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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, Al. Niepodległości 188. 

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

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

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

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

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

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP — Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa 
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Cena 7,00 zł INDEKS 3532264 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 14 kwietnia 1998 r. Nr 8 (634) Rok XXVI 

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

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

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

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

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

publikacji) 

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

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



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 323558 (22) 96 05 24 6(51) A01B 3/46 
(32)95 05 29 (33) FR 

(86) 96 05 24 PCT/FR96/00786 
(87) 96 12 05 WO96/38032 PCT Gazette nr 53/96 
(71) ETABLISSEMENTS GREGOIRE 

BESSON ET CIE, Montfaucon-sur-Moine, 
FR 

(72) Besson Patrick 
(54) Wieloskibowy pług obracalny półzawieszany 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wieloskibowy plug odwra

calny półzawieszany zawierający korpusy płużne zamontowane 
na belce (12) utworzonej z elementu przedniego (12a) i elemen
tu tylnego (12b) połączonych przegubem (13), organ sterujący 
(19) zapewniający obrót elementu tylnego (12b) w odniesieniu 
do elementu przedniego (12a) i blokujący przegub (13) w 
wybranym położeniu kątowym, wymienioną belkę (12) zamon
towaną obrotowo wokół osi wzdłużnej (8) podpory (9) zaopa
trzonej w koła podnoszenia (10). Wynalazek polega na tym, że 
elementy zamocowania obrotowego belki (12) na podporze (9) 
są połączone sztywno z elementem tylnym (12b) wymienio
nej belki (12). 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 322370 (22) 97 09 30 6(51) A01K 5/00 
A01K 39/00 

(31) 96 1004149 (32) 96 09 30 (33) NL 
(71) Roxell N.V., Maldegem, BE 
(72) Debonne Christophe Roger Antoon, 

Vandaele Antoine Achiel 
(54) Instalacja do karmienia zwierząt i zawór do 

instalacji do karmienia zwierząt 
(57) W skład instalacji do karmienia zwierząt wchodzą poje

mniki (16, 17, 18, 19) na karmę, z których karmę o różnych 
składach można transportować za pomocą urządzenia (4) do 
transportu karmy do urządzeń do karmienia (2, 2a, 2b, 2c). 
Urządzenia do karmienia są połączone z urządzeniem do trans
portu karmy za pomocą zaworów (10,10a; 70). W skład zaworów 
wchodzą dwa lub więcej elementy suwakowe (30, 32), które są 
osadzone suwliwie względem siebie i w których jest otwór 
umożliwiający lub blokujący przepływ karmy. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(21) 323740 (22) 96 06 03 6(51) A01N 25/14 
A01N 25/28 

(31) 95 476540 (32) 95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 03 PCT/GB96/01310 
(87) 96 12 19 W096/39822 PCT Gazette nr 55/96 
(71Ï ZExNECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Scher Herbert Benson, US; Chen Jin Ling, 

CN; Lo Ray Jia, US 
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(54) Suche, dyspergowalne w wodzie kompozycje 
zawierające mikrokapsułkowane pestycydy 

(57) Stałe, dyspergowalne w wodzie kompozycje zawierają
ce mikrokapsułkowane pestycydy wytwarza się przez rozpyłowe 
suszenie wodnej zawiesiny wspomnianych pestycydów w obe
cności rozpuszczalnego w wodzie polimeru, korzystnie polial
koholu winylowego. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 323677 (22)96 06 04 6(51) A01N 37/02 
A01N 37/50 
A01N 43/30 
A01N 43/32 
A01N 37/46 
A01N 43/08 
A01N 43/76 
A01N 47/34 

(31) 95 1786 (32)95 06 16 (33) CH 
95 1822 95 06 21 CH 

(86) 96 06 04 PCT/EP96/02420 
(87) 97 01 03 WO97/00011 PCT Gazette nr 02/97 
(71) NOVARTIS AG, Bazylea, CH 
(72) Knauf-Beiter Gertrude, Zeun Ronald 
(54) Kompozycje bakteriobójcze 
(57) Fitobakteriobójcze kompozycje, zawierają takie ilości 

przynajmniej dwóch czynnych składników, że osiąga się działa
nie synergiczne, wraz z odpowiednim materiałem nośnikowym, 
w których składnik 1 oznacza związek o ogólnym wzorze 1, w 
którym X oznacza CH lub N; R oznacza CH3 lub cyklopropyl; Y 
oznacza H, F, Cl, Br, CF3, CF3O, grupę propargiloksy; Z oznacza 
H, F, Cl, CF3, CF3O; albo Y oraz Z razem oznaczają grupę 
metylenodwuoksy, (dwufluorometyleno)dwuoksy, etylenodwuo-
ksy, (trójfluoroetyleno)dwuoksy lub benzo; oraz w których 
składnik 2 oznacza związek wybrany z grupy, obejmującej 2A) 
"metaiaxyl", 2B) "R-metalaxyl", 2C) "furalaxyl", 2D) "benalaxyl", 
2E) "ofurace", 2F) "oxadixyl", 2G) "cymoxanil" i 2H) "mancozeb". 

(28 zastrzeżeń) 

Al (21) 323592 (22) 96 05 20 6(51) A01N 43/30 
A01N 43/653 

(31) 95 19519710 (32)95 05 30 (33) DE 
(86) 96 05 20 PCT/EP96/02167 
(87) 96 12 05 WO96/38040 PCT Gazette nr 53/96 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Dutzmann Stefan, Stenzel Klaus, Siebert 

Reinhard, Krämer Wolfgang 
(54) Grzybobójcze kombinacje substancji 

czynnych 
(57) Nowe kombinacje substancji czynnych, składające 

się z A) 8-t-butylo-2-(N-etylo-N-n-propyloamino) -metylo-1,4-

dioksaspiro [5,4]-dekanu o wzorze 1, B) 1-(4-chloro-fenylo)-4,4-
dimetylo -3-(1,2,4-triazol-1-ilo -metylo)-pentan-3-olu o wzorze 2 
i C) pochodnej trazolu o wzorze 3, w którym X oznacza grupę 
CH(OH) (=triadimenol) albo X oznacza grupę CO (=triadime-
fon), wykazuje bardzo dobre właściwości grzybobójcze. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 323674 (22)96 06 20 6(51) A01N 43/828 
A01N 53/00 
A01N 47/12 

A01N 43/653 
A01N 37/5C 

(31)95 1910 (32)95 06 29 (33) CH 
(86) 96 06 20 PCT/EP96/02672 
(87) 97 01 16 WO97/01277 PCT Gazette nr 04/97 
(71) NOVARTIS AG, Bazylea, CH 
(72) Ruess Wilhelm, CH; Knauf-Beiter Gertrude, 

DE; Küng Ruth Beatrice, CH; Kessmann 
Helmut, DE; Oostendorp Michael, DE 

(54) Produkty do ochrony zbiorów 
(57) Ujawniono mieszaniny aktywnych składników chro

niących rośliny, mające zwiększone synergiczne działanie, w 
których komponentem 1 jest związek mający działanie immuni-
zujące roślinę, o wzorze 1, którym Z oznacza CN lub COOH lub 
jego sól, CO-OC1-C4-alkil lub CO-SC1-O4-alkil i w których kom
ponentem 2 jest związek, mający działanie mikrobiocydowe, 
wybrany z grupy A) -α[2-(4-chlorofenylo)etyio]- α-(1,1-dimety-
loetylo) -1H-1,2,4-triazolo-1-etanolu ("tebuconazol"), B) 1-[3-
(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo) epoksy-2-ylo]-1 H-
1,2,4-triazolu ("epoxyconazol"), C) α-(4-chlorofenylo)-α-
(1-cyklopropyloetylo)-1 H-1,2,4-triazoio-1-etanolu ("cy-
proconazol"), D) 5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo- 1-(1 H-
1,2,4-triazol-1-ylomety!o)-cyklopentanolu ("metconazol"), Ę eter 
2-(2,4-dichlorofenylo)-3- (1 H-1,2,4-triazol-1-ylo) propylo-1,1,2,2-
tetrafluoroetylowy ("tetraconazol"), F) (Ę-2-{2-[6-(2-cyjanofeno-
ksy) pirymidyn-4-yloksy]fenylo}-3-metoksyakrylan metylu, 
("ICI A 5504", "azoxystrobin), G) (E)-2-metoksyimino-2- [α-(o-to-
liloksy)-o-toli!o]octan metylu, ("BAS 490 F", "cresoxime methyl"), 
H) 2-(2-fenoksyfenylo) -(E)-2-metoksyimino-N-metyloacetamid, 
J) [2-(2,5-dimety!ofenoksymetylo)-fenylo]-(E)-2-metoksyimino -
N-metyloacetamid, K) (1R, 3S/1S3R)-2,2dichloro-N-[(R)-1- (4-
chlorofenylo)etyIo]-3-metylocykiopropanokarbonamid, ("KTU 
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3616") i L)Kompleks cynkowy polimerycznego etylenobis-(ditio-
karbaminianu) manganawego, ("mancozeb"). 

(31 zastrzeżeń) 

Al(21) 323603 (22) 97 03 26 6(51) AO1N 47/02 
A01N 43/56 

(31) 96 9604206 (32)96 03 29 (33) FR 
96 692430 96 08 05 US 

(86) 97 03 26 PCT/FR97/00540 
(87) 97 10 09 W097/36484 PCT Gazette nr 43/97 
(71) MERIAL, Lion, FR 
(72) Jeannin Philippe 
(54) Obroża do zwalczania pcheł i kleszczy dla 

psów i kotów, zawierająca N-fenylopirazol 
(57) Obroża lub inne urządzenie zewnętrzne przeciwpchel-

ne i przeciwdeszczowe dla zwierząt do towarzystwa, zwłaszcza 
psów i kotów, utworzone jest z matrycy, zawierającej od 0,1 do 
40% wagowych, korzystnie 1 do 15% wagowych w stosunku do 
obroży, substancji czynnej przeciw pasożytom zewnętrznym, 
takim jak pchły i kleszcze, którą stanowi co najmniej jeden 
związek o wzorze (I). W jednym z zastosowań związku o wzorze 
i obroża lub inne urządzenie zewnętrzne jest sporządzona w ten 
sposób, że zapewnia skuteczność przeciwko pchłom trwającą 
ponad 6 miesięcy i skuteczność przeciwko kleszczom trwającą 
ponad 3 miesiące. Skuteczność utrzymuje się nawet przez kilka 
tygodni po usunięciu lub zgubieniu obroży lub innego urządze
nia zewnętrznego lub gdy szybkość uwalniania związku zmienia 
się. 

(32 zastrzeżenia) 

Al(21) 323604 (22) 97 03 26 6(51) A01N 47/02 
A01N 43/56 

(31) 96 9604208 (32) 96 03 29 (33) FR 
96 692113 96 08 05 US 

(86) 97 03 26 PCT/FR97/00541 
(87) 97 10 09 W097/36485 PCT Gazette nr 43/97 
(71) MERIAL, Lion, FR 
(72) Jeannin Philippe 
(54) Kompozycja owadobójcza przeciwko pchłom 

dla ssaków, zwłaszcza dla psów i kotów 
(57) Sposób oraz kompozycja są szczególnie odpowiednie 

do zwalczania pcheł u małych ssaków. Kompozycja zawiera co 
najmniej jeden onsektycyd 1-N-arylopirazolowy, zwłaszcza fi-
pronil, jak również co najmniej jeden regulator wzrostu owadów 
(IGR), w dawkach i proporcjach skutecznych pasożytobójczo 
przeciwko pchłom oraz płynny nośnik dopuszczalny do stoso-. 
wania u zwierząt i odpowiedni do miejscowego nanoszenia na 
skórę, korzystnie na małej powierzchni skóry. 

(34 zastrzeżenia) 

Al (21) 323744 (22) 96 06 04 6(51) A21D 8/04 
(31) 95 483870 (32) 95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 04 PCT/DK96/00239 
(87) 96 12 19 W096/39851 PCT Gazette nr 55/96 
(71) DANISCO A/S, Kopenhaga, DK 
(72) SØe JØrn Borch, Poulsen Charlotte 

Horsmans, HØstrup Pernille Bak 
(54) Sposób polepszania właściwości ciasta z 

mąki, kompozycja polepszająca jakość ciasta 
z mąki i produkty spożywcze o polepszonej 
jakości 

(57) Sposób poprawiania Teologicznych właściwości ciasta 
z mąki, a także jakości gotowego produktu wytworzonego z tego 
ciasta, obejmuje dodanie, w ilości skutecznej, oksydoreduktazy 
zdolnej do utleniania maltozy, a zwłaszcza oksydazy heksozo-
wej, takiej jak oksydaza wyodrębniona z glonów, takich jak 
Iridophycus flaccidum, Chondrus crispus lub Euthora cristata. 
Przedmiotem zgłoszenia jest też poprawiająca jakość ciasta 
kompozycja zawierająca oksydoreduktazę oraz sposób wytwa
rzania produktu piekarniczego. 

(27 zastrzeżeń) 

Al(21) 323717 (22) 96 06 07 6(51) A01N 63/02 
A01N 37/46 
A01N 25/30 

(31) 95 479280 (32) 95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 07 PCTAJS96/09763 
(87) 96 12 19 W096/39842 PCT Gazette nr 55/96 
(71) AMBI INC., Tarrytown, US 
(72) Blackburn Peter, De La Harpe Jon 
(54) Wilgotne dezynfekcyjne ściereczki 

bakteriocynowe oraz sposoby ich stosowania 
(57) Ujawniono nowe wilgotne ściereczki z papieru lub tka

niny zawierającej preparat dezynfekcyjny na bazie bakteriocy-
ny, o niskiej zawartości alkoholu, który powoduje szybką oraz 
jednoetapową dezynfekcję powierzchni wraz z jej osuszeniem. 
Ujawniono również sposób dezynfekcji i osuszania skóry, w ty m 
skóry krowich brodawek sutkowych przed lub po dojeniu, wyko 
rzystujący te ściereczki. 

(20 zastrzeżeń) 
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Al(21) 316471 (22) 96 10 08 6(51) A21D 13/08 
(75) Pakosz Danuta, Sanok; Sośnicki Robert, 

Sanok 
(54) Sposób produkcji wyrobów z ciasta 

cukierniczego w postaci precli lub paluszków 
(57) Sposób produkcji wyrobów z ciasta cukierniczego w 

postaci precli lub paluszków składający się z mieszania skład
ników i wyrabiania ich na ciasto, po czym następuje porcjowanie 
ciasta na kawałki, rozwałkowywanie, a następnie wyciskanie i 
formowanie na kształt precli lub paluszków, które z kolei prze
mieszcza się na taśmę wstępną, znamienny tym, że przed 
pieczeniem precle lub paluszki poddaje się procesowi uzdatnia
nia poprzez ciągłe działanie na nich, korzystnie poprzez prze
mieszczanie, naturalnym roztworem zawierającym 2% części 
wagowych palonego cukru i wody 98% części wagowych, o 
temperaturze 80°C - 85°C, przez 45 - 60 s, po czym wyjmuje się 
je i chłodzi intensywnie nadmuchem powietrza przez 1 - 2 min. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 316457 (22) 96 10 09 6(51) A22C 7/00 
(75) Dyński Dariusz, Warszawa 
(54) Urządzenie do rozwłókniania mięsa 
(57) Wynalazek umożliwia łatwe i pewne rozwłóknianie mię

sa za pomocą urządzenia ze względu na możliwość łatwego 
dostosowania siły nacisku wałka na mięso do jego twardości 
oraz grubości. Istota urządzenia polega na tym, że składa się z 
wałka (1) i płaskiej podstawy (2), przy czym przynajmniej jeden 
z elementów, bądź to wałek, bądź podstawa, ma powierzchnię 
roboczą (3, 4), składającą się z dużej liczby występów (5, 6), 
które w korzystnym wykonaniu mają kształt ostrosłupów lub 
stożków. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 322485 (22) 97 10 08 6(51) A23C 7/04 
(31) 96 96202810 (32) 96 10 09 (33) EP 
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 

' Vevey,CH 
(72) Chaveron Michel, FR; Berrocal Rafael, ES 
(54) Sposób demineraizacji słodkiej serwatki 
(57) Sposób demineraiizacji słodkiej serwatki charakteryzu

je się tym, że mniej lub bardziej zagęszczona słodka serwatka 
jest poddawana elektrodejonizacji w urządzeniu, w którym prze
działy rozcieńczania (8) lub przedziały rozcieńczania i przedzia
ły zagęszczania (9a), (9b) zawierają grudki żywicy, składającej 
się wyłącznie z silnie kationowej żywicy (6) lub z mieszaniny 
żywicy kationowej i żywicy słabo anionowej (7) i że pH przedzia
łów zagęszczenia jest ustawione na wartość mniejszą niż 5. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 322486 (22) 97 10 08 6(51) A23C 7/04 
(31) 96 96202809 (32) 96 10 09 (33) EP 
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 

Vevey, CH 
(72) Chaveron Michel, FR; Berrocal Rafael, ES 
(54) Sposób demineraiizacji produktów 

mlecznych i ich pochodnych 
(57) Sposób demineraiizacji produktów mlecznych i ich po

chodnych, z wyłączeniem słodkiej serwatki pochodzącej z 
wytwarzania sera, charakteryzuje się tym, że płynny materiał 
surowcowy pochodzenia mlecznego poddaje się elektrodejo
nizacji w urządzeniu zawierającym przedziały rozcieńczania (8) 
i przedziały zagęszczania (9a), (9b), że w przypadku materiału 
surowcowego innego niż mniej lub bardziej zagęszczone mleko 
przedziały rozcieńczania zawierają grudki żywicy stanowiącej 
wyłącznie silnie kationową żywicę (6) lub mieszaninę żywicy 
kationowej i żywicy słabo anionowej (7), a przedziały zagęsz
czenia nie zawierają żadnej żywicy lub zawierają grudki żywicy 
składającej się z mieszaniny żywicy kationowej i słabo aniono
wej, względnie zawierają silnie kationowe grudki żywicy, że w 
przypadku materiału surowcowego składającego się z mniej lub 
bardziej zagęszczonego mleka przedziały rozcieńczania zawie
rają grudki żywicy składającej się z mieszaniny żywicy kationo
wej i żywicy słabo anionowej, a przedziały zagęszczania są 
wypełnione jak wskazano uprzednio i że pH przedziałów zagę
szczania jest ustawione na wartość mniejszą niż 5. 

(10 zastrzeżeń) 
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Al(21) 323589 (22) 96 05 22 6(51) A23C 20/00 
(31) 95 95201386 (32) 95 05 26 (33) EP 
(86) 96 05 22 PCT/EP96/02221 
(87) 96 11 28 W096/37115 PCT Gazette nr 52/96 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Bodor Janos, NL; Kröber Dieter Karl H., 

DE; van der Tuin Sikko Pieter, NL 
(54) Produkt typu przetwarzanego sera i proces 

jego wytwarzania 
(57) Sposób wytwarzania produktu typu przetwarzanego se

ra, mającego grudkowatą teksturę, wolnego od polisacharydo-
wego środka tekstrującego i żelatyny, obejmujący etapy: a) 
wytwarzania wodnej kompozycji zawierającej mleczną proteinę, 
o stosunku wagowym mlecznej proteiny do wody od 1 : 2 do 1 
: 10, w której pH doprowadza się do wartości 4,4 - 5,0 w celu 
spowodowania strącania protein, b) wprowadzania soli emulgu
jących w celu spowodowania wzrostu wartości pH i otrzymania 
pH 4,8 - 5,3, c) poddania mieszaniny obróbce termicznej wystar
czającej co najmniej do jej pasteryzacji i przepuszczania jej 
przez homogenizator i d) pakowanaia powstałej mieszaniny w 
temperaturze co najmniej 65°C, zapewnia produkt o grudkowa
tej teksturze podobnej do świeżego sera lub białego sera, ma
jący zdolność do przechowywania typową dla przetwarzanych 
serów. Jako źródło protein mogą być stosowane materiały o 
dobrej zdolności do przechowywania. Nie jest konieczne stoso
wanie sera jako materiału wyjściowego. Również zapewniony 
jest produkt o grudkowatej teksturze i dobrej zdolności do 
przechowywania, mający wartość St 10 150 -1500 g i pH 4,8 -
5,3, który jest wolny od polisacharydowego środka teksturują
cego i żelatyny. Produkt zawiera 0 - 65% zdyspergowanej fazy 
tłuszczowej i 35 -100% ciągłej fazy wodnej, która to faza wodna 
zawiera mleczną proteinę i wodę w stosunku wagowym 1 :2 do 
1:10. Zawratość rozpuszczonych protein jest mniejsza niż 40% 
licząc na całkowitą ilość protein. 

(22 zastrzeżenia) 

Al (21) 323720 (22) 96 06 04 6(51) A23K 1/00 
(31) 95 483297 (32)95 06 07 (33) US 

96 597815 96 02 07 US 
96 647719 96 05 24 US 

(86) 96 06 04 PCT/US96/09075 
(87) 96 12 19 W096/39862 PCT Gazette nr 55/96 
(71) NOVUS INTERNATIONAL, INC., St. 

Louis, US 
(72) Ivey Francis J., Dibner Julia J., Knight 

Christopher D. 
(54) Preparat odżywczy o wysokiej wilgotności dla 

drobiu i innych zwierząt 
(57) Ujawnia się preparaty odżywcze, zawierające wilgoć, 

przeznaczone do użytku u drobiu i innych zwierząt, oraz sposo
by karmienia ich, które w następstwie poprawjają żywotność, 
łączną wydajność paszową i przyrost ciężaru. 

(53 zastrzeżenia) 

Al(21) 321394 (22) 97 07 28 6(51) A23K 1/04 
A23K 1/10 
A23K 1/14 

(75) Dolatowski Zbigniew, Lublin; Juśko 
Stanisław, Lublin 

(54) Sposób wytwarzania koncentratów 
substancji żywieniowych z surowców 
pochodzenia zwierzęcego 

(57) Sposób polega na tym, że surowiec pochodzenia zwie
rzęcego rozdrabnia się do wielkości cząstek do 8 mm, po czym 
miesza się go z rozdrobnionym surowcem roślinnym w ilości co 
najmniej równej wagowo ilości surowca pochodzenia zwie
rzęcego, aż do uzyskania jednorodnej masy, a następnie 
mieszaninę, ciągle mieszając, poddaje się procesowi obróbki 
termicznej w temperaturze 70° do 150°C przez czas niezbędny 
do zmiany struktury i zniszczenia mikroflory chorobotwórczej. 
Uzyskaną masę poddaje się procesowi suszenia do zawartości 
8 do 14% wagowych wody, po czym rozdrabnia się do żądanej 
granulacji. Koncentrat stanowi paszę lub może być użyty jako 
komponent do produkcji mieszanek paszowych i produktów 
spożywczych. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 323559 (22) 96 06 03 6(51) A23K 3/02 
(31) 95 457343 (32) 95 06 01 (33) US 
(86) 96 06 03 PCT/US96/08384 
(87) 96 12 05 WO96/38052 PCT Gazette nr 53/96 
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, 

INC., Johnston, US 
(72) Rutherford William M., Hinds Mark A., 

Dennis Scott M., Rogers Michaela G., 
Zimmerman Cindi S. 

(54) Bakteryjna obróbka konserwująca kiszonki 
(57) Kiszonkę konserwuje się przez obróbkę niewielką, ale 

skutecznie konserwującą ilością inokulantu, wybranego z kom
binacji mikroorganizmu Lactobacillus plantarum 347 lub jego 
genetycznego ekwiwalentu z mikroorganizmem Enterococcus 
faecium301 lub z jego genetycznym ekwiwalentem, z kombina
cji mikroorganizmu Lactobacillus plantarum 346 lub jego gene
tycznego ekwiwalentu z mikroorganizmem Lactobacilli. 
plantarum 347 lub z jego genetycznym ekwiwalentem oraz z 
kombinacji mikroorganizmu Lactobacillus plantarum 286 lub 
jego genetycznego ekwiwalentu z mikroorganizmem 
Lactobacillus plantarum 346 lub z jego genetycznym ekwiwa
lentem. Prezentowane inokulanty są szczególnie skuteczne w 
poprawianiu szybkości i zakresu trawienia kiszonki z lucerny. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 323636 (22) 96 06 03 6(51) A23K 3/03 
(31) 95 457547 (32)95 06 01 (33) US 
(86) 96 06 03 PCT/US96/08388 
(87) 96 12 05 WO96/38053 PCT Gazette nr 53/96 
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, 

INC., Johnston, US 
(72) Rutherford William M., Hinds Mark A, 

Dennis Scott M., Rogers Michaela G., 
Zimmerman Cindi S. 

(54) Inokulant bakteryjny do konserwowania 
kiszonki 

(57) Kiszonkę konserwuje się przez traktowanie małą, lecz 
skutecznie konserwującą ilością inokulanta wybranego spo
śród: kombinacji mikroorganizmu Lactobacillus plantarum 286 
lub jego równoważnika genetycznego i mikroorganizmu Ente
rococcus faecium 301 lub jego równoważnika genetycznego; 
kombinacji mikroorganizmu Lactobacillus plantarum 286 lub 
jego równoważnika genetycznego, mikroorganizmu Lactoba
cillus plantarum 432 lub jego równoważnika genetycznego i 
mikroorganizmu Lactobacillus plantarum 435 lub jego równo
ważnika genetycznego i kombinacji mikroorganizmu Lactoba-
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cillus plantarum 432 lub jego równoważnika genetycznego i 
mikroorganizmu Lactobacillus plantarum 435 lub jego równo
ważnika genetycznego. Niniejsze inokulanty są szczególnie 
skuteczne przy poprawianiu trwałości beztlenowej kiszonki tra
wy, a także szybkości i stopnia strawienia. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 322483 (22) 97 10 08 6(51) A23L 1/39 
(31) 96 19641416 (32) 96 10 08 (33) DE 
(71) CPC INTERNATIONAL INC., Englewood 

Cliffs, US 
(72) Ammedick-Naumann Claudia, Bezner Klaus, 

Bohrmann Hans, Carl Jurgen 
(54) Półpłynny, przyprawowy i/lub barwiący 

wiążący, artykuł żywnościowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest półpłynny, przyprawowy 

i/lub barwiący, wiążący artykuł żywnościowy, który składa się z 
emulsji typu olej w wodzie, zawierającej nieżelatynizowaną 
skrobię i mączkę jarzynową albo mączkę owocową w subtelnie 
rozdrobnionej postaci zawierającą ściany komórkowe i/lub 
włókno, która nie jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 322835 (22) 97 10 24 6(51) A23L 3/16 
A23L 1/00 

(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Konopko Henryk 
(54) Urządzenie do ekspandowania jadalnych 

nasion, zwłaszcza nasion amarantusa 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że między na

grzewnicą (7) a wlotem ekspandownika (12) mającego kształt 
helikoidalny, połączony z nimi przewodami pneumatycznymi, 
zainstalowany jest ejektor (11), do którego zaś połączony jest 
zasobnik (15) surowca. Zasobnik (15) surowca wykonany jest z 
ustawionych współosiowo dwóch zbiorników: dolnego (10) i 
górnego (8), przy czym lej zsypowy górnego zbiornika umie
szczony jest w czaszy dolnego zbiornika. W urządzeniu zain
stalowany jest, przed nagrzewnicą (7), wymiennik ciepła (6) 
połączony pneumatycznym przewodem (16) z górnym króćcem 
cyklonu (13) oraz z układem doprowadzającym powietrze atmo
sferyczne do urządzenia. 

(4 zastrzeżenia) 

Al (21) 316400 (22) 96 10 02 6(51) A47C 1/121 
B60N 2/02 

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

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

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 323712 (22) 96 05 23 6(51) A61F 2/00 
(31) 95 476092 (32) 95 06 07 (33) US 

95 556766 95 11 02 US 
95 578031 95 12 26 US 

(86) 96 05 23 PCT/US96/07517 
(87) 96 12 19 W096/39989 PCT Gazette nr 55/96 
(71) NEBL INC, Worcester, US 
(72) Bogojavlensky Sergei 
(54) Urządzenie powstrzymujące oddawanie 

moczu u kobiet 
(57) Urządzenie (12) służące do złagodzenia niewstrze-

mięźliwości utrzymywania moczu u kobiet, posiada co najmniej 
częściowo odkształcany korpus (14), w którym występuje część 
chwytana ręką oraz część (20) stykająca się z ciałem. Korpus 
(14) urządzenia tworzy komorę (16) o wielkości i kształcie dosto
sowanym do zamknięcia ujścia przewodu moczowego użytkow
niczki, gdy urządzenie znajduje się na swym miejscu na ciele 
użytkowniczki. Gdy urządzenie zostanie umieszczone na ciele 
użytkowniczki, odkształcenie korpusu wywołuje próżnię we
wnątrz komory (16), która jest wystarczająca do utrzymania 
urządzenia na ciele użytkowniczki i wytworzenia uszczelnienia 
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pomiędzy urządzeniem i ciałem użytkowniczki dla zapobieżenia 
wydostawaniu się moczu poza urządzenie. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 316399 (22) 96 10 02 6(51) A61H 1/02 
(71) Pańków Jan, Golędzinów 
(72) Panków Jan, Cegła Arkadiusz 
(54) Wieloczynnościowe urządzenie do ćwiczeń 

oporowych 
(57) Urządzenie składa się z regulowanego stołu (1), wypo

sażonego w środkową poduszkę (4) i dwie boczne poduszki (3) 
oraz pionowej kolumny (2), zamocowanej przesuwnie i nastaw
nie w poziomym, podłużnym łożu (30), trwale połączonym z 
podstawą (7). W kolumnie (2) zamocowana jest przesuwnie 
poprzeczna belka (41), zrównoważona przeciwwagą (44). W 
belce (41) zamocowany jest obrotowo drążek (58), usytuowany 
na wspólnej osi z perforowaną tarczą (56) i sprzęgniętym z nią 
zabierakowym kołem (55). W kolumnie (2) znajduje się stos 
obciążników (51), nanizanych na prowadzące pręty (49), przez 
który ponadto przechodzi środkowy, ruchomy pręt (53) z po
przecznie wykonanymi otworami na blokującą przetyczkę (54). 
Środkowy pręt (53) połączony jest z rolką (70), przez którą 
przechodzi linka (66), jednym końcem przyłączona do zabie-
rakowego koła (55), a drugim końcem do belki (41). Środkowa 
poduszka (4) może być ustawiana skośnie w kierunku piono
wym raz w jedną, raz w drugą stronę, tworząc wraz z boczną 
poduszką (4) siedzisko. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 323564 (22) 97 04 03 6(51) A61K 7/42 
(31) 96 9604360 (32) 96 04 05 (33) FR 
(86) 97 04 03 PCT/FR97/00606 
(87) 97 10 16 W097/37634 PCT Gazette nr 44/97 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Ascione Jean-Marc 
(54) Filtrujące kompozycje kosmetyczne 

zawierające dibenzoilometan, ß, 
ß'-difenyloakrylan alkilowy i silikon 
benzotriazolowy oraz ich zastosowanie 

(57) Wynalazek dotyczy nowych kompozycji kosmetycznych, 
zawierających w kosmetycznie dozwolonym podłożu co naj
mniej jedną pochodną dibenzoilometanu, co najmniej jedną 
pochodną ß, /3'-difenyIoakrylanu alkilu i co najmniej jeden spe
cyficzny benzotrazolosilikon. Dzięki synergicznemu działaniu 
tych trzech środków filtrujących kompozycje te wykazują pole
pszoną wartość współczynników ochrony przeciwsłonecznej. 
Wynalazek dotyczy także zastosowania tych kompozycji w 
kosmetyce. 

(18 zastrzeżeń) 

Al(21) 323623 (22) 96 05 10 6(51) A61K 7/48 
(31) 95 9506537 (32) 95 06 01 (33) FR 

95 9509107 95 07 26 FR 
(86) 96 05 10 PCT/FR96/00718 
(87) 96 12 05 W096/38126 PCT Gazette nr 53/96 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Roulier Véronique, Daubige Thérèse 

(54) Kompozycja kosmetyczna w postaci 
elastycznej pasty oraz sposób jej wytwarzania 

(57) Zgłoszenie dotyczy wytłaczanej kompozycji kosmetycz
nej, występującej w postaci elastycznej pasty, zawierającej w 
fazie tłuszczowej co najmniej jeden związek o początkowej 
temperaturze topnienia co najmniej równej około 100CC. Wyna
lazek dotyczy również sposobu wytwarzania wymienionej kom
pozycji przez wytłaczanie. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 323716 (22) 96 06 05 6(51) A61K 7/48 
(31) 95 469474 (32) 95 06 06 (33) US 
(86) 96 06 05 PCT/US96/09545 
(87) 96 12 12 W096/39119 PCT Gazette nr 54/96 
(71) NEUTROGENA CORPORATION, Los 

Angeles, US 
(72) Mather Kamran, Stahl Christopher Ryan 

(54) Podłoża do miejscowego zastosowania 
zawierające solubilizowany i stabilizowany 
kwas azelainowy 

(57) Wynalazek dotyczy całkowicie solubilizowanej 
kompozycji do miejscowego zastosowania, zawierającej 
kwas azelainowy na podłożu glikolowym, stabilnej w nor
malnej temperaturze i pod standardowym ciśnieniem atmo
sferycznym, która jest użyteczna jako produkt handlowy 
zawierający dyspersję kwasu azelainowego. 

