (2 i 3), który składa się z paska
flagi, powstałego w wyniku wykonanych na niej dwóch
krótkich nacięć (7 i 8).

(5 zastrzeżeń)

(71) Zakład Urządzeń Dozymetrycznych
P O L O N - A L F A Sp. z o.o., Bydgoszcz
(72) Kozieja L e o n , Kozłowski J a n
(54) Czujka płomienia
(57) Przedmiotem wynalazku jest czujka płomienia działają
ca pod wpływem promieniowania podczerwieni migotającego z
częstotliwością od 3 do 30 Hz, która służy do samoczynnego
ostrzegania przed zagrożeniem pożarowym.
Czujka zawiera układ stałej czasowej (S) oraz sprzężony
pojemnościowo ze wzmacniaczem (W) dzielnik napięcia, który
jest złożony z rezystora (Ri) i fotodiody (D). Czujnika charakte
ryzuje się tym, że równolegle z układem stałej czasowej (S) oraz
układem progowym (P) włączony jest klucz (K) sterowany gen
eratorem (G).

(1

zastrzeżenie)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1(21) 321998

(22) 97 09 08

(31)96 963800

6(51) HOIR 4/48
HOIR 13/20
(32)96 0910 (33) NO

(71) A/S Elektrokontakt, Sandvika, NO
(72) Huse Per

(54) Złączka
(57) Przedmiotem wynalazku jest złączka do łączenia jedne
go lub większej liczby nieizoiowanych przewodów elektrycz
nych, zawierająca część główną (4), wykonanąz blachy z metalu
o dobrym przewodnictwie elektrycznym i mającą obszary styku
(7, 7A) do współdziałania z wsuniętym przewodem oraz zawie-
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rająca element sprężynowy, przystosowany do dociskania wsu
niętego przewodu do obszaru styku (7, 7A) i umożliwiający
blokowanie, zabezpieczające przed przypadkowym wysunię
ciem się przewodu ze złączki, charakteryzująca się tym. że
element podpierający (8) jest umieszczony co najmniej naprze
ciw wewnętrznej części obszarów styku (7, 7A), jest nachylony
względem tej wewnętrznej części obszarów styków (7, 7A) i
przebiega w odstępie, zapewniającym połączenie pomiędzy
końcem (2A) wsuniętej żyły (2) przewodu (1) z obszarami
styku (7, 7A).

(6 zastrzeżeń)

A1(21) 316049

(22) 96 09 10

57
6(51) H02H 7/22

(71) Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji
Górnictwa EMAG, Katowice
(72) Kowalski Zbigniew, Krasucki Florian
(54) Układ koordynacji zabezpieczeń
przepięciowych w górniczych sieciach
niskonapięciowych
(57) Układ charakteryzuje się tym, że między transforma
torem (1), a wyłącznikiem zabezpieczeniowym (2) jest równo
legle przyłączony, połączony w trójkąt, trójfazowy warystorowy
ochronnik przepięciowy (A). Między tym wyłącznikiem (2) i
stycznikiem (3) jest włączony, skojarzony w gwiazdę, drugi
trójfazowy warystorowy ochronnik przepięciowy (B), a także
między stycznikiem (3) i silnikiem (4) przyłączony jest, skojarzo
ny w trójkąt, trzeci trójfazowy warystorowy ochronnik przepię
ciowy (C). W odmianie wynalazku jest ponadto równolegle
przyłączony pomiędzy wyłącznikiem zabezpieczeniowym (2) i
stycznikiem (3), połączony w gwiazdę, czwarty trójfazowy wary
storowy ochronnik przepięciowy, którego punkt gwiazdowy jest
połączony z ziemią jednofazowym warystorowym ochronnikiem
przepięciowym.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 323105

(22) 96 03 27

(31) 95 19516338
(86)
(87)
(75)
(54)

6(51) HOIR 4/50

(32) 95 05 04

(33) DE

96 03 27 PCT/EP96/01347
961107 W096/35242 PCT Gazette nr 49/96
Feistkorn Vera, Bamberg, DE
Zacisk dla przewodów elektrycznych

(57) Wynalazek dotyczy zacisku dla przewodów elektrycz
nych łączącego w sposób rozłączny, przewód elektryczny w
postaci drutu lub skrętki z przewodzącą elektrycznie szyną
stykową, przy czym przewód jest dociskany względem szyny
stykowej (8) za pomocą tarczy zaciskowej (3), ułożyskowanej
obrotowo w obudowie (1), podczas jej ruchu wychylnego.
Tarcza zaciskowa (3) posiada ostrze (7), które wraz z przeciwostrzem (13) na szynie stykowej (8) oddziela izolację od prze
wodu (14) przy wychylaniu tarczy zacisku (3), a przy dalszym
wychylaniu tarczy zacisku (3) dociska odizolowaną część prze
wodu (14) względem szyny stykowej w obszarze zacisku (6)
dołączonym do ostrza (7), przy czym to połączenie może być w
razie potrzeby rozłączone poprzez nacisk na nosek zatrzaskowy
(11) odpowiedniego narzędzia.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 323319

(22) 96 02 19

6(51) H02K1/14

(31) 95 19518286
(32) 95 05 18 (33) DE
96EP 9600002
96 0103
WO
(86) 96 0219 PCT/EP96/00687
(87) 96 11 21 WO96/37029 PCT Gazette nr 51/96
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(71) GERHARD GEIGER GMBH & CO.,
Bietigheim-Bissingen, DE
(72) Grüdl Josef
(54) Płytka do maszyn elektrodynamicznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest płytka (10) do obwodu
magnetycznego maszyny elektrodynamicznej ze środkowym
otworem (12) i rozmieszczonymi wokół tego otworu (12), seg
mentami (14,16), z ramionami (18, 20) mającymi ukierunkowa
ne promieniowo i ewentualnie rozpościerające się obwodowo
skrzydełka (22, 24), które to ramiona wyznaczają dostępne
od strony promieniowo zewnętrznej żłobki uzwojeniowe (30) z
otworami (32) ukształtowanymi w strefie wolnych promienio
wych końców ramion (20). Otwory (32) mogą być zamknięte
przez zagięcie ramion (18, 20) i/lub skrzydełek (22, 24).

A1(21) 323192

(22) 96 02 23

(16 zastrzeżeń)
(31) 95 438134

6(51) H03K19/00
H04L 25/02
H04B 3/02
(32) 95 05 08 (33) US

(86) 96 02 23 PCT/GB96/00405
(87) 961114 W096/36114 PCT Gazette nr 50/96
(71) INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, Armonk,
US
(72) Beers Gregory Edward, Frankeny Richard
Francis, Smadi Mithkal Moh'd
(54) Zasilacz-odbiornik z dwukierunkową linią
przesyłową

A1(21) 323106 (22) 96 04 12 6(51) H02M 1/12
(31) 95 95870040
95 95870058

(32) 95 04 21
95 05 22

(33) EP
EP

(86) 96 0412 PCT/BE96/00039
(87) 96 10 24 W096/33548 PCT Gazette nr 47/96
(71) GEC ALSTHOMACEC TRANSPORT
S.A., Charleroi, BE
(72) Bou Saada Johnny, Colignon Philippe
(54) Sposób przetwarzania fal PWM oraz
urządzenia do stosowania tego sposobu
(57) Sposób przetwarzania fal PWM jest przeznaczony do
inwertera napięcia !ub sterowanego napięciem prostownika,
zawierającego co najmniej jedną parę przełączników, kontro
lowanego przez modulator i dyskryminator. Zgodnie z tym
sposobem do dyskryminatora podaje się dwa zadane sygnały
sterujące, skorygowane zależnie od kierunku prądu w obciąże
niu lub źródle. Zadany sygnał sterujący skorygowany dla prądu
wyjściowego ma stan wysoki wydłużony o opóźnienie na przej
ście ze stanu wysokiego do niskiego, natomiast zadany sygnał
sterujący skorygowany dla prądu wejściowego ma stan niski
wydłużony o opóźnienie na przejście ze stanu niskiego do
wysokiego. Stan wysoki definiuje się jako stan gdy przełącznik
podłączony do najbardziej dodatniego obciążenia jest za
mknięty, zaś przełącznik połączony z najbardziej negatywnym
obciążeniem jest otwarty, natomiast stan niski definiuje się
jako jego odwrotność.

(5 zastrzeżeń)

(57) Ujawnione są sposób i urządzenie do nadawania i
odbioru sygnałów logicznych reagujących na zewnętrzne wej
ściowe dane cyfrowe i sygnały sterowania. Układ odniesienia
(10, 22) dostarczający pierwszy i drugi sygnał odniesienia jest
wspólny dla układu wytwarzającego i odbierającego sygnały.
Układ wytwarzający sygnały zawiera źródło sygnałów (12) dołą
czone do linii przesyłowej (24) dla wytwarzania sygnału cyfro
wego o zmiennym poziomie i układ przełączania i regulacji
poziomu odniesienia /"układ RLA/S7 (10), który reaguje na
wejściowe dane cyfrowe i pierwszy sygnał odniesienia. Układ
RLA/S jest dołączony do źródła sygnałów dla selekcji poziomu
sygnału cyfrowego o zmiennym poziomie i dostarczania sygna
łu przełączania. Wyjście źródła sygnałów jest więc regulowane
i przełączane tak, że źródło sygnałów wytwarza sygnał cyfrowy
dla linii przesyłowej, który nadąża za wejściowymi danymi cy
frowymi przy wybranym poziomie sygnału wyjściowego.
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Układ odbierający sygnały zawiera układ (14) o zmien
nej impedancji wejściowej dołączony do linii przesyłowej, który
reaguje na drugi sygnał odniesienia dla odbioru sygnałów cy
frowych o zmiennym poziomie z linii przesyłowej. Zawiera on
także układ detekcyjny (14,16) dołączony dla odbioru sygnałów
cyfrowych o zmiennym poziomie z układu o zmiennej impedan
cji wejściowej.
Układ detekcyjny reaguje na pierwszy sygnał odniesie
nia i wykrywa stany logiczne sygnałów cyfrowych o zmiennym
poziomie, określane przez pierwszy sygnał odniesienia.
Układ detekcyjny przetwarza także wykrywane stany logi
czne w odpowiednie sygnały logiczne o określonych pozio
mach wyjściowych.