(14 zastrzeżeń) 
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Al(21) 323624 (22) 97 03 28 6(51) A61K 9/02 
(31) 96 9604041 (32)96 04 01 (33) FR 
(86) 97 03 28 PCT/FR97/00567 
(87) 9710 09 W097/36575 PCT Gazette nr 43/97 
(71) TECHNI-PHARMA, Monaco Cedex, MC 
(72) Note-Simonnard Axelle 
(54) Nowe kompozycje przeczyszczające oraz 

sposób ich produkcji 
(57) Wynalazek dotyczy dziedziny chemii terapeutycznej, a 

zwłaszcza technologii farmaceutycznej. Wynalazek dotyczy 
kompozycji farmaceutycznych, przeznaczonych do podawania 
doodbytniczego, utworzonych z musującej mieszaniny, składa
jącej się z kwaśnego węglanu metalu alkalicznego i określonego 
związku reagującego jak kwas, wybranego z grupy utworzonej 
przez fosforan monosodowy, fosforan monopotasowy, cytry
nian monosodowy, kwas piroglutaminowy i kwas glutaminowy, 
w połączeniu lub w mieszaninie z jednym lub kilkoma rozcień
czalnikami lub zarobkami, przystosowanymi do wykonania 
postaci farmaceutycznej przeznaczonej do podawania dood
bytniczego. Wynalazek dotyczy również sposobu wykonania 
kompozycji farmaceutycznych przeznaczonych do podawania 
doodbytniczego, który polega na tym, że dołącza się sól reagu
jącą jak kwas, wybraną spośród fosforanu monosodowego, 
fosforanu monopotasowego, cytrynianu monosodowego, kwa
su piroglutaminowego i kwasu glutaminowego oraz kwaśny 
węglan metalu alkalicznego do zarobki hydrofilowej, potem do 
czynnika mącącego i wprowadza się tę mieszaninę do tłuszczo
wej zarobki topiącej się w pobliżu temperatury ciała. Kompozy
cje mają zastosowanie jako leki przeczyszczające. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 323598 (22) 96 05 30 6(51) A61K 31/19 
(31) 95 19520838 (32)95 05 31 (33) DE 
(86) 96 05 30 PCT/EP96/02300 
(87) 96 12 05 W096/38135 PCT Gazette nr 53/96 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE 
(72) Hoffmann Karin, Riedl Jutta 
(54) Hydrożele zawierające kwas sorbowy 
(57) Wynalazek dotyczy preparatów farmaceutycznych w 

postaci hydrożelu, które są znamienne tym, że zawierają kwas 
sorbowy ewentualnie w kombinacji z wielowodorotlenowym 
alkoholem i/lub wielowodorotlenowym eterem jako wyłączne 
substancje czynne. 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 316462 (22) 96 10 09 6(51) A61K 31/63 
(71) PANACEA BIOTEC LIMITED, New Delhi, 

IN 
(72) Singh Amarjit, Jain Rajesh 
(54) Nowe terapeutyczne kompozycje 

farmaceutyczne 
(57) Ujawnia się nową terapeutyczną przezciwzapalną i 

przeciwbólową kompozycję farmaceutyczną, zawierającą Ni-
mesulide, do stosowania przezskórnego oraz sposób jej wytwa
rzania. Kompozycję Nimesulide stosuje się do bezpośredniego 
stosowania na skórę w celu leczenia zapalenia poprzez prze-
zskórną absorpcję przy bardzo niskich poziomach dawki. Kom
pozycja zawiera Nimesulide i zaróbkę/podłoże wzmacniające 
absorpcję przezskórną, które działa jako prekoncentrat mi-
kronośnika lub mikronośnik. Zaróbka/podłoże wzmacniają
ce absorpcję przezskórną zawiera substancję wzmacniającą 
absorpcję przezskórną, środek powierzchniowo czynny, czyn-

nik żelujący/czynnik zagęszczający i jedną lub więcej zaro-
bek/podłoży. Kompozycja może także zawierać zobojętniają-
cy/regulujący pH. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(21) 316463 (22) 96 10 09 6(51) A61K 31/63 
(71) PANACEA BIOTEC LIMITED, New Delhi, 

IN 
(72) Singh Amarjit, Jain Rajesh 
(54) Nowa terapeutyczna kompozycja 

farmaceutyczna 
(57) Ujawnia się nową terapeutyczną iniekcyjną przeciwbó

lową kompozycję farmaceutyczną zawierającą Nimesulide do 
podawania domięśniowego. Kompozycja zawiera Nimesulide 
i zaróbkę/podłoże wzmacniające absorpcję pozajelitową. Za
róbka/podłoże wzmacniające absorpcję pozajelitową obejmuje 
dimetyloacetamid, benzoesan benzylowy, alkohol benzylowy, 
oleinian etylowy. Ujawnia się również sposób wytwarzania no
wej terapeutycznej iniekcyjnej przeciwbólowej kompozycji far
maceutycznej zawierającej Nimesulide. Kompozycja okazała 
się być bardzo skuteczna przeciwbólowo i użyteczna do lecze
nia ostrych stanów bólowych, jak uraz pooperacyjny, ból towa
rzyszący rakowi, kontuzje sportowe i podobne. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 323669 (22) 96 05 29 6(51) A61K 31/66 
(31) 95 458195 (32) 95 06 02 (33) US 
(86) 96 05 29 PCT/US96/07912 
(87) 96 12 05 W096/38156 PCT Gazette nr 53/96 
(71) MERCK & CO. INC., Rahway, US 
(72) Yetes Ashley J. 
(54) Zastosowanie alendronianu do zapobiegania 

osteoporozie 
(57) Sposób zapobiegania osteoporozie u kobiet we wczes

nym wieku pomenopauzalnym, znamienny tym, że podaje się 
skuteczną ilość alendronianu lub jego dopuszczalnej farmaceu
tycznie soli. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 323594 (22)96 05 20 6(51) A61K 31/415 
(31)95 19519821 (32)95 05 31 (33) DE 
(86) 96 05 20 PCT/EP96/02164 
(87) 96 12 05 WO96/38140 PCT Gazette nr 53/96 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Assmann Lutz, Baasner Bernd, Haberkorn 

Axel, Lieb Folker, Lunkenheimer Winfried, 
Lui Norbert 

(54) Kompozycje do zwalczania pasożytniczych 
pierwotniaków 

(57) Wynalazek dotyczy mieszanin podstawionych ben-
zimidazoli i polieterowych antybiotyków lub syntetycznie 
wytworzonych substancji kokcydiostatycznych do zwalczania 
pasożytniczych pierwotniaków u żywego inwentarza. 

(3 zastrzeżenia) 
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Al (21) 322445 (22) 97 10 06 6(51) A61K 33/14 
A61K 9/107 

(31) 96 9612196 (32)96 10 07 (33) FR 
(71) LA ROCHE POSAY LABORATOIRE 

PHARMACEUTIQUE, La Roche Posay, FR 
(72) Burnier Veronique 
(54) Emulsja woda w oleju o wysokiej zawrtości 

elektrolitu 
(57) Wynalazek ujawnia stabilną emulsję typu woda w oleju 

o wysokiej zawartości elektrolitu, zawierającą jako jeden ze 
składników co najmniej 2% wag. co najmniej jednej rozpusz
czalnej w wodzie soli metalu, która jest zwłaszcza użyteczna do 
sterowania miejscowego, w szczególności w dermo-kosmetyce 
w ceiu traktowania podrażnionej i/lub wrażliwej skóry. 

(22 zastrzeżenia) 

Al(21) 323748 (22) 96 05 31 6(51) A61K 35/74 
(31) 95 459058 (32)95 06 02 (33) US 
(86) 96 05 31 PCT/US96/08260 
(87) 9612 05 W096/38159 PCT Gazette nr 53/96 
(71) LAFOR LABORATORIES LIMITED, 

Newport Beach, US 
(72) Ford Larry C. 

(54) Mikrokapsulkowane pałeczki mlekowe do 
stosowania w medycynie 

(57) Mikrokapsułkowane pałeczki mlekowe, będące składni
kiem kompozycji farmaceutycznej, doustnie podaje się ssakom, 
w tym ludziom w celu leczenia lub zapobiegania wywołanym 
podawaniem antybiotyków lub innym przewlekłym lub ostrym 
biegunkom. Mikrokapsułkowane pałeczki mlekowe miejscowo 
podaje się na skórę w ceiu leczenia lub zapobiegania nawraca
jącym zakażeniom skóry i poddaje się dopochwowo w celu 
leczenia lub zapobiegania drożdżowym zakażeniom pochwy. 

(31 zastrzeżeń) 

Al (21) 323735 (22) 96 05 24 6(51) A61K 38/00 
(31) 95 468947 (32) 95 06 06 (33) US 
(86) 96 05 24 PCT/US96/07756 
(87) 96 12 12 WO96/39160 PCT Gazette nr 54/96 
(71) BIOMEASURE INCORPORATED, 

Milford, US 
(72) Shalaby Shalaby W., US; Jackson Steven A, 

US; Ignatious Francis, IN; Moreau 
Jacques-Pierre, US 

(54) Jonowe cząsteczkowe koniugaty 
N-acylowanych pochodnych 
poli(2-amino-2-dezoksy-D-gIukozy) i 
polipeptydów 

(57) Ujawniono m.in. kopolimer obejmujący N-acylowaną 
pochodną poli(2-amino-2-dezoksy-D-glukozy) i kompozycję 
zawierającą wymieniony kopolimer i polipeptyd, obejmujący 
przynajmniej jedną skuteczną jonogeniczną aminę, przy czym 
przynajmniej 50% wag. wymienionego polipeptydu obecnego 
w wymienionej kompozycji jest jonowo związane z wymienio
nym polimerem. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 323595 (22) 96 05 20 6(51) A61K 38/15 
(31) 95 19520275 (32)95 06 02 (33) DE 
(86) 96 05 20 PCT/EP96/02170 
(87) 9612 05 W096/38165 PCT Gazette nr 53/96 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Mencke Norbert, Harder Achim, Jeschke 

Peter, Helpap Barbara 
(54) Środki endopasożytobójcze 
(57) Wynalazek dotyczy mieszanin zawierających przynajr 

mniej jedną awermektynę, 22,23-dihydroawermektynę B1 (iwer-
mektynę) albo milbemycynęz klasy makrocyklicznych laktonów 
w zestawieniu z cyklicznymi depsipeptydami, ewentualnie w 
obecności prazikwantelu lub epsiprantelu, do podwyższania 
działania endopasożytobójczego w środkach endopasożyto-
bójczych. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 316416 (22) 96 10 03 6(51) A61K 38/17 
(71) Polska Akademia Nauk Instytut 

Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
imienia Ludwika Hirszfelda, Wrocław 

(72) Janusz Maria, Dubowska-Inglot Anna, 
Lisowski Józef 

(54) Środek farmaceutyczny o działaniu immuno 
i psychotropowym, postać terapeutyczna 
środka farmaceutycznego o działaniu 
immuno i psychotropowym oraz sposób 
leczenia chorób o podłożu immunologicznym 
i psychicznym 

(57) Środek farmaceutyczny stanowi polipeptyd "PRP" dalej 
nazwany Colostrinin o ciężarze cząsteczkowym 18000, zawiera
jący dużo reszt proliny (22%) i niepolarnych aminokwasów, bez 
reszt cukrowych i jest otrzymywany z siary dużych zwierząt 
hodowlanych, zwłaszcza owiec lub nonapeptyd, oznaczony 
jako "NP", o składzie i sekwencji aminokwasów: Val-Glu-Ser-Tyr-
Val-Pro-Leu-Phe-Pro i jest otrzymywany z polipeptydu Colostri
nin poprzez trawienie chymotrypsyną lub na drodze syntezy 
chemicznej. Postać terapeutyczna w formie iniekcji i do wchła
niania przez ślinę oraz z przewodu pokarmowego w formie 
tabletki, lingwetki, żeli adhezyjnych oraz plastrów adhezyjnych 
zawiera na jednostkę dozowniczą 25 -1000 μg wymienionych 
wyżej polipeptydu Colostrinin lub nonapeptydu "NP". Sposób 
leczenia polega na podawaniu w okresie 2 - 4 tygodni 1 - 2 
jednostek terapeutycznych dziennie, z przerwą 2 - 4 tygodni i co 
najmniej jednym powtórzeniem cyklu, 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 323736 (22) 96 06 03 6(51) A61K 38/18 
(31) 95 478502 (32) 95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 03 PCT/US96/08474 
(87) 96 12 19 WO96/40073 PCT Gazette nr 55/96 
(71) ALKERMES CONTROLLED 

THERAPEUTICS, INC., Cambridge, US 
(72) Zale Stephen E., Burke Paul A., Bernstein 

Howard, Brickner Avram 
(54) Kompozycja podtrzymująca uwalnianie 

nieagregowanej erytropojetyny 
(57) Kompozycja podtrzymująca uwalnianie nieagregowa

nej erytropojetyny (EPO) obejmuje a) polimerową matrycę z 
biokompatybilnego polimeru i b) cząstki aktywnej biologicznie, 
stabilizowanej przeciwko agregacji EPO, przy czym wymienio
ne cząstki zawieszone są w biokompatybilnym polimerze. Spo-
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sób wytwarzania w/w kompozycji obejmuje rozpuszczanie bio-
kompatybilnego polimeru w rozpuszczalniku polimeru w celu 
utworzenia roztworu polimeru, zawieszenie cząstek biologicznie 
aktywnej, stabilizowanej przeciwko agregacji EPO w roztworze 
polimeru i następnie zestalenie polimeru w celu uzyskania poli
merowej matrycy zawierającej zawiesinę wymienionych cząstek 
EPO. Sposób wykorzystania kompozycji pozwala na uzyskanie 
terapeutycznie skutecznego poziomu w surowicy krwi biologi
cznie aktywnej nieagregowanej erytropojetyny w organizmie 
pacjenta w przedłużonym okresie. Zgodnie z tym sposobem 
pacjentowi podaje się skuteczną dawkę w/w kompozycji pod
trzymującej uwalnianie. 

(25 zastrzeżeń) 

Al(21) 323747 (22) 96 05 31 6(51) A61K 47/34 
(31) 95 459134 (32)95 06 02 (33) US 
(86) 96 05 31 PCT/US96/08250 
(87) 96 12 05 W096/38174 PCT Gazette nr 53/96 
(71) OCULEX PHARMACEUTICALS, INC., 

Sunnyvale, US 
(72) Kochinke Frank, DE; Wong Vernon, US 
(54) Zestaw do kontrolowanego uwalniania leków 

przez połączenie czynników hydrofobowych i 
hydrofilnych 

(57) Przedmiotem wynalazku są połączenia jednostek hy-
drofilowych i hydrofobowych we wszczepie do przedłużonego 
uwalniania leku, ulegającym rozpadowi biologicznemu, przy 
czym te jednoski modulują wzajemnie swoją prędkość uwalnia
nia, Preparaty środka terapeutycznie czynnego i modulatora 
zapewniają w zasadzie stałą prędkość uwalniania przez długi 
czas. 

(23 zastrzeżenia) 

Al(21) 323562 (22) 96 06 03 6(51) A61M 5/24 
A61M 5/315 

(31) 95 625 (32)95 06 02 (33) DK 
(86) 96 06 03 PCT/DK96/00236 
(87) 96 12 05 WO96/38190 PCT Gazette nr 53/96 
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK 
(72) Klitmose Lars Peter 
(54) Sposób automatycznego wycofywania 

tłoczyska 
(57) Strzykawka do wstrzykiwania dawek lekarstwa z wymie

nionej ampułki posiada obudowę (1), zawierającą oprawkę am
pułki i mechanizm dawkujący, za pomocą którego ustawiana 
jest dawka, która jest następnie wstrzykiwana poprzez sto
pniowe przemieszczanie tłoczyska w celu wciśnięcia tłoka (4) 
do ampułki (2). Mechanizm dawkujący zawiera nagwintowane 
wrzeciono (7) i element nakrętkowy współpracujący z wrzecio
nem (7). Dawka jest ustawiana poprzez obrót względny wrze
ciona (7) i elementu nakrętkowego, dzięki któremu element 
nakrętkowy jest przemieszczany wzdłuż wrzeciona (7). Położe
nie elementu nakrętkowego na wrzecionie określa to, jak daleko 
tłoczysko jest przemieszczane. Wrzeciono i nakrętka są zablo
kowane przeciwko obrotowi względnemu, kiedy mechanizm 
dawkujący nie pracuje w celu ustawienia dawki. Dostęp do 
oprawki ampułki jest uzyskiwany poprzez otwarcie pokrywy 
połączonej z obudową i z mechanizmem dawkującym w taki 
sposób, że zablokowanie elementu nakrętkowego w jego poło
żeniu na wrzecionie jest zwalniane, kiedy pokrywa jest otwarta, 
a ruch otwierający pokrywy jest przekazywany do mechanizmu 
cofającego tłoczyska. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 316423 (22) 96 10 04 6(51) A61M 29/00 
A61B 17/42 

(75) Mackiewicz Bogusław, Szczaniec 
(54) Dylatator ginekologiczny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest dylatator ginekologiczny, 

służący do rozszerzania szyjki macicy. Ma on postać walcowego 
pręta (1), wewnątrz którego biegną dwa kanały (2, 3). Na jego 
początku jest kulisty balon (4), połączony z jednym z kanałów 
(2), a za nimi cylindryczny balon (5), połączony z drugim kana
łem (3). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 323721 (22)96 06 05 6(51) A61M 31/00 
(31) 95 473346 (32) 95 06 07 (33) US 

95 473347 95 06 07 US 
(86) 96 06 05 PCT/US96/08872 
(87) 96 12 19 WO96/40351 PCT Gazette nr 55/96 
(71) AMERICAN CYANAMID COMPANY, 

Madison, US 
(72) Woodruff Keith Floyd, Peterson David Alan, 

Eager Kendra Beth 
(54) Układ wstrzeliwania strzałki 
(57) Implantowana strzałka (10) posiada głowicę (20) z ma

teriału litego oraz rurowy korpus (30), który zawiera jedno lub 
więcej implantowanych opakowań (50) dostarczających lekar
stwo. Głowica posiada z przedniego końca ostrze (27) o dłuto-
wym wierzchołku ze zukosowaną końcówką (28) i łopatkową 
powierzchnią czołową, przechodzącą ku tyłowi do korpusu. 
Korpus jest utworzony jako spirala zwojowa (32), nadająca mu 
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kształt rurowy, przy czym zwoje spirali mogą ulegać ściśnięciu 
i łączeniu, przez co korpus staje się stosunkowo sztywny pod
czas wstrzeliwania strzałki w ciało osobnika. Kanał (60) prowa
dzący z głowicy do wnętrza korpusu tworzy połączenie płynowe 
pomiędzy płynami ustrojowymi osobnika, a implantowanymi 
opakowaniami. Kompletny układ zawiera przynajmniej jedną 
strzałkę oraz mechanizm wstrzeliwujący, który przytrzymuje da
ną część ciała osobnika na płytce i wprowadza strzałki do tej 
części ciała ogólnie równolegle do płytki. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(21) 323729 (22) 96 06 06 6(51) A61M 37/00 
A61L 15/24 

(31) 95 473531 (32)95 06 07 (33) US 
95 517263 95 08 21 US 

(86) 96 06 06 PCT/US96/09396 
(87) 96 12 19 WO96/40355 PCT Gazette nr 55/96 
(71) CYGNUS INC., Redwood City, US 
(72) Jona Janan, Audett Jay, Singh Noel 
(54) Plaster na skórę i sposób podawania samego 

17-deacetylo - norgestymatu lub razem z 
estrogenem 

(57) Zaproponowano zestawy środków i sposoby zapobie
gania owulacji u kobiety jak również zestawy środków i sposoby 
przeprowadzania hormonalnej terapii substytucyjnej kobiety. 
Zestawy środków mogą być podawane przy użyciu plastrów na 
skórę. Za pomocą plastra można podawać kobiecie sam 17-de-
acetylo-norgestymat lub razem z estrogenem takim jak etyny-
loestradiol. 

(38 zastrzeżeń) 

Al(21) 316418 (22) 96 10 03 6(51) A62C 13/76 
(75) Borkowski Zbigniew, Szczekociny 

(54) Dennica zbiornika ciśnieniowego, zwłaszcza 
gaśnicy 

(57) Dennica ma co najmniej dwa skrzydełka (1), osadzone 
w kanałach (4) kołnierza (2), wykonanego z tworzywa sztuczne
go i mającego wewnętrzny gwint (3). Każde skrzydełko (1) ma 
kształt ostrosłupa. Kołnierz (2) na wewnętrznym, gwintowanym 
obwodzie, równolegle lub pod kątem ostrym do pionowej osi 
symetrii (5), ma kanały przelotowe w kształcie ostrosłupa ścięte
go, wychodzącego poza zarys gwintu (3). 

(5 zastrzeżeń) 

Al (21) 323719 (22) 96 06 07 6(51) A62D 1/00 
(31) 95 483032 (32) 95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 07 PCT/US96/10095 
(87) 961219 WO96/40372 PCT Gazette nr 55/96 
(71) ANZON INC., Filadelfia, US; McLaughlin 

John, Media, US 
(72) McLaughlin John, Podwirny Philip S., 

Morley John C. 
(54) Koloidalne cząstki stałych związków środków 

zmniejszających palność i środków 
tłumiących dym i sposoby ich wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku są silnie rozdrobnione cząstki 
związków, które nadają właściwości zmniejszania palności i/lub 
tłumienia dymu włóknom, tkaninom, wyrobom z tworzyw sztu
cznych, papierom, farbom, powłokom i izolacji. W szczególno
ści przedmiotem niniejszego wynalazku są koloidalne cząstki 
uwodnionych soli, organicznych fosforanów, boranów metali, 
poliamidów, stałych halogenowych środków zmniejszających 
palność o temperaturze topnienia powyżej 250°C, związków 
molibdenu, metalocenów, związków antymonu, związków cyn
ku, związków bizmutu i innych stałych substancji chemicznych, 
które działają jako środki zmniejszające palność lub jako środki 
tłumiące dym. Przedmiotem niniejszego wynalazku jest także 
sposób mielenia w celu rozdrobnienia tych materiałów do wy
miarów koloidalnych i w celu rozproszenia ich w wodzie, w 
cieczach organicznych lub w topliwych ciałach stałych. 

(28 zastrzeżeń) 

DZIAŁB 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

Al(21) 323732 (22) 96 05 29 6(51) B01D 53/56 
(31) 95 452671 (32)95 05 30 (33) US 
(86) 96 05 29 PCT/CA96/00344 
(87) 9612 05 W096/38218 PCT Gazette nr 53/96 
(71) THERMAL ENERGY INTERNATIONAL 

INC., Nepean, CA 
(72) Hinke Thomas, Triebe Rob, Hinke Joseph 

(54) Oczyszczanie spalin oraz system 
odzyskiwania ciepła odpadowego 

(57) Ujawniono system i sposób zmniejszania NOx w spali
nach. Emulsja ciecz/ciecz w wodzie jest wprowadzana wspaliny 
w celu wzbudzenia przyspieszanego fosforem utleniania NO w 
spalinach. NO2 i tlenki fosforu są następnie usuwane ze strumie
nia spalin w miejscu usytuowanym wystarczająco daleko za 
miejscem iniekcji tak, że utlenianie NO w spalinach jest zasad
niczo pełne przed wsuwaniem NO2. Polepsza to znacznie po-
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ziorn pozyskiwania NO2 przedmiotowego systemu i sposobu w 
porównaniu ze stanem techniki. System można dostosować do 
strumienia spalin z dowolnego stacjonarnego źródła spalin nie
zależnie od spalanego paliwa. System ten jest korzystnie stoso
wany w połączeniu z mokrą płuczką wieżową (52) do usuwania 
NO2 i innych składników spalin rozpuszczalnych w wodzie. 
Iniekcja emulsji powoduje powstawanie ozonu za pomocą kon
trolowanego utleniania białego fosforu. Ozon reaguje z tlenkiem 
azotu (NO), który zwykle stanowi 90% NOx w spalinach, aby 
wytworzyć dwutlenek azotu (NO2). Produkty reakcji (NO2 i 
P4O10) mogą być usuwane ze spalin wraz z SO2 i pyłami w 
mokrej płuczce wieżowej (52), gdzie są one skutecznie przepro
wadzane z fazy gazowej w buforowaną ciecz płuczącą. W tej 
płuczce wieżowej granit temperatury jest korzystnie ustalany 
przez punkt rosy tak, że odzyskuje ona zarówno utajoną jak i 
odczuwalną energię cieplną ze spalin, którą to energię można 
sprzedać odbiorcom przemysłowym lub mieszkaniowym, aby 
odzyskać przynajmniej część nakładów kapitałowych związa
nych z tym systemem. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 316503 (22) 96 10 10 6(51) B01J 20/20 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Grabas Kazimierz, Steininger Mieczysław, 

Ostrowski Aleksander, Sałagacki Zbigniew 
(54) Urządzenie do wytwarzania adsorbentów 

mineralno-węglowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wytwarza

nia sorbentów mineralno-węglowych, zawierające dozownik su
rowców (3), odbieralnik produktu (6) oraz zespół dopalania i 
oczyszczania gazów odlotowych (9,10). Istota wynalazku pole
ga na wyposażeniu urządzenia w obrotowy, termiczny reaktor 
(1) o regulowanym kącie pochylenia w stosunku do poziomu i 
regulowanej prędkości obrotowej, przy czym obrotowy reaktor 
(1) jest wyposażony w palnik (7), który jest zamontowany od 
strony wylotu gotowego produktu do odbieralnika (6). Reaktor 
(1) ma ponadto wylotowy króciec (4), usytuowany od strony 

podawania surowca przez dozownik (3), przy czym wylotowy 
króciec (4) jest połączony z zespołem (9, 10) dopalania i oczy
szczania gazów odlotowych. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 322546 (22) 97 10 10 6(51) B01J 21/06 
C07C 213/02 

(31) 96 9612459 (32)961011 (33) FR 
(71) ELF ATOCHEM S.A., Puteaux, FR 
(72) Teissier Remy, Jorda Eric 
(54) Katalizator na bazie tytanosilikalitu i sposób 

wytwarzania N,N-dipodstawionej 
hydroksyloaminy 

(57) Przedmiotem wynalazku jest katalizator na bazie tyta
nosilikalitu, mający zawartość wagową metalu alkalicznego lub 
metali alkalicznych między 0,05 a 2% oraz sposób wytwarzania 
N,N-dipodstawionych hydroksyloamin z nadtlenku wodoru i 
odpowiadającej dipodstawionej aminy z zastosowaniem tego 
katalizatora. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 319572 (22) 97 04 21 6(51) B05B 15/04 
B05G 21/00 

(31) 96 29617724 (32) 96 10 12 (33) DE 
97 29702173 97 02 08 DE 

(71) Vosschemie GmbH, Uetersen, DE 
(72) Voss Klaus-Wilhelm 
(54) Folia magnetyczna do częściowego 

przykrywania, zwłaszcza części karoserii 
samochodowych 

(57) Wynalazek dotyczy folii magnetycznej (10) do 
częściowego przykrywania, zwłaszcza części karoserii 
samochodowych graniczących ze szczelinami, przy czym fo-

I $<£ŒïïïïSS j V l 
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lia magnetyczna (10) ma zasadniczo postać taśmy i ma przebie
gającą wzdłużnie linię zagięcia (11) oraz wiele wcięć (14, 15) 
usytuowanych poprzecznie do linii zagięcia (11). 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 323599 (22) 96 05 24 6(51) B05D 7/00 
(31) 95 19519667 (32)95 05 30 (33) DE 
(86) 96 05 24 PCT/EP96/02233 
(87) 96 12 05 W096/38234 PCT Gazette nr 53/96 
(71) HERBERTS GESELLSCHAFT MIT 

BESCHRǺNKTER HAFTUNG, 
Wuppertal, DE 

(72) Blum Joachim, Stranghöner Dieter, Engel 
Dieter, Klein Klausjörg, Kühhirt Walter, 
Kimpel Matthias, Siever Friedrich-Ludwig 

(54) Sposób wytwarzania wielowarstwowej 
powłoki lakierowej 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania wielo
warstwowej powłoki lakierowej, w którym na elektrycznie 
przewodzącym podłożu elektroforetycznie nanosi się warstwę 
podkładową z elektroforetycznie strącalnego wodnego środka 
powłokowego (I) i następnie wypala się, po czym nakłada się 
barwo- i efektodajną podstawową warstwę lakierową z wodnego 
środka powłokowego (II) i wypala się, a tę warstwę zaopatruje 
się jedną lub kilkoma powłokami z lakieru prześwitującego. 

Cechą sposobu jest to, że a) jako środek powłokowy (I) 
stosuje się taki środek, który prowadzi do warstwy podkładowej 
elektrycznie przewodzącej w stanie wypalonym, b) podstawową 
warstwę lakierową tworzy się z elektroforetycznie strącalnego 
wodnego środka powłokowego (II) na drodze strącania elektro-
foretycznego, c) łączna grubość suchej warstwy dla warstwy lub 
warstw z lakieru prześwitującego wynosi 40 - 80µm, a d) łączna 
grubość suchej warstwy dla wielowarstwowej powłoki lakiero
wanej wynosi 80 - 100/µm. 

(6 zastrzeżeń) 

Al (21) 322237 (22) 97 09 22 6(51) B23K 31/02 
(31) 96 723816 (32) 96 09 30 (33) US 
(71) INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES CORPORATION, Armonk, 
US 

(72) Akin James Sherill, Menard Edward Blakley, 
Schiesser Thomas Alan, Smith Ted Minier 

(54) Sposób dozowania stopionego lutu w 
kroplach o zwiększonej stabilności i 
urządzenie do zwiększania stabilności kropel 

(57) Rozmiar i kształt kropel stopionego lutu wyrzucanych z 
dyszy pompy kropelkowej jest stabilizowany za pomocą topnika 
przenoszonego do rejonu otworu dyszy, która wyrzuca krople. 
Topnik jest okresowo uzupełniany zgodnie z zapotrzebowa 
niem, w celu usuwania tlenków lutu i popiołu oraz smarowania 
otworu. Topnik może być osadzony poprzez natryskiwanie na 
dyszę, zanurzanie dyszy, kontaktowanie dyszy z błoną z topni
ka, kontaktowanie dyszy z pośrednim czynnikiem przesyłają
cym, albo poprzez wewnętrzne wtryskiwanie do zespołu (7) 
dyszy. Preferowane są topniki wykazujące wysoką aktywność i 
wysoką stabilność cieplną w podwyższonych temperaturach. 

(16 zastrzeżeń) 

Al(21) 322461 (22) 97 10 07 6(51) B23K 37/04 
(31) 96TO 817 (32) 96 10 08 (33) IT 
(71) COMAU Spa, Grugliasco, IT 
(72) Alborante Giancarlo 
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(54) Urządzenie do spawania punktowego 
konstrukcji z części metalowych, zwłaszcza 
nadwozi pojazdów mechanicznych lub ich 
podzespołów 

(57) Urządzenie do spawania punktowego konstrukcji z czę
ści metalowych, zwłaszcza nadwozi pojazdów mechanicznych 
lub ich podzespołów zawiera linię przenośnikową do przemie
szczania płata podłogowego (3) spawanej konstrukcji (4) oraz 
co najmniej dwie bramy ustalające (6L, 6R) do montowania 
płatów bocznych (13L, 13R) z płatem podłogowym (3) na stano
wisku spawalniczym (1), Po obu stronach stanowiska spawalni
czego (1) są roboty manipulacyjne (10), zawierające głowice 
manipulacyjne i głowice spawalnicze. Bramy ustalające (6L, 6R) 
mają samobieżny wózek (8) zamontowany w ich dolnej części, 
prowadzony po szynach (9). 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 316396 (22) 96 10 02 6(51) B23P 13/00 
(71) Spółdzielnia INPROMET Zakład Pracy 

Chronionej, Koszalin 
(72) Domasławski Mirosław, Karmazyn Jerzy 
(54) Sposób wytwarzania sprężyny taśmowej 
(57) Jako materiał wyjściowy stosuje się stal odporną na 

korozję półaustenityczną, utwardzalną wydzielinowo, korzyst
nie o symbolach: X12CrNi177 i H15N5MCuT, z której kształtuje 
się sprężynę poprzez owijanie na wcześniej ukształtowanym 
rdzeniu, przy czym odkształcanie plastyczne odbywa się w 
jednym zamocowaniu, bez naruszenia spójności materiału wyj
ściowego, na automatach wielosuwakowych. Po ukształtowaniu 
sprężynę poddaje się znanemu procesowi obróbki cieplnej, w 
którym operację starzenia przeprowadza się w temp. 300,00 do 
350,00°C, w czasie 3,00 do 3,50 godziny, w atmosferze regulo
wanej azotowo-wodorowej lub w atmosferze powietrza albo w 

próżni. Tak wykonane sprężyny mogą być stosowane wszędzie 
tam, gdzie wymagany jest mały przekrój i duże obciążenia. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 316456 (22) 96 10 09 6(51) B23P 15/00 
(75) Zwoliński Janisław, Warszawa; Zatyka 

Henryk, Warszawa; Pawlicki Jakub, 
Warszawa 

(54) Sposób wykonania ślimaka, zwłaszcza 
podajnikowego 

(57) W sposobie wykonania ślimaka, zwłaszcza podajniko
wego, pewną liczbę wycinków (1) pierścienia kołowego (2) łączy 
się ze sobą kolejno wzdłuż ich krawędzi bocznych (3,4), tworząc 
powierzchnię śrubową ślimaka, którą następnie rozciąga się 
osiowo, aż do uzyskania założonej wartości skoku linii śrubowej 
ślimaka, a następnie łączy się ją trwale brzegiem wewnętrznym 
z konstrukcją nośną, przy czym średnica wewnętrzna pierście
nia kołowego (2) jest odpowiednio większa od średnicy zewnę
trznej konstrukcji nośnej. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 322481 (22) 97 10 08 6(51) B27G 13/00 
(31) 96 19641810 (32) 96 10 10 (33) DE 
(71) B.Maier Zerkleinerungstechnik GmbH, 

Bielefeld, DE 
(72) Loth Robert 
(54) Sposób i urządzenie do szlifowania noży 

wiórkarki 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób szlifowania noży 

(3.3) wiórkarki, w którym noże (3.3) podczas szlifowania pozo
stają w koszu nożowym (2), a kosz nożowy (2) jest wyjmowany 
z wiórkarki i jest umieszczany we wsporniku kosza nożowego 
(1), w którym jest ułożyskowany obrotowo. 