(14 zastrzeżeń)
A1(21) 323251

(22) 96 03 21

(31) 95 439839
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

6(51) H04B 7/00
H04J 1/00
H04J 11/00
(32) 95 05 12 (33) US

96 03 21 PCT/US96/03315
961114 W096/36135 PCT Gazette nr 50/96
MOTOROLA INC, Schaumburg, US
Siwiak Kazimierz
Urządzenie do równoczesnej łączności z
wieloma prędkościami

A1(21) 323297
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(22) 97 02 11

(31) 96 60012170

6(51) H04J 14/02

(32) 96 02 23

(33) US

(86) 97 0211 PCT/US97/01679
(87) 97 08 28 W097/31442 PCT Gazette nr 37/97
(71) CORNING INCORPORATED, Corning,
US
(72) Bhagavatula Venkata A
(54) Wieloodbiciowy multiplekser demultiplekser
(57) Sygnały optyczne są rozdzielane odpowiednio do ich
długości fali przez generator (26) różnicy długości dróg optycz
nych, sprzęgający tor (12) pojedynczy, przenoszący wiele syg
nałów o różnych długościach fali z wieloma torami (52, 54, 56,
58) przenoszącymi osobno sygnały o poszczególnych długo
ściach fali. Generator (26) różnicy długości dróg optycznych
może być ukształtowany w postaci pakietu odbijającego, zawie
rającego pewien zestaw powierzchni częściowo odbijających,
do odbijania kolejnych części energii każdego z sygnałów o
różnych długościach fali w tory optyczne o różnych długo
ściach fali.

(72 zastrzeżenia)

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest system (500) przesyłania
komunikatów do nadawania komunikatu do zespołu abonenc
kiego (312). System (500) przesyłania komunikatów zawiera
wiele rozmieszczonych geograficznie nadajników (302-310)
przesyłania komunikatów, przy czym każdy nadajnik jest prze
znaczony do nadawania w pierwszym formacie modulacji, takim
jak FM, w pierwszej części transmisji, obejmującej informację
adresową, oraz w drugim formacie modulacji, takim jak OFDM,
w drugiej części transmisji, obejmującej dane komunikatu prze
syłane w ramkach. Informacja adresowa zawiera informację
charakteryzacji komunikatu, definiującą określoną częstość ra
mek. Druga część transmisji zawiera dane komunikatu przesy
łane w ramkach reprezentujących czasową sekwencję N bitów
danych przy określonej częstości ramek i przewiduje wiele
częstotliwości nośnych związanych z reprezentacją w domenie
częstotliwościowej sekwencji czasowej bitów danych. Określo
na częstość ramek liczbowo jest dopasowana do określonej
częstości symboli. Zespół abonencki (312) zawiera obwód do
odbierania i demodulowania obu formatów modulacji.

(23 zastrzeżenia)

A1(21) 316100

(22) 96 09 13 6(51) H04M 11/08
H04H 1/02
(75) Hermanowski Wojciech, Bydgoszcz
(54) Układ do sterowania systemami
elektronicznymi

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do sterowania syste
mami elektronicznymi, zapośrednictwem telefonicznych ukła
dów tonowych, którego istota polega na zastosowaniu modułu
wejściowego (3) i dekodera sygnału tonowego (4), który zamie
nia ten sygnał na kod cyfrowy lub sygnał analogowy sterujący
przystawkami (7, 8, 9,10).

(6 zastrzeżeń)
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(54) Układ obciążenia lampy wyładowczej
(57) Układ zawiera obwód rezonansowy (16) obciążenia za
wierający lampę wyładowczą (12), rezonansową cewkę indu
kcyjną (LR) i kondensator rezonansowy (CR) oraz przetwornik
prądu stałego w prąd przemienny, zawierający dwa przełączniki
(Qi, Q2) połączone szeregowo, pomiędzy przewodem szyno
wym (18) i przewodem odniesienia (20), we wspóinym węźle
(26). Przełączniki (Qi, Q2) zawierają węzeł sterujący (28) i węzeł
odniesienia, a napięcie pomiędzy węzłami określa ich stan
przewodzneia. Układ zawiera obwód zasilania (30) bramki z
zasilającą cewką indukcyjną (l_d) dołączoną do rezonansowej
cewki indukcyjnej (LR). Cewka indukcyjna (Ld) jest włączona
pomiędzy wspólny węzeł (26) i węzły sterujące (28). Układ
zawiera drugą cewkę indukcyjną (34) dołączoną szeregowo do
cewki indukcyjnej (Ld). Cewka indukcyjna (34) jest włączona
pomiędzy wspólny węzeł (26) i węzły sterujące (28), podobnie
jak dwukierunkowy stabilizator (36) napięcia.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 321931

(22) 97 09 04

(31)96 709062

6(51) H05B 41/14

(32)96 09 06

(33) US

(71) General Electric Company, Nowy York, US
(72) Nerone Louis Robert

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1(21) 105261 (22) 96 09 12
6(51) A01B 1/00
(75) Wojtyra Zygmunt, Warszawa
(54) Narzędzie do wycinania dołków w gruncie
(57) Narzędzie do wycinania dołków w gruncie charakte
ryzuje się tym, że część roboczą stanowi element w kształcie
spiralnej sprężyny (1), posiadającej na dole ostrze (2), a u góry
trwale połączonej z nagwintowaną tuleją (4) za pomocą prętów
(3). Z tuleją (4) jest połączony trwale, a zarazem rozłącznie,
dwustronnie nagwintowany trzonek (5) z pokrętłem (7).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105244

(22) 96 09 09

6(51) A23G 3/00

(75) Sokołowski Zbigniew, Szczecin; Sokołowski
Robert, Szczecin
(54) Element chwytowy lizaka
(57) Element chwytowy lizaka składa się z tarczy (1) wypo
sażonej w wypust (2). Po drugiej stronie tarczy (1) znajduje się
uchwyt (4) w kształcie obrączki, przeciętej poprzecznie tak, że
ma dwa końce usytuowane przeciwległe do tarczy. Średnica
wewnętrzna obrączki odpowiada w przybliżeniu średnicy palca
u ręki. Element chwytowy jest w całości wykonany ze sprężyste
go tworzywa sztucznego. Element chwytowy wraz z bryłą cukier
ka tworzy pierścionek z oczkiem, zaś rozcięta obrączka uchwytu
umożliwia sprężyste zamocowanie lizaka na palcach o różnych
wymiarach lub innych przedmiotach i umożliwia konsumowanie
lizaka bez ograniczania swobody ręki lub bez użycia ręki.

(7 zastrzeżeń)

U1 (21) 105262

(22) 96 09 12

6(51) A01B 1/00

(75) Wojtyra Zygmunt, Warszawa
(54) Narzędzie do wycinania dołków w gruncie
(57) Narzędzie do wycinania dołków w gruncie charakte
ryzuje się tym, że część roboczą narzędzia stanowi rura (1), która
posiada dwa współosiowe przecięcia (2), które ścięte po linii
śrubowej o przeciwnych kierunkach, wygięte do środka na
długości (L), tworzą dwa półobwody (3), których konstrukcja
umożliwia wcinanie części roboczej w ziemię i wyciąganie urob
ku. Rura (1) jest u góry połączona z nagwintowaną tuleją (5) za
pomocą prętów (4). Z tuleją (5) jest połączony trwale, a zarazem
rozłącznie dwustronnie nagwintowany trzonek (6) z tuleją (7) i
pokrętłem (8).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 107102

(22) 97 09 22

6(51) A47B 83/00

(75) Babraj Józef, Świdnica
(54) Zestaw mebli szkolnych
(57) Zestaw mebli szkolnych o rgulowanej wysokości
składa się ze stołu z pochylonym blatem (4) i połączonych
z nim krzeseł z siedziskami.
Zestaw charakteryzuje się tym, że stół z pochylonym
blatem połączony jest z dwoma krzesłami z siedziskami, wygię-
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tym pod kątem 150°-155° drągiem łączącym (7), usytuowanym
symetrycznie pomiędzy siedziskami i przymocowanym rozłącz
nie do belek wzdłużnych stołu (2) za pośrednictwem listwy
regulacyjnej oraz do belek wzdłużnych krzesła (8). Regulacja
wysokości krzesła z siedziskiem oraz regulacja wysokości stołu
z blatem realizowana jest na listwie regulacyjnej oraz w nogach
krzesła i nogach stołu (6), w których odpowiednio suwliwie
zamontowane są nogi wysuwane (4), wyposażone w trwale
połączone do nich kostki wzmacniające z otworami gwintowa
nymi. Oparcia, poprzez poprzeczki i ramiona wysuwane, osa
dzone są w ramionach stałych ze śrubami, nachylonych w
stosunku do poziomu o kąt 35° - 40°.

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 107009
(31)96

(22)97 09 03 6(51) A47C17/213
A47C17/22
517
(32)96 0904
(33) AT

(71) Hodry Metallwarenfabrik R. Hoppe Ges.
m.b.H.& Co. KG, Wiedeń, AT
(72) Budschedl Aleksander
(54) Mebel wyściełany
(57) Mebel wyściełany składa się z co najmniej jednego
przestawianego wahliwie podgłówka (16), co najmniej jednego
wyciąganego wózka pośredniego, na którym zamocowana jest
poduszka siedzeniowa (4), jak również co najmniej jednego
wyściełanego podparcia (8) dla nóg, które w położeniu do
siedzenia opuszczane jest między wózek pośredni (2) i podusz
kę siedzeniową (4), a przy konwersji w położenie do leżenia
przez wyciągnięcie z wózka pośredniego (2) i podniesienie
doprowadzone jest do wysokości poduszki siedzeniowej.
Dla uniknięcia powstawania szczelin, podgłówki (16) umo
cowane są obrotowo na bocznych płytach blaszanych (15),
korzystnie stalowych.

(5 zastrzeżeń)

U1(21) 105220

(22) 96 09 04

6(51) A47C17/86
A47C 17/04
(75) Soroka Sławomir, Bydgoszcz
(54) Podnośnik kanapowy

(57) Podnośnik kanapowy charakteryzuje się tym, że na
sworzniu tylnym (4) łącznika stałego (1) umieszczona jest
dźwignia (9), mająca dwa ograniczniki (a, b) oraz zaczep sprę
żyny (10). Między tym, zaczepem, a zaczepem stałym (11),
rozpięta jest sprężyna (12). W dolnym granicznym położeniu
łącznika ruchomego (8) oś wzdłużna sprężyny (12) leży poniżej
osi sworznia tylnego (4), natomiast ograniczniki (a, b) obejmują
z małym luzem ramię tylne (5).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105216

(22) 96 09 05

6(51) A47K13/16

(75) Gaj Ewa, Kraków
(54) Osłonka deski sedesowej
(57) Osłonka deski sedesowej ma kształt prostokąta, w któ
rego centralnej części znajduje się nacięty kontur eliptyczny (1),
który ma także nacięcie wzdłuż dłuższej średnicy (2), ponadto
część konturu eliptycznego (1) przylegająca do końców
dłuższej średnicy (2) ma przecięcia (3), natomiast po zewnę
trznej stronie konturu eliptycznego (1) znajduje się pole (4),
ograniczone dwoma krzywymi owalnymi, przy czym pole (4)
ma fakturę tłoczoną.

(1 zastrzeżenie)
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U1 (21) 105259 (22) 96 09 10
6(51) A47L 9/14
(71) ZELMER, Rzeszów; ENVIRO Sp. z o.o.,
Chrząstówka
(72) Czaja Jan, Hnatko Stanisław, Pąprowicz Jan
(54) Worek wielokrotnego użycia do odkurzacza
(57) Worek wielokrotnego użycia do odkurzacza posiada
otwór do wysypywania śmieci (3), zamknięty listwą (4) o prze
kroju poprzecznym w kształcie litery "C, nasuniętą na kołnierz
(5), złożoną równolegle na pół krawędzi otworu do wysypywania
śmieci (3), przy czym kołnierz (5) uformowany jest z materiału
worka poprzez jego odwinięcie i obszycie, ponadto worek po
siada uchwyt (6).
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powierzchnię podstawy. Podstawa podzielona jest na trzy seg
menty (3, 4 i 5). Powierzchnia podstawy w segmencie (3) jest
płaska, wyłożona suknem i oddzielona jest od pozostałych
segmentów przegrodą (7). W prostokątnym segmencie (4) znaj
duje się liczbowy diagram (8) oraz obrotowo osadzone klapki
(9). Ilość klapek odpowiada ilości liczb oznakowanych na licz
bowych diagramie. Każdej liczbie diagramu (8) odpowiada
jedna z klapek. Klapki osadzone są na osi niezależnie od siebie
i mogą zajmować jedno z dwóch położeń: spoczywać na prze
grodzie (7) względnie na pochyłej powierzchni liczbowego dia
gramu (8).

(3 zastrzeżenia)

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 105266 (22) 96 09 11
(75) Kik Mirosław, Ujazd
(54) Opatrunek hydrożelowy

6(51) A61F13/00

(57) Opatrunek hydrożelowy z mieszaniny polimerów synte
tycznych i naturalnych jest uformowany w kształcie płytki (1),
która jest umieszczona na materiale włókienniczym (2) pokryta
klejem, o powierzchni większej niż powierzchnia hydrożelowej
płytki (1), przy czym materiał włókienniczy (2) wraz z płytką (1)
jest przykryty dwoma arkuszami laminatu (3 i 4), z których każdy
ma powierzchnię nieco większą niż połowa powierzchni mate
riału włókienniczego (2).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 104810 (22) 96 09 10 6(51) A63H 33/08
(75) Podgajny Edward, Miłków
(54) Klocki dziecinne budowlane EKO
(57) Wzór użytkowy dotyczy klocków dziecinnych "Eko",
kształtowanych przy użyciu pras mechanicznych, pras hy
draulicznych, pras pneumatycznych, tabletkarek i maszyn do
brykietowania z dowolnych sproszkowanych materiałów orga
nicznych, materiałów nieorganicznych i surowców mineralnych.
Klocki te na swojej górnej powierzchni posiadają wypustki łą
czące, zewnętrzne, mające postać kuli o promieniu (Ri), prze
chodzącej w prostą odchyloną o kąt (ß) od normalnej (N),
poprowadzonej w punkcie styku tej prostej z powierzchnią
klocka, a na dolnej powierzchni-wypustki wewnętrzne, które
mają kształt otwartej kuli.

(6 zastrzeżeń)

U1(21) 105271 (22) 96 09 11
6(51) A63F 7/04
(75) Gromnicki Dariusz, Lądek Zdrój;
Gromnicki Kordian, Lądek Zdrój
(54) Zestaw do gry w kości
(57) Zestaw do gry w kości posiada podstawę ujętą przebie
gającą po jej zewnętrznym obwodzie ramką (2), wystającą poza
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DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1(21) 105221 (22) 96 09 04
6(51) B01L 3/14
(75) Grodkowski Bernard, Grudziądz; Stenzel
Jan. Grudziądz; Kucharski Krzysztof,
Grudziądz
(54) Probówka laboratoryjna, zwłaszcza do
koagulometru
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest probówka labo
ratoryjna, zwłaszcza do koagulometru, przeznaczona do prze
prowadzania badań niewielkich ilości płynnych preparatów.
Probówka charakteryzuje się tym, że stanowi ją wąskie cylin
dryczne naczynie, które ma w górnej części kołnierz (1) o
zmatowionej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej, przy czym
kołnierz (1) u podstawy ma uskok (2) i połączony jest z
przeźroczystą częścią zasadniczą (3), mającą półkoliste dno (4).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105283 (22) 96 09 13 6(51) B23B 29/03
(71) Zakład Urządzeń Chłodniczych
HIBERNATUS, Wadowice
(72) Skupiński Jan
(54) Urządzenie do roztłaczania rur, zwłaszcza
przewodów rurowych grzejników
konwekcyjnych centralnego ogrzewania

U1(21) 105269 (22) 96 09 U
6(51) B04C 5/00
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Gliwice
(72) Wilk Stanisław, Frydel Walenty
(54) Hydrocyklonowy oddzielacz zanieczyszczeń
mechanicznych
(57) W obudowie (1) są współosiowo umieszczone dwa stoż
ki (2, 8) w odległości szczeliny (7) od siebie. Nad stożkami jest
cylindryczna obudowa (3), do której jest stycznie wprowadzony
króciec (5) doprowadzający zanieczyszczoną ciecz. Stożek (8)
wsparty jest na przegrodzie (9), w której są wykonane otwory
(10). Na wewnętrznej powierzchni stożka (8) następuje wstępne
oddzielenie ziarn zanieczyszczeń od wody. Zanieczyszczenia z
częścią wody wylotem (11) spływają na dolną część stożka (8),
a następnie kierują się ku górze i poprzez otwory (10) przepły
wają nad górną krawędzią stożka (8) do szczeliny (7) pomiędzy
stożkami. Ziarna zanieczyszczeń z wodą spływającą na dno
obudowy (1), skąd są okresowo spuszczane przez zawór (12).

(1 zastrzeżenie)

(57) Na jednym końcu łoża (1) urządzenia zamontowany jest
siłownik (3) roboczy, do tłoczyska którego zamocowany jest
suport (5), zaopatrzony w prowadniki (6), przesuwające się po
prowadnicach poziomych. Suport (5) ma obrotowe, gniazdowe
trzpienie (10). w których osadzone są końcówki prętów (12)
roboczych, zakończonych głowicami roztłaczającymi. Na łożu
(2) osadzone jest wzdłużne imadło (14) grzebieniowe, za którym
zamocowany jest siłownik (17) mocujący, którego tłoczysko ma
gniazda z umieszczonymi w nich rozłącznie kłami (18) nieobrotowymi. Dołożą (2), pod imadłem (14) grzebieniowym, zamoco
wany jest siłownik (19), którego tłoczysko wyposażone jest w
pionowy wypychacz (20) grzejnika.

(6 zastrzeżeń)

Nr 6 (632) 1998

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

U1(21) 105240 (22) 96 09 07
6(51) B24B 3/54
(71) Wiejak Czesław, Nidzica; Bober Tadeusz,
Nidzica
(72) Bober Tadeusz
(54) Zestaw do ostrzenia noży masarskich
(57) Zestaw do ostrzenia noży masarskich rozwiązuje prob
lem ostrzenia kątów bocznych i krawędzi ostrza noża. Zestaw
zawiera tarcze do szlifowania kątów bocznych noża (2), tarcze
do krawędzi ostrza (7), tarczę polerską (6) i listkową (8).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 105265
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(22) 96 09 11

6(51) B25B 27/00
B25B 28/00
B29C 33/44
(71) Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego
STOMIL SANOK Spółka Akcyjna, Sanok
(72) Józefczyk Edward
(54) Ściągacz pneumatyczny

(57) Ściągacz pneumatyczny przeznaczony jest do ściąga
nia wyrobów gumowych, wulkanizowanych w formach wulkani
zacyjnych, wyposażonych w rdzenie. Ściągacz charakteryzuje
się tym, że do cylindra (1) zamocowana jest tuleja zewnętrzna
(2), posiadająca przy swobodnym końcu wewnętrzny stożkowy
występ (3), natomiast dotłoczyska (4) jest przymocowana tuleja
wewnętrzna (5), posiadająca przy swobodnym końcu zewnętrz
ny stożkowy występ (6). Natłoczysku (4), pomiędzy tłokiem (7),
a pokrywą cylindra (8), znajduje się sprężyna (9), a ponadto
tłoczysko (4) posiada wzdłużny, przelotowy otwór (10).

(3 zastrzeżenia)

U1l(21) 105233 (22) 96 09 05 6(51) B24B 7/16
(71) PROMOTECH Sp. z o.o., Białystok
(72) Gołąbiewski Zbigniew, Dzienis Jerzy,
Matyjaszek Kazimierz
(54) Urządzenie do mechanicznego załamywania
krawędzi prostoliniowych
(57) Urządzenie do mechanicznego załamywania krawędzi
prostoliniowych charakteryzuje się tym, że płyta pomocnicza (2)
połączona jest jednym końcem wahüwie, sworzniami (3) z kor
pusem (1). Na przeciwnym końcu posiada umocowaną listwę
prowadzącą, stałą (4) i prostopadle do niej listwę prowadzącą,
ruchomą (5). Listwa prowadząca, ruchoma (5) osadzona jest na
prowadnicach (6), umocowanych do wspornika (7) płyty po
mocniczej (2).

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 105257 (22) 96 09 10
6(51) B27C 5/10
(75) Broniś Tadeusz, Suków; Frąk Piotr, Kielce
(54) Frezarka do drewna
(57) Przemiotem wzoru użytkowego jest frezarka do drewna,
przeznaczona do automatycznego, kształtowego frezowania.
Frezarka składa się z korpusu ze stołem roboczym (2),
pod którym zamontowane są, równolegle do siebie, dwa wałki
robocze, zaopatrzone w wymienne krzywki. Wałki robocze za
kończone są ponad stołem roboczym (2), a ponad nimi usytuo
wane są dociski mocujące (5). Każdy z wałków roboczych
usytuowany jest pomiędzy dwoma zespołami wrzeciona (8).

(2 zastrzeżenia)
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6(51) B60J 1/02

(75) Tomaszewicz Janusz, Olsztyn
(54) Mechanizm wycieraczki wewnętrznej tylnej
szyby pojazdów mechanicznych
(57) Mechanizm wycieraczki, wewnętrznej tylnej szyby po
jazdów mechanicznych składa się z dwóch równoległych pro
wadnic (1), w których umieszczone są śruby elastyczne (2), ana
śrubach (2) znajdują się nakrętki (3) połączone łącznikiem (4) z
wycieraczką (5). Śruby elastyczne (2) połączone są z jednej
strony z silnikiem (6) poprzez przekładnię (7). Na obu końcach
jednej prowadnicy (1) zamontowane są przełączniki (8) kierunku
obrotów silnika.