Wynalazek charakteryzuje się następującymi etapami 
sposobu: kosz zostaje zabezpieczony przed obrotem; doprowa
dzone zostaje, w celu szlifowania, urządzenie do szlifowania (4) 
z jednym lub więcej narzędziem szlifującym, w kierunku równo
ległym do osi kosza nożowego, wzdłuż pierwszego noża lub 
wzdłuż pierwszej grupy noży, przy czym urządzenie do szlifo
wania (4) i kosz nożowy (2) są względem siebie ustalone z 
zabezpieczeniem przed obrotem; po przeszlifowaniu pierwsze
go noża lub pierwszej grupy noży (3.3) zabezpieczenie przed 
obrotem zostaje zwolnione i przeprowadzony zostaje wzajemny 
obrót narzędzi szlifujących (4) i kosza nożowego (2) tak, że 
narzędzie szlifujące (4) osiąga nowe położenie robocze w celu 
szlifowania dalszego noża lub dalszej grupy noży (3.3); cykl 
zwalniania zabezpieczenia przed obroterm jak również wzaje
mnego obrotu narzędzia szlifującego (4) Í kosza nożowego (2) 
jest tak długo nieprzerwanie powtarzany aż wszystkie noże (3.3) 
zostaną przeszlifowane; kosz nożowy (2) jest następnie umiesz
czony w wiórkarce. 

(9 zastrzeżeń) 
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Al(21) 323560 (22) 96 06 22 6(51) B28B 11/16 
(31)95 19524315 (32)95 07 04 (33) DE 
(86) 96 06 22 PCT/DE96/01143 
(87) 97 01 23 WO97/02123 PCT Gazette nr 05/97 
(71) BRAAS GMBH, Oberursel, DE 
(72) Rapp Helmut, DE; Stephan Heinrich, DE; 

Wojtalewicz Frank 
(54) Narzędzie do przycinania i kształtowania 

brzegu dolnego półfabrykatu dachówki 
betonowej 

(57) Narzędzie (10) do przycinania i kształtowania brzegu 
dolnego (12) półfabrykatu (14) dachówki, wytłaczanego w 
prasie ceglarskiej, jest wyposażone w uchwyt (16), w płytkę 
tnącą (20), zaopatrzoną w krawędź tnącą (18) oraz w korpus 
kształtujący (22). Celem znacznego powiększenia żywotności 
narzędzia uchwyt (16) i korpus kształtujący (22) tworzą jedno
częściowy korpus nośny (24), zaopatrzony w zagłębienie (26), 
w którym umieszczona jest, zamocowana kształtowo i wklejona, 
wykonana ze stopu twardego, płytka tnąca (20), przylegająca 
swą krawędzią górną do występu (28) korpusu nośnego (24). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 323602 (22) 97 03 25 6(51) B29C 33/50 
B29C 39/26 
B60H 1/24 

(31) 96 9604008 (32)96 03 29 (33) FR 
(86) 97 03 25 PCT/FR97/00527 
(87) 97 10 09 WO97/36730 PCT Gazette nr 43/97 
(71) VALEO CLIMATISATION, La Verrière, 

FR 
(72) Dausch Uwe 
(54) Sposób wytwarzania tablicy rozdzielczej 

pojazdu samochodowego z wbudowanymi 
kanałami powietrznymi i otrzymana tym 
sposobem tablica rozdzielcza 

(57) Przedmiotem wynalazku jest tablica rozdzielacza pojaz
du samochodowego składająca się z korpusu ze spienionego 
tworzywa sztucznego (M) formowanego metodą wtryskową i co 
najmniej jednego kanału powietrznego (28) wykonanego jedno
cześnie z korpusem tablicy rozdzielczej podczas wtryskiwania 
pianki. Przewód powietrzny jest otrzymywany za pomocą wyj-
mowalnego i co najmniej częściowo ulegającego resorpcji rdze
nia (60), zwłaszcza w postaci napełnianego gazem balonu. 
Wynalazek znajduje zastosowanie w deskach rozdzielczych 
pojazdów samochodowych. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 323630 (22) 96 05 21 6(51) B29C 43/22 
B29C 47/88 
B29D 7/01 

(31) 95 19519579 (32) 95 05 29 (33) DE 
(86) 96 05 21 PCT/EP96/02174 
(87) 96 12 05 W096/38282 PCT Gazette nr 53/96 
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Murschall Ursula, Gawrisch Wolfgang, 

Brunow Rainer 
(54) Amorficzna, przezroczysta płyta ze zdolnego 

do krystalizacji tworzywa termoplastycznego 
(57) Wynalazek dotyczy przezroczystej, amorficznej płyty o 

grubości w zakresie od 1 do 20 mm, która jako główną część 
składową zawiera zdolne do krystalizacji tworzywo termoplasty
czne, przy czym połysk powierzchniowy, zmierzony według DIN 
67530 (kąt pomiaru 20°) jest większy niż 130, przepuszczalność 
światła, mierzona według ASTM D 1003, wynosi powyżej 84%, 
a zmętnienie płyty, mierzone według ASTM D 1003, wynosi 
mniej niż 15%, sposobu jej wytwarzania i jej zastosowania. 

(19 zastrzeżeń) 

Al (21) 322545 (22) 97 10 10 6(51) B29C 65/48 
(31) 96 9600861 (32) 96 10 11 (33) BE 
(71) UNIBIND (CYPRUS) LIMITED, Nikozja, 

CY 
(72) Peleman Guido 
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(54) Urządzenie do termicznego łączenia arkuszy 
(57) Urządzenie do termicznego łączenia arkuszy, zawiera 

przynajmniej jeden element wsporczy (5, 5A, 5B) dla elementu 
połączeniowego (3), w którym wewnątrz grzbietu znajduje się 
pewna ilość kleju topiącego się pod wpływem ciepła, element 
grzejny (6) współdziałający z tym elementem wsporczym (5,5A, 
5B) lub stanowiący jego część, zespoły detekcyjne do wykrywa
nia obecności elementu połączeniowego (3) w urządzeniu (1) i 
zespoły sterujące i/lub przełączające (8), które z jednej strony 
są połączone z zespołami detekcyjnymi (7), a z drugiej z ele
mentem grzejnym (6) dla włączania i wyłączania go. Zespoły 
detekcyjne (7) są umieszczone poniżej elementu wsporczego 
(5, 5A, 5B). 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 316479 (22) 96 10 09 6(51) B30B 15/02 
(71) RAMETA Spółdzielnia Meblarska Zakład 

Pracy Chronionej, Racibórz 
(72) Bruch Henryk, Piotrowski Zbigniew, 

Noskowiak Andrzej 
(54) Obejma do kształtowania obrysu 

zewnętrznego kształtek 
(57) Obejma służy do kształtowania obrysu zewnętrznego 

kształtek wytwarzanych na prasach pomiędzy matrycą i patrycą 
formy z zaklejonych odpadów drzewnych, drewnopodobnych i 
innych. Obejma matrycy (3) i patrycy (4) składa się z co najmniej 
dwóch pasów: dolnego (1) i górnego (2) umieszczonych na 
sobie. Każdy z pasów (1, 2) ma przecięcie (9), usytuowaną w 
górnej części pasów fazę (5) i mocowany do końców pasów 
zacisk mimośrodowy (7, 8) o regulowanym nacięgu oraz język 
(10) wchodzący w ucho (11). 

Ponadto każdy pas górny (2) ma opaskę (6) dla pasa 
pod nim. Każdy zacisk (7, 8) obejmuje pary kostek (12) dla 
sworzni (13, 14). 

Sworzeń (13) ma śruby (15) połączone na drugim końcu 
za pomocą nakrętek z barczykiem (16) osadzonym na otworze 
dźwigni (17), która drugim otworem osadzona jest na sworzniu 
(14) zamocowanym w drugiej parze kostek. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 316362 (22) 96 09 30 6(51) B43K 23/10 
(75) Gabzdyl-Birnbaum Bronisława, Bielsko-Biała 
(54) Obsadka z gumką do ołówków i kredek oraz 

sposób jej wykonania 
(57) Obsadka z gumką do ołówków i kredek znamienna tym, 

że jej korpus jest montowany z dwóch lub więcej części (1,2), 
przy czym jeden koniec wyposażony jest w gniazdo dopasowa
ne do ołówka (8) lub kredki, a drugi koniec do zamontowania 
gumki (6). 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 322544 (22) 97 10 10 6(51) B60B 39/10 
G05D 1/00 

(31) 96TO 832 (32) 96 10 11 (33) IT 
(71) GILETTA MICHELE S.p.A, Revello, IT 
(72) Giletta Enzo, Giletta Guido 
(54) Sposób i pojazd do rozrzucania substancji 

na powierzchni drogi, zwłaszcza substancji 
przeciwoblodzeniowych i ściernych 

(57) Sposób polega natym, że wytwarza się sygnałzwiązany 
z położeniem pojazdu i sterujący parametrem roboczym w fun
kcji tego sygnału położenia, przez co wiąże się każde położenie 
pojazdu wzdłuż drogi z co najmniej jedną określoną wartością 
parametru roboczego i przeprowadza się odpowiednie rozrzu
canie. Pojazd zawiera układ rozdzielczy (5) unoszony przez 
pojazd do rozrzucania substancji na powierzchni drogi, elektro
niczny układ sterjący (10) współpracujący z układem rozdziel
czym (5) dla regulacji parametru roboczego i układ (15) do 
ustawiania pojazdu dla wytwarzania sygnału (S) związanego z 
położeniem pojazdu. Elektroniczny układ sterujący (10) współ
pracuje z układem (15) do ustawiania pojazdu dla sterowania 
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parametrem roboczym w funkcji sygnału (S) położenia dia zwią
zania co najmniej jednej wartości parametru roboczego z każ
dym położeniem pojazdu wykrywanym wzdłuż toru. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 322353 (22) 97 09 29 6(51) B60H 1/24 
(31) 96 19641062 (32)96 10 04 (33) DE 
(71) Happich Fahrzeug -und Industrieteile 

GmbH, Wuppertal, DE 
(72) Jäckel Helmut, Acker Rainer 
(54) Kanał powietrzny sufitowy 
(57) Opisany został kanał powietrzny sufitowy, zwłaszcza dla 

pojazdów o dużej objętości, takich jak autobusy, z dnem kanału 
powietrznego (10) podtrzymującym elementy wbudowane, i z 
obudową (9) kanału powietrznego, z dwiema ścianami boczny
mi (13) i z elementem pokrywy (12). Przy tym przewidziano, że 
obudowa (9) kanału powietrznego wykonana jest ze złożonej z 
co najmniej dwu warstw płyty z tworzywa sztucznego, z których 
pierwsza warstwa ma wiele, zamkniętych z jednej strony, wytło
czeń garnkowych, a druga warstwa jest gładka, a warstwy są ze 
sobą w ten sposób połączone przez laminowanie, że gładka 
warstwa przylega do den wytłoczeń garnkowych, przy czym 
płyta z tworzywa sztucznego zaopatrzona jest w co najmniej 
dwa, położone w odstępie od siebie i przebiegające do siebie 
równolegle miejsca zadanego zgięcia i zagięta wzdłuż tych 
miejsc zadanego zgięcia, w celu utworzenia obudowy (9) kanału 
powietrznego z dwiema ścianami boczymi (13) i elementem 
pokrywy (12), połączonym z nimi jako jedna część. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 322441 (22) 97 10 04 6(51) B60K 20/04 
(31) 96TO 810 (32) 96 10 04 (33) IT 
(71) ROLTRA MORSE S.p.A., Pozzilli, IT 
(72) Ottino Franco Giovanni 
(54) Urządzenie sterujące skrzynki biegów 

pojazdu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie sterujące (1) 

skrzynki biegów pojazdu, zawierające zasadniczo skrzynkowy 
człon nośny (2), zamontowany do nadwozia (3) pojazdu i posia
dający górny otwór (4), człon pośredni (5), osadzony wewnątrz 
członu nośnego (2) przy górnym otworze (4) i obracający się 
względem członu nośnego (2) dokoła pierwszej osi (A) oraz 
dźwignię biegów (6), przechodzącą przez górny otwór (4), za
montowaną do członu pośredniego (5) i obracającą się wzglę
dem członu pośredniego (5) dokoła drugiej osi (B), prostopadłej 
do pierwszej osi (A). 

Człon pośredni (5) jest cylindryczny, posiada wzdłużną 
oś, pokrywającą się z pierwszą osią (A), osadzony jest wewnątrz 
pierwszej wnęki (14), ukształtowanej w członie nośnym (2) i 
połączonej zewnętrznie na górze poprzez górny otwór (4), po
siada wzdłużne części o bocznej powierzchni (5b), przylegają
cej do wzdłużnych krawędzi górnego otworu (4), które są tak 
ukształtowane w kierunku do środka pierwszej wnęki (14), 
że tworzą odpowiednie wewnętrzne powierzchnie, sprzężone 
kształtem z cylindrycznym kształtem bocznej powierzchni (5b) 
członu pośredniego (5) i współpracujące przesuwnie z boczną 
powierzchnią (5b) członu pośredniego (5) dla zamknięcia gór
nego otworu (4). 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 322442 (22) 97 10 04 6(51) B60K 20/04 
(31) 96TO 809 (32) 96 10 04 (33) IT 
(71) ROLTRA MORSE S.p.A., Pozzilli, IT 
(72) Ottino Franco Giovanni 
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(54) Urządzenie sterujące skrzynki biegów 
pojazdu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie sterujące 
skrzynki biegów pojazdu, które posiada stały człon nośny (2), 
dźwignię biegów (6), połączoną z członem nośnym (2), mającą 
możliwość obrotu dokoła pierwszej i drugiej osi (A, C), zasadni
czo prostopadłych względem siebie, pierwszy i drugi sprzęga
jący element (42, 34), usytuowany odpowiednio na dźwigni 
biegów (6) i na członie nośnym (2), które mogą być połączone 
ze sobą dla umożliwienia zajęcia i utrzymania przez dźwignię 
biegów (6) położenia w płaszczyźnie (π4) biegu wstecznego, 
przechodzącą przez pierwszą oś (A). Urządzenie sterujące po
siada ponadto elastyczne zaciski, położone pomiędzy pier
wszym sprzęgającym elementem (42) i dźwignią biegów (6), 
które pozwalają na przypadkowe forsowanie dźwigni (6) w 
kierunku poprzecznym do płaszczyzny (ΠĄ), gdy dźwignia bie
gów (6) położona jest w płaszczyźnie (Π4) biegu wstecznego 
oraz utrzymują te sprzęgające elementy (42, 34), połączone ze 
sobą nawzajem. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 322443 (22) 97 10 04 6(51) B60K 20/04 
(31) 96TO 808 (32)96 10 04 (33) IT 
(71) ROLTRA MORSE S.p.A., Pozzilli, IT 
(72) Ottino Franco Giovanni 
(54) Urządzenie sterujące skrzynki biegów 

pojazdu oraz sposób montażu urządzenia 
sterującego skrzynki biegów pojazdu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie (1) sterujące 
skrzynki biegów pojazdu, zawierające skrzynkowy człon nośny 
(2), zamontowany do nadwozia (3) pojazdu, człon pośredni (5), 
obracający się względem członu nośnego (2) dokoła pierwszej 
osi obrotu (A), dźwignię biegów (6), zamontowaną do członu 
pośredniego (5), obracającą się względem członu pośredniego 
(5) dokoła drugiej osi (B), prostopadłej do pierwszej osi (A), 
dźwignię przenoszącą (55), obracającą się dokoła trzeciej osi, 
różnej od pierwszej i drugiej osi (A, B), elementy (49) skrzynki 

biegów, położone pomiędzy dźwignią biegów (6) i dźwignią 
przenoszącą (55), do obracania dźwigni przenoszącej (55) do
koła trzeciej osi w odpowiedzi na obrót dźwigni biegów (6) i 
członu pośredniego (5) dokoła pierwszej osi (A), przy czym co 
najmniej człon pośredni (5), dźwignia biegów (6), dźwignia 
przenosząca (55) i elementy (49) skrzynki biegów tworzą wstę
pnie zmontowany zespół (80), wstawiany do wnętrza członu 
nośnego (2) przez pierwszy otwór (20) w kierunku (F) wsuwania 
i łączony z członem nośnym (2) poprzez przegubowe elementy 
łączące (25, 32), montowane w kierunku montażu poprzecznym 
do kierunku (F) wsuwania. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 322444 (22) 97 10 04 6(51) B60K 20/04 
(31) 96TO 198 (32) 96 10 04 (33) IT 
(71) ROLTRA MORSE S.p.A, Pozzilli, IT 
(72) Ottino Franco Giovanni 
(54) Urządzenie sterujące skrzynki biegów 

pojazdu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie sterujące (1) 

skrzynki biegów pojazdu, które zawiera zasadniczo skrzynkowy 
człon nośny (2), zamontowany do nadwozia, posiadający górny 
otwór oraz dolny otwór, zamknięty przez pokrywę, przymocowa
ną wzdłuż swojego obwodu do krawędzi tworzących dolny 
otwór, a który podlega drganiom przy eksploatacji. Człon nośny 
(2) posiada dwie boczne ścianki (19a, 19b), poprzecznie okre
ślające dolny otwór, czołową i ty Iną ściankę (18a, 18b), położone 
poprzecznie względem ścianek (19a, 19b) i poprzecznie okre
ślające dolny otwór oraz wewnętrzną ściankę (27), położoną 
pomiędzy bocznymi ściankami (19a, 19b), biegnącą równolegle 
do bocznych ścianek (19a, 19b), przechodzących poprzecznie 
do czołowej ścianki (18a) od linii środkowej czołowej ścianki 
(18a) i określających dalsze więzy dla pokrywy dla zmniejszenia 
drgań przy eksploatacji pokrywy. 

(5 zastrzeżeń) 
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Al (21) 316497 (22) 96 10 10 6(51) B60N 2/00 
(75) Sutowski Jerzy, Kraków 
(54) Zdrowotne oparcie w fotelach 

samochodowych 
(57) Zdrowotne oparcie (4) pokazane z przodu czyli od stro

ny przylegania do kręgosłupa w okolicy lędźwiowokrzyżowej 
wykonane jest z wysokogatunkowej pianki poliuretanowej (5) 
umieszczonej w pokrowcu (6) uszytej np. z weluru. Pokrowiec 
(6) wyprofilowany jest dokładnie do wkładu z pianki poliureta
nowej (5). Do ustawienia zdrowotnego oparcia (4) na dowolnej 
wysokości w fotelu służy pas (3). Pas (3) przewieszony jest przez 
oparcie fotela i z jednej strony przyszyty do zdrowotnego opar
cia (4), zaś z drugiej strony końcówka pasa (1) wypełniona jest 
drobnymi kamykami (2) o wadze około 18 dkg. Ciężar ten 
znajduje się z tyłu fotela i utrzymuje zdrowotne oparcie na 
żądanej wysokości. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 322401 (22) 97 10 02 6(51) B60N 2/06 
(31) 96 725605 (32) 96 10 03 (33) US 
(71) EXCEL INDUSTRIES, INC, Elkhart, US 
(72) Volker Otto, Hernandez Ruben, Paisley 

Thomas W., Brock Roger L. 
(54) Zespół prowadnic fotela 
(57) Zespół obejmuje dolną prowadnicę (40) przymocowani 

do podstawy lub podłogi pojazdu oraz przesuwną górną pro
wadnicę (20) przymocowaną do podstawy fotela. Górna pro
wadnica (20) zaopatrzona jest w ściankę górną i parę ścianek 
bocznych. Dolna prowadnica (40) obejmuje z kolei parę kołnie
rzy przylegających do głównej nośnej powierzchni stykowej. Na 
powierzchnię tę nanoszona jest powłoka zmniejszająca tarcie, 
taka jak farba epoksydowa zawierająca policzterofiuoroetylen, 
zaś od spodu górnej ścianki górnej prowadnicy przyczepiona 
jest podłużna taśma ślizgowa lub ślizgowy element. Stabilność 
boczną zwiększyć można poprzez zastosowanie zapewniają
cych ją łożysk kulkowych biegnących wewnątrz bieżni między 
górną, a dolną prowadnicą. Prowadnice mogą być wzajemnie 
się blokujące, to znaczy mieć możność oparcia się działającym 
ku górze siłom dyslokacji. 

(16 zastrzeżeń) 

Al(21) 322787 (22) 97 10 21 6(51) B60R 1/08 
(75) Kolek Wiesław, Gdańsk 
(54) Sposób i układ do obserwacji drogi jazdy 

samochodu, zwłaszcza osobowego podczas 
wykonywania manewru cofania 

(57) Drogę jazdy obserwuje się w układzie optycznym (1), 
który umieszcza się za fotelem kierowcy (3) i przymocowywuje 
się korzystnie do sufitu (2), przy czym stosuje się układ optyczny 
(1), który ma postać co najmniej jednego zwierciadła i/lub co 
najmniej jednego pryzmatu. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 316359 (22) 96 09 30 6(51) B61D 17/08 
(75) Lisowski Edward, Kraków 
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(54) Rozsuwane ściany wagonu towarowego 
(57) Na całej diugości wagonu, do jego ramy (1) za pomocą 

wsporników (7) jest przymocowany typowy ceownik (8), którego 
krawędzie półek stanowią prowadnicze bieżnie (9,10) dla rolek 
(11). Do dolnej belki konstrukcji każdego z czterech segmentów 
jest przymocowana stała osłona (18) i elastyczna osłona (19) 
oraz po dwa uchwyty (20). Górne rolki (21) o pionowej osi obrotu 
są umieszczone w prowadnicach (22,23, 24), przymocowanych 
do górnej podłużnicy (4), do której są również przymocowane 
ustalające elementy (25) w postaci prostokątnych płytek. Każdy 
segment posiada zamek (31) z rygla (32), który wchodzi w 
otwory wykonane w ceowniku (8). Segmenty mogą być dowol
nie przesuwane, w wyniku czego istnieje kilkanaście kombinacji 
zapewnienia dostępu do ładunku wagonu. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 322402 (22) 97 10 02 6(51) B62D 25/04 
B60J 5/04 

(31) 96 9602112 (32) 96 10 07 (33) ES 
(71) Irausa Ingenieria, S.A., Burgos, ES 
(72) Romero Magarino Antonio, Morales Gallo 

Francisco, Garcia Garcia-Arino Jon 
(54) Urządzenie do szybkiego montażu i 

demontażu płyty 
(57) Urządzenie służące do mocowania płyt do podłoży uła

twia zarazem ich usuwanie. Metalowy kabel (4) jest połączony 
z obrotowymi ramionami (23) kilku kołków albo palików wypo
sażonych w występy, umieszczonych na płycie (2), zgodnie z 
kilkoma oprawkami przymocowanymi do podłoża (1). Kołki i 
oprawki posiadają odpowiadające sobie środki do łączenia ze 
sobą i oddzielania od siebie dzięki działaniu kabla (4) porusza
jącego obrotowymi ramionami (23) kołków tak, że dzięki proste
mu ruchowi kabla (4), możliwe jest zwolnienie połączenia, a po 
wsunięciu powierzchni zębatych kołka (4) do oprawek osiągnię
te jest ich złożenie i zamocowanie. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 316496 (22) 96 10 10 6(51) B62K 5/02 
(75) Piasecki Marek, Wrzosów 
(54) Pojazd trójkołowy 
(57) Pojazd trójkołowy, napędzany przez jadącego, zawiera 

dwa tylne, współosiowe koła (4), przednie koło (2) i mechanizm 
korbowy (5), przy czym koło napędzane (7) przekładni osadzo
ne jest na pośrednim wale (8), na którym osadzone jest co 
najmniej jedno zamachowe koło (9) oraz rozłączalne sprzęgło 
(10), połączone z tylnymi kołami (4) poprzez przekładnię różni
cową (12) i przekładnię kątową (11). Zamachowe koło (9) stano
wi korzystnie układ dwóch współosiowych, przeciwbieżnych 
kół. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 323733 (22) 96 06 06 6(51) B65B 5/02 
(31) 95 478915 (32) 95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 06 PCT/US96/09700 
(87) 96 12 19 WO96/40557 PCT Gazette nr 55/96 
(71) SIMMONS COMPANY, Atlanta, US 
(72) St. Clair Albert Ronald 
(54) Sposób i urządzenie do kształtowania taśmy 

z umieszczonymi w kieszeniach sprężynami 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie do 

kształtowania taśmy (136) sprężyn (16) umieszczonych w poje-
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dynczych kieszeniach tulejowych, która to taśma posiada pła
skie, zachodzące na siebie boczne zakładki. Zakładki ukształto
wane wzdłużnie znajdują się na bocznym połączeniu (138) 
taśmy, co chroni przed zwykłymi problemami sztucznych wynie
sień występującymi w tradycyjnych konstrukcjach materacy. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 323629 (22) 96 01 31 6(51) B65D 6/28 
B65D 8/04 

(31) 95 384736 (32)95 02 03 (33) US 
(86) 96 0131 PCT/IB96/00216 
(87) 96 08 22 W096/25331 PCT Gazette nr 38/96 
(71) PRECISION VALVE CORPORATION, 

Yonkers, US 
(72) Blake Robert R. 
(54) Zespół zaworu do dozownika aerozolowego i 

sposób mocowania zespołu zaworu do 
dozownika aerozolowego 

(57) Zespół zaworu do dozownika aerozolowego składa się 
z korpusu (14), wyposażonego w cylindryczną część środkową 
(20), do której mocowany jest zawór i w walcową ściankę boczną 
(22), zakończoną zawiniętym kołnierzem (24) oraz z, umieszczo
nej na walcowej ściance bocznej (22), uszczelki (16). Pierwotna 
wysokość uszczelki (16) wynosi od 2.03 do 3.81 mm, korzystnie 
od 2.29 do 3,56 mm, zwłaszcza od 2,54 do 3.3 mm, zaś pierwot
na grubość od 0.76 do 1.52 mm, korzystnie od 0.89 do 1.4 mm, 
zwłaszcza od 1.02 do 1.27. Sposób mocowania zespołu zaworu 
do dozownika aerozolowego polega na wciśnięciu, umieszczo
nej na walcowej ściance bocznej (22) korpusu (14), tulejowej 
uszczelki (16) do pierścieniowego rowka (26) kołnierza (24). 
Tulejowa uszczelka (16) w trakcie wciskania, za pośrednictwem 
zwiniętego obrzeża (34) dozownika aerozolowego (12) lub urzą
dzenia do wciskania, ulega deformacji o kąt 90°, przyjmując 
płaski kształt. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(21) 322403 (22) 97 10 02 6(51) B65D 21/04 
(31) 96 19641686 (32) 96 10 10 (33) DE 

96 19641683 96 10 10 DE 
(71) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, 

Wolfsburg, DE; Fritz Schäfer GmbH, 
Neunkirchen/Siegerland, DE 

(72) Schäfer Gerhard, Geske Wolfgang 

(54) Pojemnik przystosowany do układania w 
stos, zwłaszcza pojemnik magazynowy i 
transportowy oraz układ pojemników 

(57) Pojemnik transportowy i magazynowy jest przystosowa
ny do układania w stos oraz ma prostokątne dno (10) z prosto
padle z jego brzegów wychodzącymi ścianami wzdłużnymi (2) 
i poprzecznymi (3), które ograniczone są obwodowym brzegiem 
(4) i w którym to pojemniku dno (10) ma w swym obszarze 
brzegowym obwodowy stopień (7), Dno (10) ma umieszczone 
w rzędach i rozmieszczone w odstępach od siebie ukształtowa
nia (6, 6'), których skrajne brzegi tworzą stopień (7). Pojemnik 
ma tę zaletę, że może być łatwo wykonany z metalu i w porów
naniu do pojemników z tworzyw sztucznych daje pewność 
zabezpieczenia przeciwpożarowego, a różne co do wielkości 
pojemniki z typoszeregu mogą być układne w jeden stos. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 322547 (22) 97 10 10 6(51) B65D 33/36 
(31) 96 19641982 (32) 96 10 11 (33) DE 
(71) Degussa Aktiengesellschaft, Frankfurt, DE 
(72) Schmidt Manfred, Ohlemacher Jürgen, 

Parbel Horst, Ehrlich Johannes 
(54) Sposób i urządzenie do opróżniania worków 
(57) Sposób opróżniania worków polega natym, że po umie

szczeniu worka (1) w misie ustalającej (3) rozwiązuje się dolne 
podwiązanie (14) i przeprowadza szyjki wylotowe pokrycia we
wnętrznego i zewnętrznego przez centralny otwór pierścienia 
zamykającego (9). Po zamocowaniu uchwytów na krawędzi 
wylotu pokrycia wewnętrznego, opuszcza się pierścień zamyka
jący (9) i naciąga się szyjkę wylotową pokrycia wewnętrznego 
za pomocą uchwytów. Następnie rozwiązuje się podwiązanie 
górne (15) i opuszcza tubus (7). Urządzenie do opróżniania 
worków obejmuje urządzenie z dwoma współśrodkowymi tubu-
sami, przy czym tubus zewnętrzny (7), przy dolnej krawędzi 
posiada wylot (8). Nad tubusami usytuowany jest pierścień 
zamykający (9). 

(8 zastrzeżeń) 
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Al(21) 323588 (22) 96 10 08 6(51) B65D 75/10 
(31) 95 9501085 (32) 95 12 29 (33) BE 
(86) 96 10 08 PCT/EP96/04378 
(87) 97 07 10 W097/24273 PCT Gazette nr 30/97 
(71) TRANSPAC, N.V., Bruxelles, BE 
(72) Daelmans Eddy, Vanoppre Raymond 
(54) Opaska do pakowania przez jej skręcanie i 

sposób pakowania 
(57) Opaska do pakowania, składająca się z folii, przezna

czonej do zamykania przez co najmniej jedno skręcenie (22), 
zawiera na wewnętrznej stronie powłokę uszczelniającą na zim
no, umieszczoną wzdłuż dwóch wzdłużnych pasków (12,14) po 
obu stronach pakowanego przedmiotu, aby zachować trwałość 
skręceń. Dodatkowo folia posiada co najmniej jeden poprzecz
ny, dodatkowy pasek (24, 26) powłoki uszczelniającej na zimno, 
umieszczonej wzdłuż jednej krawędzi arkusza folii (20) prosto
padle do wzdłużnych pasków (12, 14). Sposób pakowania po
lega na zamknięciu opaski za pomocą poprzecznych pasków 
(24, 26) wzdłuż kierunku równoległego do osi, przechodzącej 
przez skręcenie (22). 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 316495 (22) 96 10 10 6(51) B65D 83/12 
(75) Beller Zbigniew, Bydgoszcz 
(54) Kieszeń dla informacji poufnych, zwłaszcza 

bankowych lub płacowych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sprawnej i szybkiej 

emisji i przesyłania informacji poufnych. Kieszeń, będąca frag
mentem taśmy papierowej wielowarstwowej samokopiującej, 
przeznaczona jest dla drukarek komputerowych igłowych lub 
dla maszyn do pisania. Po zapisie informacji poufnej jest ona 
widoczna tylko na górnej warstwie, która po odczepieniu pozo
staje u wystawcy dokumentu oraz na warstwie dolnej, sklejonej 
z warstwą środkową. Warstwa środkowa nie przyjmuje zapisu w 
polu (e) wyznaczonym na dane poufne. Pole to jest zamasko
wane dodatkowym nadrukiem. Sklejenie znajduje się w ob
szarze marginesów (10), utworzonych z dodatkowej perforacji 
pionowej i poziomej (6, 8). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 323597 (22) 96 05 30 6(51) B65D 85/32 
B65D 5/20 

(31) 95 19520331 (32) 95 06 02 (33) DE 
(86) 96 05 30 PCT/EP96/02331 
(87) 96 12 05 W096/38355 PCT Gazette nr 53/96 
(71) 4P NICOLAUS KEMPTEN GMBH, 

Kempten, DE 
(72) Damm Claus, DE; Greive Rainer, DE; 

Feenstra Simon, NL 
(54) Opakowanie do jajek lub podobnych 

przedmiotów wrażliwych na uderzenia 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest opakowanie do jajek lub 

podobnych przedmiotów wrażliwych na uderzenia, z częścią 
dolną utworzoną jako część kształtowa włóknista i z pokrywą, 
która obejmuje stojące w części dolnej jajka, lub podobne 
przedmioty. Pokrywa jest utworzona z jednego, płaskiego wy
kroju kartonowego (81) i daje się na części dolnej, co najmniej 
na jednej stronie wzdłużnej, umocować za pomocą zamknięć 
zatrzaskowych (15, 16). 