(2 zastrzeżenia)
U1(21) 105246 (22) 96 09 10 6(51) B60R 13/01
(75) Oktawiec Jacek, Łódź; Grzymkowski
Zbigniew, Warszawa
(54) Segment wykładziny ściany bocznej
nadwozia samochodu
(57) Segment wykładziny jest wykonany z prostokątnej płyty
(1), która ma przy jednym boku jednostronne przetłoczenie (2),
odwzorowujące nadkole wewnętrzne, wystające do środka nad
wozia.

(5 zastrzeżeń)
U1(21) 105249

(22) 96 09 09

6(51) B60N 2/06

(75) Skibiński Waldemar, Piotrków Trybunalski
(54) Podstawa fotela, instalowanego w
samochodzie dostawczym
(57) W podstawie fotela nogi przednie (1) i nogi tylne (2) są
wyposażone w stopki (3), obejmujące trzonki śrub (S). Na no
gach tylnych (2) znajdują się przesuwne tuleje (5), dociskane do
stopek (3) elementem sprężystym (6), wykonanym z elastomeru.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 105254 (22) 96 09 10
6(51) B62B 7/00
(75) Jagielski Maciej, Poznań; Piwnicki
Włodzimierz, Poznań
(54) Pas poszyciowy boków gondoli wózka
dziecięcego

U1(21) 105245 (22) 96 09 10
6(51) B60R 7/08
(75) Oktawiec Jacek, Łódź; Grzymkowski
Zbigniew, Warszawa
(54) Złącze do mocowania przedmiotu w
nadwoziu samochodu
(57) Złącze posiada płytkę mocującą (1), wyposażoną w
otwory (4), przez które przechodzą nity (5), łączące tę płytkę (1)
ze ścianką nadwozia (6).

(4 zastrzeżenia)

(57) Pas poszyciowy boków gondoli wózka dziecięcego
składa się z pasa większego (1) o powierzchni, przypominającej
kształtem prostokąt draż z worka, usytuowanego na części pasa
większego (1), przypadającej na bok krótki gondoli, równolegle
do jego boków, przy czym worek tworzy fragment powierzchni
pasa większego (1) i powierzchnia pasa mniejszego (3), przy
pominająca kształtem prostokąt. Worek ma ścianę (4), której
boki długie łączą pas większy (1) z pasem mniejszym (3) wzdłuż
linii, przypominającej kształtem literę "U". Wlot worka zamyka
ściana czołowa (5) oraz łącząca ją z powierzchnią pasa większe
go (1) ściana górna (6), przypominająca kształtem prostokąt.
Worek mniejszy jest usytuowany przy jednym z boków worka
większego, równoiegle do jego boków, przy czym worek mniej
szy ma ściankę (8), której boki długie łączą pas większy (1) ze
ścianką dolną (9) wzdłuż linii, przypominającej kształtem wielką
literę "U". Wlot worka mniejszego zamyka ścianka czołowa (10)
oraz łącząca ją z powierzchnią pasa większego (1) ścianka
mniejsza, górna (11), przypominająca kształtem prostokąt.

(3 zastrzeżenia)
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(22) 96 09 10
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6(51) B62D 25/04

(75) Oktawiec Jacek, Łódź; Grzymkowski
Zbigniew, Warszawa
(54) Słupek okna bocznego samochodu
dostawczego
(57) Słupek okna stanowi oddzielny element, przyłączalny
do nadwozia, mający postać dwuteownika, wyposażonego w
znane obrzeża (3) do instalowania elementu, utrzymującego i
uszczelniającego szybę, usytuowaną po obu bokach środnika
(1) i przy wewnętrznych krawędziach półek (2). Słupek jest
wykonany w postaci cienkościennej płytki z jednostronnym
przetłoczeniem, sporządzonej z żywicy syntetycznej, wzmoc
nionej włóknem szklanym.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 105213

(22) 96 09 03

6(51) B62J 15/00

(75) Polak Robert, Nysa; Hariasz Mariusz, Nysa;
Gargol Dariusz, Nysa
(54) Błotnik tylny roweru
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest błotnik tylny rowe
ru, zwłaszcza roweru górskiego. Błotnik składa się z osłony (1)
błotnika, którą stanowi monolityczny element, wykonany z two
rzywa sztucznego w kształcie części łuku koła o określonym
promieniu, w widoku z boku łagodnie zaokrąglony, zakończony
prostopadłymi brzegami (2). Posiada wybrania (3a) do we
wnątrz po obudwu stronach, płytkę mocującą (4), nierozłącznie
usytuowaną na górze osłony (1) błotnika. Jeden koniec osłony
(1) błotnika zakończony jest nierozłącznie elementem łączącym
(6), natomiast drugi koniec posiada łagodne zakończenie w
kształcie zaokrąglonego wywinięcia (7). Błotnik tylny jest mon
towany za pomocą elementu łączącego (6), wybrania (3a) i płytki
(4) do odpowiednich elementów nad tylnym kołem roweru.
Konstrukcja błotnika zapewnia jego szybki montaż i demontaż.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 105236

(22)96 09 06 6(51) B62D 33/023

(71) Zakład Nadwozi Chłodniczych IGLOOCAR,
Dębica
(72) Smykla Marian, Łucarz Anatol, Wielgosz
Stanisław, Miodoński Marian
(54) Nadwozie samochodu ciężarowego
(57) W nadwoziu, którego ściany boczne składają się z klapy
dolnej i górnej, klapa dolna (2) ma boczną krawędź z przedłu
żeniem (5) i końcem tego przedłużenia (5) połączona jest
przegubowo z dolnym końcem popychacza (6), który górnym
końcem połączony jest przegubowo z dźwignią (7) klapy górnej
(3), poniżej górnej osi obrotu tej dźwigni. Dolny jej koniec
połączony jest przegubowo ze wspornikiem (8) klapy (3), której
górna krawędź łączy się przegubowo z suwakiem (9), zakończo
nym rolką (10), umieszczoną w prowadnicy, ułożonej na dachu
nadwozia.

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 105214 (22) 96 09 03
6(51) B62J 15/00
(75) Polak Robert, Nysa; Hanasz Mariusz, Nysa;
Gargol Dariusz, Nysa
(54) Błotnik przedni roweru
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest błotnik przedni do
roweru górskiego. Błotnik składa się z osłony (1) błotnika, którą
stanowi monolityczny element, wykonany z tworzywa sztuczne
go w kształcie części łuku koła o określonym promieniu R,
korzystnie 24 cm, w widoku z boku ma kształt łagodnie zaokrą
glony oraz zakończony jest prostopadłymi brzegami. Osłona (1)
błotnika posiada wybrania (3a, 3b) do wewnątrz po obydwu
stronach, płytkę mocującą (4) w kształcie zbliżonym do kwadra
tu, nierozłącznie usytuowaną na górze osłony (1) błotnika, za
pewniającą prześwit. Osłona (1) błotnika za pomocą wybrania
(3a, 3b) oraz płytki (4) jest mocowana do odpowiednich elemen
tów nad przednim kołem roweru. Konstrukcja błotnika zapewnia
jego szybki montaż i demontaż.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 105280 (22) 96 09 13 6(51) B64C 31/028
(75) Madej Jan, Mielec
(54) Motolotnia
(57) Motolotnia z miękkim pokryciem skrzydła z odciągami
przednim i tylnym, z masztem jako rurą pionową oraz znanym
trójkątem sterowniczym ma opływowy kadłub (1) z osłoną
kabiny (7) związany z masztem zastrzałem masztu i dolnym
łącznikiem, które są umieszczone w owiewce (2) tworzącej
aerodynamiczny układ kompensacyjny.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 107105 (22) 97 09 23 6(51) B63B 21/04
(71) Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk
(72) Probulski Tadeusz, Witkiewicz Stanisław,
Narowski Norbert, Piszczako Andrzej
(54) Urządzenie do cumowania obiektu
pływającego
(57) Urządzenie umożliwia zautomatyzowanie i skrócenie
procesu cumowania obiektu pływającego. Urządzenie ma po
stać ramienia zamocowanego wahliwie, które składa się z za
czepu (1) i siłownika cumującego (2), do którego tfoczyska
zaczep ten jest przymocowany. Siłownik cumujący (2) jest za
mocowany w wahliwie sprężystym przegubie (3), a ponadto dno
cylindra (5) siłownika cumującego (2) jest dołączone do tloczyska siłownika pomocniczego (4).

(1 zastrzeżenie)
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(22) 96 09 13

6(51) B65B 1/16
A62C13/00
(75) Baran Stanisław, Krosno; Szmyd Jan,
Krościenko Wyżne
(54) Urządzenie do opróżniania i napełniania
gaśnic proszkowych
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wymiaru zewnętrznego (M, N) tej części wylewki, która jest
osadzona za tymi występami. Wylewka posiada kołnierz (14) z
powierzchnią oporową (15).

(57) Urządzenie do opróżniania i napełniania gaśnic pro
szkowych posiada podstawę (1), suwliwie osadzoną prowadni
kami na pionowych prowadnicach (2), połączoną z pionowymi
tłoczyskami (3) amortyzatorów (4), których końce przymocowa
ne są do korpusu (5) i z cięgnami (6), których drugi koniec
zamocowany jest na dźwigniach jednoramiennych, osadzonych
skośnie na korpusie (5) i zaopatrzonych po zewnętrznej stronie
osłon (8) w belkę (9), łączącą sztywno obydwie dźwignie, a
zbiornik (10) ma na części walcowej, od czoła, wydłużony w
pionie przezroczysty wziernik (11) i z boku otwór z tulejkową
kształtką (13), w której jest umieszczony trzpień (14) blokujący i
oś (15) z dźwignią (16), połączoną wewnątrz zbiornika (10) ze
sprężyną (17) rozciągową i trzpieniem (18), na końcu którego
zamocowany jest gumowy grzybek (19) stożkowy zaworu
spustowego, a także ma na prawym suwaku (20), u dołu,
sprężynowy mechanizm zatrzaskowy (21) położenia zbiornika
(10) i zamocowaną do prawej prowadnicy (22) skrzynkę (23).

(1 zastrzeżenie)

Ul(21) 105219

(22) 96 09 04

6(51) B65D 30/08

(75) Dębowski Zbigniew, Słupsk
(54) Torebka foliowa
(57) Torebka foliowa ma w górnej części ścięty bok (1),
łączący się z górnym poziomym bokiem i bokiem pionowym
torebki, zgrzanymi płasko z dwóch warstw folii. W boku ściętym
(1) umieszczony jest element wylewowy (2), mający łezkowaty
korpus (3) z rurką wylewową, zamykaną elementem zamykają
cym (6).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 107073 (22) 97 09 15
6(51) B65D 1/12
(75) Tymczyna Krzysztof, Lublin
(54) Pojemnik do cieczy
(57) Pojemnik do cieczy, szczególnie olejów, dodatków do
paliw płynnych oraz innych płynnych substancji stosowanych
w eksploatacji pojazdów, posiada szyjkę (2) z cylindrycznym
otworem, zamknięcie otworu oraz wylewkę, zawierającą u dołu
cylindryczną nasadę, a powyżej część lejkową w postaci stożka
ściętego pochyłego, w której otwór rozdzielony jest przegrodą
(8), tworzącą otwór wylewowy i przewód odpowietrzający. Cy
lindryczna nasada wylewki tworzy z otworem w pojemniku (1)
pasowanie lekko wciskane. W bocznej ścianie pojemnika jest
wgłębienie (11) o kształcie zbliżonym do kształtu wylewki, po
siadające występy blokujące (12, 13). Prześwit (m, n) między
występami tej samej pary jest mniejszy o co najmniej 0,2 mm od

U1(21) 105217

(22) 96 09 03

6(51) B65D 50/08

(75) Sobczak Jan, Koszalin
(54) Zespół do zabezpieczania pojemników
każdego typu przed niepożądanym otwarciem
(57) Przedmiot zgłoszenia charakteryzuje się tym, że w po
wierzchni (3"), obrzeża (3) pojemnika wykonany jest co naj
mniej jeden otwór (9), a pokrywka pojemnika ma co najmniej
jeden języczek (5), usytuowany w otworze (9), gdy pojemnik jest
zamknięty. Języczek ma na jednej powierzchni występy (6)
blokujące w kształcie trójkątów.

(4 zastrzeżenia)
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(54) Kruszarka walcowa do rozdrabniania
grubych brył kruszywa
(57) Kruszarka walcowa służy do rozdrabniania grubych brył
kruszywa, zwłaszcza węgla. Kruszarka ma na powierzchniach
bocznych tylnej części kadłuba (2), uchylnie zawieszonego na
podstawie (1), nawiercone promieniowo otwory (13, 14, 15) w
stosunku do osi zawieszenia (3). Służą one do umieszczania, w
jednej parze z nich, sworzni w ceiu zamocowania kadłuba (2)
do ścian bocznych podstawy (1). Krawędzie podstawy (1) zo
stały korzystnie wyprofilowane do trasy przemieszczonego wlaca kruszącego. Powierzchnia boczna walca kruszącego pokryta
jest uchwytami, wyposażonymi w noże obrotowe, rozmiesz
czone symetrycznie w kilku rzędach, przesuniętych względem
siebie o pół przedziałki. Kruszarka posiada zwiększoną siłę
kruszenia, a poprzez przemieszczanie walca kruszącego moco
waniem różnymi otworami (13,14,15) kadłuba (2) do podstawy
(1) uzyskuje się regulację wysokości przepustowej między wal
cem kruszącym (3), a płytą kruszącą.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 106857

(22) 97 07 21

6(51) B65G 69/14
B02C15/00
(71) BECKER-WARKOP Sp. z o.o., Jankowice
(72) Zając Krystian, Kwiatkowski Michal, Szlązak
Jan, Śliwa Jan, Gmur Bonifacy, Buchalik
Gabriel

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
U1(21) 105248 (22) 96 09 09
6(51) C01B 9/02
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i
Odpylających BARO WENT, Katowice
(72) Waluś Jerzy, Tatoj Piotr, Kiepura Antoni,
Piestrzyński Stefan, Binkowski Andrzej,
Nawrot Jan
(54) Urządzenie do neutralizacji chloru gazowego
(57) Urządzenie do neutralizacji chloru gazowego zbudowa
ne jest z kolumny absorpcyjnej (1) z półkami sitowymi (2),
odkraplacza (7), zbiornika (10) cieczy absorpcyjnej z wbudowa
nym wymiennikiem ciepła (16). Odkraplacz (7) ma średnicę co
najmniej o 30% większą od średnicy kolumny absorpcyjnej (1).
Ciecz absorpcyjna dostarczana jest do kolumny absorpcyjnej
(1) ze zbiornika (10) poprzez miernik przepływu (6). Między
półkami sitowymi (2) a kolumną absorpcyjną (1) umieszczone
są uszczelki (3) w kształcie odwórconej litery L. Ponad każdą
półką sitową (2) znajdują się po cztery wzierniki (4), symetry
cznie rozmieszczone na obwodzie kolumny absorpcyjnej (1).
Zbiornik (10) cieczy absorpcyjnej posiada szczelną pompę wi
rową (11), hermetyczny dozownik (12), termometr (13), dwa
czujniki (14) poz; mu cieczy absorpcyjnej oraz przelew (15),
eliminujący możliwość przepełnienia się zbiornika (10). Urzą
dzenie znajduje zastosowanie do neutraiizacji chloru gazowego
w pomieszczeniach zagrożonych zatruciem chlorem, zwłaszcza

w stacjach uzdatniania wody w przypadku nieszczelności poje
mników z chlorem lub awarii chloratorów.

(1 zastrzeżenie)
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DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
U1(21) 105223

(22) 96 09 04

6(51) E01F13/00

(75) Wachuła-Styrczewska Janina, Wrocław
(54) Zapora parkingowa
(57) Zapora parkingowa mająca płaską barierkę składającą
się z rury wygiętej w kształcie litery U i przytwierdzonego trwale
w jej środku rurowego słupka, charakteryzuje się tym, że ma
wewnątrz górnej części rurowego słupka (4) przytwierdzony do
jego ściany rurowy element (6) o przekroju prostokątnym z
otworem na wkład zamka, do którego bocznej ścianki przytwier
dzony jest śrubą (7) jednostronny wkład zamka (8) i wewnątrz
którego umieszczona jest przesuwnie ramka (9) zaopatrzona w
górnej części w skierowane do wnętrza dwa występy (10) oraz
mająca przytwierdzony trwale do dolnego boku pręt (11), zakoń
czony ryglem (12) wprowadzonym przesuwnie w bruzdę piono
wej płyty (3) przytwierdzonej trwale do środkowej stopy (2).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 107086 (22) 97 09 17
6(51) E03F 3/04
(75) Wizert Zbigniew, Częstochowa
(54) Dwupłaszczowa rura kanalizacyjna

U1(21) 105260

(22) 96 09 12

6(51) E03F 3/04

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest dwupłaszczowa
rura kanalizacyjna, znajdująca zastosowanie szczególnie do
wykonywania kanalizacji sanitarnych i deszczowych. Składa się
ona z zewnętrznej, betonowej rury (1) oraz połączonej z nią
ściśle na całym obwodzie wewnętrznym i długości, rury (2),
wykonanej z tworzywa sztucznego.

(1 zastrzeżenie)

(75) Jagiełło Jacek, Jedlnia Letnisko
(54) Korytko odwadniające
(57) Korytko odwadniające ma zastosowanie w budowie
sieci do odprowadzania ścieków do kolektora.
Korytko składające się z trzech elementów płaskich
tworzy prostokątny kształt przepływającej strugi. Dzięki podat
nemu połączeniu elementów bocznych (1) z elementem de
nnym (2) korytko odporne jest na ruchy podłoża.
Korytko składa się z dwóch identycznych płaskich ele
mentów bocznych (1) i elementu dennego (2) połączonych ze
sobą przez wsunięcie wypustów (3) elementów bocznych (1) w
rowki wpustowe (4) elementu dennego (2). Do zamknięcia prze
pływu służy dekiel (5) z obrzeżem (6) i wyprofilowaniem (7), a
do połączenia z sąsiednim korytkiem służy łącznik (8) z obrze
żem (9) i wyprofilowaniem (10). W elementach bocznych (1)
wykonane są wcięcia (11) dla włożenia płytek (12), do których
mocowana jest kartka (13), a w elemencie dennym (2) wykonany
jest otwór (14) do podłączenia rur/ kolektora ścieków.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105272

(22) 96 09 11

(75) Skrobania Andrzej, Konin

6(51) E04B 1/30
E04H 1/00
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(54) Budynek szkieletowy

(57) Budynek składa się ze szkieletu w postaci ram (1) wy
konanych z ceowników, z użebrowaniem (2), wykonanym
również z ceowników. Ramy (1) szkieletu przytwierdzone są
śrubami do pionowych słupów (3) posadowionych w betono
wym fundamencie (4). Wewnątrz ram (1), pomiędzy żebrami (2)
umieszczona jest izolacja (5) korzystnie w postaci płyt styropia
nowych. Od zewnętrznej strony budynku przytwierdzone są do
ram (1) płyty licowe, metalowe (6) z warstwą spienionego poliu
retanu (7). Od wewnętrznej strony przytwierdzone są do ram (1)
płyty kartonowo-gipsowe (8).

Nr 6 (632) 1998

w przybliżeniu wysokości mocowanej płytki jest pochylone w
kierunku poziomego ramienia (2) i ma w górnej części zaczep
(3) i wcięcie (4), a w środkowej części od strony wewnętrznej jest
zaopatrzone we wzdłużne żebro (5), o przekroju poprzecznym
zbliżonym do kształtu kotwicy, z dwoma wycięciami (6) i (7).

(1 zastrzeżenie)

(1 zastrzeżenie)

U3(21) 105234

(22) 96 09 05

6(51) E05B 9/00

(61) 102583
(75) Kowal Wojciech, Świątniki Górne
(54) Zamek, zwłaszcza do przechylnej bramy
garażowej
U1(21) 105252

(22) 96 09 10

6(51) E04F19/02

(75) Socha Wiesław, Mysłowice
(54) Kształtownik krawędziowy tarasowy
(57) Kształtownik krawędziowy tarasowy stanowi profil (1),
który w przekroju poprzecznym ma kształt w przybliżeniu litery
"C" ze skośnym wypustem (2) w postaci okapu, usytuowanym
w dolnej krawędzi tego profilu (1). Górna część profilu (1) jest
wygięta do wewnątrz w postaci zaczepu (5), a skośny wypust
(2) ma pionowe przedłużenie (3) z kapinosem (4).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105253

(22) 96 09 10

6(51) E04F19/02

(75) Socha Wiesław, Mysłowice
(54) Listwa krawędziowa
(57) Listwa krawędziowa ma w przekroju poprzecznym
kształt kątownika, którego pionowe ramię (1) o długości równej

(57) Zamek, zwłaszcza do przechylnej bramy garażowej po
siada w każdym dłuższym boku obudowy (2) prostokątny otwór
dźwigni ryglowej, a w dnie obudowy (2) podłużny otwór bolca
ogranicznikowego (11), dwa prosotokątne prowadniki dźwigni
ryglowych (13) i oś osadczą (10). Jego jedna dźwignia ryglowa
(16) posiada dwa wycięcia zapadkowe (15) o kształcie rombu,
zaś zapadka blokująca (7) występ ryglowy (14) także o kształcie
rombu. Zapadka blokująca (7) mająca w części współpracującej
z noskiem wkładki patentowej (8) wyprofilowany kształt posiada
także bolec ogranicznikowy (12), wspornik sprężyny (5) oraz
otwór osi osadczej (9).