(14 zastrzeżeń) 
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Al (21) 322522 (22) 97 10 09 6(51) B65D 85/72 
B65D 8/00 

(31) 96 729112 (32)96 10 11 (33) US 
(71) DART INDUSTRIES INC., Orlando, US 
(72) Daenen Robert H.C.M., Wallays Nele 
(54) Pojemnik z pokrywą uszczelniającą 
(57) Pojemnik składa się z korpusu (12) i zdejmowalnej 

pokrywy (14) zawierającej element uszczelniający wykonany z 
elasîomerycznego materiału. Pokrywa (14) jest zamontowana z 
możliwością zdejmowania. Element uszczelniający, złączony 
z pokrywą, zawiera pierwszą powierzchnię uszczelniania, 
sprzęgającą się i uszczelniającą górną krawędź korpusu (12) 
pojemnika oraz zgrubienie uszczelniające usytuowane poniżej 
powierzchni uszczelnienia i sprzęgające oraz stanowiące usz
czelnienie z wewnętrzną powierzchnią korpusu pojemnika. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 316397 (22) 96 10 02 6(51) B65G 15/30 
(71) CUPRUM BUSINESS CENTER Sp. z o.o., 

Wrocław 
(72) Teter Antoni, Choroszy Kazimierz, 

Sokołowski Leonard 
(54) Urządzenie, mocujące spinacze do taśmy 

przenośnikowej 
(57) Urządzenie ma dźwignię (6), która ma na jednym końcu 

krzywkę (7), osadzoną na wałku mimośrodowym (9). Drugi 
koniec dźwigni (6) osadzony jest obrotowo i przesuwnie na 

wałku (5), mającym rowki o podziałce odpowiadającej podziałce 
spinaczy (S), przy czym ten drugi koniec dźwigni (6) ma po 
stronie dolnej zagłębienia, odpowiadające kształtowi spinaczy 
oraz przelotowe gniazda na cztery przetyczki (P) i pobijak (10). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 323711 (22)96 06 14 6(51) B65H 23/025 
(31) 95 29509516 (32) 95 06 14 (33) DE 
(86) 96 06 14 PCT/EP96/02563 
(87) 97 01 03 WO97/00222 PCT Gazette nr 02/97 
(71) BELOIT TECHNOLOGIES INC., 

Wilmington, US 
(72) Meyer Gero 
(54) Urządzenie rozdzielające do urządzeń 

nawijających do wstęg materiałów wzdłużnie 
podzielonych na kilka wstęg częściowych 

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia rozdzielającego do 
urządzeń nawijających do wstęg materiałów, zwłaszcza z papie
ru lub podobnych, które są dzielone podłużnie na kilka wstęg 
częściowych, z co najmniej dwiema rolkami (1, 2), które są w 
zasadzie równoległe do siebie i są wygięte w zasadzie w tym 
samym kierunku, ze stojakiem (10) do obrotowego osadzania 
tych dwóch rolek (1, 2) na wspólnej wahliwiej osi, z ramą nośną 
(9) do obrotowego osadzania tych dwóch rolek na ich odpo
wiedniej osi obrotu i do obrotowego poruszania w poziomie 
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ruchem omiatającym tych dwóch rolek względem stojaka (10) 
wokół wspólnej osi wahliwej, przy czym w jego skład wchodzi 
co najmniej jedna para pędniana do równoczesnego automaty
cznego skręcania linii ugięcia tych wygiętych rolek podczas 
omiatającego ruchu poziomego ramy nośnej względem stojaka, 
która to para jest skonstruowana w taki sposób, że zespół 
pędniany musi działać w wyniku omiatającego ruchu. 

Zasadniczy pomysł polega na tym, że omiatający ruch 
ramy nośnej dwóch obrotowych rozciągaczy musi powodować 
centrowanie łuku obrotowych rozciągaczy względem wstęgi 
wbiegającej lub wybiegającej. 

Takie rozwiązanie zupełnie wyeliminowało konieczność 
stosowania jakiegoś typu następnego centrowania łuków 
obrotowych rozciągaczy w urządzeniu rozdzielającym. 

(8 zastrzeżeń) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

Al(21) 316407 (22)9610 04 6(51) C01B 15/029 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej 

im.Prof..Ignacego Mościckiego, Warszawa 
(72) Wrona Piotr Krzysztof, Piela Piotr, 

Borowiak Marek 
(54) Sposób otrzymywania alkalicznego roztworu 

nadtlenku wodoru 
(57) Sposób wytwarzania alkalicznego roztworu nadtlenku 

wodoru metodą elektrolityczną polega natym, że proces prowa
dzi się w eiektrolizerze posiadającym przynajmniej jedną katodę 
tlenową, którą stanowi elektroda węglowa stykająca się z jednej 
strony z doprowadzanym w sposób ciągły gazem zawierającym 
tlen, a z drugiej strony z roztworem elektrolitu, przynajmniej 
jedną anodę wodorową, którą stanowi elektroda węglowo-mę-
taliczna stykająca się z jednej strony z doprowadzanym w spo
sób ciągły gazem zawierającym wodór, a z drugiej strony z 
roztworem elektrolitu, przy czym przestrzenie katodowe od ano
dowych oddziela się przynajmniej jedną membraną półprze-
puszczalną. Roztwór alkalicznego elektrolitu doprowadza się w 
sposób ciągły do obu elektrod i odbiera po jednorazowym 
przejściu przez elektrolizer, ewentualnie katolit, stanowiący roz
twór nadtlenku wodoru, poddaje się recyrkulacji. 

Sposób jest bezpieczny i ekologiczny. Może być on 
wykorzystywany w przemyśle tekstylnym i papierniczym do 
produkcji alkalicznego roztworu nadtlenku wodoru służącego 
do wybielania pulpy. 

(8 zastrzeżeń) 

Al (21) 316451 (22) 96 10 07 6(51) C01G 3/00 
(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Jakubiak Artur, Szymanowski Jan 
(54) Hydrofobowy ekstrahent do wydzielania 

jonów miedzi (II) z wodnych roztworów 
chlorkowych oraz sposób ekstrakcji miedzi z 
wodnych roztworów chlorkowych 

(57) Hydrofobowy ekstrahent do wydzielania jonów mie-
dzi(li) z wodnych roztworów chlorkowych, zawierający hydrofo
bowy ester kwasu karboksypirydyniowego, charakteryzuje się 
tym, że zawiera także od 5 do 40, korzystnie 20% obojętościo-
wych hydrofobowego związku organicznego z wolną grupą 
hydroksylową zdolną do tworzenia wiązania wodorowego z 

atomami tlenu i azotu, zawartymi w cząsteczkach ekstrahentów 
pirydyniowych oraz ich kompleksach. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 323668 (22) 96 05 14 6(51) C01G 7/00 
(31)95 459621 (32)95 06 02 (33) US 

95 476444 95 06 07 US 
96 588589 96 01 18 US 
96 636117 96 04 22 US 

(86) 96 05 14 PCT/US96/06918 
(87) 96 12 05 W096/38381 PCT Gazette nr 53/96 
(71) GEOBIOTICS INC.,Hayward,US 
(72) Kohr William J. 
(54) Sposób obróbki biologicznej substancji 

stałych w bioreaktorze powierzchniowym bez 
układu mieszania 

(57) Przedstawiony jest w jednym z rozwiązań sposób ob
róbki biologicznej materiału stałego w powierzchniowym bio
reaktorze pozbawionym układu mieszania w celu usunięcia 
niepożądanego związku. Według tego sposobu, powierzchnię 
dużej liczby zgrubnych podłóż powleka się stałym materiałem, 
który ma być poddany obróbce biologicznej w celu wytworzenia 
dużej liczby powleczonych zgrubnych podłóż. Zgrubne podło
ża mają rozmiar cząstek większy niż 0,3 cm zaś materiał stały, 
który ma być poddany obróbce biologicznej ma rozmiar cząstek 
mniejszy niż 250 μm. Następnie tworzy się reaktor powierzch
niowy pozbawiony układu mieszania poprzez zwałowanie dużej 
liczby powleczonych zgrubnych podłóż w hałdę lub też umiesz
czenie dużej liczby powleczonych zgrubnych podłóż w zbiorni
ku tak, że wolna objętość w reaktorze jest mniejsza niż 25%. 
Reaktor ten jest następnie zaszczepiany mikroorganizmami 
zdolnymi do degradacji niepożądanych związków w materiale 
stałym po czym materiał stały tak długo poddawany jest biolo
gicznej obróbce na powierzchni bioreaktora aż niepożądany 
związek zawarty w materiale stałym zostanie zdegradowany do 
pożądanego stężenia. 

Sposób ten jest użyteczny w procesie biologicznego 
uzdatniania chemicznie zanieczyszczonej gleby, przy odsiar
czaniu węgla oraz w procesie biologicznego utleniania trudno 
topliwych rud siarczkowych, a także ich koncentratów. 

(89 zastrzeżeń) 
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Al (21) 323713 (22) 96 06 05 6(51) C01G 45/02 
(31) 95 474871 (32)95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 05 PCT/US96/08833 
(87) 96 12 19 WO96/40588 PCT Gazette nr 55/96 
(71) DURACELL INC, Bethel, US 
(72) Bowden William L, Capparella Mark, 

Fooksa Radek 
(54) Ulepszony dwutlenek manganu do baterii 

litowych 
(57) Ujawniono sposób obróbki dwutlenku manganu zawie

rającego kationy zdolne do wymiany jonowej, przez zastępowa
nie litem zawartych w dwutlenku manganu kationów zdolnych 
do wymiany jonowej za pomocą procesu obejmującego po 
pierwsze zastępowanie wodorem zawartych w dwutlenku man
ganu kationów zdolnych do wymiany jonowej. Przeprowa
dza się to przez sporządzanie zawiesiny dwutlenku manganu 
w wodnym roztworze kwasu. Powstający kwaśny dwutlenek 
manganu zobojętnia się następnie przy pomocy zasadowego 
roztworu związku zawierającego lit, takiego jak wodorotlenek 
litowy. Ten etap zobojętniania służy do realizacji zastępowania 
poprzednio wprowadzonego wodoru, drogą wymiany jonowej, 
litem. Dwutlenek manganu przemywa się następnie wodą, 
suszy i poddaje w znany sposób obróbce cieplnej w podwy
ższonej temperaturze, dla przetworzenia dwutlenku manganu 
gamma w mieszaninę odmian gama i beta, którą następnie 
stosuje się jako czynny składnik katodowy w ogniwie elektro
chemicznym. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 316502 (22) 96 10 10 6(51) C02F 1/52 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Grabas Kazimierz, Pniak Michał, Steininger 

Mieczysław, Włodyga Jacek 
(54) Sposób oczyszczania ścieków, zwłaszcza 

ścieków zaolejonych i zatłuszczonych 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu oczyszczania ścieków, 

zwłaszcza ścieków zaolejonych i zatłuszczonych, z wykorzysta
niem koagulantu. Istotą wynalazku jest korekta pH oczyszcza
nych ścieków do wartości od 6,5 do 8,5 i dodawaniu do nich, 
przy ciągłym mieszaniu, 0,1 - 2,0% wagowych koagulantu, 0,001 
- 0,05% wagowych flokulantu i 0,1 -10% wagowych adsorbentu 
mineralno-węglowego, po czym rozdziela się fazy znanymi 
metodami. Korzystne jest dodawanie najpierw koagulantu, a 
następnie adsorbentu mineralno-węglowego i flokulantu albo 
najpierw adsorbentu mineralno-węglowego, a następnie koagu
lantu i flokulantu. 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 323725 (22) 96 05 01 6(51) C03B 23/03 
(31) 95 9511544 (32)95 06 07 (33) GB 
(86) 96 05 01 PCT/GB96/01049 
(87) 96 12 27 W096/41772 PCT Gazette nr 56/96 
(71) PILKINGTON UNITED KINGDOM 

LIMITED, Merseyside, GB 
(72) Sykes David 
(54) Sposób wyginania płyt szklanych i 

urządzenie do jego realizacji 
(57) Urządzenie do gięcia płyt szklanych w etapie gięcia 

grawitacyjnego oraz w następnym etapie gięcia tłocznego, w 
którego skład wchodzi forma (10) do gięcia grawitacyjnego 
zawierająca nieruchomą część (16) oraz co najmniej jedną 
przegubową część (20) skrzydłową sąsiadującą z nieruchomą 
częścią formy, podstawę (12), na której jest zamontowana nie-

ruchoma część (16) formy oraz co najmniej jedno osadzone 
zawiasowo ramię (32) blokujące zamontowane pomiędzy tą 
jedną lub każdą z odpowiednich części skrzydłowych a podsta
wą, przy czym co najmniej jedno ramię (32) blokujące może 
przemieszczać się dzięki działaniu krzywkowemu pomiędzy 
położeniem odblokowanym, w którym część skrzydłowa jest w 
stanie przemieszczać się pionowo względem podstawy do po
łożenia zablokowanego, w którym część skrzydłowa jest moco
wana w pewnym położeniu względem podstawy (12). 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 316642 (22) 96 10 21 6(51) C04B 18/06 
(71) Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i 

Petrochemiczne S.A., Płock 
(72) Bukowski Andrzej, Gurdzińska Elżbieta, 

Swat Marek, Turowski Przemysław, 
Olszewski Longin, Woźniak Henryk 

(54) Sposób wytwarzania betonu cementowego 
(57) Sposób wytwarzania betonu cementowego polega na 

zmieszaniu gorącego/wystudzonego popiołu, uzyskango z pro
cesu spalania fluidalnego osadów ściekowych pochodzenia 
rafineryjnego i petrochemicznego, z cementem portlandzkim, 
którego ilość, przy popiele 3 - 30% wag. masy cementu, a w 
przeliczeniu na masę betonu 0,3 do 6% wag., wynosi 10 - 20% 
wag. masy betonu, a następnie przy ciągłym mieszaniu wpro
wadzeniu kruszywa w ilości 60 - 80% wag. masy betonu wraz z 
wodą zarobową w ilości 4-12% wag. masy betonu i superpla-
styfikatora w ilości 0,1 - 0,6% wag. masy betonu, przy czym 
superplastyfikator z częścią wody zarobowej dodaje się w koń
cowym etapie wytwarzania. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 322750 (22) 97 10 20 6(51) C05F 15/00 
(75) Wójtowicz Andrzej, Brzozów 
(54) Podłoże do uprawy roślin ozdobnych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności podłoże 

do uprawy roślin ozdobnych charakteryzuje się tym, że stanowią 
go dwa oddzielnie opakowane zestawy składników, z których 
zestaw I na jeden litr podłoża zawiera w swym składzie 0,66 - 0,8 
i torfu, 0,034 - 0,080 I kory sosnowej przekompostowanej roz
drobnionej o granulacji do 4 mm, 0,10 - 0,20 I piasku oraz 0,016 
- 0,060 I zestawu nawozowego, natomiast zestaw II stanowi 
keramzyt o granulacji od 0 - 16 mm w ilości 0,2 - 0,3 I na 5 I 
podłoża, 0,3 - 0,4 I na 10 I podłoża i 0,45 - 0,55 I na 20 I podłoża. 
Z kolei zestaw nawozowy tego podłoża składa się z 450 - 600 I 
biohumusu rozdrobnionego o granulacji do 5 mm, 190 - 290 I 
węgla brunatnego rozdrobnionego o granulacji do 5 mm, 70 -
110 1 torfu wysokiego rozdrobnionego, 15 - 25 I akrygelu, 18 -
25 kg dolomitu, 8 - 22 kg mączki fosforytowej, 9 -18 kg siarczanu 
potasu, 8 -18 kg mocznika rozpuszczonego w 50 - 70 I wody i 
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0,038 - 0,050 kg siarczanu miedzi rozpuszczonego w 1,0 -1,5 i 
wody. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 316373 (22) 96 10 01 6(51) C07C 41/03 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle 
(72) Hreczuch Wiesław, Alesson Federico Ignacio 

Talens, Bekierz Gerard, Domarecki 
Władysław, Szymanowski Jan 

(54) Sposób katalitycznego oksyalkilenowania 
niskocząsteczkowych alkoholi 

(57) Sposób polega na tym, że reakcja prowadzona w re
aktorze filmowym, przebiega przy ciśnieniu atmosferycznym w 
temperaturze 20 - 60°C, przy czym alkohol spływa grawitacyjnie 
po powierzchni kolumny reaktora współprądowo lub przeciw-
prądowo z wymuszonym przepływem oksiranu. Proces prowa
dzony jest przy stosunku molowym oksiranu do alkoholu w 
zakresie 0,05 - 0,3. Przereagowanie oksiranu z alkoholem może 
następować w jednorazowym przejściu przez reaktor, natomiast 
w przypadku ciągłego dozowania oksiranu do układu reaktora 
następuje recyrkulowanie medium reakcji do uzyskania pożą
danego stopnia przereagowania oksiranu z alkoholem. 

(4 zastrzeżenia) 

Al (21) 322600 (22) 97 10 11 6(51) C07C 69/82 
(31) 96 19641912 (32)96 10 11 (33) DE 
(71) Hüls Aktiengesellschaft, Marl, DE 
(72) Kelko Stefan, Schoengen Anton, Korte 

Hermann Josef, Franz Gerhard, Srebny 
Hans-Günther, Jostmann Thomas, Steding 
Frank 

(54) Sposób utleniania p-ksyienu i estru 
metylowego kwasu p-toluilowego w celu 
wytworzenia dwumetylotereftalanu 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu utleniania p-ksylenu i estru 
metylowego kwasu p-toluilowego gazami zawierającymi tlen 
metodą Witten-Hercules, w celu wytworzenia dwumetyloterefta
lanu w co najmniej dwóch usytuowanych jeden za drugim 
podstopniach i w obecności katalizatora. 

Sposób charakteryzuje się tym, że w co najmniej jed
nym podstopniu bogatym w p-ksylen utlenia się część p-ksylenu 
oraz ewentualnie produkty obiegowe z nadającymi się do utle
niania zawartościami z następnych stopni procesu DMT w obe
cności 5 - 30% masy estru metylowego kwasu p-toluilowego w 
odniesieniu do mieszaniny oksydacyjnej tego podstopnia i/lub 
w co najmniej jednym dalszym podstopniu bogatym w ester 
metylowy kwasu p-toluilowego ten ester metylowy kwasu p-to
luilowego i/lub kwas p-toluilowy oraz ewentualnie produkty 
obiegowe utlenia się w obecności 2 - 30% masy p-ksylenu w 
odniesieniu do sumy estru metylowego kwasu p-toluilowego i 
kwasu p-toluilowego. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 322419 (22)9710 03 6(51) C07C 205/06 
C07C 251/48 
C07D 213/02 
C07D 307/02 

(31) 96 9612111 (32)9610 04 (33) FR 
(71) ADIR ET COMPAGNIE, Courbevoie 

Cedex, FR 
(72) Dhainaut Alain, Poissonnet Guillaume, 

Canet Emmanuel, Lonchampt Michel 

(54) Nowe podstawione związki bifenylu lub 
fenylopirydyny, sposób ich wytwarzania oraz 
kompozycje farmaceutyczne zawierające te 
związki 

(57) Wynalazek dotyczy nowych związków o wzorze 1, w 
którym R1 oznacza ewentualnie podstawiony cykloalkil, fenyl, 
naftyl, heterocykl, alkil lub alkenyl, A oznacza wiązanie, atom 
tlenu, siarki, grupę -C=0, grupę o wzorze >C=N-ORc, grupę o 
wzorze -C(ORc)(H)-, w których Re oznacza atom wodoru, grupę 
alkilową lub cykloalkilową, R2 oznacza chlorowiec, podstawioną 
lub niepodstawioną grupę alkilową, podstawioną lub niepodsta-
wioną grupę alkenylową, podstawioną lub niepodstawioną gru
pę cykloalkilową, grupę alkinylową, formylową, karboksylową, 
alkilokarbonylową, cykioalkilokarbonylową, aikoksykarbonylo-
wą, cykloalkoksykarbonylową, ewentualnie podstawioną grupę 
karbomoilową, ewentualnie podstawioną grupę aminową, gru
pę formyloaminową, cyjanową, ewentualnie podstawione grupy 
amidynową, hydroksyaminometylową, amidoksymową, hydra-
zonową, grupę o wzorze -C(R21)=N-0-R22, grupę o wzorze 
-C(R21) = N(0)R23, R3 oznacza atom wodoru lub grupę alkilową, 
cykloalkilową, acylową lub grupę o wzorze 7, gdzie X oznacza 
atom tlenu, siarki lub grupę NR", pierścień B stanowi pier
ścień fenylowy lub pirydylowy, Ra i Rb, które mogą być 
identyczne lub różne, każdy oznacza atom wodoru, chlorowca 
lub grupę alkilową, hydroksylową, alkoksylową, karboksylową, 
polichlorowcoalkilową, cyjanową, nitrową, alkoksykarbonylo-
wą, cykloalkoksykarbonylową, ewentualnie podstawione grupy 
aminową, karbamoilową, grupę sulfonową, alkilosulfonylową 
lub aminosulfonylową ewentualnie podstawioną, ich izomerów, 
a także soli addycyjnych z farmaceutycznie akceptowalnymi 
kwasami lub zasadami. 

W/w związki o wzorze 1 mają zastosowanie jako inhibi
tory fosfodiesteraz grupy 4. 

(18 zastrzeżeń) 

Al(21) 323591 (22)96 05 24 6(51) C07C 215/14 
(31) 95 19519705 (32) 95 05 30 (33) DE 
(86) 96 05 24 PCT/EP96/02231 
(87) 96 12 05 WO96/38404 PCT Gazette nr 53/96 
(71) CLARIANT GMBH, Frankfurt nad Menem, 

DE 
(72) Papenfuhs Bernd 
(54) Stężone roztwory polihydroksyalkiloamin 

oraz ich zastosowanie, zwłaszcza do 
wytwarzania polihydroksyalkiloamidów 
kwasów karboksylowych 

(57) Stwierdzono, że określone polihydroksyalkiloaminy wy
kazują szczególnie dobrą rozpuszczalność w wodzie, alkoho
lach oraz w mieszaninach złożonych z wody i alkoholi. Opisano 
stężone wodne, alkoholowe i wodno/alkoholowe roztwory, co 
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najmniej jednej dialkiloaminopropyloglukaminy o wzorze Z-NH-
CH2CH2CH2-NR1R2, w którym R1 i R2 są jednakowe aibo różne 
i oznaczają rodnik Ci-C4-alkilowy lub rodnik hydroksyalkilowy 
c 2 - 4 atomach węgla, a Z oznacza liniowy rodnik polihydroksy-
węglowodorowy, zawierający co najmniej trzy ewentualnie 
oksyalkiienowe grupy OH. Stężone roztwory szczególnie korzy
stnie nadają się do wytwarzania odpowiednich polihydroksy-
alkiloamidów kwasów karboksylowych. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 323563 (22)96 04 26 6(51) C07C 229/08 
C07C 227/32 

(31)95 458950 (32)95 06 02 (33) US 
(86) 96 04 26 PCT/US96/05831 
(87) 96 12 05 WO96/38405 PCT Gazette nr 53/96 
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY, 

Morris Plains, US 
(72) Huckabee Brian Keith, Sobieray Denis 

Martin 
(54) Sposoby wytwarzania kwasu 

(S) -3- (aminometylo) -5-metyloheksanowego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności sposób 

wytwarzania kwasu (S)-(+)-3-(aminometylo) -5-metyloheksano
wego znamienny tym, że kondensuje się aldehyd izowaieriano-
wy z cyjanooctanem alkilu w wytworzeniem estru alkilowego 
kwasu 2-cyjano-5-metyloheks -2-enowego, poddaje się ester 
alkilowy kwasu 2-cyjano-5-metyloheks-2-enowego reakcji z ma
lowaniem dialkilu z utworzeniem kwasu 3-izobutyloglutarowe-
go, wytwarza się bezwodnik kwasu 3-izobutyloglutarowego, 
poddaje się bezwodnik reakcji z amoniakiem z wytworzeniem 
kwasu (±)-3-(karbamoilometylo)-5-metyloheksanowego, pod
daje się kwas (±)-3-(karbamoilometylo)-5-metyloheksanowy re
akcji z (R)-(+)-α-fenyloetyloaminą z wytworzeniem soli 
(R)-(+)--αfenyloetyloaminowej kwasu (R)-(-)-3-(karbamoilome-
tylo)-5-mety!oheksanowego, łączy się sól z kwasem z wytworze
niem kwasu (R)-(-)-3-(karbamoilometylo)-5-metyloheksanowego i 
poddaje się kwas (R)-(-)-3-(karbamoilometylo) -5-metyloheksa-
nowy reakcji z reagentem Hofmanna z wytworzeniem kwasu 
(S)-(+)-3-(aminometylo) -5-metyloheksanowego. 

(21 zastrzeżeń) 

Al(21) 323676 (22)96 05 24 6(51) C07C 249/08 
C07C 251/44 
C01B 21/14 

C07D 201/04 
(31) 95 19520271 (32)95 06 02 (33) DE 
(86) 96 05 24 PCT/EP96/02240 
(87) 96 12 05 WO96/38407 PCT Gazette nr 53/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Weiss Franz-Josef, Fuchs Hugo, Fuchs 

Eberhard, Witzel Tom 

(54) Sposób wytwarzania oksymu 
cykloheksanonu oraz kaprolaktamu 

(57) Ujawniono sposób wytwarzania oksymu cykloheksa
nonu przez reakcję cykloheksanonu z solą hydroksyloamo-
niową, przy czym jako sól hydroksyloamoniową stosuje się 
mrówczan hydroksyloamoniowy, oraz sposób wytwarzania ka
prolaktamu przez przegrupowanie Beckmann'a oksymu cyklo
heksanonu w kwasie C1-C4-karboksylowym. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 323590 (22)96 05 24 6(51) C07C 253/30 
C07C 255/41 

(31) 95 19519894 (32) 95 05 31 (33) DE 
(86) 96 05 24 PCT/EP96/02238 
(87) 96 12 05 WO96/38409 PCT Gazette nr 53/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Holderbaum Martin, Beck Karl, Aumüller 

Alexander, Witzel Tom, Voit Guido 
(54) Sposób wytwarzania estrów kwasów 

2-cyjano-3,3-diaryIoakrylowych 
(57) Sposób wytwarzania estrów kwasów 2-cyjano-3|3-

diaryloakrylowych o wzorze ogólnym 1, w którym R1 i R2 

oznaczają atom wodoru, grupy Ci-Ci2-alkilowe, grupy C1-C12-
alkoksylowe albo grupy di-(Ci-C4-alkilo)aminowe, a R oznacza 
grupę C4-G12-alkilową, ewentualnie poprzerywaną atomami tle
nu wfunkcji eterowej, przez reakcję benzofenonoiminy o wzorze 
ogólnym 2 z estrem kwasu cyjanooctowego o wzorze ogólnym 
3, polega na tym, że reakcję przeprowadza się w temperaturze 
wynoszącej 20 - 60°C i, że uwalniany przy tym amoniak usuwa 
się na bieżąco z mieszaniny reakcyjnej za pomocą strumienia 
gazu albo przez zmniejszenie ciśnienia do 90 -10 kPa. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 323666 (22)96 06 07 6(51) C07C 281/14 
A61K 31/175 

(31) 95 475313 (32) 95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 07 PCT/CA96/00380 
(87) 96 12 19 WO96/40628 PCT Gazette nr 55/96 
(71) THE UNIVERSITY OF 

SASKATCHEWAN, Saskatoon, CA 
(72) Dimmock Jonathan Richard, Puthucode 

Ramanan Narayan 
(54) Semikarbazony działające na centralny 

układ nerwowy (CNS) i środki 
farmaceutyczne je zawierające 

(57) Ujawniono w szczególności związek opisany wzorem 
ogólnym I, przydatny jako środek przeciwdrgawkowy w leczeniu 
schorzeń centralnego układu nerwowego, w którym: R1, R2, R3 

i R4 mogą być takie same bądź różne i każde oznacza atom 
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wodoru lub atom chlorowca lub grupę C1-9 alkilową, C3-9 cyklo-
alkilową, cyjanową, C1-9 alkoksylową lub C6-10 aryloksylową, R5 

oznacza atom wodoru lub grupę C1-9 alkilową, C3-9 cykloalkilo-
wą lub C6-10 arylową i X oznacza tlen lub siarkę i jego dopusz
czalną farmaceutycznie sól. 

Związek można podawać doustnie w leczeniu drgawek 
u ludzi i zwierząt. 

(15 zastrzeżeń) 

Al(21) 322665 (22) 97 10 15 6(51) C07C 311/60 
C07C 273/18 

(71) Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne 
POLFA S.A., Kraków 

(72) Chromik Sylwia 
(54) Sposób wytwarzania 

1- (p-toluenosulfonylo) -3- (3-endo-kamforylo) m 
ocznika 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania 1-(p-toIue-
nosulfonylo) -3-(3-endo-kamforylo)mocznika o wzorze 1, który 
polega na kondensacji p-toluenosulfonylomocznika z 3-endo-
aminokamforą o wzorze 3 użytąwformie recematu lub izomerów 
optycznie czynnych, korzystnie w postaci soli, np. siarczanu, 
chlorowodorku, w rozpuszczalniku organicznym. Jako rozpusz
czalnik korzystnie stosuje się octan etylu, octan butylu, acetoni-
tryl, chlorobenzen. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 322666 (22) 97 10 15 6(51) C07C 311/60 
(71) Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne 

POLFA S.A., Kraków 
(72) Chromik Sylwia 
(54) Sposób wytwarzania 

1-(p-toluenosulfonylo)-3-(2-endo-hydroksy-3-
endo-D-bornyIo)karbamidu 

(57) Sposób wytwarzania 1 -(p-toluenosulfonylo) -3-(2-endo-
hydroksy-3-endo-D-bornylo)karbamidu o wzorze 1 polega na 
tym, że redukcję borowodorkiem sodowym grupy ketonowej w 

związku o wzorze 3 przeprowadza się w alkoholu, korzystnie w 
etanolu, w temperaturze 40°C, następnie zakwasza się miesza
ninę poreakcyjną i powstałą mieszaninę stereoizomerów endo-
i egzo-hydroksy rozdziela się przez dodanie wody w ilości 
zależnej od ilości użytego alkoholu, po czym wytrącony produkt 
surowy odsącza się od roztworu i poddaje jednokrotnej krysta
lizacji z mieszaniny etalon - woda. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 323722 (22)96 06 04 6(51) C07C 319/18 
C07C 319/20 
C07C 323/22 

(31) 95 476356 (32) 95 06 07 (33) US 
95 581249 95 12 29 US 

(86) 96 06 04 PCT/US96/09060 
(87) 96 12 19 WO96/40631 PCT Gazette nr 55/96 
(71) NOVUS INTERNATIONAL, INC, St. 

Louis, US 
(72) Blackburn Thomas F., Pellegrin Paul F., 

Kranz Allen H. 
(54) Sposoby wytwarzania 

3-(metylotio)propanalu i 
2-hydroksy-4- (metylotio) butanonitrylu 

(57) Ujawniono procesy katalityczne wytwarzania 3-(metylo-
tio)propanalu i 2-hydroksy-4-(metylotio) butanonitrylu, stosują
ce nowe katalizatory addycji. Nowe katalizatory addycji 
obejmują: triizopropanoloaminę, nikotynamid, imidazol, benzi-
midazol, 2-fluoropirydynę, poli-4-winylopirydynę, 4-dimety-
loaminopirydynę, pikoiinę, pirazynę, trialkiloaminy o trzech do 
osiemnastu atomach węgla w każdym z podstawników alkilo
wych związanych z atomem azotu i aminy trzeciorzędowe o 
wzorze (I), w którym A oznacza ary!, Ri i R2 oznaczają alkil, a x, 
a, b i c są liczbami całkowitymi takimi, że: 0 < x < 3,1 <a < 3, 
0 < b < 2 , 0 < c < 2 pod warunkiem, że a + b + c = 3. 

(20 zastrzeżeń) 
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Al (21) 323743 (22)96 06 04 6(51) C07C 319/18 
C07C 323/60 

B01J 14/00 
(31)95 477768 (32)95 06 07 (33) US 

96 647161 96 05 21 US 
(86) 96 06 04 PCT/US96/08527 
(87) 96 12 19 WO96/40630 PCT Gazette nr 55/96 
(71) NOVUS INTERNATIONAL, INC., St. 

Louis, US 
(72) Hsu Yung C, Blackburn Thomas F., 

Pellegrin Paul F., Kranz Allen H., Willock 
James M. 

(54) Ciągły sposób hydrolizy dla wytwarzania 
kwasu 2-hydroksy-4-metyIotiobutanowego 
lub jego soli 

(57) Ujawniono m.in. ciągły sposób wytwarzania kwasu 2-
hydroksy-4-metylotiobutanowego lub jego soli, który obejmuje 
wprowadzenie wodnego roztworu kwasu mineralnego do re
aktora hydrolizy nitrylu, złożonego z reaktora zbiornikowego z 
ciągłym mieszaniem oraz wprowadzenie 2-hydroksy-4-metylo-
tiobutanonitrylu do reaktora hydrolizy nitrylu. 2-hydroksy-4-
metylotiobutanonitryl hydrolizuje w sposób ciągły w reaktorze 
hydrolizy nitrylu, wytwarzając strumień produktu z reaktora hy
drolizy nitrylu, zawierający 2-hydroksy-4-metylotiobutanamid. 
Strumień produktu z reaktora hydrolizy nitrylu i wodę wprowa
dza się w sposób ciągły do przepływowego reaktora hydrolizy 
amidu. 2-hydroksy-4-metylotiobutanamid hydrolizuje w sposób 
ciągły w przepływowym reaktorze hydrolizy amidu, wytwarzając 
produkt w postaci wodnego hydrolizatu, zawierający kwas 2-hy-
droksy-4-metylotiobutanowy. Kwas 2-hydroksy-4-metylotio-
butanowy wydziela się z tego produktu. 