(1 zastrzeżenie)
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6(51) E06B 3/12

(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
INTERBELL Sp. z o.o., Lublin
(72) Więsyk Sławomir, Szwarc Jacek Grzegorz,
Struś Andrzej Leszek
(54) Zespolone okno lub drzwi balkonowe
(57) Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji zespolonego okna
lub drzwi z kształtowników aluminiowych. Uszczelka (16),
umieszczona od zewnętrznej strony budynku, jest osadzona
w występach (15) kształtownika (2), natomiast jej elastyczna
końcówka oparta jest o półkę (17) kształtownika (7), stanowią
cego zewnętrzny element ramy. Ścianka (4) kształtownika (1),
usytuowana od wewnętrznej strony budynku, posiada zgru
bienia (5).

U1(21) 105209

(22) 96 09 02

6(51) E21D 23/06

(71) Jastrzębska Spółka Węglowa Kopalnia
Węgla Kamiennego JAS-MOS, Jastrzębie
Zdrój
(72) Pojda Ryszard, Tomala Paweł, Schinohl
Zbigniew, Brzoza Jan, Rymer Andrzej,
Komoszyński Ireneusz, Jany Krystian,
Stawiński Grzegorz
(54) Urządzenie do korekcji obudowy
zmechanizowanej, zwłaszcza jej stropnic
tylnych

(3 zastrzeżenia)

(57) Urządzenie do korekcji górniczej obudowy zmecha
nizowanej, a zwłaszcza jej stropnic tylnych charakteryzuje się
tym, że do stropnic tylnych (2) zamontowany jest dwudzielny
uchwyt (1), podparty w gnieździe (3) dodatkową podporą (8).
Uchwyt (1) posiada uszy (4) z zamontowanym do nich przegu
bowo siłownikiem (7) łączącym sąsiednie sekcje obudowy zme
chanizowanej .

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 105238

(22) 96 09 06

6(51) E06B 3/96

(75) Kaleta Tadeusz, Daleszyce
(54) Kątownik do usztywniania ram okiennych
(57) Kątownik do usztywniania ram okiennych ma ramiona
(1, 2) w kształcie wycinka pobocznicy walca zakończone koń
cówkami (3) w kształcie połówek czaszy kulistej.

(7. zastrzeżenie)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1(21) 105239

(22) 96 09 06

6(51) F04B 13/02

(75) Kusz Franciszek, Zabrze; Gładysz Lech,
Bytom; Urbanek Wacław, Katowice

(54) Zespół sterowania pompy jednoosiowej
wielotłokowej
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zespół sterowania pompy
jednoosiowej wielotłokowej, której cylindry (1, 2, 3) ułożone są
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posobnie wzdłuż wspólnej osi, a na wspólnym tłoczysku (6)
osadzone są tłoki (5) przynależne poszczególnym cylindrom,
przy czym dwie komory cylindrów, korzystnie komory jednego,
środkowego, cylindra, zasilane są medium hydraulicznym z
zewnętrznego źródła zasilania poprzez mechanicznie sterowa
ny rozdzielacz (7). Sterująca dźwignia (8) rozdzielacza (7) połą
czona jest przegubowo z korbowodem (9), który połączony jest
mimośrodowo z tarczą (10) napędzaną hydraulicznym silnikiem
(11) tworząc układ korbowy zamiany ruchu obrotowego na ruch
posuwisto-zwrotny. Zespół pozwala więc na bezobsługową pra
cę pompy tłoczącej inne media w odpowiednich proporcjach
objętościowych z wydajnością regulowaną obrotami tarczy (10).

U1(21) 105275

(22) 96 09 11
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(75) Bald Czesław, Piotrków Trybunalski
(54) Amortyzator uderzeń hydraulicznych
(57) Amortyzator ma w korpusie (1) walcowy otwór (2), w
którym jest umieszczony element ściśliwy (5) wykonany ze
sprężystego elastomeru o wysokiej ściśliwości.

(4 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105222

(22) 96 09 04

6(51) F21L 7/00

(71) ELEKTROMEXSp. z o.o., Kraków
(72) Kuciński Kazimierz
(54) Latarka ręczna wodoszczelna
(57) Latarka składa się z eliptycznego cylindra na baterie (1),
na którym znajdują się wgłębienia, tworzące powierzchnię prze
ciwpoślizgową. W cylindrze znajduje się przycisk (3) zabezpie
czony przed wodą gumowym kapturkiem i uszczelką (4). Do
cylindra (1) dokręcona jest obudowa reflektora, na obwodzie
której znajdują się podłużne karby. Miejsce skrętu obudowy
reflektora, cylindra (1), szkiełka i reflektora uszczelnione jest
uszczelką z tworzywa sztucznego.

U1(21) 105225

(22) 96 09 06

(4 zastrzeżenia)

6(51) F16B 12/44

(71) Libella Sp. z o.o. Wyposażenie Wnętrz
STANLEY, Warszawa
(72) Zięba Roman
(54) Łącznik narożny
(57) Łącznik narożny ma dwie trójkątne komory (1), ograni
czone ścianami bocznymi (2, 3), usytuowane symetrycznie w
stosunku do żebra, w których to ścianach (2, 3) ma po dwa
otwory stożkowe (5), usytuowane jeden nad drugim i przecho
dzące w otwory cylindryczne (6). Ściana boczna (2) połączona
jest nierozłącznie z pokrywą (7) za pomocą łącznika (8), przy
czym pokrywa (7) ma występ w kształcie haczyka (9), odpo
wiadający kształtowi wybrania (10) w ścianie bocznej (3),
ponadto ściana górna i dolna (11, 12) zaopatrzone są w
występy (13), zaś cały łącznik wykonany jest jako jednolity
element z tworzywa sztucznego.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105241

(22) 96 09 09

6(51) F21S 1/02

(75) Wawrzyniak Róża Maria, Głogówek
(54) Lampa
(57) Lampa ma kołowy korpus (1) ze źródłami światła (4),
objęty pierścieniową obejmą (2), zamocowaną do korpusu (1)
za pomocą uchwytów (6,7), mocujących jednocześnie klosz (3)
na korpusie (1). Jeden z uchwytów (7) mocowany jest do
korpusu (1) suwliwie, co ułatwia zdejmowanie i wkładanie
klosza (3).

(3 zastrzeżenia)
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6(51) F24H 1/10

(75) Matysik Stanisław, Lublica
(54) Kocioł wodny centralnego ogrzewania
(57) Kocioł posiada skorupowe wypusty (7) stanowiące gór
ną część tylnej ścianki płaszcza (2) wodnego o konfiguracji
zygzaka, zazębione płaską przegrodą (8) od jego przedniej
ścianki, pod którą osadzona jest poprzecznie rura wodna
turbulencji strumienia spalin i wtórnego powietrza z rozety
(11) drzwiczek (10) środkowych, dopalającego lotne części
paliwa przed usytuowanym w szczytowej części kotła czopuchem (15), posiadającym pionowy wylot (16).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105279

(22) 96 09 13

6(51) F27B 7/26

(71) Cementownia CHEŁM S.A, Chełm
(72) Jonak Jerzy, Kasietczuk Józef, Walczuk
Aleksander
(54) Zespół napędowy pieca obrotowego
(57) Zespół składa się z, połączonych za pomocą sprzęgieł
(6,7), silnika elektrycznego (1), reduktora (2) i przekładni zębatej
(3), której jedno z kół zębatych napędza wieniec zębaty (4)
przytwierdzony do płaszcza pieca. Przekładnia zębata (3) zawie
ra płytę fundamentową (10), na której osadzone są dwa wały (11
12) z kołami zębatymi, ułożyskowane w łożyskach tocznych
baryłkowych (13,14,15). Łożysko (13) na wale wejściowym (11)
osadzone jest nieprzesuwnie w obudowie i ustalone osiowo na
wale (11) za pomocą tulei (16), natomiast pozostałe łożyska (14
15) osadzone są na czopach wałów (11, 12) za pomocą tulei
wciąganych, a jedno łożysko (15) wału wyjściowego (12) osa
dzone jest nieprzesuwnie w obudowie.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 105208

(22) 96 09 03

6(51) F24H 3/00

(71) REMKO Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne, Warszawa
(72) Paczyński Andrzej
(54) Kocioł grzewczy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem wykorzystania in
stalacji gazowej do ogrzewania innych urządzeń. Kocioł zasila
ny jest z instalacji gazowej, przenośnej (5). Na bocznej ściance
ma zamocowaną obejmę (10), otaczającą wspornik (7) palnika,
mający postać listwy, która swym drugim końcem przy
twierdzona jest do obejmy przewodu instalacji gazowej (11).
Wspornik (7) jest dociśnięty na określonej wysokości przez
zespół dociskający (12) obejmy (10), a palnik (3) usytuowany
jest poniżej otworu w dnie płaszcza (2).

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 105250 (22) 96 09 11
6(51) F41C 3/04
(75) Leśnik Jan, Pabianice; Leśnik Zbigniew,
Pabianice
(54) Pneumatyczny mechanizm akustyczny do
zabawek typu karabin automatyczny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mechanizm aku
styczny posiadający przeciwnie ustawione dwa jednakowe
cylinderki (3, 4). Cylinderki osadzone są z luzem suwliwym,
rozpędzania (e), w otworach prowadnika (8), osadzonego na
stałe w korpusie (1 ). Z ramką (c) korpusu (2) związane są na stałe
tłoczki sprężające (5, 9). Ramka (c) mocuje suwiiwie korki (6,7)
zamykające cylinderki (3, 4). Ruch suwiiwy korpusu (1) wzglę
dem (2) powoduje przemnienne sprężanie powietrza i gwałtow
ne rozprężanie poprzez wyrwanie korków.
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U1(21) 105270 (22) 96 09 11 6(51) F42B 39/00
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych, Gliwice
(72) Ochwat Czesław
(54) Mechanizm podnoszenia amunicji w
pojeździe specjalnym
(57) Mechanizm zawiera półkę (1), do której są przymoco
wane nakrętki (2) współpracujące ze śrubami pociągowymi (3).
Dolne końcówki śrub pociągowych są zaopatrzone w koła
zębate stożkowe (5), które współpracują z kołami zębatymi
stożkowymi (6) osadzonymi na końcówkach wału napędo
wego (7). Wał napędowy jest osadzony w mechanizmie
silnika hydraulicznego (8).

(1 zastrzeżenie)

(4 zastrzeżenia)

DZL4ŁG

FIZYKA
U1(21) 107079

(22) 97 09 18

6(51) G05D 23/19

(71) MERA-PNEFAL S.A., Warszawa
(72) Urbaniak Jerzy
(54) Regulator temperatury, zwłaszcza
pomieszczeń
(57) Istota regulatora temperatury złożonego z ciekłokrysta
licznego wyświetlacza z mikroprocesorem, obwodu sterowania
i obwodu wyjściowego zmontowanych na płytkach drukowa
nych i usytuowanych w prostopadłościennej obudowie złożonej
z podstawy i jej pokrywy z tulejkami je łączącymi, polega na tym,
że obwody regulatora są rozmieszczone na pakiecie obwodu
wyjściowego zamocowanego do podstawy, pakiecie (15) obwo
du sterowania zamocowanego do pokrywy (2) i pakiecie (20)
obwodu wyświetlacza (21) zamocowanego do pakietu (15) ob
wodu sterowania. W dwie narożne tulejki podstawy są wprowa
dzone gniazda zatrzaskowe, w dwie tulejki pokrywy są wciśnięte
kołki zatrzaskowe (11) a w dwie pozostałe, narożne tulejki pro
wadzące pokrywy są wciśnięte kołki prowadzące (12) wprowa
dzane w pozostałe narożne tulejki podstawy. Płytka drukowana
pakietu (15) obwodu sterowania ma w narożach ścięcia (16) i

prostokątne wycięcie (17) do wprowadzania pojemnika baterii
zamocowanego wkrętami do podstawy nad pakietem obwodu
wyjściowego, w którym jest zamocowana górna listwa zacisko
wa dla podłączenia przewodów wyjściowych regulatora.
(1 zastrzeżenie)
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(22) 97 08 22

6(51) G09F1/10
A47F5/08
(75) Rogoda Krzysztof, Kraków; Grzybczyk
Bogusław, Kraków; Ziębicki Edward,
Kraków; Szczepocki Tomasz, Kraków
(54) Element ekspozycyjny

(57) Element ekspozycyjny stanowi prosta krata (1) utwo
rzona z prostopadłych względem siebie prętów, na której
zaczepione są w dowolnym układzie wieszaki (2) w postaci
wysięgników. Jeden koniec każdego wysięgnika jest wolny,
natomiast drugi - będący zaczepem jest połączony z wygiętymi
wydłużonymi opornikami.

U1(21) 105256

(75) Sawko Stanisław, Gdańsk
(54) Żagiel reklamowy

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
(22) 96 09 11

6(51) H01B 17/00

(61) 99403
(75) Kopacz Wojciech, Kalisz; Kotowski Andrzej,
Kielce; Niewolak Jerzy, Jedlina Zdrój;
Słowik Jerzy, Jedlina Zdrój
(54) Izolator linii średnich napięć
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest izolator linii śred
nich napięć. Izolator ma dielektryczny klosz (1) od dołu zakoń
czony stopą (2), zaś od góry główką (3). W główce (3) jest
ukształtowana rynienkowa wnęka (4), której głębokość (H) w
stosunku do jej szerokości (D) wynosi od 0,7 do 1,2. Stosunek
najmniejszej średnicy (Gmin) główki (3) izolatora do szerokości
(D) rynienkowej wnęki (4) wynosi do 1,5 do 6, a najkorzystniej
od 2,3 do 4,5. Półkoliste dno wnęki (4) jest na obydwu końcach
ukształtowane łukowo, opadająco ku cylindrycznej powierzchni
klosza (1) tworząc siodłową powierzchnię (6). Wnęka (4) od
połowy swojej długości, w kierunku jej obydwu końców rozsze
rza się tak, że każda ze wzdłużnych krawędzi tej wnęki (4),
będących tworzącymi jej bocznych, wewnętrznych ścian,
jest utworzona z dwóch odcinków, tworzących względem
osi symetrii kąt {a) wynoszący około 4°.

(1 zastrzeżenie)

6(51) G09F 21/18
B63H9/06

(57) Żagiel reklamowy składa się z teleskopowego ma
sztu (1) sprężystego, na którym rozpięty jest podłużny pas
tkaniny (2). W dolnej części tkanina żagla napięta jest za
pomocą linki (6) napinającej i usztywniona za pomocą kształ
townika (5) zakończonego końcówką widłową.

(3 zastrzeżenia)

U3(21) 105273

(22) 96 09 10

77

(2 zastrzeżenia)
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U3(21) 105274

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(22) 96 09 11
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6(51) H01B 17/00

(61) 99402
(75) Kopacz Wojciech, Kalisz; Kotowski Andrzej,
Kielce; Niewolak Jan, Jedlina Zdrój; Słowik
Jerzy, Jedlina Zdrój
(54) Izolator stojący, pniowy linii średnich napięć
(57) Izolator ma dielektryczny klosz (1 ), od dołu zakończony
metalową stopą (2) zaś od góry główką (3). W główce (3) jest
utworzona głęboka rynienkowa wnęka (4) tak ukształtowana, że
stosunek jej głębokości (H) do jej szerokości (D) wynosi od 0,7
do 1,2, zaś stosunek najmniejszej średnicy (Gmin) główki (3)
izolatora do szerokości (D) omawianej rynienkowej wnęki (4)
wynosi od 1,5 do 6. Półkoliste dno (5) wnęki (4) jest wzdłuż jej
długości ukształtowane łukowo, opadająco ku powierzchni
cylindrycznej klosza (1) tworząc w ten sposób siodłową
powierzchnię (6).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105224

(22)96 0904

6(51) H05B 3/62
F27D 11/02
(71) BIPROWUMET Sp. z o.o., Kraków
(72) Krawczyk Jan
(54) Oporowy zespół grzejny dla pieców
metalurgicznych, zwłaszcza do metalizacji
zanurzeniowej

(57) Każdy z elementów grzejnych (C) zespołu ma kilka
szeregowo połączonych spiralnych skrętek walcowych, poło
żonych równolegle ponad sobą w jednej płaszczyźnie. Usy
tuowanie elementów grzejnych (C) wewnątrz osłony rurowej (2)
odpowiada układowi ścian współosiowego graniastosłupa fore
mnego. Przez skrętki walcowe przewleczone są sworznie cera
miczne (9), których końce wsunięte są w otwory pionowych
listew dwuramiennych (8) wkładu wsporczego (4). Zespół prze
znaczony jest do pracy w układzie pionowym.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 105276

(22) 96 0 9 1 3

6(51) H O I R 9/24
H O I R 4/24

(75) Rączka Jacenty, Chrząstów
(54) Łączówka szczelinowa
(57) Podstawa (1) i korpus (2) łączówki szczelinowej, połą
czone są trwale zaczepami zatrzaskowymi (3). Na grzebienio
wych obrzeżach łączówki osadzone są pokrywki (4) z
wypełniaczem. Górna powierzchnia zaczepu zatrzaskowego (3)
ma oznacznik numerowy (6) oraz na górnej powierzchni czoło
wej łączówki umieszczone są oznaczniki pionowe lub poziome.
W szczelinie łączówki znajduje się wypełniacz.

(1 zastrzeżenie)

INFORMACJA O DOKONANIU, PRZEZ MIĘDZYNARODOWE BIURO OMPI,
PUBLIKACJI ZGŁOSZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH,
W KTÓRYCH ZGŁASZAJĄCY UBIEGA SIĘ O UZYSKANIE OCHRONY W POLSCE
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GB 9701575
US 9611140
GB 9701726
EP 9702853
US 9613857
US 9709822
NL 9700368
US 9710428
EP 9703219
DK 9700279
US 9710610
US 9711246
US 9711573
EP 9703232
EP 9703136
EP 9703323
US 9710979
US 9710980
JP 9702206
US 9709810
US 9710964
US 9711762
GB 9701771
DE 9701217
US 9709697
US 9710774
US 9710692
US 9710016
EP 9703371
US 9710751
US 9711036
US 9709317
US 9710114
US 9710115
US 9710116
US 9710117
US 9710138
US 9710697
GB 9701546
US 9711468
EP 9703422
FR 9701107
US 9711578
DK 9700283
DK 9700284
US 9710160
CA 9700454
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970611
960701
970627
970602
960829
970610
970627
970613
970620
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970613
970628
970627
970620
970617
970625
970624
970624
970626
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970625
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970625
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970624
970624
970624
970624
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970626
970606
970630
970701
970620
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970630
970610
970630

C07K
C07K
C08B
C08G
C08G
C08G
C08G
C08H
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C08L
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C10M
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C11D
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C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
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14/81
16/42
37/00
18/76
63/90
69/14
69/44
05/00
03/24
07/04
07/04
07/10
13/04
97/02
67/00
133/04
07/02
07/02
11/06
21/02
09/00
17/00
01/14
125/24
01/12
01/16
01/18
01/83
03/38
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09/04
17/00
17/00
17/00
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01/05
05/02
05/08
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US 9710029
CA 9700471
IB 9700814
US 9710688
US 9711341
GB 9701766
US 9712551
AU 9700402
US 9711761
US 9711519
US 9711590
US 9712427
US 9708983
US 9611146
US 9710377
GB 9701739
JP 9702251
US 9611161
CA 9700470
CA 9700457
GB 9701723
US 9611100
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US 9711388
US 9711682
US 9711744
AT 9700147
US 9711286
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US 9711331
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SE 9701201
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IL 9700207
EP 9703447
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DE 9701251
EP 9703454
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GB 9701743
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970630
970702
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970703
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970702
970703
970528
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970627
960628
970602
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C25D
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15/40
15/54
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15/55
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15/82
01/00
23/00
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01/03
04/12
16/04
16/50
15/02
21/11
07/08
02/00
06/74
06/84
01/02
01/54
01/20
93/00
75/00
15/11
15/26
00/00
01/02
11/00
11/00
08/00
01/00
05/52
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01/04
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00/00
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01/18
03/10
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FR 9701171
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SE 9701020
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US 9708743
FI 9700411
US 9711300
US 9711588
SE 9701119
IT 9700151
FR 9701166
DE 9701266
US 9711585
IB 9701241
US 9711245
EP 9703360
US 9710963
US 9712930
CA 9700463
EP 9703217
AU 9700408
CA 9700455
US 9712424
DK 9700287
AU 9700407
SE 9701148
AU 9700412
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GB 9701698
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US 9711636
CN 9700069
US 9711674
US 9710863
GB 9701474
US 9710843
US 9711153
US 9707713
US 9711162
EP 9703330
US 9711163
US 9710655
GB 9701616
US 9711630
US 9711633
DE 9701341
US 9711233
US 9711173
US 9711174
US 9711166
GB 9701604
IL 9700192
US 9710057
US 9711048
NZ 9700082
JP 9702180
RU 9600173

3
970701
970702
970702
970702
970530
970624
970626
970506
970627
970625
970627
970618
970616
970701
970701
970623
970627
970627
970627
970627
970613
970615
970605
970625
970625
970624
960628

G06F
G06F
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G06F
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G06F
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G06F
G06F
G06F
G06F
G06F
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G06F
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G06T
G07D
G07D
G07D
G08B
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G09B
G09F
G10C