(92 zastrzeżenia) 

Al (21) 323606 (22) 96 05 13 6(51) C07D 207/273 
(31) 95 9510744 (32)95 05 26 (33) GB 
(86) 96 05 13 PCT/GB96/01150 
(87) 96 11 28 W096/37466 PCT Gazette nr 52/96 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Cox John Michael, Gillen Kevin James, Ellis 

Russell Martin, Vohra Shaheen Khatoon, 
Smith Stephen Christopher, Matthews Ian 
Richard 

(54) Sposób wytwarzania 2-pirolidonylo-3-estrów, 
tioestrów i amidów kwasu (tio) 
węglowego/karbaminowego 

(57) Ujawniono m.in. sposób wytwarzania związków o ogól
nym wzorze 2, w którym R 21 oznacza atom wodoru, chlorowca, 
grupę OH albo OCONHR1, każdy z podstawników R2, R3, R4 

i R5 niezależnie oznacza atom wodoru albo grupę Ci-C4-alki-
lową, A oznacza aromatyczny albo heteroaromatyczny układ 
pierścieniowy ewentualnie podstawiony przez jeden lub 
więcej podstawników i każdy pierścieniowy atom azotu 
może być czwartorzędowany albo utleniony; alternatywnie, 
każde dwa podstawniki grupy A mogą być połączone, two
rząc skondensowany 5- lub 6-członowy nasycony lub częściowo 
nasycony pierścień karbocykliczny lub heterocykliczny, w któ
rym każdy atom węgla albo czwartorzędowany atom azotu 
może być podstawiony albo w którym pierścieniowy atom węgla 
może być utleniony, który polega na tym, że cyklizuje się 
związek o ogólnym wzoize 3, w którym A, R2, R3, R4, Fr i R2 

mają znacznie podane dla wzoru 2, a R25 oznacza grupę 
odszczepialną, taką jak atom chlorowca, w warunkach zasa
dowych. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 323667 (22)96 05 23 6(51) C07D 211/16 
C07D 498/06 
A61K 31/445 
A61K 31/535 

(31)95 458967 (32)95 06 02 (33) US 
(86) 96 05 23 PCT/US96/07607 
(87) 96 12 05 W096/38414 PCT Gazette nr 53/96 
(71) CORTEX PHARMACEUTICALS INC., 

Irvine, US 
(72) Rogers Gary A, Nilsson Lena 
(54) Benzoilopiperydyny/benzoilopirolidyny do 

wzmacniania odpowiedzi synaptycznej 
(57) Ujawniono związki o wzorze I stosowane do wzmacnia

nia odpowiedzi synaptycznych za pośrednictwem receptorów 
AMPA. Związki są skuteczne w leczeniu chorych cierpiących na 
zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego i intelektualne
go wskutek niedoboru liczby lub mocy synaps wzbudzających 
albo liczby receptorów AMPA. Związki można również stosować 
do leczenia sprawności funkcji czuciowo-motorycznych i po
znawczych, które zależą od sieci mózgu wykorzystujących re
ceptory AMPA, w celu poprawienia sprawności leczonych z 
niedoborem pamięci, w celu leczenia depresji, alkoholizmu i 
schizofrenii i w celu poprawienia zapamiętywania. 

(28 zastrzeżeń) 

Al(21) 323622 (22)96 05 20 6(51) C07D 215/56 
C07D 498/16 
A61K 31/47 

A61K 31/495 
(31) 95 19519822 (32) 95 05 31 (33) DE 
(86) 96 05 20 PCT/EP96/02171 
(87) 96 12 05 W096/38417 PCT Gazette nr 53/96 
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(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(72) Rast Hubert, Scheer Martin, Hallenbach 
Werner 

(54) Nowe kompozycje przeciwbakteryjne 
(57) Wynalazek dotyczy nowych kompozycji przeciwba-

kteryjnych, w szczególności kompozycji podawanych doustnie, 
na podstawie N-tlenków nasyconych, zawierających azot 
związków heterocyklicznych, które są podstawione kwasami 
chinolonokarboksylowymi lub kwasami naftyrydonokarboksylo-
wymi o wzorach 1 albo 2, oraz nowych substancji czynnych i 
sposobu ich wytwarzania. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 323728 (22)96 06 03 6(51) C07D 231/12 
C07D 405/12 
C07D 413/12 
A01N 43/56 

(31) 95 476794 (32)95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 03 PCT/US96/08648 
(87) 96 12 19 WO96/40643 PCT Gazette nr 55/96 
(71) MONSANTO COMPANY, St.Louis, US 
(72) Hamper Bruce G, McDermott Lisa L. 
(54) Chwastobójcze związki podstawionych 

3-arylopirazoli 
(57) Przedmiotem wynalazku są pewne podstawione 

związki arylopirazolu, kompozycje chwastobójcze zawierające 
te związki, herbicydowe sposoby zastosowania ich oraz sposo
by wytwarzania tych związków. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 323556 (22)96 05 30 6(51) C07D 239/02 
C07D 271/06 
A61K 31/505 

A61K 31/41 
(31) 95 455866 (32) 95 05 31 (33) US 
(86) 96 05 30 PCT/US96/08080 
(87) 96 12 05 WO96/38150 PCT Gazette nr 53/96 
(71) SMITHKLINE BEECHAM 

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

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

(54) Monomery 
4,4-(dipodstawionych)cykloheksan-l-oli i ich 
pochodnych 

(57) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorze I, farma
ceutyczne kompozycje zawierające takie związki i ich za
stosowanie w leczeniu chorób alergicznych i zapalnych oraz 
do hamowania procesu wytwarzania czynnika martwicy 
guza (TNF). 

(5 zastrzeżeń) 

Al (21) 323710 (22)96 06 03 6(51) C07D 241/02 
(31)95 474993 (32)95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 03 PCT/US96/08559 
(87) 96 12 19 WO96/40737 PCT Gazette nr 55/96 
(71) ARRIS PHARMACEUTICAL 

CORPORATION, South San Francisco, US 
(72) Klaus Jeffrey Lee, Rasnick David, Palmer 

James T, Kuo Elaine Yee-Lin 
(54) Odwracalne inhibitory proteazy cysteinowej 
(57) Ujawniono m.in. odwracalny inhibitor proteazy cystei

nowej, obejmujący dwa N-podstawniki związane przez ety-
lenodiaminę lub podstawioną etylenodiaminę, dla którego 
stała dysocjacji dla inhibicji, Ki, proteazy z inhibitorem, nie 
przewyższa około lOOμM i w którym N-podstawniki wybiera 
się z grupy obejmującej acyl, acylopeptydyl, alkiloksykarbonyl, 
alkiloksykarbonylopeptydyl, sulfonyl, sulfonylopeptydyl, pepty-
dyl, sulfamoil, sulfamoilopeptydyl, sulfinyl, sulfinylopeptydyl, 
karbamoil i karbamoilopeptydyl. 

(19 zastrzeżeń) 

Al (21) 323738 (22)96 05 13 6(51) C07D 241/44 
C07F 9/6509 
C07C 229/18 

(31)95 474878 (32)95 06 07 (33) US 
(86)96 05 13 PCT/US96/06816 
(87) 96 12 19 WO96/40649 PCT Gazette nr 55/96 
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY, 

Morris Plains, US 
(72) Nikam Sham 
(54) Pochodne aminokwasowe podstawionych 

pochodnych chinoksalino -2,3 - dionów jako 
antagoniści receptora głutaminianowego 

(57) Ujawniono nowe podstawione chinoksalino-2,3-diony o 
wzorze 1 użyteczne jako środki neuroochronne, związki pośred
nie oraz kompozycje farmaceutyczne zawierające te związki. 
Związki te są antagonistami glutaminianowymi użytecznymi w 
leczeniu udaru, niedokrwieniu mózgu, lub uszkodzenia mózgu 
spowodowanego zakrzepem z zatorami lub udarem krwotocz
nym, skurczu komórek mózgowych, hipoglicemii, zatrzymania 
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serca, stanu epilepsji, zamartwicy okołoporodowej, niedotlenie
nia tkanek, chorób Alzheimern, Parkinson'a i Huntington'a. 

(14 zastrzeżeń) 

Al(21) 322369 (22)97 09 30 6(51) C07D 251/48 
C07D 403/04 
C07D 413/04 
A61K 31/53 

(31) 96 60027260 (32) 96 10 01 (33) US 
(71) Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BE 
(72) Kukla Michael Joseph, US; Ludovici Donald 

W., US; Janssen Paul Adriaan Jan, BE; 
Heeres Jan, NL; Moereels Henri Emiel 
Lodewijk, BE 

(54) Podstawione pochodne 
diamino-l,3,5-triazyny, kompozycja 
farmaceutyczna, sposób wytwarzania 
kompozycji farmaceutycznej i sposób 
wytwarzania podstawionych pochodnych 
diamino- 1,3,5-triazyny 

(57) Wynalazek dotyczy w szczególności związków o wzorze 
1, w którym każdy R1 i R2 jest nizależnie wybrany z grupy 
obejmującej atom wodoru, hydroksyl, grupę aminową, Ci-6alkil, 
Ci-6alkoksyl, Ci-6aikilokarbonyi, Ci-6alkoksykarbonyl, Ar1, gru
pę mono- lub di(Ci-6alkilo) aminową, mono- lub di(C1-6-alkilo) 
aminokarbonyl, dihydro-2(3H)-furanon, podstawiony C1-6-alkil, 
względnie R1 i R2 razem wzięte ewentualnie tworzą pirolidynyl, 
piperydynyl, morfolinyl, grupę azydo lub mono- lub di(C1-6alki-
lo) amino-C1-4 alkiliden, Fr oznacza atom wodoru, Ar1, Ci-e 
alkilokarbonyl, Ci-ealkil, C1-6alkoksykarbonyl, Ci-ealkil podsta
wiony Ci-6alkoksykarbonylem, a każdy R4, R5, R6, R7 i R8 jest 
niezależnie wybrany z grupy obejmującej atom wodoru, hydro
ksyl, atom chlorowca, Ci-ealkil, Ci-6alkoksyl, grupę cyjanową, 
aminokarbonyl, grupę nitrową, grupę aminową, trichlorowco-
metyl lub trichlorowcometoksyi, L oznacza Ci-ioalkil, C3-10oalke-
nyl, C3-10alkinyi, C3-7cykloalkil lub podstawiony Ci-ioalkil, Ar1 

oznacza ewentualnie podstawiony fenyl, farmaceutycznie do
puszczalnych soli addycyjnych z kwasami i stereochemicznych 
odmian izomerycznych tych związków, przeznaczonych do wy
twarzania leku do leczenia osobników cierpiących na zakażenie 
HIV (ludzki wirus braku odporności). 

(17 zastrzeżeń) 

Al(21) 323605 (22)96 05 13 6(51) C07D 263/18 
(31) 95 9510750 (32)95 05 26 (33) GB 
(86)96 0513 PCT/GB96/01149 
(87) 96 11 28 W096/37483 P CT Gazette nr 52/96 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Cox John Michael, Pearson David Philip 

John, Kozakiewicz Anthony Marian, Moore 
Richard Butler, Mitchell Glynn, Langton 
David William, Ellis Russel Martin 

(54) Sposób wytwarzania podstawionych 
5-hydroksy-oksazolidyn-4-onów 

(57) Ujawniono w szczególności sposób wytwarzania związ
ków o ogólnym wzorze 2, w którym R2 i R3 niezależnie oznaczają 
atomy wodoru albo grupy Ci-C4-alkilowe, A oznacza aromaty
czny albo heteroaromatyczny układ pierścieniowy ewentualnie 
podstawiony przez jeden lub więcej podstawników i każdy 
pierścieniowy atom azotu może być czwartorzędowany albo 
utleniony; alternatywnie, każde dwa podstawniki z grupy A 
mogą być połączone, tworząc skondensowany 5- lub 6-człono-
wy nasycony lub częściowo nasycony pierścień karbocykliczny 
lub heterocykliczny, w którym każdy atom węgla albo czwar
torzędowany atom azotu może być podstawiony albo w którym 
pierścieniowy atom węgla może być utleniony, który polega na 
tym, że związek o ogólnym wzorze 7, w którym A, R2 i R3 mają 
znaczenie podane dla wzoru ogólnego 2, R20 oznacza atom 
wodoru, grupę benzylową albo grupę benzylową zawierającą 
do 5 podstawników wybranych z grupy obejmującej chlorowiec, 
grupę C1-C6-alkilową, 0-(C1-C6-alkilową) albo nitrową, a R21 

oznacza grupę C1 -C8-alkilową, grupę benzylową albo grupę 
benzylową zawierającą do 5 podstawników wymienionych wy
żej dla R2 , poddaje się cyklizacji. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 323683 (22)96 04 26 6(51) C07D 275/06 
C07D 513/04 
C07D 417/04 
C07D 513/14 
A61K 31/425 
A61K 31/435 
A61K 31/505 

(31) 95 456149 (32) 95 05 31 (33) US 
(86) 96 04 26 PCT/US96/05821 
(87) 96 12 05 W096/38144 PCT Gazette nr 53/96 
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY, 

Morris Plains, US 
(72) Bolton Gary Louis, Domagała John Michael, 

Elslager Edward Faith, Gogliotti Rocco 
Dean, Purchase Terri Stoeber, Sanchez 
Joseph Peter, Trivedi Bharat Kalidas 

(54) Isotiazolony 
(57) Przedmiotem wynalzku są m.in. izotiazolony o wzorze 

ogólnym 1, w którym A oznacza pierścieniowy układ monocy-
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kliczny lub bicykliczny, mogący zawierać do 3 heteroatomów 
wybranych spośród O, S i N, R1 i R2 oznaczają m.in. grupy: 
alkilową, aikoksylową, hydroksylową, nitrową, cyjanową, ami
nową i karboksylową a R oznacza m.in. grupę alkilową, cyklo-
alkilową, fenylową i Het, które są użyteczne w sposobach 
leczenia zakażeń retrowirusowych, przeciwzapalnych i przeciw-
miażdżycowych. 

(63 zastrzeżenia) 

Al(21) 323673 (22)96 05 28 6(51) C07D 413/04 
C07D 417/04 
A61K 31/42 

A61K 31/425 
(31) 95 9506563 (32)95 06 02 (33) FR 

95 9506564 95 06 02 FR 
(86) 96 05 28 PCT/FR96/00792 
(87) 96 12 05 W096/38444 PCT Gazette nr 53/96 
(71) SYNTHELABO, Le-Plessis-Robinson, FR 
(72) Jegham Samir, TN; Puech Frederic, FR; 

Burnier Philippe, ER 
(54) Pochodne oksazolidynonu, sposób ich 

otrzymywania oraz ich farmaceutyczne 
zastosowanie 

(57) Przedmiotem wynalazku są pochodne izoindolu o wzo
rze (I), a bardziej szczegółowo pochodne S-(hydroksymetylo) 
oksazolidyn-2-onu, które są podstawione w pozycji 3 indazo-
iem, benzoizoksazolem lub benzotiazoiem, sposób ich otrzymy
wania oraz ich farmaceutyczne zastosowanie. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 323680 (22)96 05 28 6(51) C07D 471/08 
(31) 95 9506353 (32) 95 05 30 (33) FR 
(86) 96 05 28 PCT/FR96/00793 
(87) 96 1205 W096/38447 PCT Gazette nr 53/96 

(71) RHONE-POULENC RORERS.A, 
Antony, FR 

(72) Largeau Denis, Leon Patrick 
(54) Nowe pochodne 2-azabicyklo [2.2.1] 

heptanu, sposób ich wytwarzania i ich 
zastosowanie 

(57) Ujawniono w szczególności nowe pochodne 1R lub 1S 
2-azabicyklo[2.2.1]heptanu o wzorze ogólnym (I) lub (l'), spo
sób ich wytwarzania i ich zastosowanie. 

We wzorach ogólnych (I) i (l') R oznacza atom wodoru 
lub odpowiednio grupę o wzorze II lub II', w których R1 oznacza 
grupę aikilową zawierającą 1 do 4 atomów węgla, a Ar ozna
cza grupę fenylową lub α - bądź β-naftylową ewentualnie pod
stawioną. 

Nowe produkty o wzorze ogólnym (I) są szczególnie 
użyteczne przy wytwarzaniu środków aktywnych w leczeniu 
chorób sercowo-naczyniowych. 

(18 zastrzeżeń) 

Al(21) 323730 (22)96 05 29 6(51) C07D 487/04 
A61K 31/435 
A61K 38/55 

(31) 95 95201448 (32) 95 06 02 (33) EP 
(86) 96 05 29 PCT/EP96/02298 
(87) 96 12 05 WO96/38470 PCT Gazette nr 53/96 
(71) AKZO NOBEL N.V, Arnhem, NL 
(72) Ottenheym Henricus Cari Joseph, Adang 

Anton Egbert Peter, Peters Jacobus Albertus 
Maria 

(54) Inhibitory proteazy serynowej pochodzące od 
imidazo [l,5a] pirydyny 

(57) Wynalazek dotyczy inhibitora proteazy serynowej po
chodzącego od irnidazo[1,5a] pirydyny, zawierającego ugrupo
wanie o ogólnym wzorze (I), w którym Ri oznacza wodór, niższy 
alkil lub grupę acylową; R2 oznacza wodór lub niższy alkil; R3 i 
R4 niezależnie oznaczają wodór lub niższy alkil albo razem 
tworzą grupę o wzorze =CH-NR5R6, w którym R5 i Re oznaczają 
niższy alkli. Związki mogą być stosowane do leczenia lub zapo
biegania zakrzepicy i chorobom związanym z trombiną. 

(8 zastrzeżeń) 
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Al(21) 316484 (22) 96 10 11 6(51) C07H 3/00 
(71) WALD PHARM Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Szeja Wiesław, Grynkiewicz Grzegorz, 

Szelejewski Wiesław, Przybysz Bogdan, 
Priebe Waldemar 

(54) Sposób otrzymywania O-glikozydów 
(57) Sposób otrzymywania O-glikozydów w reakcji akcepto

ra glikozylowego z tioglikozydem jako donorem glikozylowym, 
w obecności promotora, polega na tym, że jako donor glikozy-
lowy stosuje się tioglikozyd o wzorze Q-S(0)n-R, w którym Q 
oznacza pięcio- lub sześcioczłonową grupę heteroaromatycz-
ną, mającą od 1 do 3 heteroatomów takich samych lub różnych, 
wybranych z atomów tlenu, azotu i siarki, podstawioną podstaw
nikiem elektronoakceptorowym, korzystnie grupę 5-nitro-2-piry-
dylową lub grupę 4-nitro-5-imidazolilową, zaś R oznacza resztę 
cukru prostego lub złożonego, ewentualnie mającego zabezpie
czone grupy wodorotlenowe, a n jest równe 0 lub 1. 

Sposób znajduje zastosownie do otrzymywania O-gli
kozydów alkoholi, aromatycznych związków wodorotlenowych, 
alkoholi sterydowych, cukrów prostych i złożonych, a także do 
O-glikozylowania złożonych związków wodorotlenowych z wy
tworzeniem na przykład antybiotyków antracyklinowych: adria-
mycyny, daunorubicyny, epirubicyny. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 323632 (22) 96 05 31 6(51) C07H 21/04 
C12Q 1/68 

G01N 33/574 
(31) 95 455896 (32)95 05 31 (33) US 
(86) 96 05 31 PCT/US96/08235 
(87) 96 12 05 W096/38463 PCT Gazette nr 53/96 
(71) WASHINGTON UNIVERSITY, St.Louis, 

US 
(72) Watson Mark A, Fleming Timothy P. 
(54) Sekwencja DNA i kodowane specyficzne dla 

sutka białko raka piersi 
(57) Ujawniono oczyszczoną i wyizolowaną sekwencję DNA 

i kodowane białko specyficzne dla sutka, mammaglobinę. Ujaw
niono również metody wykrywania raka piersi oparte na zwię
kszonej ekspresji i sekrecji mammaglobiny przez komórki 
raka piersi. W metodach tych wykrywa się i/lub ilościowo 
oznacza obecność mammaglobiny lub mRNA kodującego 
mammaglobinę. 

(23 zastrzeżenia) 

Al(21) 323718 (22) 96 06 06 6(51) C07J 1/00 
(31)95 467404 (32)95 06 06 (33) US 
(86) 96 06 06 PCT/US96/10115 
(87) 96 12 19 WO96/40043 PCT Gazette nr 55/96 
(71) COCENSYS, INC., Irvine, US 
(72) Upasani Ravindra B., Fick David B., 

Hogenkamp Derk J., Lan Nancy C. 
(54) Steroidy neuroaktywne z grupy pochodnych 

androstanu i pregnanu 
(57) Wynalazek dotyczy w szczególności 3α-hydroksy, 

17(nie) podstawionych pochodnych androstanu i 3αhydroksy, 
21-podstawionych pochodnych pregnanu. Pochodne te mają 
zdolność oddziaływania z niedawno zidentyfikowanymi miej
scami aktywnymi GRC, modulując w ten sposób pobudzenie 
mózgu, przez co wpływają m.in. na złagodzenie stresu, niepo
koju, bezsenności, zaburzeń nastroju związanych ze stymulacją 
ośrodków GRC (takich jak depresja) oraz napadów padaczko
wych. Pochodne steroidowe posiadają wzór ogólny (I), w którym 

linie przerywane oznaczają wiązania pojedyncze lub podwójne. 
Struktura obejmuje androstany, pregnany, 19-norandrostany i 
norpregnany. 

(45 zastrzeżeń) 

Al(21) 323723 (22) 96 06 03 6(51) C07K 7/08 
A61K 38/08 

(31) 95 472453 (32) 95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 03 PCT/EP96/02392 
(87) 96 12 19 WO96/40751 PCT Gazette nr 55/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Haupt Andreas, DE; Emling Franz, DE; 

Romerdahl Cynthia A, US 
(54) Nowe pochodne dolastatyny, ich wytwarzanie 

i zastosowanie 
(57) Ujawniono nowe peptydy o wzorze I R1 R2N-CHX-CO-A-

B-D-E-(F)t-K, w którym R1 oznacza metyl, etyl lub izopropyl; R2 

oznacza wodór, metyl lub etyl; R1-N-R razem ewentualnie oz
naczają pierścień pirolidynowy; A oznacza resztę walilową, izo-
leucylową, leucylową, 2-tert-butylog!icylową, 2-etyloglicylową, 
norleucylową lub norwalilową; B oznacza resztę N-metylo-wali-
lową, -leucylową, -izoleucylową, -norwalilową, -norleucylową, 
-2-tertbutyloglicylową, -3-tert-butyloalanylową lub -2-etylogli
cylową; D oznacza resztę 3,4-dehydroprolilową, 4-fIuoro-
prolilową, 4,4-difluoroprolilową, azetydyno-2-karbonylową, 
3-metyloproliiową, 4-metyloprolilową lub 5-metyloprolilową; E 
oznacza resztę prolilową, homoprolilową, hydroksyprolilową, 
iub tiazolidyno-4-karbonylową; F oznacza resztę walilową, 
2-tert-butyloglicylową, izoleucylową, leucylową, 2-cykloheksy-
loglicylową, norleucylową, norwalilową, neopentyloglicylową, 
alanylową, /?-alanylową lub aminoizobutyroilową; X oznacza 
alkil (korzystnie C2-5), cyklopropyl lub cyklopentyl; t oznacza 0 
lub 1 ; a Koznacza alkoksyl, korzystnie Ci-^alkil, benzyloksyl lub 
podstawioną albo niepodstawioną resztę aminową; oraz ich 
sole z fizjologicznie tolerowanymi kwasami, 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 323726 (22) 96 06 03 6(51) C07K 7/08 
A61K 38/08 

(31) 95 472453 (32) 95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 03 PCT/EP96/02393 
(87) 96 12 19 WO96/40752 PCT Gazette nr 55/96 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Haupt Andreas, DE; Emling Franz, DE; 

Romerdahl Cynthia A, US 
(54) Nowe pochodne dolastatyny, ich wytwarzanie 

i zastosowanie 
(57) Ujawniono nowe peptydy o wzorze I R1 R2N-CHX-CO-A-

B-D-E-(F)t-Kw którym: R1 oznacza metyl, etyl lub izopropyl; R2 



Nr 8 (634) 1998 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 35 

oznacza wodór, metyi lub etyl; R1-N-R2 razem ewentualnie oz
naczają pierścień pirolidynowy; A oznacza resztę walilową, izo-
leucylową, leucylową, 2-tert-butyloglicylową, 2-etyloglicyiową, 
norleucylową lub norwalilową; B oznacza resztę N-metylo-wali-
lową, -leucylową, -izoleucylową, -norwalilową, -norleucylową, 
-2-tert-butyloglicylową, -3-tert-butyloalanylową lub -2-etylogli-
cylową; D oznacza resztę prolilową, 3, 4-dehydroprolilową, 4-
fluoroprolilową, 4,4-difluoroprolilową, azetydyno-2-karbonylową, 
homoproliiową, 3-metyloprolilową, 4-metyloprolilową, 5-metylo-
prolilową lub tiazolidyno-4-karbonylową; E oznacza resztę 3,4-
dehydroprolilową, 4-fluoroprolilową, 3-metyloprolilową, 
4-metyloprolilową, azetydyno-2-karbonylową lub 4,4-difluo
roprolilową; F oznacza resztę walilową, 2-tert-butyloglicylową, 
izoleucylową, leucylową 2-cykioheksyloglicylową, norleucylo
wą, norwalilową, neopentyloglicylową, alanylową, β-a!anylową 
lub aminoizobutyroilową; X oznacza alkil, korzystnie C2-5, cyklo-
propyl lub cyklopentyl; t oznacza 0 lub 1 ; a K oznacza alkoksyl, 
korzystnie C1-4-alkoksyl, benzyloksyl lub podstawioną albo nie-
podstawioną resztę aminową; oraz ich sole z fizjologicznie 
tolerowanymi kwasami. 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 323741 (22) 96 06 03 6(51) C07K 14/00 
A61K 39/02 

(31) 95 9502007 (32)95 06 01 (33) SE 
96 9601085 96 03 21 SE 

(86) 96 06 03 PCT/SE96/00727 
(87) 96 12 05 W096/38475 PCT Gazette nr 53/96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Bölin Ingrid, Svennerholm Ann-Mari 
(54) Antygeny Helicobacter pylori i szczepionki 
(57) Wynalazek dotyczy zrekombinowanych polipeptydów 

stanowiących eksponowane na powierzchni antygeny Helico
bacter pylori o przybliżonej masie cząsteczkowej 29 kDa. Ujaw
niono również cząsteczki kwasów nukleinowych kodujące takie 
polipeptydy, a także wektory i komórki gospodarza zawierające 
takie cząsteczki kwasów nukleinowych. Zrekombinowane poli
peptydy są użyteczne w diagnozowaniu infekcji H. pylori oraz 
dla wytwarzania szczepionek, które mogą wywoływać ochronną 
reakcję odpornościową przeciw takim infekcjom, przy czym 
takie szczepionki są odpowiednie do stosowania w terapii i 
profilaktyce. 

(25 zastrzeżeń) 

Al (21) 323626 (22) 97 03 26 6(51) C07K 19/00 
A61K 39/395 

(31) 96 9601245 (32)96 03 29 (33) SE 
96 695692 96 08 12 US 

(86) 97 03 26 PCT/SE97/00537 
(87) 97 10 09 W097/36932 PCT Gazette nr 43/97 
(71) PHARMACIA & UPJOHN AB, Sztokholm, 

SE 
(72) Antonsson Per, SE; Hansson Johan, SE; 

Björk Per, SE; Dohlsten Mikael, SE; Kalland 
Terje, IT; Abrahmsén Lars, SE; Forsberg 
Göran, SE 

(54) Modyfikowane/chimeryczne superantygeny i 
ich zastosowanie 

(57) Ujawniono koniugat pomiędzy domeną poszukującą 
celu i zmodyfikowanym superantygenem, który jest superanty-
genem typu dzikiego (SA I), którym reszta aminokwasowa w 
regionie superantygenu (region I) określającym wiązanie zTCR, 
korzystnie TCRVβ i aktywację limfocytu T została zastąpiona 
inną resztą aminokwasowa, przy zachowaniu jego funkcji akty

wacji podtypu limfocytów T. W korzystnym wykonaniu zmodyfi
kowany superantygen jest chimerą pomiędzy przynajmniej 
dwoma superantygenami typu dzikiego (SA I, SA II itd.), w-
których jedna lub więcej reszt aminokwasowych w regionie 
określającym wiązanie z TCR i aktywację limfocytu T zostały 
zamienione między różnymi superantygenami typu dzikiego. 
Ujawniono także sposób terapeutyczny wykorzystania mody
fikowanych/chimerycznych superantygenów, jak określone 
powyżej oraz przeciwciała, w których reszty cysteinowe, zapew
niające międzyłańcuchowe wiązanie cystynowe, zostały zmuto
wane w sposób uniemożliwiający tworzenie cystyny, korzystnie 
do reszt serynowych, do stosowania jako leki. 

(31 zastrzeżeń) 

Al(21) 316363 (22) 96 10 02 6(51) C08G 63/91 
C08K 5/07 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Brzozowski Zbigniew, Szymańska Elżbieta 
(54) System fotosieciujący 
(57) Przedmiotem wynalazku jest system fotosieciujący, 

przeznaczony do fotosieciowania żywic zawierających wiązania 
nienasycone, zwłaszcza z allilowym iub winylowym monome
rem sieciującym. System fotosieciujący składa się z fotoinicja-* 
torów zgrupy hydroksyalkilofenonów w ilości 90,1 - 99,0% 
wagowych oraz fotoinicjatorów z grupy mono i diazydków 
benzoilidenoketonowych lub chalkonowych w ilości 1,0 - 9,9% 
wagowych. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 316475 (22) 96 10 05 6(51) C08J 11/02 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

BLACHOWNIA, Kedzierzyn-Koźle; 
Zakladv Chemiczne 
ORGANIKA-SARZYNA, Nowa Sarzyna 

(72) Brzezicki Andrzej, Ciosek Stanisław, Dula 
Janusz, Grochmalicka Lucyna, Iwański Lech, 
Jakubas Tadeusz, Kłoczko Jan, Marchut 
Kazimierz, Pokorska Zofia, Rajski Stefan, 
Ryzner Adam, Spadło Marian, Szczepański 
Antoni, Wolski Roman, Kozyra Czesław, 
Pisarczyk Czesława 

(54) Sposób regeneracji izopropanolu i 
metyloetyloketonu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób regeneracji rozpu
szczalników: izopropanolu i metyloetyloketonu z faz wodnych 
po syntezie płynnych żywic epoksydowych przez rektyfikacyjny 
odpęd żywą parą wodną w celu ich powtórnego użycia w 
syntezach płynnych żywic epoksydowych bez wpływu na po
gorszenie ich jakości. 

Istotą wynalazku jest sposób regeneracji izopropanolu 
i metyloetyloketonu z faz wodnych po syntezie płynnych żywic 
epoksydowych o ich zawartości mieszczącej się w przedziale 
0,5 - 4% wagowych przez rektyfikacyjny odpęd żywą parą wod
ną w kolumnie z możliwością jednoczesnego podgrzania fazy 
wodnej wywarem z kolumny, który w przypadku regeneracji 
izopropanolu z fazy wodnej po pierwszym etapie syntezy pole
ga na tym, że kolumnę zawierającą co najmniej pięć półek 
teoretycznych zasila się podgrzaną fazą wodną, podając ją na 
pierwszą lub drugą półkę teoretyczną licząc od szczytu kolum
ny, a przechodzący w wyniku rektyfikacyjnego odpędu do fazy 
parowej izopropanol odbiera się ze szczytu kolumny pod ciśnie
niem od 102 do 107 kPa, przy stosunku orosienia do destylatu 
od 2 do 1 doprowadzając pod najniższą półkę teoretyczną taką 
ilość pary wodnej, aby stopień odparowania definiowany ilora
zem masy oparów odprowadzanych ze szczytu kolumny do 
masy zasilanej nią fazy wodnej utrzymać w granicach od 0,025 
do 0,040 i który w przypadku regeneracji metyloetyloketonu z 
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fazy wodnej po drugim etapie syntezy polega na tym, że kolu
mnę zawierającą co najmniej pięć półek teoretycznych zasila się 
podgrzaną fazą wodną, podając ją na szczyt kolumny, a prze
chodzący w wyniku rektyfikacyjnego odpędu do fazy parowej 
metyioetyloketon odbiera się ze szczytu kolumny pod ciśnie
niem od 102 do 107 kPa jako heteroazeotrop, doprowadzając 
pod najniższą półkę teoretyczną taką ilość pary wodnej, aby 
stopień odparowania definiowany ilorazem masy oparów od
prowadzanych ze szczytu kolumny do masy zasilanej nią fazy 
wodnej utrzymać w granicach od 0,010 do 0,030. Zamiast co 
najmniej pięciu półek teoretycznych kolumna może być wypeł
niona dowolnym wypełnieniem o wysokości równoważnej co 
najmniej pięciu półkom teoretycznym. 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 323628 (22) 96 05 21 6(51) C08K 5/00 
B29C 43/22 
B29C 47/88 

(31) 95 19519577 (32)95 05 29 (33) DE 
95 19522119 95 06 19 DE 
95 19528333 95 08 02 DE 

(86) 96 05 21 PCT/EP96/02175 
(87) 96 12 05 W096/38287 PCT Gazette nr 53/96 
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Murschall Ursula, Gawrisch Wolfgang, 

Brunow Rainer 
(54) Amorficzna, zabarwiona płyta ze zdolnego do 

krystalizacji tworzywa termoplastycznego 
(57) Wynalazek dotyczy amorficznej, zabarwionej płyty, o 

grubości w zakresie od 1 do 20 mm, która jest znamienna tym, 
że jako główny składnik zawiera zdolne do krystalizacji tworzy
wo termoplastyczne i co najmniej jeden organiczny i/albo nie
organiczny środek barwiący, sposobu jej wytwarzania oraz jej 
zastosowania. Przy tym płyta może zawierać stabilizator w nad
fiolecie. 

(31 zastrzeżeń) 

Al (21) 323633 (22) 96 05 21 6(51) C08K 5/00 
B29C 47/00 

(31) 95 19519578 (32)95 05 29 (33) DE 
95 19522120 95 06 19 DE 
95 19528334 95 08 02 DE 

(86) 96 05 21 PCT/EP96/02173 
(87) 96 12 05 W096/38498 PCT Gazette nr 53/96 
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Murschall Ursula, Gawrisch Wolfgang, 

Brunow Rainer 
(54) Amorficzna, przezroczyście zabarwiona piyta 

ze zdolnego do krystalizacji tworzywa 
termoplastycznego, sposób jej wytwarzania 
oraz jej zastosowanie 

(57) Wynalazek dotyczy amorficznej, przezroczyście zabar
wionej płyty, o grubości w zakresie od 1 do 20 mm, która jako 
główny składnik zawiera co najmniej jedno zdolne do krystali
zacji tworzywo termoplastyczne i jeden barwnik, rozpuszczalny 
w tworzywie termoplastycznym, sposobu jej wytwarzania oraz 
jej zastosowania. Dodatkowo płyta według wynalazku może 
zawierać stabilizator w nadfiolecie. 

(31 zastrzeżeń) 

Al(21) 323678 (22) 96 04 30 6(51) C08K 5/524 
C01G 25/00 

(31) 95 455272 (32) 95 05 31 (33) US 
(86) 96 04 30 PCT/US96/07831 
(87) 96 12 05 WO96/38500 PCT Gazette nr 53/96 
(71) KENRICH PETROCHEMICALS INC., 

Bayonne, US 
(72) Monte Salvatore J. 
(54) Dodatek antystatyczny stabilny termicznie 
(57) Dodatek antystatyczny znamienny tym, że zawiera 

trineoalkoksy-amino-cyrkon i tri-neoalkoksy-sulfonylo-cyrkon. 
Przedmiotem zgłoszenia jest też kompozycja antystatyczna. 

(16 zastrzeżeń) 

Al (21) 323734 (22) 96 06 06 6(51) C08L 23/00 
C08F 290/04 

C08F 8/00 
(31) 95 469285 (32) 95 06 06 (33) US 
(86) 96 06 06 PCT/US96/09829 
(87) 96 12 12 W096/39452 PCT Gazette nr 54/96 
(71) EXXON CHEMICAL PATENTS, INC., 

Baytown, US 
(72) Wang Hsien-Chang, Gardner Irwin Jerome, 

Fusco James Vincent 
(54) Utwardzanie szczepione modyfikowanych 

kopolimerów 
izomonoolefina/para-alkilostyren 

(57) Wynalazek dostarcza utwardzalne i utwardzone przez 
szczepienie kompozycje polimeryczne otrzymane z mieszaniny 
zawierającej: a) polimer elastomeryczny zawierający od około 
0,01 do około 10% molowych grup estrowych Y, dowolnie 
rozmieszczonych wzdłuż i zawieszonych na łańcuchu polimeru 
elastomerycznego, a te grupy estrowe Y mają budowę o poda
nym niżej wzorze, w którym R2 i R3 wybiera się niezależnie z 
grupy składającej się z wodoru i grupy alkilowej zawierającej 1 
do około 6 atomów węgla, a R4 wybiera się z grupy składającej 
się z wodoru, grupy alkilowej zawierającej od 1 do około 28 
atomów węgla, grupy arylowej i grupy alkenylowej zawierającej 
od 2 do około 28 atomów węgla i b) co najmniej jeden monomer 
zdolny do polimeryzacji wolnorodnikowej. 

Przedmiotem wynalazku jest także sposób otrzymywa
nia mieszanek polimerycznych utwardzonych przez szczepie
nie, obejmujący tworzenie wyżej wymienionej mieszaniny (a) i 
(b) i poddawanie tej mieszaniny warunkom polimeryzacji 
wolnorodnikowej. Grupy estrowe Y zawieszone na łańcu
chu polimeru elastomerycznego, np. grupy estrowe kwasu 
benzylo(met)akrylowego obecne w łańcuchach kopolimeru izo-
butylen/para-metystyren sązdolne do uczestnictwaw reakcjach 
inicjowanych przez wolne rodniki z jednofunkcyjnymi lub wielo
funkcyjnymi monomerami zdolnymi do polimeryzacji wolno
rodnikowej, dając mieszanki usieciowane przez szczepienie, 
mające niezwykłą równowagę właściwości fizycznych. Mieszan
ki te można poddawać polimeryzacji wolnorodnikowej uzysku
jąc ukształtowane sieciowane produkty, takie jak folie, powłoki, 
warstwy klejące i wypraski. 

(33 zastrzeżenia) 
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Al(21) 322371 (22) 97 09 30 6(51) C08L 23/10 
(31) 96 719853 (32) 96 09 30 (33) US 

97 912169 97 08 15 US 
(71) Montell North America Inc., Wilmington, 

US 
(72) Buehler Charles K., US; Dwyer Stephen M., 

US; Mosier Douglas, KR; Paschick Matthew 
L.,US 

(54) Kompozycja termoplastycznych olefin 
mająca wysoki połysk powierzchniowy i 
odporność na uszkodzenia oraz wyroby z tej 
kompozycji 

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja termopla
stycznych olefin użyteczna do wykonywania formowanych 
artykułów o wysokim połysku powierzchniowym i odporności 
na uszkodzenia oraz wyroby z tej kompozycji. Kompozycja 
zawiera wagowo: (A) od 10 do 90 części polimeru propylenu 
wybranego z grupy złożonej z: homopolimeru propylenu, kopo
limeru lub terpolimeru (B) od 90 do 10 części polimeru olefiny 
wybranego z grupy złożonej z: (1) określonej kompozycji poli
merów olefin (2), elastomerycznego kopolimeru etylenu i C3-C8 
α-olefiny, wykonanego przy użyciu metalocenowego kataliza
tora i (3) mieszaniny tych dwóch oraz (C) od 0,1 do 10 części 
smaru na sto części (A) plus (B). 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 323739 (22) 96 05 31 6(51) C08L 23/22 
B60C 1/00 

(31) 95 472373 (32)95 06 07 (33) US 
(86)96 05 31 PCT/US96/08157 
(87) 96 12 19 WO96/40801 PCT Gazette nr 55/96 
(71) EXXON CHEMICAL PATENTS INC., 

Baytown, US 
(72) Costemalle Bernard Jean, FR; Fusco James 

Vincent, US; Hous Pierre Therese, BE; 
Wang Hsien-Chang, US 

(54) Elastomeryczne kopolimery izomonoolefin 
posiadających od czterech do siedmiu 
atomów węgla w cząsteczce i grupę estrową z 
para-alkilostyrenem 

(57) Ujawniono kompozycje dające się wulkanizować na 
warstwy uszczelniające, które zasadniczo nie zawierają atomów 
chlorowca lub zawierają chlorowce w zmniejszonej ilości. Kom
pozycje zawierają m.in. nasycony elastomeryczny kopolimer 
izomonoolefinowy o 4 do 7 atomów węgla w cząsteczce np. 
izobutylen i para-alkilostyren, np. para-metylostyren, który po
siada estrową benzylową grupę funkcyjną o budowie przedsta
wionej wzorem I, gdzie R2 i R3 są podstawnikami niezależnie 
wybranymi z grupy składającej się z wodoru i grupy alkilowej 
zawierającej w cząsteczce od 1 do 6 atomów węgla zaś R4 jest 
podstawnikiem wybranym z dowolnej grupy składającej się z 
wodoru, grupy alkilowej zawierającej w cząsteczce od 1 do 28 
atomów węgla, grupy arylowej lub alkenylowej zawierającej od 
2 do około 28 atomów węgla. Warstwy uszczelniające zapew
niają nieprzepuszczalność powietrza, odporność na starzenie w 
podwyższonej temperaturze, i dobrą przyczepność do materiału 
szkieletu opony, jakie wymagane są od warstw uszczelniają
cych opon, a także praktycznie nie zawierają chlorowców lub 
zawierają je w niewielkich ilościach zmniejszając tym samym 
zagrożenie dla środowiska przy spalaniu zużytych opon. 

(19 zastrzeżeń) 

Al(21) 316394 (22) 96 10 02 6(51) C08L 95/00 
H02G 15/013 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; ICSO 
Chemical Production Spółka z 0.0., 
Kędzierzyn-Koźle 

(72) Rubaj Maria, Uhniat Maria, Wasilewski 
Jerzy, Gryta Wanda, Waszczyk Krzysztof, 
Krut Marian, Zawadzki Mieczysław, 
Marciński Marek, Żółtański Antoni, 
Lipowicz Mariusz, Naruszewicz Krzysztof, 
Broniszewski Mieczysław 

(54) Kompozycja do wzdłużnego uszczelniania 
kabli telekomunikacyjnych 

(57) Kompozycja składa się z 40 - 60 części wagowych 
stałego produktu petrochemicznego, stanowiącego pozo
stałość po destylacji ropy naftowej, z którego w procesach 
ekstrakcyjnych usunięto asfalt i część parafin, 30 - 45 części 
wagowych oleju mineralnego o lepkości 30 - 45 mm2/s w 100°C, 
0-10 części wagowych frakcji węglowodorowej zawierającej 20 
- 50 węgli w cząsteczce i 26 - 30% węglowodorów naftenowych 
i izoparafinowych, 0,1 -10 części wagowych oleju mineralnego 
o lepkości 4,5 - 6,5 mm2/s w 100°C, 0,1 - 4 części wagowych 
roztworu w oleju mineralnym, o lepkości 4,5 - 6,5 mm2/s w 
100°C, zawierającego 15 - 35% wagowych terpolimeru sty-
renmetakrylan metylu-metakrylany wyższych alkoholi tłuszczo
wych C12-C25, zawierającego 5 - 1 5 merów styrenowych, 
ewentualnie z dodatkiem niekrystalicznej poliolefiny o tempera
turze kropienia 50 - 150°C, stanowiącej produkt polimeryzacji 
etylenu, o zawartości 10-20 rozgałęzień na 100 atomów węgla 
włańcuchu lub polimeryzacji propylenu o ataktycznej strukturze 
lub ataktycznego kopolimeru propylenowo-etylenowego o za
wartości etylenu do 30%, w takich proporcjach, aby stosunek 
terpolimeru do polialfaolefiny wynosił 0,1 - 4 oraz 0,01 - 0,5 
części wagowej antyutleniacza o nazwie chemicznej oktadecy-
lo-3(3,5-di-t-butylo-4-hydroksyfenylo) propionian. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 316353 (22) 96 10 01 6(51) C09D 5/08 
(75) Budniok Hanna, Bydgoszcz 
(54) Sposób konfekcjonowania i składowania 

autorenolaku 
(57) Istotą wynalazku jest to, że emalią napełnia się butele

czkę o pojemności 10 ml ± 5% i zanurza się w niej kuleczkę 
metalową /kwasoodporną/ o średnicy najkorzystniej 6mm. Bu
teleczki zakręca się nakrętkami zakończonymi od strony zakrę
cania pędzelkami i składuje się je po napełnieniu na specjalnym 
regale w pozycji pionowej nakrętką w dół. 

Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowanie w 
uzupełnianiu drobnych ubytków lakieru w samochodach. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 322348 (22)97 09 29 6(51) C09K 21/00 
(31)96 9611881 (32)96 09 30 (33) FR 
(71) KNAUF, Wolfgantzen, FR 
(72) Hassenforder Maurice 
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(54) Sposób nadawania ognioodporności 
styropianowi 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób nadawania ognio
odporności styropianowi, w którym to sposobie miesza się 
kuiki ze styropianu w środowisku ciekłym lub ciastowatym, 
zawierającym środek ogniouodpomiający i środek zwilżający, 
na przykład wodny roztwór krzemianu sodu jako środek ognio
uodpomiający, po czym poddaje się tak otrzymaną mieszaninę 
obróbce, polegającej na przetworzeniu tego środowiska w śro
dek ogniouodpomiający w stanie stałym, na przykład suszeniu 
wformie, aby otrzymać korpus, w którym każda kulka styropianu 
powleczona jest całkowicie cienką warstwą krzemianu, który 
chroni ją przed ogniem, wiążąc mechanicznie z sąsiednimi 
kulkami styropianu dla zapewnienia sztywności płyty. W sposo
bie tym jako środek zwilżający stosuje się ciekłe mydło, a 
obróbka poiega na poddaniu mieszaniny działaniu mikrofal. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 316422 (22) 96 10 04 6(51) C10L 5/04 
(75) Trojanowski Jacek, Szczecin; Żmijewska 

Slawomiła, Szczecin 
(54) Mieszanina do produkcji brykietów 

opałowych z papy, zwłaszcza z pokryć 
dachowych 

(57) Mieszanina składa się z papy w ilości 50 - 60% wago
wych oraz drewna, korzystnie odpadowego, w ilości 40 - 50% 
wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 316455 (22) 96 10 04 6(51) C10L 10/00 
(71) Piece Tunelowe Sp. z o.o., Kraków 
(72) Szczepek Andrzej, Szczepek Katarzyna, 

Duda Jerzy 

(54) Sposób neutralizacji tlenków siarki SOx w 
kanale ogniowym pieca tunelowego 

(57) Dp kanału ogniowego (1) pieca tunelowego wpro
wadza się przy pomocy znanego urządzenia poprzez wlot (7) 
pieca tunelowego wsad ceramiczny (5) wraz z pojemnikami (6), 
w których znajduje się surowiec zawierający w składzie che
micznym tlenek wapnia CaO. Wsad ceramiczny (5) wraz z 
pojemnikami (6) przesuwa się w kierunku wylotu (8) pieca, 
podgrzewając go równocześnie do temperatury pozwalającej 
na przebieg reakcji pomiędzy tlenkiem wapnia CaO, a tlenkami 
siarki SOx znajdującymi się w spalinach płynących kanałem 
ogniowym (1) do wlotu (7) pieca tunelowego. Reakcja ta 
pozwala na neutralizację tlenków siarki SOx występujących w 
spalinach. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 322803 (22)97 10 22 6(51) C10M 169/04 
(71) Instytut Technologii Nafty im. prof. 

Stanisława Piłata, Kraków; Rafineria 
Gdańska S.A., Gdańsk 

(72) Chłobowski Kazimierz, Stanik Winicjusz, 
Przyłuska Elżbieta, Urzędowska Wiesława, 
Szczerski Bogusław, Dyrka Włodzimierz, 
Lipowicz Mariusz, Naruszewicz Krzysztof, 
Broniszewski Mieczysław, Dudek Andrzej, 
Ankiewicz Stanisław, Kącki Ryszard 

(54) Olej silnikowy do wysokosprawnych silników 
(57) Olej silnikowy do wysokosprawnych silników zawiera 

95,0 do 80,0 części masowych oleju mineralnego o lepkości 
kinematycznej w temperaturze 100°C od 4,00 mm2/s do 32,0 
mm2/s, otrzymanego z destylacji próżniowej frakcji ropy nafto
wej, selektywnie rafinowanego, rozpuszczalnikowo lub katality
cznie odparafinowanego, korzystnie hydrorafinowanego i/lub 
oleju mineralnego o lepkości kinematycznej w temperaturze 
100°C od 3,0 do 15,0 mm2/s o wysokim wskaźniku lepkości 
powyżej 110, pochodzącego z hydrokrakingu i/lub isokrakingu 
frakcji ropy naftowej, rozpuszczalnikowo lub katalitycznie 
odparafinowanego, korzystnie hydrorafinowanego, uszlachet
nionych modyfikatorami lepkości, depresatorami znanych 
dodatków przeciwpiennych i 5,0 do 20,0 części masowych 
wielofunkcyjnej kompozycji dodatków uszlachetniających. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 322484 (22) 97 10 08 6(51) C11C 3/08 
C07C 69/22 

(31) 96 19641604 (32)96 10 09 (33) DE 
(71) Th.Goldschmidt AG, Essen, DE 
(72) Grüning Burghard, Hameyer Peter, 

Metzelaars Josef, Weitemeyer Christian 
(54) Częściowe estry poliglicerynowe kwasów 

tłuszczowych i wielofunkcyjnych kwasów 
karboksylowych, sposób ich wytwarzania i 
zastosowanie 

(57) Wynalazek dotyczy częściowych estrów poligliceryno-
wych nasyconych lub nienasyconych, liniowych lub rozga
łęzionych kwasów tłuszczowych i wielofunkcyjnych kwasów 
karboksylowych, które otrzymuje się w reakcji estryfikacji mie
szaniny poligliceryn z nasyconymi lub nienasyconymi, liniowy
mi lub rozgałęzionymi kwasami tłuszczowymi zawierającymi 12 
- 22 atomy węgla i wielofunkcyjnymi kwasami karboksylowymi 
zawierającymi 4 - 54 atomów węgla i o średniej funkcyjności 2 -
2,4, przy czym stopień estryfikacji mieszaniny poligliceryn wy
nosi 30 75%. 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 322521 (22) 97 10 09 6(51) C11D 3/39 
(31) 96 19641708 (32) 96 10 10 (33) DE 
(71) Clariant GmbH, Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Himmrich Johannes, Borchers Georg 
(54) Sposób wytwarzania powlekanego granulatu 

aktywatora bielenia 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania powlekanego granula

tu aktywatora bielenia, w którym bazowy granulat aktywatora 
bielenia powleka się substancją powlekającą i jednocześnie 
i/lub następnie temperuje się. 

Wytworzony tym sposobem powlekany granulat znaj
duje zastosowanie np. do wytworzenia środków piorących, czy
szczących, bielących i dezynfekujących. 

(13 zastrzeżeń) 
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Al(21) 323737 (22) 96 06 06 6(51) C12N 5/00 
A61K 31/015 

(31) 95 469348 (32) 95 06 06 (33) US 
(86) 96 06 06 PCT/US96/09284 
(87) 96 12 12 W096/39488 PCT Gazette nr 54/96 
(71) GENENTECH INC., South San Francisco, 

US; F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Bazylea, CH 

(72) Etcheverry Tina, US; Ryll Thomas, DE; 
Lesslauer Werner, US; Schreitmuller 
Thomas, DE; Richter Wolfgang, DE 

(54) Sposób kontroli stalowania białek 
wytwarzanych przez hodowle komórek 
ssaków 

(57) W jednym z rozwiązań sposób kontroli zawartości 
kwasu stalowego w bocznych łańcuchach oligosacharydo-
wych glikoprotein wytwarzanych przez hodowle komórek ssa
ków zawierający etap hodowli ssaczych komórek gospodarza 
w fazie wytwarzania w tej hodowli, znamienny tym, że: i) dodaje 
się do hodowli kwas alkanowy lub jego sole w stężeniu około 
0,1 mM do około 20mM; i ii) utrzymuje się stężenie osmomolowe 
hodowli komórkowej na poziomie około 250 do 600 mOsm. 

(23 zastrzeżenia) 

Al (21) 323749 (22) 96 06 03 6(51) C12N 5/02 
(31) 95 460703 (32)95 06 02 (33) US 
(86) 96 06 03 PCT/US96/08423 
(87) 96 12 05 W096/38542 PCT Gazette nr 53/96 
(71) PLANT CELL TECHNOLOGY INC, 

Washington, US 
(72) Guri Assaf Z., Patel Kishor N. 
(54) Kompozycje i sposoby zapobiegające 

zanieczyszczeniom pożywek do hodowli 
tkanek roślinnych drobnoustrojami 

(57) Przedmiotem niniejszego wynalazku są pożywki i spo
soby hamowania lub zapobiegania zanieczyszczeniu drobnou
strojami pożywki do hodowli tkanek roślinnych, polegające na 
dodaniu do pożywki do hodowli roślin środka chemicznego, 
zawierającego metylochloroizotiazolinon, metyloizotiazoiinon, 
chlorek magnezowy i azotan magnezowy w stężeniu hamują
cym lub zapobiegającym zanieczyszczeniu drobnoustrojami 
pożywki do hodowli tkanek roślinnych i umożliwiającym w 
zasadzie prawidłowy wzrost lub rozwój roślin, narządów ro
ślinnych, tkanek roślinnych lub komórek roślinnych. Środek 
chemiczny może ponadto zawierać sorbat potasowy lub ben
zoesan sodowy, lub obie te substancje. Przedmiotem niniejsze
go wynalazku jest ponadto zestaw kiełkowania nasion roślin lub 
hodowli roślin, narządów roślinnych, tkanek roślinnych lub ko
mórek roślinnych. 

(10 zastrzeżeń) 

Al (21) 323627 (22)97 03 19 6(51) C12N 15/05 
(31) 96 618911 (32)96 03 20 (33) US 
(86) 97 03 19 PCT/US97/04409 
(87) 97 09 25 WO97/35023 PCT Gazette nr 41/97 
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, 

INC., Johnston, US 
(72) Jung Rudolf, Hastings Craig, Coughlan 

Sean, Hu David 
(54) Zmiana składu aminokwasowego nasion 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zwiększania ilości 

niezbędnych aminokwasów w nasionach roślin poprzez mody

fikację genetyczną, zwiększając tym, samym wartość odżywczą 
nasion. Wynalazek jest szczególnie użyteczny w zwiększaniu 
zawartości metioniny, lizyny i/lub cysteiny w nasionach roślin. 
Dostarcza ponadto wyizolowanych, endogennych cząsteczek 
DNA kodujących albuminę sojową. Wynalazek obejmuje rów
nież przeciwciało zdolne do specyficznego wiązania z albumia-
nami soi. Wynalazek obejmuje ponadto sposób Holowania î 
oczyszczania albumin klasy 2S. 

(27 zastrzeżeń) 

Al(21) 323679 (22) 96 06 03 6(51) C12N 15/10 
C12N 15/78 

(31) 95 9506800 (32) 95 06 02 (33) FR 
95 9513570 95 11 10 FR 
96 9605944 96 05 17 FR 

(86) 96 06 03 PCT/FR96/00831 
(87) 96 12 05 W096/38567 PCT Gazette nr 53/96 
(71) RHONE-POULENCAGROCHIMIE, 

Lyon, FR 
(72) Sailland Alain, FR; Rolland Anne, FR; 

Matringe Michel, FR; Pallett Ken, GB 
(54) Sekwencja DNA genu dioksygenazy 

hydroksyfenylopirogronianu i wytwarzanie 
roślin zawierających gen dioksygenazy 
hydroksyfenylopirogronianu i odpornych na 
pewne herbicydy 

(57) Ujawniono sekwencję DNA genu dioksygenazy 
hydroksyfenylopirogronianu i sposób otrzymywania roślin 
zawierających gen dioksygenazy hydroksyfenylopirogronianu 
odpornych na herbicydy. 

(28 zastrzeżeń) 

Al(21) 323565 (22) 96 01 26 6(51) C12N 15/11 
A61K 39/395 

(31) 95 379057 (32) 95 01 26 (33) US 
(86) 96 01 26 PCT/US96/01119 
(87) 96 08 01 WO96/23071 PCT Gazette nr 35/96 
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, 

Nowy Jork, US 
(72) Siadak Anthony W., US; Hollenbaugh 

Diane, US; Gilliland Lisa K., US; Gordon 
Marcia L., US; Bajorath Jurgen, DE; Aruffo 
Alejandro A, IT; Harris Linda J., US 

(54) Przeciwciała monoklonalne specyficzne dla 
różnych epitopów ludzkiego gp39 oraz 
sposoby ich stosowania w diagnozie i terapii 

(57) Wynalazek dostarcza przeciwciał monoklonalnych, 
fragmentu wiążącego antygen i rekombinowanych białek wią
żących specyficznych dla ludzkiej gp39. Te przeciwciała są 
specyficzne dla co najmniej 12 różnych epitopów na gp39. 
Dostarcza się także hybrydom, wydzielających specyficzne 
przeciwciała, które wiążą się z tymi epitopami. Dalej wynalazek 
ujawnia sekwencje aminokwasowe regionów zmiennych łańcu
chów lekkiego i ciężkiego immunoglobuliny, które wiążą się z 
epitopami gp39 oraz dostarcza sFv i humanizowanych przeciw
ciał, które wiążą się z gp39. Dostarcza się kompozycji farmaceu
tycznych, obejmujących przeciwciała monoklonalne, fragmenty 
wiążące antygen i rekombinowane białka wiążące, które wiążą 
się z gp39 oraz sposobów zastosowania tych kompozycji w 
diagnozie stanów chorobowych, inhibicji aktywacji komórek B i 
do leczenia zaburzeń immunologicznych, takich jak choroby 
autoimmunologiczne, odpowiedzi alergiczne, odrzucenie 
przeszczepionego narządu i choroby związane z odrzuce
niem przeszczepu. Przeciwciał można także użyć do zobrazo-
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wania komórek, wykazujących ekspresję gp39 na ich powierz
chni, takich jak komórki guzów nowotworowych oraz do nakie
rowania środków terapeutycznych na komórki docelowe. W 
American Type Culture Collection złożono w depozycie hybry-
domowe linie komórkowe oznaczone numerami od HB 11808 
do HB 11823 i od HB 12016 do HB 12019. 

(109 zastrzeżeń) 

Al(21) 323587 (22) 96 05 20 6(51) C12N 15/12 
(31) 95 9510759 (32)95 05 26 (33) GB 

95 9513882 95 07 07 GB 
95 9517316 95 08 24 GB 
96 9605656 96 03 18 GB 

(86) 96 05 20 PCT/GB96/01195 
(87) 96 11 28 WO96/37609 PCT Gazette nr 52/96 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Jepson Ian, Martinez Alberto, Greenland 

Andrew James 
(54) System przełączania genu obejmujący 

receptor ekdyzonu 
(57) Wynalazek dotyczy receptorów steroidowych z owa

dów, które to receptory mają zdolność działania jako system 
przełączania genów, który może odpowiadać na induktor che
miczny, umożliwiając zewnętrzną kontrolę nad ekspresją genu. 

(99 zastrzeżeń) 

Al(21) 323731 (22) 96 05 30 6(51) C12N 15/12 
C07K 14/65 

(31) 95 482271 (32) 95 06 07 (33) US 
(86) 96 05 30 PCT/US96/08113 
(87) 96 12 19 WO96/40736 PCT Gazette nr 55/96 
(71) CELTRIX PHARMACEUTICALS, INC., 

Santa Clara, US 
(72) Sommer Andreas, Ogawa Yasushi, Tao Peggy 
(54) Sposób wytwarzania IGF-I oraz IGFBP-3 z 

poprawnym pofałdowaniem i wiązaniem 
dwusiarczkowym 

(57) Przedmiotem wynalazku jest nowy sposób powtórnego 
fałdowania insulinopodobnego czynnika wzrostu l(IGF-l) 
oraz insulinopodobnego czynnika wzrostu wiążącego białko 
3 (IGFBP-3). Sposób polega na zmieszaniu IGF-I oraz IGFBP-3 
w reakcji wspólnego fałdowania. Zgodnie z wynalazkiem, 
wspólne fałdowanie daje w wyniku znacznie wyższe wydajności 
poprawnie pofałdowanego białka obu cząsteczek oraz zmienia 
kinetykę powtórnego fałdowania. Sposób obejmuje produ
kcję poprawnie pofałdowanych IGF-!, IGFBP-3 i/lub komple
ksu IGF-l/IGFBP-3. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 323746 (22) 96 06 05 6(51) C12N 15/12 
C07H 21/00 

(31) 95 482182 (32)95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 05 PCT/US96/09006 
(87) 96 12 19 WO96/40722 PCT Gazette nr 55/96 
(71) CELTRIX PHARMACEUTICALS, INC., 

Santa Clara, US 
(72) Mascarenhas Desmond, Olson Pamela S. 

(54) Chromosomowa ekspresja heterologicznych 
genów w komórkach bakteryjnych 

(57) Przedmiotem wynalazku są kompozycje i sposoby wy
twarzania interesującego heterologicznego białka przez inser-
cję kopii genu kodującego interesujące heterologiczne białko w 
chromosomie komórki gospodarza, takiej jak E. coli. Stosunko
wo chromosomowy transferowy DNA (kolisty, nie replikujący się 
samoistnie DNA) w celu integracji genu kodującego interesują
ce heterologiczne białko w chromosomie komórki gospodarza. 
Chromosomowy transferowy DNA zawiera co najmniej jeden 
selekcyjny znacznik i może ewentualnie zawierać powtarzane 
sekwencje DNA flankujące selekcyjny marker, ułatwiając chro
mosomową amplifikcję zintegrowanego DNA. Gen kodujący 
interesujące białko może dawać ekspresję po integracji w chro
mosomie komórki gospodarza; selekcję do chromosomowej 
amplifikacji można wykonywać przez ekspresją genu. 

(12 zastrzeżeń) 

Al(21) 323635 (22) 96 05 31 6(51) C12N 15/29 
(31) 95 460440 (32) 95 06 02 (33) US 
(86) 96 05 31 PCT/US96/08220 
(87) 96 12 05 W096/38563 PCT Gazette nr 53/96 
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL 

INC., Johnston, US 
(72) Rao Gururaj A. 

(54) Pochodne alfa-hordotioniny z wysoką 
zawartością metioniny 

(57) Przedmiotem zgłoszenia są pochodne alfa-hordotioni
ny wytworzone sposobem substytucji specyficznej względem 
pozycji, z wykorzystaniem reszt metioniny dostarczające zwię
kszoną zawartość metioniny w roślinach. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 323641 (22) 96 05 31 6(51) C12N 15/29 
(31)95 459180 (32)95 06 02 (33) US 
(86) 96 05 31 PCT/US96/08219 
(87) 96 12 05 W096/38562 PCT Gazette nr 53/96 
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, 

INC., Johnston, US 
(72) Rao Gururaj A. 
(54) Pochodne alfa-hordotioniny z wysoką 

zawartością treoniny 
(57) Ujawniono mi.in. pochodne alfa-hordotioniny, wytwo

rzone sposobem substytucji specyficznej względem pozycji, 
z wykorzystaniem reszt treoniny, dostarczające treoninę w 
roślinach. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 323745 (22) 96 06 06 6(51) C12N 15/64 
A01H 5/00 

(31) 95 475582 (32) 95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 06 PCT/US96/08583 
(87) 96 12 19 WO96/40949 PCT Gazette nr 55/96 
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL 

INC., Johnston, US 
(72) Howard John A., Albertson Marc C. 
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(54) Wywoływanie męsko sterylności u roślin 
przez wysoką ekspresję awidyny 

(57) Męsko sterylne rośliny można wytwarzać przez zwię
kszenie endogennego stężenia awidyny wtkankach roślin. Efekt 
ten można uzyskać przez wytworzenie roślin transgenicznych 
zawierających wektor ekspresyjny, w którym operatorem jest 
operacyjnie sprzężona do DNA sekwencja kodująca awidynę. 
Przedmiotem wynalazku są również sposoby przywracania mę
skiej płodności. 