00/00
03/00
03/00
03/03
03/06
07/50
09/00
09/46
11/00
11/16
11/30
12/02
13/40
15/00
17/30
17/60
07/10
03/60
00/00
03/14
09/00
00/00
13/18
13/18
19/02
03/02
03/10

A1 - zgłoszenie międzynarodowe (z międzynarodowym sprawozdaniem z poszukiwań)
A2 - zgłoszenie międzynarodowe (bez międzynarodowngo sprawozdania z poszukiwań)
A3 - międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (z poprawioną wersją 1-szej strony
zgłoszenia)

WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

52
32
4
52
22
56
18
15
34
13
34
37
38
39
55
15
14
51
37
45
14
53
13
43
50
36
31
13
36
41
27
19
19
22
57
34
8
52
49
15
45
48
51
43
43
42
33
18
46
34

316068
316089
316090
316091
316092
316093
316094
316095
316096
316098
316099
316100
316103
316104
316725
318945
318946
318947
321400
321505
321775
321881
321882
321883
321884
321886
321916
321917
321919
321920
321930
321931
321932
321946
321947
321948
321949
321950
321951
321998
322014
322041
322057
322058
322059
322077
322080
322096
322182
322186

44
11
45
13
50
51
12
46
16
49
6
59
9
25
3
4
4
4
5
21
48
17
2
42
41
34
7
14
49
26
40
60
26
40
37
9
10
2
42
56
29
3
41
33
41
20
44
21
39
45

322262
323100
323101
323102
323103
323104
323105
323106
323107
323108
323109
323131
323132
323133
323134
323135
323136
323137
323138
323139
323140
323141
323142
323143
323144
323145
323146
323147
323148
323149
323150
323152
323153
323154
323155
323156
323157
323158
323159
323160
323161
323176
323177
323178
323179
323180
323181
323182
323183
323184

315903
315920
315921
315922
315928
315929
315930
315931
315932
315959
315960
315961
315962
315963
315979
315982
315984
315985
315986
315987
315988
315990
315991
315992
315993
315995
315996
315997
316001
316013
316014
316015
316016
316030
316049
316050
316051
316052
316053
316054
316055
316058
316059
316060
316061
316062
316063
316064
316066
316067

G01N
C08K
A23L
G01N
B62M
G08B
B60K
B01J
C09K
A63K
C10M
C23C
E02D
E02D
G07C
B09B
B01D
G01K
C22C
F02M
B01D
G01R
B01D
E21D
F42B
C12P
C07F
B01D
C12P
E04H
C07C
B60R
B60N
B61L
H02H
C10L
A61F
G01N
F41H
B09C
F16B
F27B
G01N
E21F
E21F
E21C
C08L
B32B
F16J
C11D

F01K
A61K
F04B
A62D
G01B
G01N
A61M
F16C
B23G
F41F
A47C
H04M
A61H
C02F
A23K
A41D
A41D
A41D
A45B
B61F
F24F
B24D
A21D
E06B
E05C
C09J
A47L
B01D
F27B
C03C
E04B
H05B
C04B
E04F
C22C
A61K
A61K
A21C
E06B
H01R
C07D
A22C
E05B
C09B
E05F
B61D
F01D
B61F
E03B
F02B

B66B
C08L
B22D
C09J
A61K
A61K
H01R
H02M
B61L
E04D
C12N
B22D
A61K
F23C
C25C
B60T
B29C
C04B
A61K
F23C
F17C
C07D
G05D
C07D
A61K
A61K
A61L
B60L
C07D
G06K
A01G
C07C
C03B
F16L
E02D
C04B
B01F
C04B
B65D
C11D
G02B
C07D
C07D
C12Q
A61K
A61C
A23L
C08G
C12Q
B66B

24
33
15
33
10
11
57
58
21
40
35
16
9
48
37
19
18
26
10
47
47
30
54
30
9
11
12
18
30
54
2
27
25
47
38
27
14
27
23
34
54
28
31
36
9
8
4
32
36
24

84
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1
323185
323186
323187
323188
323189
323190
323191
323192
323193
323194
323195
323231
323232
323233
323234
323235
323236
323237
323238

2
C08G
A61K
C11D
C11D
A61B
A45C
A22B
H03K
B31B
B29C
C12N
C08F
C11D
C07D
B65D
C07D
C07D
B65H
A23G

Nr 6 (632) 1998

3

1

2

3

1

2

3

32
11
35
35
7
5
3
58
18
17
35
32
35
31
23
29
28
24
3

323239
323240
323251
323252
323253
323254
323255
323256
323257
323258
323259
323260
323296
323297
323298
323299
323300
323301
323302

G06K
C07D
H04B
C07K
E04B
F16K
D06L
C12N
G01N
C02F
C07K
B65D
G09F
H04J
A47G
B28D
C07D
A61F
B62L

55
28
59
32
40
46
37
36
51
25
31
22
56
59
6
17
28
8
22

323303
323304
323305
323306
323308
323309
323310
323311
323312
323313
323314
323315
323316
323317
323318
323319
323320

B61C
A01N
A61K
G07F
C09C
E04B
C07D
C07D
A61B
G07F
B05D
A61K
G01N
G01S
A61L
H02K
A61K

20
2
10
55
33
39
31
29
8
55
15
10
53
53
12
57
11

WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW UŻYTKOWYCH

Nr
zgłoszenia

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

1

2

3

1

63
75
73
73
67
68
75
62
69
69
62
64
74
71
78
74
65
72
67
73
73

105240
105241
105244
105245
105246
105247
105248
105249
105250
105252
105253
105254
105256
105257
105259
105260
105261
105262
105265
105266
105269

104810
105208
105209
105211
105213
105214
105215
105216
105217
105219
105220
105221
105222
105223
105224
105225
105233
105234
105236
105238
105239

A63H
F24H
E21D
E06B
B62J
B62J
F24H
A47K
B65D
B65D
A47C
B01L
F21L
E01F
H05B
F16B
B24B
E05B
B62D
E06B
F04B

Int.Cl6

2
B24B
F21S
A23G
B60R
B60R
B62D
C01B
B60N
F41C
E04F
E04F
B62B
G09F
B27C
A47L
E03F
A01B
A01B
B25B
A61F
B04C

Nr
zgłoszenia

Int.Cl6

Strona

3

1

2

65
74
61
66
66
67
70
66
76
72
72
66
77
65
63
71
61
61
65
63
64

105270
105271
105272
105273
105274
105275
105276
105278
105279
105280
105281
105283
106857
106978
107009
107073
107079
107086
107102
107105

3
76
63
71
77
78
74
78
66
75
68
69
64
70
77
62
69
76
71
61
68

Strona

F42B
A63F
E04B
H01B
H01B
F16F
H01R
B60J
F27B
B64C
B65B
B23B
B65G
G09F
A47C
B65D
G05D
E03F
A47B
B63B

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

Numer publikacji
międzynarodowej

Numer zgłoszenia
krajowego

Numer publikacji
międzynarodowej

Numer zgłoszenia
krajowego

1

2

1

2

WO96/26379

323254

WO96/34980

323178

WO96/30312

323153

WO96/35007

WO96/31723

323154

WO96/35078

323134
323140

WO96/33313

323155

WO96/35080

323133

WO96/33482

WO96/35081

323139

WO96/33548

323296
323106

WO96/35133

323161

WO96/33617

323181

WO96/35188

323149

WO96/33940

323184

WO96/35191

323239

WO96/33957

323156

WO96/35242

323105

WO96/34099

323109

WO96/35329

323304

WO96/34163

323108

WO96/35348

323190

WO96/34520

323150

WO96/35399

323301

WO96/34531

323191

WO96/35413

323315

WO96/34537

323238

WO96/35427

323145

WO96/34576

323180

WO96/35440

323320

WO96/34591

323132

WO96/35459

323146

WO96/34605

323103

WO96/35516

323314

WO96/34606

323138

WO96/35572

323136

WO96/34626

323104

WO96/35621

323159

WO96/34681

323157

WO96/35627

323234

WO96/34711

323101

WO96/35644

323258

WO96/34713

323131

WO96/35668

323236

WO96/34733

323194

WO96/35678

323240

WO96/34737

323193

WO96/35692

323233

WO96/34786

323107

WO96/35728

323231

WO96/34818
WO96/34838

323237
323158

WO96/35744
WO96/35769

323160

WO96/34846

323152

WO96/35770

323187

WO96/34855

323176
323235

WO96/35773
WO96/35774

323232

WO96/34864

323185

323256

WO96/34868

323141

WO96/35845

323309

WO96/34869

323148

WO96/35940

323257

WO96/34870

323177

WO96/35955

323316

WO96/34890

323252

WO96/35961

323317

WO96/34908

323182

WO96/35984

323142

WO96/34915

323100

WO96/36025

323306

WO96/34935
WO96/34977

323188

WO96/36056

323318

323183

WO96/36114

323192

Nr 6 (632) 1998
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87

1

2

1

2

WO96/36135

323251

WO96/40633

323300

WO96/36262

323298

WO96/41807

WO96/36284

323312

WO97/00298

323310
323102

WO96/36313

323144

WO97/02026

323305

WO96/36469

323299

WO97/02255

323311

WO96/36526

323302

WO97/06115

323137

WO96/36540

323260

WO97/31099

323195

WO96/36632

323143

WO97/31442

323297

WO96/36762

323255

WO97/31615

323179

WO96/36876

323259

WO97/32768

323135

WO96/36947

323313

WO97/33519

323189

WO96/37029

323319

WO97/33766

323147

WO96/37233

323186

WO97/36067

323253

WO96/37394

323303

WO97/39067

323308
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KOMUNIKAT

Departament Wydawnictw - Sekcja Rozpowszechniania Wydawnictw
informuje, że ukazało się drukiem nowe wydawnictwo:

RADIESTEZJA, PARAMEDYCYNA, BIORYTMY...
W ORZECZENIACH KOMISJI ODWOŁAWCZEJ
PRZY URZĘDZIE PATENTOWYM RP W LATACH 1981 - 1997

w cenie 10,00 zł.

KOMUNIKAT
Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP
informuje o aktualnych cenach swoich wydawnictw:
"BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO"
— 7,00 zł
"WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO"
— 8,50 zł
"INFORMACJE URZĘDU PATENTOWEGO RP" — 1,00 zł
Opisy patentowe

—
—
—
—

1,00 zł
1,50 zł
2,00 zł
4,00 zł
6,00 zł

Koszt prenumeraty w 1998 r. wynosi:
BUP
—
182,00 zł
WUP
—
102,00 zł
IUP RP
—
12,00 zł
Powyższe kwoty prosimy wpłacać na konto UP RP
NBP O/O Warszawa 10101010-2583-223-1.
Prosimy o podawanie dokładnych adresów na przelewach.
Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych.
Odnośnie wydawnictw i opisów patentowych udzielamy informacji
pod nr tel. 25-80-01 wew. 224.