(26 zastrzeżeń) 

Al(21) 323639 (22) 96 06 03 6(51) C12P 35/00 
(31) 95 95201455 (32) 95 06 02 (33) EP 
(86) 96 06 03 PCT/EP96/02434 
(87) 96 12 05 WO96/38580 PCT Gazette nr 53/96 
(71) GIST-BROCADES B.V., Delft, NL 
(72) Bovenberg Roelof Ary Lans, Koekman 

Bertus Pieter, Schipper Dirk, Vollebregt 
Adrianus Wilhelrnus Hermanus 

(54) Sposób wytwarzania kwasu 7 -
aminodezacetoksycefalosporanowego 
(7-ADCA) z wykorzystaniem aktywności 
ekspandazy wobec penicyliny G 

(57) Przedmiotem wynalazku jest całkowity sposób wy
twarzania i wyodrębniania kwasu 7-aminodezoksycefalospo-
ranowego (7-ADCA) na drodze enzymatycznej ekspansji 
pierścienia w penicylinie G z wykorzystaniem transformo
wanego szczepu Penicillium chrysogenum wytwarzające
go ekspandazę. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 323638 (22) 96 05 28 6(51) C12Q 1/68 
(31) 95 9510857 (32)95 05 30 (33) GB 

95 9511602 95 06 08 GB 
(86) 96 05 28 PCT/EP96/02291 
(87) 96 12 05 W096/38586 PCT Gazette nr 53/96 
(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, 

GB 
(72) Beeley Lee James, Smith Richard Antony 

Godwin 

(54) Sposób wykrywania związków, które 
modulują działanie białka otyłości 

(57) Sposób wykrywania związków które naśladują, 
wzmacniają albo hamują fizjologiczne efekty działania ob-biał-
ka, charakteryzuje się tym, że obejmuje: (a) dla związków które 
naśladują fizjologiczny skutek działania ob-białka, ocenianie 
skutku działania tego związku na aktywowany przez ob-białko 
sygnał przekaźnika i aktywatora transkrypcji elementu odpowie
dzi (STAT) DNA sprzężonego z genem reporterowym; lub (b) 
dla związków które wzmacniają albo hamują fizjoloficzny efekt 
działania ob-białka, ocenienie skutku działania tego związku 
na odpowiedź dostarczaną przez ob-białko na aktywowany 
ob-białkiem element odpowiedzi (STAT) DNA sprzężonego z 
genem reporterem; element odpowiedzi i reporter które są 
produktem ekspresji we wrażliwej na ob-białko linii komórkowej. 
Przedmiotem zgłoszenia jest też zestaw części przystosowa
nych do zastosowania w tym sposobie. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 322541 (22) 97 10 10 6(51) C21D 9/00 
F27B 3/00 

(31) 96GE 90 (32) 96 10 11 (33) IT 
(71) DEMAG ITALIMPIANTI S.p.A, Genova, 

IT 
(72) Fontana Piergiorgio 
(54) Piec do prowadzenia procesów 

termodynamicznych do obróbki cieplnej w 
atmosferze substechiometrycznej 

(57) Piec do obróbki cieplnej w atmosferze substechiome
trycznej posiada komorę spalania (1), wyposażoną w środki 
doprowadzania paiiwa, środki zasilające (3) gazowym promo
torem spalania oraz środki wyciągowe (4) dla gazów wytwarza
nych we wnętrzu komory (1). Środki zasilające (3) gazowym 
promotorem spalania i środki wyciągowe (4) dla gazów są 
łączone w przemienny sposób, odpowiednimi środkami selekcji 
(203, 213, 104, 114), do pieca poprzez przynajmniej jedno 
urządzenie (2) połączone odpowiednimi środkami (402) z otwar
tym oknem (121) komory spalania (1) pieca. Urządzenie (2) 
zawiera środki do dopalania (102) gazów, wymiennik ciepła 
oraz środki do gromadzenia ciepła. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 323593 (22) 96 Ol 04 6(51) C22B 3/42 
(31) 95 488128 (32) 95 06 07 (33) US 
(86) 96 01 04 PCT/CA96/00003 
(87) 96 12 19 WO96/41026 PCT Gazette nr 55/96 
(71) COMINCO ENGINEERING SERVICES 

LTD., Vancouver, CA 
(72) Jones David L. 
(54) Hydrometalurgiczna ekstrakcja metalu 

wspomagana chlorkiem 
(57) Proces ekstrakcji metalu z rudy lub koncentratu zawiera 

poddawanie tej rudy lub koncentratu utlenianiu ciśnieniowemu 
w obecności tlenu i kwaśnego roztworu, zawierającego jony 
chlorowca i źródło jonów wodorosiarczanowych lub siarcza
nowych, takie jak np. H2SO4. Metale, które mogą być ekstra-



42 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 8 (634) 1998 

howane przez ten proces, obejmują miedź jak również metale 
niemiedziane, takie jak cynk, nikiel i kobalt. Podczas utleniania 
ciśnieniowego metal może być wytrącany jako nierozpusz
czalna sól zasadowa, taka jak zasadowy siarczan miedzi lub 
zasadniczo całkowicie rozpuszczany i wytrącany później jako 
zasadowa sól metalu. 

(17 zastrzeżeń) 

Al(21) 323601 (22) 97 03 03 6(51) C22B 7/02 
(31) 96 789 (32)96 03 27 (33) CH 
(86) 97 03 03 PCT/CH97/00081 
(87) 97 10 02 WO97/36012 PCT Gazette nr 42/97 
(71) GEORG FISCHER DISA ENGINEERING 

AG, Schaffhausen, CH 
(72) Henych Ivo, Keller Karl 
(54) Sposób wykorzystania i usuwania jako 

odpadu resztek materiałów pochodzących z 
żeliwiaka 

(57) Sposób wykorzystania mokrych resztek materiałów 
otrzymywanych w żeliwiaku, a także metali zawartych w tych 
resztkach, przy czym pyły wychwytuje się za pomocą układu 
filtracyjnego, charakteryzuje się tym, że mokre resztki materia
łów suszy się za pomocą gorących gazów odlotowych pocho
dzących z układu, i przez ponowne wprowadzanie do żeliwiaka 
wykorzystuje się je i/lub przemienia w żużel. Wskutek tego 
eliminuje się wysokie koszty specjalnego składowania i opty
malnie wykorzystuje się będące do dyspozycji surowce wtórne 
oraz energię gazów odlotowych. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 323625 (22) 96 02 08 6(51) C22B 7/02 
(31) 95 468104 (32) 95 06 06 (33) US 

95 546975 95 10 23 US 
(86) 96 02 08 PCT/US96/01798 
(87) 96 12 12 WO96/39290 PCT Gazette nr 54/96 
(71) CO VOL TECHNOLOGIES, INC., Lehi, US 
(72) Ford George W.,Jr, Lambert Richard C, 

Madsen Russell G. 
(54) Sposób odzysku żelaza z materiałów o dużej 

jego zawartości 
(57) Odpadowe produkty zawierające duże ilości żelaza, 

takie jak pył z elektrycznego pieca łukowego, formowane są 
m.in. razem z organicznym lepiszczem w kształtki, takie jak 
brykiety i inne zwarte skupiska materiału. Kształtki te mogą być 
wykorzystywane w procesach wytwarzania żelaza i stali, przy 
czym są odzyskiwane żelazo i wartościowe metale ciężkie. 

(18 zastrzeżeń) 

Al (21) 316509 (22) 96 10 11 6(51) C22C 38/04 
(71) Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice 
(72) Garbarz Bogdan, Bołd Tadeusz, Stępień 

Jerzy, Żak Artur, Szlęk Edward, Rotarski 
Marek, Nowosielski Czesław, Bednarek 
Jadwiga 

(54) Bezglinowa drobnoziarnista stal do 
ulepszania cieplnego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest stal uspokojona średnio-
stopowa drobnoziarnista bezglinowa, zawierająca w procen

tach masowych: 0,20 do-0,26% węgla, 1,10 do 1,40% manganu, 
0,15 do 0,25% krzemu, max 0,020% fosforu i max 0,020% siarki 
(P+S max0,035%), 0,40 do 0,60% chromu, 0,40 do 0,70% niklu, 
0,20 do 0,30% molibdenu, max 0,20% miedzi, max 0,03% cyny, 
max 0,03% arsenu, max 0,0008% boru, max 0,012% azotu, 
znamienna tym, że zawiera 0,04 do 0,07% wanadu i 0,006 do 
0,009% tytanu oraz glinu całkowitego poniżej 0,005%. 

Stal ta szczególnie nadaje się do odlewania metodą 
ciągłą, w szczególności odlewania odkrytym strumieniem. 
Przeznaczona jest, zwłaszcza na ogniwowe łańcuchy górni
cze, zamki obudów kopalnianych i blach o wysokiej granicy 
plastyczności powyżej 1100 MPa. W stanie ulepszonym cieplnie 
posiada bardzo drobne ziarno austenitu. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 316477 (22) 96 10 09 6(51) C22F 1/04 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Poniewierski Zdzisław, Rylski Adam 
(54) Sposób obróbki cieplnej odlewnicznych 

stopów aluminium 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki odlewni

czych stopów aluminium, zwłaszcza przeznaczonych na tłoki 
cylindrów, polegający na tym, że po przeprowadzeniu przesy
cania w czasie 2 - 6 godzin, odlew poddaje się co najmniej 
trzykrotnemu cyklowi schładzanie - podgrzewanie w przedziale 
temperatur 550 - 793 K, po czym odlew starzy się w znany 
sposób w czasie co najmniej 3 godzin. Sposób umożliwia po
prawę stabilności wymiarowej odlewu, przy jednoczesnym za
chowaniu dobrych własności mechanicznych. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 316478 (22) 96 10 09 6(51) C22F 1/04 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Poniewierski Zdzisław, Rylski Adam 
(54) Sposób obróbki cieplnej odlewniczych 

stopów aluminium 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki odlewni

czych stopów aluminium, zwłaszcza przeznaczonych na gło
wice cylindrowe, polegający na tym, że po przeprowadzeniu 
przesycania w czasie 2 - 6 godzin, odlew poddaje się co naj
mniej trzykrotnemu cykiowi schładzanie - podgrzewanie w prze
dziale temperatur 550 - 813 K, po czym odlew starzy się w znany 
sposób przez co najmniej 3 godziny. Sposób umożliwia zwię
kszenie stabilności wymiarowej odlewu, przy jednoczesnym 
zachowaniu dobrych własności mechanicznych. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 316467 (22) 96 10 08 6(51) C23C 8/02 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Wysiecki Mieczysław, Szczeciński Kazimierz, 

Baranowska Jolanta 
(54) Sposób aktywacji powierzchni żelaza i jego 

stopów przed dyfuzyjnym azotowaniem 
(57) Sposób polega na obróbce aktywacyjnej wsadu w ko

morze przez rozpylenie katodowe gazu, którym może być zdy-
socjowany amoniak lub gaz obojętny lub ich mieszanina. Gaz 
rozpyla się przy ciśnieniu 5 do 150 Pa, przy napięciu rozpylają
cym od 500 do 1800 V, zależnym od rodzaju rozpylanego gazu, 
a następnie azotuje metodą gazową lub w kąpieli. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

Al(21) 323637 (22) 96 05 22 6(51) D21F 1/30 
D21F 1/32 

(31) 95 19519268 (32)95 05 31 (33) DE 
(86) 96 05 22 PCT/EP96/02191 
(87) 96 12 05 W096/38628 PCT Gazette nr 53/96 
(71) STOCKHAUSEN GMBH & CO. KG, 

Krefeld, DE 
(72) Siebott Frank, Werres Joachim 
(54) Zastosowanie środków do wytwarzania 

celulozy i papieru 
(57) Wynalazek dotyczy zastosowania emulsji olej w wodzie 

do oczyszczania maszyn i części układów przy wytwarzaniu 
celulozy, papieru, tektury i kartonu, jak również do wyelimino
wania zanieczyszczenia takich agregatów klejami i przylegają
cymi żywicami. Jako składnik fazy olejowej emulsja zawiera co 
najmniej jedną z poniższych substancji: (1) nasycony i nienasy

cony, o otwartym łańcuchu albo cykliczny, normalny albo izo
meryczny węglowodór o 8 - 30 atomach węgla; (2) nasycony 
albo nienasycony alkohol tłuszczowy, nasycony albo nienasy
cony, kwas tłuszczowy, ester monoalkilowy kwasu tłuszczowe
go, amid kwasu tłuszczowego albo amid monoalkilowy kwasu 
tłuszczowego, nasyconego albo nienasyconego kwasu tłu
szczowego, wszystkie związki wymienione w punkcie (2) o 8 
- 30 atomach węgla; (3) mono- albo poliester nasyconego albo 
nienasyconego jedno- albo wielowartościowego kwasu kar-
boksylowego o 2 - 30 atomach węgla i poliole, z wyjątkiem 
polietylenoglikoli; (4) poliamid nasyconych albo nienasy
conych kwasów tłuszczowych o 8 - 30 atomach węgla i alifaty
cznych poliamin o dwóch do sześciu atomach azotu; (5) 
acykliczny, korzystnie monocykliczny i/albo bicykliczny 
terpen, zwłaszcza węglowodór terpenu i/lub alkohol terpe-
nowy i/lub (6) związek polioksyalkilenowy na bazie tlenków 
alkilenu. 

(6 zastrzeżeń) 

DZIAL E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Al (21) 322351 (22) 97 09 29 6(51) E04B 1/78 
(31) 96 19640652 (32)96 10 02 (33) DE 

(71) Schöck Bauteile GmbH, Baden-Baden, DE 
(72) Bahr Michael, Schumacher Armin, 

Edelmann Thomas, Wagner Oliver, 
Schneider-Liebich Claudia, Luz Eckart, 
Huber Klaus, Weber Andre 

(54) Element budolwany do izolacji cieplnej i 
element ściskany do elementu budowlanego 
do izolacji cieplnej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest element budowlany do 
izolacji cieplnej pomiędzy dwoma elementami budowlanymi, 
zwłaszcza pomiędzy budynkiem i wystającym elementem 
zewnętrznym. 

Składa się on z układanego między elementami 
budowlanymi elementu izolacyjnego (1) z wbudowanymi 
elementami zbrojenia (2), przy czym element ściskany (4) 
jest wykonany z płaskownika, na którego końcach znajdują się 
płyty ściskane, utworzone poprzez zagięcia. 

Przedmiotem wynalazku jest także element ści
skany (4), przeznaczony do stosowania w elemencie 
budowlanym (1). 

(34 zastrzeżenia) 



44 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 8 (634) 1998 

Al(21) 323561 (22) 96 06 27 6(51) E04D 13/14 
(31) 95 19523834 (32) 95 06 30 (33) DE 
(86) 96 06 27 PCT/DE96/01189 
(87) 97 01 23 WO97/02394 PCT Gazette nr 05/97 
(71) BRAAS GMBH, Oberursel, DE 
(72) Hofmann Karl-Heinz 
(54) Materiał pokryciowy podatny na 

odkształcanie plastyczne przez ręczne 
formowanie 

(57) Materiał pokryciowy (10), łączący płaskie powierzchnie 
dachu z powierzchniami profilowanymi, podatny na rozciąganie 
w co najmniej jednym kierunku o ponad 30% i podatny na 
wyginanie w kierunku prostopadłym do kierunku rozciągania 
(26), składa się ze zbrojenia (12), pokrytego jedno lub obustron
nie cienką powłoką (18, 20). Materiał pokryciowy jest spęczony 
co najmniej w kierunku rozciągania (26) o co najmniej 25% 
początkowej długości i powierzchnia materiału (10) ma kształt 
niewielkich, nieregularnych fal. 

(8 zastrzeżeń) 

Al (21) 322244 (22) 97 09 23 6(51) E06B 3/04 
(31) 96 19640516 (32) 96 10 01 (33) DE 
(71) Thyssen Polymer GMBH, Muenchen, DE 
(72) Pielmeier Guenter 
(54) Termoizolacyjny profil komorowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest ulepszony profil termoi

zolacyjny (1, 2), zwłaszcza okienny i drzwiowy o niskim 
współczynniku przewodzenia ciepła K < 1,3. W celu ułatwienia 
procesu odzyskiwania materiału z profili przeznaczonych do 
złomowania, pokryta warstwą odbijająca ciepło listwa (5, 6) jest 
umocowana rozłącznie we wnętrzu profilu (1, 2) przy pomocy 
rowków (2a, 2b). 

(5 zastrzeżeń) 

Al(21) 322418 (22) 97 10 03 6(51) E06B 3/968 
(31) 96 19641312 (32) 96 10 08 (33) DE 
(71) Norsk Hydro ASA, Oslo, NO 
(72) Schulz Harald, Settele Helmut 
(54) Rama do okna, drzwi, fasady łub tym 

podobnych 
(57) Rama przeznaczona do okien, drzwi, fasad lub tym 

podobnych, wykonana jest z profili wydrążonych (1,2), korzy
stnie metalowych, jak również wyposażona jest w mocowany, w 
profilu wydrążonym (1, 2) element połączeniowy (3). Element 
połączeniowy (3) zaopatrzony jest w co najmniej jeden, dla 
każdego profilu wydrążonego (1,2), rozciągający się od zewnę
trznej strony ramy do wewnętrznej strony ramy, kanał dla kleju, 
nanoszonego pomiędzy element połączeniowy (3) a profil wy
drążony (1,2). Służy do tego znajdujący się w profilu wydrążo
nym (1, 2) po zewnętrznej stronie ramy, przylegający do kanału, 
otwór wtryskowy (4) dla kleju. W każdym z ramion elementu 
połączeniowego (3) wykonany jest kanał, ukształtowany w po
staci wewnętrznego, przebiegającego poprzecznie do kierunku 
wzdłużnego kanału wtryskowego (5), uchodzącego po wewnę
trznej stronie ramy. Kanał wtryskowy (5) jest umieszczony we
wnątrz ramienia elementu połączeniowego (3), w przybliżeniu 
po środku elementu połączeniowego (3) patrząc w kierunku 
prostopadłym do płaszczyzny ramy i uchodzi do znajdują
cego się w elemencie połączeniowym (3) płaskiego wybrania 
w kształcie kieszeni po wewnętrznej stronie ramy. 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 316468 (22) 96 10 08 6(51) E21C 27/02 
E21C 35/20 

(71) Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu 
Węglowego w Zabrzu Spółka Akcyjna, 
Zabrze 

(72) Kusak Edward, Kasprzak Janusz, Kosiarski 
Teodor, Arazy Andrzej, Serwotka Ryszard 

(54) Sposób urabiania ramionowym kombajnem 
węglowym, zaopatrzonym w ładowarki i 
ładowarka do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób urabiania ramionowym kombajnem węglo
wym, zaopatrzonym w ładowarki przy każdym urabiającym or
ganie, charakteryzuje się tym, że organy obracają się w takim 
kierunku, iż ich noże znajdujące się chwilowo od strony spągu, 
oddalają się od kadłuba kombajnu. 

Ładowarka ma dwa ramiona (3, 6) łączące piastę (12) z 
odkładnią (9). Prosta (1), przechodząca przez górną krawędź (2) 
dolnego ramienia (3) i prosta (4), przechodząca przez górną 
krawędź (5) górnego ramienia (6), przecinają się w punkcie (7), 
który leży poza osią (8). 

(4 zastrzeżenia) 
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Al(21) 322789 (22)9710 21 6(51) E21D 23/26 
(71) Stelmach Józef, Świdnica 
(72) Banaś Feliks, Stelmach Józef, Stróżniak 

Karol 
(54) Hydrauliczny siłownik obrotowy 
(57) Siłownik zawiera rurowy korpus z zamykającymi go 

czołowymi pokrywami (1,2) i osadzony w nim obrotowo, z 
ułożyskowaniem przy obu końcach w czołowych pokrywach wał 
napędowy (6), oraz siłownik liniowy i zespół przetworzenia 
ruchu składający się ze zblokowanej z rurowym korpusem na
krętki prowadzącej (5), wieloklinowego trzonu (7) nawale napę
dowym (6) i umieszczonej pomiędzy wałem napędowym (6) a 
rurowym korpusem, zblokowanej z tłokiem siłownika (14) prze
suwnej tulei napędowej (10) z zewnętrznym gwintem (11) i 
wewnętrznąwieloklinową mufą (12). Nawale napędowym (6) na 
części jego długości wewnątrz rurowego korpusu wy konaná jest 
walcowa prowadnica (8), na której osadzony jest suwliwie tłok 
siłownika (14). Rurowy korpus składa się z cylindra wiodącego 
(3) i cylindra siłownika (4) oraz zamocowanej pomiędzy nimi 
nakrętki prowadzącej (5). 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 322791 (22) 97 10 21 6(51) E21F 1/00 
(71) Rybnicka Spółka Węglowa S.A. KWK 

ANNA, Pszów 
(72) Gaszka Franciszek, Grzonka Zbigniew, 

Zając Bogdan, Nosiadek Roman, Weiner 
Eugeniusz 

(54) Sposób przewietrzania zbiornika węgla na 
poziomie wydobywczym 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przewietrzania 
zbiornika węgla, magazynującego urobek z całego poziomu 
wydobywczego i ukierunkowuje wypływ metanu z zagrożo
nego wyrobiska górniczego. 

W tym celu po uszczelnieniu pokrycia zbiornika górni
czego (1), po jego bokach tuż przed wysypem przenośnika 

odstawy, wprowadza się do niego lutniowy rozdzielacz (5), 
podłączony do lutniociągu (6) bezpośrednio połączonego z 
szybem wydechowym i w wyniku powstałej depresji wywołanej 
przez stację wentylatorów szybu, zasysa się ze zbiornika (1) 
powietrze z mieszanką metanu i kolejno najpierw lutniociągiem 
(6) a potem szybem, po wymieszaniu ze zużytym powietrzem 
kopainianym, wyprowadza się je razem na powierzchnię. 

Przewietrzanie odbywa się niezależnym prądem powie
trza, eliminującym możliwość niedopuszczalnego zwiększenia 
metanu w powietrzu opływowym wyrobiska. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 316419 (22) 96 10 03 6(51) E21F 1/08 
(71) KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., Lubin 
(72) Bryja Zbigniew, Biliński Mirosław, 

Cieszkowski Henryk, Przyborowski Andrzej, 
Butra Jan, Dębkowski Rafał, Siewierski Jan, 
Przybyła Marek, Serafin Władysław, Dańda 
Zbigniew, Kokot Bogdan, Gerber Bolesław, 
Krzysik Kazimierz, Sonnenberg Michał, 
Kosiorowski Alfred 

(54) Podszybie szybu wetylacyjnego 
(57) Podszybie szybu wentylacyjnego ma kształt stożka 

ściętego, którego większa podstawa ma średnicę większą od 
średnicy szybu wentylacyjnego (1) i stanowi poziom podszybia, 
natomiast mniejsza podstawa połączona jest z szybem (1) we
ntylacyjnym, przy czym chodniki (3) wentylacyjne mają powię
kszone gabaryty wlotów (4) do podszybia. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 316420 (22) 96 10 03 6(51) E21F 1/08 
(71) KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., Lubin 
(72) Glinka Janusz, Wisłowski Stanisław, Fabich 

Sławomir, Bryja Zbigniew, Kosiorowski 
Alfred, Cieszkowski Henryk, Przyborowski 
Andrzej, Butra Jan, Dębkowski Rafał, 
Siewierski Jan. Przybyła Marek, Serafin 
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Władysław, Gerber Bolesław, Krzysik 
Kazimierz 

(54) Głowica szybu wentylacyjnego 
(57) Głowica szybu wentylacyjnego charakteryzuje się tym, 

że jej średnica wewnętrzna ponad stopą (2) jest większa od 
średnicy wewnętrznej obudowy szybu wentylacyjnego, a wlot 
(3) kanału wentylacyjnego usytuowany jest w głowicy, w jej 
części posiadającej średnicę wewnętrzną większą od średnicy 
wewnętrznej obudowy (1) szybu. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 316507 (22) 96 10 11 6(51) E21F 13/02 
B21K 1/72 

(71) Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze WOSTAL 
Spółka z o.o., Wolbrom 

(72) Żuławiński Edward, Domagała Marian, 
Borówka Stanisław, Urban Janusz 

(54) Trawersa, zwłaszcza do zawieszania ciężarów 
na stalowej obudowie chodnika 
kopalnianego i sposób jej wytwarzania 

(57) Trawersa charakteryzuje się tym, że zarys wewnętrzny 
jarzma w kształcie siodełka z płaskimi ramionami (1) leżącymi w 
osi podłużnej trawersy, tworzą płaszczyzny (6, 7, 8) ukształto
wane w ten sposób, że dno jarzma stanowi płaszczyzna (6) 
równoległa do osi poziomej trawersy, przechodząca łukiem w 
płaszczyznę (7) nachyloną pod kątem ostrym do osi poziomej 
trawersy, która przechodzi łukiem w płaszczyznę (8) nachyloną 
pod kątem ostrym do osi pionowej trawersy. Na płaszczyznach 
(6, 7, 8) znajdują się garbki (9) ułożone w dwóch rzędach. 

Sposób polega na tym, że nagrzany do temperatury 
1100°C kęs, płaszczy się w pierwszym wykroju matrycy, po czym 
gnie się w drugim wykroju matrycy, a następnie kuje się na 
gotowo w trzecim wykroju matrycy. Odkuwkę okrawa się na 
prasie, dziuruje otwory, śrutuje, normalizuje i wierci otwory w 
zagiętych ramionach odkuwki. 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Al (21) 322376 (22) 97 10 01 6(51) F01D 7/00 
(31) 96 19640647 (32) 96 10 02 (33) DE 
(71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Greber Jürg 
(54) Układ wirnika sprężarki dla turbozespołów 

ładujących oraz sposób i urządzenie do 
montażu/demontażu układu wirnika 
sprężarki 

(57) W układzie wirnika sprężarki piasta (16) ma od strony 
turbiny końcówkę mocującą (22) ze, stanowiącym jej integralną 
część, gwintem wewnętrznym, który odpowiada gwintowi 
mocującemu końca (19) wału. Po obu stronach gwintu 
wewnętrznego i gwintu mocującego znajdują się powierzchnie 
prowadzące. Powierzchnie prowadzące końcówki mocującej 
(22) współpracują z powierzchniami prowadzącymi końca (19) 
wału. Korpus sprężarki składa się z co najmniej jednej części, 
położonej po stronie wlotu powietrza i co najmniej jednej części 
(33), położonej po stronie wylotu powietrza. Pomiędzy obiema 
częściami korpusu umieszczonych jest rozłącznie kilka elemen
tów mocujących. Na końcu (19) wału znajduje się pierwszy 
element ustalający (26), na wirniku (14) sprężarki znajduje się 
drugi element ustalający, zaś na części (33) korpusu znajduje 

się trzeci element ustalający (37) dla urządzenia do monta
żu/demontażu wirnika (14) sprężarki. 

Sposób montażu/demontażu układu wirnika sprężarki 
polega natym, że przy demontażu wykręca się najpierw elemen
ty mocujące z części (33) korpusu, położonej od strony wylotu 
powietrza, oraz części korpusu, położonej od strony wlotu po
wietrza, zdejmując tę ostatnią, po czym mocuje się płytę monta
żową (38) na części (33) korpusu. Następnie blokuje się wirnik 
(14) sprężarki za pomocą przyrządu blokującego (29), po czym 
odłącza się wał od piasty za pomocą przyrządu obracającego 
(27). Płytę montażową (38) oddziela się od części (33) korpusu, 
zdejmując przy tym z wirnika (14) sprężarki zarówno przyrząd 
blokujący (29), jak też przyrząd obracający (27). Na zakończenie 
wyjmuje się wirnik (14) sprężarki. Podczas montażu operacje 
przeprowadza się w odwrotnej kolejności. Urządzenie do mon
tażu/demontażu układu wirnika sprężarki dla turbozespołów 
ładujących składa się z płyty montażowej (38), przyrządu bloku
jącego (29) i przyrządu obracającego (27). Płyta montażowa 
(38) ma w swym promieniowo zewnętrznym obszarze kilka 
otworów mocujących (40) dla części (33) korpusu sprężarki oraz 
centralne wybranie do umieszczenia przyrządu blokującego 
(29) i przyrządu obracającego (27). W centralnym wybraniu 
zamocowana jest tuleja, za pomocą której przyrząd blokujący 
(29) jest umieszczony w płycie montażowej (38). 

(16 zastrzeżeń) 
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Al(21) 316372 (22) 96 10 01 6(51) F01K1 1/00 
(71) Instytut Maszyn Przepływowych PAN, 

Gdańsk; Drożyński Zbigniew, Gdańsk 
(72) Drożyński Zbigniew 
(54) Układ instalacji wielostopniowych urządzeń 

strumienicowych w turbozespole parowym 
(57) Układ instalacji wielostopniowych urządzeń strumieni

cowych w turbozespole parowym, w którym każdy stopień 
każdego urządzenia strumienicowego połączony jest poprzez 
zespół zaworów ze źródłem pary napędowej, a pierwszy stopień 
każdego z urządzeń strumienicowych połączony jest za pośred
nictwem zaworu ze skraplaczem, charakteryzuje się tym, że 
wyloty skroplin (1, 2, 3, 4, 5, 6) każdego stopnia w każdym 
urządzeniu strumienicowym (SM1, SM2) połączone są oddziel
nymi przewodami rurowymi (r1, r2, r3, r4, r5, r6) z jednym 
wspólnym przewodem rurowym (R), który dołączony jest do 
skraplacza (S) w miejscu najwyższego ciśnienia pary (pSmax). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 316476 (22) 96 10 09 6(51) FOIL 3/22 
(71) Zakład Badawczo-Projektowy INWAT Sp. z 

o.o., Łódź 
(72) Sobański Leszek, Burgiel Jan, Jach Tomasz, 

Jencz Bogumił 
(54) Zawór regulacyjny turbiny parowej 
(57) W zaworze regulacyjnym turbiny parowej część robo

cza grzyba (5), poruszająca się w otworze gniazda (2), ma kształt 
bryły obrotowej o zmniejszającej się średnicy. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 316360 (22) 96 09 30 6(51) F01P 1/00 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 

Mechanicznych, Gliwice 
(72) Żebrowski Mirosław, Knapczyk Henryk 
(54) Wyposażenie zapewniające chłodzenie 

silnika spalinowego w warunkach 
szczególnych 

(57) Wyposażenie, zapewniające chłodzenie silnika spalino
wego pojazdu podczas pokonywania przeszkód po dnie, jest 
przewodem rurowym, nakładanym na otwory: wlotowy powie
trza do bloku chłodnic i wylotowy spalin i powietrza, którego 
dolna część (1) i górna część (2) połączone są rozłącznie i 
posiadają wewnątrz oddzielne kanały, kanał wlotowy (3) dla 
powietrza zasysanego i kanał wylotowy (4) dla spalin i powie
trza, przy czym górny otwór wlotowy (5) kanału wlotowego (3) 
ma powierzchnię poziomą, która jest większa od górnej powie
rzchni otworu wylotowego usytuowanego skośnie. Wewnątrz 
kanału wylotowego (4) w dolnej części (1) przewodu rurowego 
umieszczony jest wentylator wyciągowy (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 316374 (22) 96 10 03 6(51) F02B 23/00 
(75) Linka Sylwester, Wyszków 
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(54) Silnik spalinowy 
(57) Silnik spalinowy, czterosuwowy zawiera korpus z cylin

drami, głowicę z komorami spalania, tłoki mające pierścienie, 
układ korbowodowy, zespół rozrządu z zaworami, w którym 
komora (3) spalania usytuowana jest całkowicie w głowicy silni
ka i ma w górnej części zamocowaną prowadnicę (2) zaworu 
ssącego, Zawór ssący ma średnicę grzybka równą średnicy 
dolnej części komory (3) spalania, która to średnica jest znacz
nie większa od średnicy grzybka zaworu (12) wydechowego 
oraz ma kołnierz odciążający. W każdym cylindrze wykonana 
jest duża liczba kanatków (10) o małej średnicy, połączonych za 
pomocą kolektora (9) o dowolnym przekroju, który połączony 
jest jednym końcem z filtrem powietrza i otoczeniem, a drugim 
z wentylatorem odsysającym i układem wydechowym. Olejowo 
- smarujący pierścień (15) tłoka (7) ma otwory o średnicy niezna
cznie mniejszej od odległości pomiędzy krawędziami sąsiadu
jących otworów kanałków (10) w cylindrze, przy czym otwory w 
olejowo - smarującym pierścieniu (15) usytuowane są pomiędzy 
otworkami kanałków (10) w cylindrze. 

(16 zastrzeżeń) 

Al(21) 322377 (22) 97 10 01 6(51) F02C 7/05 
(31) 96 19640654 (32)96 10 02 (33) DE 
(71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Bättig Josef, Diebold Wolfgang, Meier Reto, 

Zehnder Marcel 
(54) Urządzenie zabezpieczające przed 

przebiciem dla turbiny promieniowej 
turbozespołu ładującego 

(57) Zadaniem wynalazku jest opracowanie prostego i nie-
awodnego urządzenia zabezpieczającego przed przebiciem 
dla turbin promieniowych turbozespołów ładujących, a co za 
tym idzie, zwiększenie odporności turbiny względnie dyspozy
cyjności połączonego z nią silnika spalinowego. Zadanie to 
rozwiązano tak, że promieniowo pomiędzy wlotem (3) gazów i 
wylotem (4) gazów, z wyłączeniem kanału łopatkowego (8), 
umieszczony jest pierwszy element zabezpieczający (16) przed 
przebiciem, zaś na wlocie (3) gazów umieszczony jest drugi 
element zabezpieczający (17) przed przebiciem, przy czym oba 
elementy zabezpieczające (16,17) przed przebiciem są usytuo
wane osiowo w obszarze wirnika (6) turbiny. 

(10 zastrzeżeń) 

A3(21) 316537 (22) 96 10 11 6(51) F03G 3/00 
(61) 310358 
(75) Michalczyk Edward, Kraków 
(54) Układ napędu grawitacyjnego kół 

transportowych sprzężonego z generatorem 
sił odśrodkowych wbudowanego w te koła 

(57) Przedmiotem wynalazku jest konstrukcyjne połączenie 
w układzie jednego koła transportowego dwóch układów napę
dowych częściowych: tj. a/ napędu grawitacyjnego w postaci 
układów sprężyn ściskowych albo sprężyn piórowych (socze
wkowych) przesuniętych asymetrycznie względem osi symetrii 
koła, które to sprężyny łączą układ osi - piasty obudowany 
wspornikami np. o wydłużonych ramionach, co zapewnia dłuż
sze ramię przyłożenia sprężyn - rozprężających się rotacyjnie 
podczas jazdy pojazdu samochodowego lub szynowego; napę
du siłami odśrodkowymi generowanymi układem obciążników 
ołowianych wbudowanych w stalowe pancerze lub w pancerze 
w postaci stopów metali ciężkich. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 316408 (22) 96 10 04 6(51) F03G 7/00 
(75) Grudziński Mikołaj, Kaszewska Wola 
(54) Silnik wodno-termiczny 
(57) Silnik wodno - termiczny działa na zasadzie ciśnienia, 

powstałego w wyniku działania gorącej wody na powietrze, 
wtłaczane do szczelnie zamkniętego zbiornika. W wyniku tych 
czynności powstaje ciśnienie, działające natłoki (9,10) w cylin
drach (5, 6), powodujące obrót wału korbowego, a tym samym 
pracę silnika. 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 322562 (22) 97 10 13 6(51) F04B 49/06 
(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki, Kraków 
(72) Kisiel Adam, Dziopak Józef 
(54) Układ sterowania pompy próżniowej 

włączonej w komorę podciśnieniową 
zbiornika retencyjnego ścieków komunalnych 

(57) Silnik pompy próżniowej (1) zasilany jest przez szere
gowo połączone przekaźniki (2,3, 4). Przekaźnik nadrzędny (2) 
sterowany jest sygnałem od czujnika cieczy (5) zabudowanego 
w kanale dopływowym na poziomie zwierciadła strumienia ma
jącego wydajność odpowiadającą odpływowi zredukowanemu 
przy ciśnieniu hydrostatycznym poziomu dolnej krawędzi kana
łu dopływowego. Pierwszy przekaźnik (3) sterowany jest sygna
łem od czujnika cieczy (6), zabudowanego w grawitacyjnej 
komorze przepływowej na poziomie dolnej krawędzi kanału 
dopływowego. Drugi przekaźnik (4) sterowany jest sygnałem od 
czujnika (7) zabudowanego w komorze podciśnieniowej na 
maksymalnym poziomie cieczy. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 323724 (22) 96 05 29 6(51) F04D 7/04 
F04D 9/00 

(31)95 952752 (32)95 06 05 (33) FI 
95 60009281 95 12 27 US 

(86) 96 05 29 PCT/FI96/00303 
(87) 96 12 12 W096/39583 PCT Gazette nr 54/96 
(71) A. AHLSTROM CORPORATION, 

Noormarkku, FI 
(72) Reponen Voitto, Vesala Reijo, Vikman Vesa 
(54) Sposób sterowania działaniem zestawu 

pompy odśrodkowej i pompy próżniowej oraz 
pompa odśrodkowa oddzielająca gaz 

(57) Sposób polega na tym, że przepływ gazu przez kanał 
wylotu gazu (26), między pompą odśrodkową i pompą próżnio
wą, jest sterowany przez człon ograniczający przeptyw. 

(26 zastrzeżeń) 

Al(21) 316421 (22) 96 10 03 6(51) F15B 13/043 
(71) Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji 

Górnictwa EMAG, Katowice 
(72) Haber Zygmunt, Kołodziejczyk Andrzej, 

Sobczyk Jurand, Grzyśka Stanisław, Łucka 
Marian 

(54) Sterownik elektrohydrauliczny 
(57) Przedmiot wynalazku jest przeznaczony do sterowania 

rozdzielacza wykonawczego w układach hydraulicznych i 
pneumatycznych mający zastosowanie, zwłaszcza w górni
czych urządzeniach dołowych. 

Wynalazek charakteryzuje się tym, że ma przestrzeń 
szczeliny roboczej elektromagnesu oddzieloną od obydwu hy
draulicznego za pomocą uszczelnienia, które składa się z tulei 
(8) wykonanej z tworzywa o kształcie kołowym, na którą jest 
nałożony pierścień uszczelniający (7), a całość jest dociśnięta 
stalową wkładką (9) i umieszczona w górnej części rozdzielacza 
pilotującego (10). Popychacz rozdzielacza pilotującego (12) 
opiera się o przesuwny popychacz (11), który z drugiej strony 
jest blokowany nakrętką (18), która naciska profilowaną pod
kładką (19) na gumowy pierścień (20). Położenie kotwicy (5) 
wewnątrz tulei (4) ustala się przyciskiem (13). 

(1 zastrzeżenie) 
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Al (21) 322295 (22) 97 09 25 6(51) F16B 13/02 
(31) 96 19640581 (32) 96 10 01 (33) DE 
(71) fischerwerke Artur Fischer GmbH & 

CO.KG, Waldachtal, DE 
(72) Nehl Wolfgang 
(54) Kołek rozporowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kołek rozporowy (10) z 

czterema, oddzielonymi od siebie szczelinami (28), elemen
tami rozporowymi (14,16), rozpieralnymi promieniowo poprzez 
wkręcanie, nie przedstawionej, śruby. Aby osiągnąć jak najwię
kszą powierzchnię przylegania elementów rozporowych (14,16) 
w wywierconym otworze, zaproponowano wykonanie elemen
tów rozporowych z naddatkiem w stosunku do średnicy wywier
conego otworu, co sprawia, że elementy rozporowe (14, 16) 
są przy osadzaniu w wywierconym otworze dociskane do 
siebie wzajemnie, zaś szczeliny (28) zostają w dużym stopniu 
zamknięte. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 323671 (22) 97 03 29 6(51) F16D 65/46 
(31) 96 19613199 (32) 96 04 02 (33) DE 
(86) 97 03 29 PCT/EP97/01605 
(87) 97 10 09 WO97/37150 PCT Gazette nr 43/97 
(71) BPW BERGISCHE ACHSEN 

KOMMANDITGESELLSCHAFT, Wiehl, 
DE 

(72) Müller Matthias, Johanns Udo 
(54) Urządzenie do nastawiania i 

doregulowywania szczęk hamulcowych 
hamulca bębnowego 

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do nastawiania i uwa
runkowanego zużyciem, doregulowywania szczęk hamulco
wych hamulca bębnowego, w którym wykładziny hamulca (2), 
poprzez nastawialną podporę (4), wspierają się jednym końcem 
(2a) na płycie nośnej hamulca (1), a na drugim końcu rozpierane 
są za pomocą urządzenia dociskowego. Nastawialna podpora 
(4) ma zamocowaną na płycie nośnej hamulca (1) tuleję (7) 
wyposażoną w oporę (7b), oraz ma wspierającą się w tej tulei 
(7) gwintowaną tuleję (8), w której gwint wewnętrzny wchodzi 
gwintowany trzpień (9) utrzymywany nieobracalnie przez nośnik 
wykładziny hamulca, przy czym gwintowana tuleja (8) przez 
swój obrót powoduje zmianę odstępu końców (2a) nośników 
wykładziny hamulca. Aby umożliwić łatwe nastawianie względ
nie doregulowywanie szczęk hamulcowych również w utrudnio
nych warunkach przestrzennych, na płycie nośnej hamulca (1) 
ułożyskowany jest obrotowo zębnik (10) posiadający element 
uruchamiający lub powierzchnię (1 Ob) przystosowaną do narzę
dzia w postaci klucza, przy czym uzębienie zębnika zazębia się 
samohamownie z uzębieniem (8b) gwintowanej tulei (8). 

(6 zastrzeżeń) 

Al (21) 316450 (22) 96 10 07 6(51) F16H 25/00 
A63H 29/00 

(75) Zając Bogdan, Częstochowa 
(54) Nakrętka dla śruby o zmiennym skoku linii 

śrubowej gwintu 
(57) Nakrętka składająca się z korpusu (1) z wytoczeniami 

(2), w których osadone są obrotowe płytki (3) charakteryzuje się 
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tym, że płytki (3) mogą obracać się względem korpusu (1) w 
płaszczyźnie prostopadłej do osi korpusu (1). Nakrętka umożli
wia współpracę połączenia gwintowego dla przypadku, gdy na 
śrubie znajduje się linia śrubowa gwintu o zmiennym skoku. 
Nakrętka tego typu może być zastosowana również, gdy na 
śrubie znajduje się gwint o stałym skoku linii śrubowej. 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 316453 (22) 96 10 07 6(51) F16K 5/06 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

Armatury ZAWGAZ Sp.z o.o., Suchy Las 
k/Poznania 

(72) Hellmann Andrzej, Rychlewski Marek 
(54) Uszczelnienie kurka kulowego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie kurka kulo

wego przeznaczonego do instalowania w sieciach przepływu 
mediów łatwopalnych. Uszczelnienie posiada tulejkę (3) z usz
czelkami (1, 14) umieszczoną suwliwie we wkrętce (8) z kołnie
rzem (16), w której na obwodzie odpowiednim do średnicy 
uszczelki (14) rozmieszczone są symetryczne sprężyny (17) 
oraz umieszczony jest pośredni pierścień (15). Wkrętka (8) 
umieszczona jest w korpusie kurka (9), w którym znajduje się 
pakiet ognioodpornych uszczelek (22) obejmujących trzpień 
(20), a pomiędzy korpusem kurka (9) i kołnierzem (16) znajduje 
się ognioodporna uszczelka (19). 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 316401 (22) 96 10 02 6(51) F16K11/00 
B22C 15/23 
B22D 29/00 

(71) Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne 
DOZAMET Spółka Akcyjna, Nowa Sól 

(72) Makohonenko Krzysztof, Bratuś Władysław, 
Piczman Jerzy 

(54) Zawór impulsowy maszyny formierskiej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zawór impulsowy maszyny 

formierskiej, przeznaczonej do wykonywania piaskowych form 
odlewniczych w odlewniach. 

Istota wynalazku polega na tym, że płyta nośna (5) 
talerza zaworu impulsowego zawiera sztywną końcówkę cięgna 
sterującego (8), która zamyka centralny otwór przelotowy (4) w 
gnieździe zaworu (2) oraz, podwieszone do niej suwliwie i 
sprężyście, pokrywy dociskowe (12), które indywidualnie zamy
kają otwory przelotowe (3), umieszczone w tymże gnieździe i 
zgrupowane w obszary, przynależne do poszczególnych po
kryw dociskowych (12). 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 316454 (22) 96 10 07 6(51) F16K 31/53 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

Armatury ZAWGAZ Sp.z o.o., Suchy Las 
k/Poznania 

(72) Hellmann Andrzej, Rychlewski Marek 
(54) Urządzenie do obracania organu 

zamykającego kurka 
(57) Urządzenie składa się z mocowanej na korpusie (1) 

kurka, obudowy w której znajduje się przekładnia planetarna 
sprzężona, napędzana silnikiem elektrycznym (3), przy czym 
napędzające przekładnię koło zębate (5) umieszczone jest na 
ułożyskowanej tulei (7), wyposażonej w wieniec zębaty (10), 
przenoszący poprzez układ kół zębatych napęd na zdawcze 
koło zębate (19) połączone z zabierakową tarczą (20) z gniaz
dem (21) dla trzpienia kurka, a sterowanie położeniem organu 
zamykającego kurka dokonuje się za pomocą wałka (25), prze
chodzącego przez otwór w ułożyskowanej tulei (7) i wyposażo
nego w element przesłonowy (27), przemieszczany pomiędzy 
czujnikami elektronicznymi (28, 29) należącymi do zewnętrz
nych układów sterujących. 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 322694 (22) 97 10 16 6(51) F16K 37/00 
F16K 17/00 

(71) Fabryka Zmechanizowanych Obudów 
Ścianowych FAZOS Spółka Akcyjna, 
Tarnowskie Góry 

(72) Wołek Władysław, Rymer Grzegorz, Sośnica 
Joachim, Rymer Andrzej, Drewniak Adolf 

(54) Wskaźnik zadziałania zaworu obciążonego 
dynamicznie 

(57) Przedmiotem wynalazku jest wskaźnik zadziałania za
woru obciążonego dynamicznie stosowany w układach hydrau
licznych podpór i siłowników obudów górniczych. Wskaźnik 
zadziałania ma postać elastycznej osłony (11) ciasno opasującej 
korpus (7) zaworu, umieszczonego przyłączeniowym króćcem 
(1) w znanym podzespole podpornościowym obudowy gór
niczej. Wskaźnik ma zastosowanie w urządzeniach, których 
układy hydrauliczne podlegają znacznym obciążeniom dynami
cznym - a w których wymagana jest informacja o miejscu wystą
pienia obciążeń. 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 323600 (22) 95 05 19 6(51) F16L 9/128 
F16L 47/02 

(86) 95 05 19 PCT/EP95/01903 
(87) 96 11 21 WO96/36830 PCT Gazette nr 51/96 
(71) BECKER PLASTICS GMBH, Datteln, DE 
(72) Hoffmann Manfred 

(54) Przewód rurowy z wytłaczanej rury 
warstwowej z tworzywa sztucznego mający 
złącze kielichowe 

(57) W przewodzie rurowym z wytłaczanej rury warstwowej 
z tworzywa sztucznego mającym złącze kielichowe (21), rurę 
rdzeniową (20), na której jest nałożona perforowana warstwa 
wzmacniająca i korzystnie przytwierdzona środkiem zwiększa
jącym przyczepność, warstwa zewnętrzna (22), która jest w 
szczególności wykonana z tego samego tworzywa sztucznego 
z jakiego jest wykonana rura rdzeniowa (20), przy czym ewen
tualnie warstwa zewnętrzna (22) jest przytwierdzona za pomocą 
tworzywa sztucznego przechodzącego pomiędzy warstwą 
wzmacniającą (11) i warstwą zewnętrzną (22) do rury rdzeniowej 
(20) przez perforację w warstwie wzmacniającej, przewidziano, 
że warstwa wzmacniająca jest wykonana z oplotu (11) z włókien, 
a materiał, z którego jest wykonana warstwa zewnętrzna (22) 
jest połączony z materiałem, z którego jest wykonana rura 
rdzeniowa (20) poprzez otwarte oczka pomiędzy włóknami 
oplotu (11) z włókien. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 316505 (22) 96 10 11 6(51) F16L 21/02 
(71) WAVIN METALPLAST Buk Sp.zo.o.,Buk 
(72) Kazimierski Maciej 
(54) Złącze kielichowe rurowe 
(57) Złącze zawierające kielich i usytuowaną w nim usz

czelkę charakteryzuje się tym, że kielich (1) ma pierścieniowe 
odsądzenie (3) zaopatrzone w co najmniej jeden kołnierz (4) 
wystający ponad średnicę wewnętrzną pierścieniowego odsą
dzenia (3), a uszczelka (5) jest osadzona na kołnierzu (4) przy 
czym kształt części uszczelki (5) przylegającej do kołnierza (4) 
jest przystosowany do profilu kołnierza (4). 

(1 zastrzeżenie) 
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Al(21) 323670 (22) 96 05 31 6(51) F23C 11/02 
(31) 95 943 (32)95 06 02 (33) AT 
(86) 96 05 31 PCT/AT96/00100 
(87) 96 12 05 W096/38689 PCT Gazette nr 53/96 
(71) AUSTRIAN ENERGY & 

ENVIRONMENT SGP/WAAGNER-BIRO 
GMBH, Wiedeń, AT 

(72) Brandie Bernd, Fercher Erich, Glasner 
Alfred, Obwaller Georg, Seidelberger 
Emmerich, Voigtländer Karl 

(54) Sposób i urządzenie do oddzielania 
(57) Sposób oddzielania materiału złoża i wzmagania pro

cesu przejmowania ciepła w instalacji do spalania, działającej 
na zasadzie obiegowego złoża fluidalnego przynależnej do niej 
instalacji o konstrukcji wykonanej z rur płetwowych, wraz z 
usytuowanym równolegle do komory spalania urządzeniem od
dzielającym i zawracającym służącym do oddzielania i zawra
cania materiału złoża do komory spalania polega na tym, że 
strumień gazu wraz z cząstkami materiału złoża najpierw zawra
ca się zgodnie z kierunkiem działania siły bezwładności, a 
następnie w kierunku przeciwnym do działania tej siły tak, że 
większe cząstki są oddzielane i zawrócone, a mniejsze pory
wane są dalej i oddają ciepło na końcowych powierzchniach 
grzewczych instalacji. W tym celu zastosowano ściankę kierują
cą (14) oddzieloną częściowo poprzez ścianę pośrednią (4) jak 
również komorę oddzielacza (2) i urządzenie zawracające (9), 
przy czym urządzenia te stanowią część układu rur wznośnych 
i opadowych kotła. 

(15 zastrzeżeń) 

Al (21) 322292 (22) 97 09 25 6(51) F24C 15/32 
(31) 96 19640237 (32)96 09 30 (33) DE 
(71) Bosch-Siemens Hausgerate GmbH, 

Monachium, DE 
(72) Klement Johann, Roch Klemens, Stein Katja 
(54) Piekarnik z dmuchawą 
(57) Znany jest piekarnik z zamykaną komorą pieczenia, w 

którym, za pomocą ścianki odbojowej, jest utworzona komora 
dmuchawy, z umieszczonym w niej kołem wirnikowym dmucha
wy, które zasysa powietrze do komory dmuchawy poprzez co 
najmniej jeden otwór ssący w ściance odbojowej i wydmuchuje 
je poprzez co nzjmniej jeden, zasadniczo pionowy, otwór 
wylotowy, znajdujący się w każdym bocznym obszarze ścian
ki odbojowej, przy czym strumień powietrza zostaje zawirowany 
przez skrzydełka turbulencji. Ażeby poprawić rozkład ciepła w 
komorze pieczenia, otwór wylotowy ma postać większej liczby, 
oddzielonych wzajemnie od siebie żeberkami i umieszczonych 
jedne pod drugimi, pojedynczych otworów (33) ze skrzydełkami 
turbulencji (37, 39), które odchylone z kierunku pionowego 
wokół osi poziomej, wystają do strumienia powietrza. 

(13 zastrzeżeń) 

Al(21) 323672 (22) 96 06 03 6(51) F24D 3/10 
(31) 95 1000494 (32)95 06 02 (33) NL 
(86) 96 06 03 PCT/NL96/00219 
(87) 96 12 05 W096/38694 PCT Gazette nr 53/96 
(71) SPIRO RESEARCH B.V., Heimond, NL 
(72) Roffelsen Farnciscus 
(54) Sposób kontrolowania rozszerzalności w 

zamkniętym cyrkulacyjnym układzie 
cieczowym o zmiennej temperaturze, oraz 
zamknięty cyrkulacyjny układ cieczowy do 
realizacji takiego sposobu 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób kontrolowania roz
szerzalności w zamkniętym układzie cyrkulacji cieczy o zmien
nej temperaturze, w którym następuje usuwanie powietrza z 
tego układu w drodze utworzenia głowicy powietrznej, w której 
gromadzi się powietrze przeznaczone do usunięcia, które może 
być wydmuchnięte poprzez zawór (12) do otoczenia lub odbior
nika, przy czym przedsięwzięto również środki kompensujące 
zmiany temperaturowe, w wyniku których następuje rozszerza
nie i kurczenie cieczy w zamkniętym układzie, oraz środki (6,10) 
umożliwiające dodanie cieczy do układu z zewnętrznego źródła 
(7) pod ciśnieniem; mierzona jest objętość w głowicy powietrz
nej i po przekroczeniu określonej wartości następuje otwarcie 
zaworu (6) cieczowego, poprzez który ciecz wpływa do komory 
powietrznej do czasu zrównania objętości z określoną warto
ścią, po czym zawór (6) cieczowy jest zamykany. 

(13 zastrzeżeń) 
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Al(21) 316506 (22) 96 10 11 6(51) F27B 9/26 
(71) KADET Spółka z o.o., Gliwice 
(72) Kleta Andrzej, Wędrychowicz Zbigniew 
(54) Wyłożenie trzonu wózka piecowego 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem wyłożenia trzonu wóz

ka piecowego o dużej wytrzymałości i dobrej izolacyjności, 
możliwym do wykonania w krótkim czasie. 

Charakteryzuje się tym, że wykonane jest z kształtek 
(1), mających od dołu łukowate, przestrzenne sklepienie (2) i na 
obrzeżach (3), w dolnej części, progi wsporcze (4). Przestrzenie 
z góry pomiędzy kształtkami (1 ) wypełnione są masą izolacyjną, 
wypełniającą (5), zaś wewnątrz przestrzennego sklepienia (2) 
umieszczony jest materiał izolacyjny (6). Na górnej powierzchni 
(7), utworzonej przez przestrzenne sklepienia (2) i masę izola
cyjną, wypełniającą, (5) usytuowana jest warstwa ceramiczna 
nośna (8). Ponadto pomiędzy kształtkami (1) znajdują się pio
nowe dylatacyjno - uszczelniające warstwy (9). 

(6 zastrzeżeń) 

Al(21) 322374 (22) 97 10 01 6(51) F28D 1/047 
(31) 96 9620492 (32) 96 10 02 (33) GB 
(71) CARADON HEATING EUROPE B.V., 

Nuth, NL 
(72) Wojcik Guy, FR; Luyckx Pierre, BE; Keating 

David, GB 
(54) Grzejnik termosyfonowy 
(57) Grzejnik termosyfonowy (1) składa się z wielu wzajem

nie odizolowanych komór, połączonych sąsiadująco w określo
nym układzie, przy czym każda z nich zawiera ciecz parującą 
oraz środek grzewczy do ogrzewania parującej cieczy w każdej 
komorze. 

(22 zastrzeżenia) 

Al(21) 316417 (22) 96 10 03 6(51) F28D 7/06 
(75) Skórski Jan, Szczecin 
(54) Układ do wytwarzania par z cieczy oraz 

wymiennik ciepła, zwłaszcza do wytwarzania 
par z cieczy 

(57) Układ zawiera zbiornik cieczy (1), połączony z dozow
nikiem (2), połączonym z pompą (3) o regulowanej wydajności, 
podającej ciecz do wymiennika ciepła(4), który jest połączony z 
odbiornikiem pary (7), przy czym wymiennik ciepła (4) ma 
postać bloku, wykonanego z materiału o dużym współczynniku 
przewodności cieplnej i dużym cieple właściwym, w którym 
zalane są warstwowo, naprzemiennie wężownice W oraz 
elektryczne elementy grzejne G, przy czym wymiennik cie
pła wyposażony jest w regulator temperatury (5) oraz elektro
mechaniczny regulator ciśnienia (6), połączony z przewodem 
wylotowym pary. 

(6 zastrzeżeń) 
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Al(21) 323664 (22) 96 06 06 6(51) F28F 3/08 
(31) 95 635 (32) 95 06 06 (33) DK 
(86) 96 06 06 PCT/DK96/00243 
(87) 96 12 12 WO96/39605 PCT Gazette nr 54/96 
(71) APV HEAT EXCHANGER A/S, Kolding, 

DK 
(72) Jensen Benny, DK; Pedersen Ellgaard S0e, 

DK; Petersen Jes, DE 
(54) Wymiennik ciepła płytowy, zawierający 

ułożone w stos elementy płytowe, w którym 
przeciwległe po przekątnej rogi każdej płyty 
zwierają zagłębione obszary narożne 

(57) Wymiennik ciepła płytowy (1) zawiera wiele prosto
kątnych elementów płytowych (2) i pośrednie uszczelki utrzy
mywane zaciśnięte w stosie. Przynajmniej dwa przeciwległe po 
przekątnej narożniki (7) każdej płyty (2) w stosie zawierają 
zagłębione obszary narożne, które są połączone z obszarem 
wewnętrznym płyty na linii wygięcia (9). Kontur zewnętrzny 
zagłębionego obszaru narożnego płyty (2) w stosie jest bezpo-
ślizgowo połączony z konturem wewnętrznym zagłębionego 
obszaru narożnego następnej płyty (2) w stosie. Zapewnia to 

wyrównanie osiowe stosu, zarówno podczas montażu jak i 
podczas następującego po nim użytkowania. 

(8 zastrzeżeń) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

Al(21) 316499 (22) 96 10 10 6(51) G01B 9/04 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Słówko Witold 
(54) Sposób przetwarzania sygnałów w 

mikroskopie skaningowym 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób przetwarzania 

sygnałów detektorów w mikroskopie skaningowym w celu 
otrzymania sygnału odtwarzającego topografię badanej po
wierzchni. 

Sposób polega na tym, że przetwarza się sygnały czte
rech detektorów reagujących parami na pochylenie badanej 
powierzchni w płaszczyźnie yz i xz, przy czym różnicę sygnałów 
dwóch detektorów reagujących na pochylenie powierzchni w 
płaszczyźnie yz dzieli się przez ich sumę, a wynik dzielenia tych 
sygnałów dla punktów początkowych kolejnych linii rastru ska
nowania, całkuje się w okresie skanowania kadru i jednocześnie 
dodaje do sygnału odtwarzającego kolejne profile badanej po
wierzchni wzdłuż linii skanowania. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 316501 (22) 96 10 10 6(51) G01B 9/04 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Słówko Witold 

(54) Układ do przetwarzania sygnałów w 
mikroskopie skaningowym 

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do przetwarzania 
sygnałów detektorów w mikroskopie skaningowym w celu otrzy
mania sygnału odwzorowującego topografię powierzchni. 

Układ ma dwa układy odtwarzania profili (I, II), których 
wyjścia są połączone z wejściami końcowego układu dodające
go (5), przy czym drugi układ odtwarzania profili (II), którego 
weścia połączone są z parą detektorów (C, D) reagujących na 
nachylenie powierzchni w kierunku prostopadłym do linii ska
nowania ma układ całkujący (9) wyposażony w co najmniej 
jeden układ próbkujący (10). 

(2 zastrzeżenia) 
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Al(21) 316425 (22) 96 10 04 6(51) G01D 5/22 
(75) Wyszkowski Andrzej, Szczecin 
(54) Przetwornik elektromagnetyczny do pomiaru 

wielkości fizycznych 
(57) Przetwornik charakteryzuje się tym, że na magnetowo-

dach (1, 2), które zawierają uzwojenia detekcyjne (L3, L4) i 
uzwojenia pomiarowe (L1, L2) umieszczone są i połączone ze 
sobą uzwojenia kompensacyjne (L5, L6), zaś na części magne-
towodu (1,2) zawierającego uzwojenie wzbudzające (L8) umie
szczone jest dodatkowe uzwojenie detekcyjne (L7). Uzwojenia 
kompensacyjne (L5, L6) zasilane są sygnałem prądowym (Yw) 
z układu regulacji automatycznej (12), do którego podane są 
sygnały z uzwojeń detekcyjnych (L3, L4, L7). Pierwsze 
uzwojenie pomiarowe (L1) ma włączoną w obwód pierwszą 
impedancję (Z1), zawierającą mierzoną wielkość fizyczną, np. 
rezystancję elektrolitu. 

Natężenie sygnału prądowego (Yw) w uzwojeniach 
kompensacyjnych (L5, L6) jest proporcjonalne do różnicy war
tości pierwszej i drugiej impedancji (Z1, 22). 

(2 zastrzeżenia) 

Al (21) 316364 (22) 96 10 02 6(51) GO1K 17/06 
(71) Raab Karcher Energy Services GmbH, 

Essen, DE 
(72) Wolff Manfred 
(54) Przenośne urządzenie do pomiaru zużycia 

ciepła w grzejnikach 
(57) Przenośne urządzenie (5) do pomiaru zużycia ciepła w 

grzejniku (1), oparte na zasadzie wyparowywania cieczy pomia
rowej (2) jest wyposażone w optyczny przyrząd (9) do odczyty
wania zmiennych stanów poziomu cieczy pomiarowej (2) w 
ampułce (3). Obudowa (4) z ampułką jest zamocowana na stałe 
na grzejniku (1). Uchwyt (16) urządzenia nasadza się na obudo
wę w celu dokonania pomiaru i uzupełnienia cieczy pomiarowej 
(2). W tym celu urządzenie jest wyposażone w zespół dozujący 
(6) ze zbiornikiem (13) cieczy pomiarowej (2), połączonym 
przez pompę i zawór (14) przewodem (15) z napełniaczem 
(12), mającym postać pionowo przesuwnej rurki wprowadzonej 
do ampułki (3). 

(21 zastrzeżeń) 

Al(21) 316361 (22) 96 09 30 6(51) G01N 27/04 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Rysiakiewicz-Pasek Ewa; Marczuk Krystyna; 

Roizin Yakov, UA; Gevelyuk Sergiej, U A 
(54) Czujnik wilgotności 
(57) Przedmiotem wynalazku jest czujnik wilgotności do po

miarów zawartości wody w stanie gazowym, do stosowania w 
systemach pomiarów i kontroli parametrów klimatycznych śro
dowiska w temperaturach pokojowych i około 0°C. Czujnik 
wilgotności stanowi dwuwarstwowa prostokątna płytka, wyko
nana ze szkła sodowo boro - krzemowego, która ma jedną 
warstwę (1) ze szkła litego, zaś drugą warstwę (2) stanowi, 
uformowana przez trawienie, warstwa szkła porowatego. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 322462 (22) 97 10 07 6(51) G01R 27/02 
(31) 96 19641648 (32) 96 10 09 (33) DE 
(75) Ziegler Horst, Paderborn, DE 
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(54) Układ do pomiaru rezystancji i sposób 
pomiaru rezystancji 

(57) Ujawniono układ do pomiaru rezystancji, zawierający 
włączony na napięcie stałe układ szeregowy (3) złożony z dwóch 
rezystorów (R1 R2) odniesienia i rezystora pomiarowego (Rx), 
przy czym każdy z rezystorów odniesienia i rezystor pomiarowy 
połączony jest elektrycznie za pośrednictwem odgałęzionej od 
układu szeregowego oddzielnej pary (9, 10, 11) przewodów z 
układem (13) multipleksera analogowego, który naprzemiennie 
łączy elektrycznie każdą parę (9, 10, 11) przewodów z konde
nsatorem (19) ładowanym każdorazowo do napięcia naładowa
nia, które reprezentuje spadek napięcia na danym włączonym 
rezystorze i po każdorazowym naładowaniu kondensatora (19) 
odłącza kondensator od danej pary przewodów i łączy z ukła
dem rozładowania zawierającym rezystor rozładowujący (RE) W 
celu rozładowania kondensatora. Układ (41, 43) do pomiaru 
czasu, mierzy czas rozładowania do obniżenia się napięcia 
kondensatora do zadanej wartości. Układ sterująco - analizujący 
(17) na podstawie zmierzonych wartości czasu rozładowania, 
oblicza wartość rezystancji rezystora pomiarowego (Rx). 
Rezystorem pomiarowym może być rezystortermometry-
czny, na przykład czujnik temperaturowy PT - 100 z rezy
storem platynowym. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 323675 (22) 96 06 01 6(51) G02B 3/12 
G02B 3/14 
G02C 7/08 

G02B 7/188 
(31)95 9511091 (32)95 06 01 (33) GB 
(86) 96 06 01 PCT/GB96/01304 
(87) 96 12 05 W096/38744 PCT Gazette nr 53/96 
(75) Silver Joshua David, Oxford, GB 
(54) Urządzenie optyczne i sposób jego regulacji 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia, które wykonane być 

może w formie okularów (10), obejmujących jedną lub więcej 
soczewek (11 a, 11 b) napełnianych cieczą. Urządzenie wypo
sażone jest ponadto w szczelnie zamykany przewód (24) i 
pompkę (na przykład strzykawkę), które pozwalają uzyskać 
pożądane ciśnienie cieczy wewnątrz soczewek. Urządzenie 
służy do korekcji wad wzroku. Po szczelnym zamknięciu 
przewodu (24) urządzenie to nie jest już regulowane i na stałe 
służyć może indywidualnemu użytkownikowi. Wynalazek 
dotyczy również urządzenia w formie lustra o elastycznej 
membranie. 

(24 zastrzeżenia) 

Al(21) 323596 (22) 96 05 11 6(51) G02B 6/42 
G02B 6/38 

C03C 27/02 
G01J 3/02 

(31) 95 450597 (32) 95 05 25 (33) US 
(86)96 05 11 PCT/US96/06528 
(87) 96 11 28 W096/37794 PCT Gazette nr 52/96 
(71) EASTMAN CHEMICAL COMPANY, 

Kingsport, US 
(72) Buchanan Norma Lindsey, Alsmeyer Daniel 

Charles, Nelson Gregory Wayne, Edwards 
Roger Dale, Nicely Vincent Alvin 

(54) Wytrzymała optyczna sonda spektroskopowa 
(57) Opisano urządzenie sondy spektroskopowej użytecz

nej do spektroskopii ramanowskiej, w bliskiej podczerwieni, 
luminescencyjnej, ultrafioletowej lub w świetle widzialnym, które 
jest wykonane w wytrzymałej konstrukcji przy użyciu techniki 
lutowania roztopionym metalem. Opisany sposób i urządzenie 
zapewniają sondę optyczną, która jest łatwa do wytworzenia, a 
pomimo tego jest zdolna do wytrzymywania drastycznych wa
runków środowiskowych bez uszkodzenia i do tworzenia użyte
cznych wyników spektroskopowych w takich warunkach. W 
korzystnym przykładzie wykonania przedmiotowego wynalazku 
sonda optyczna (100) zawiera obudowę (101), zamkniętą przy 
jednym końcu przez końcówkę (102). Dwa typowe światłowody 
(103,104), jeden służący jako kanał pobudzania dla promienio
wania ze źródła do kompozycji, która ma być analizowana, 
a drugi stanowiący kanał zbierania do przenoszenia pro
mieniowania z napromieniowanej kompozycji do usytuowa
nego zdalnie detektora, odchodzą od powierzchni końcowej 
(105) końcówki na długości obudowy. Na powierzchni końcowej 
(105) końcówki (102) wykonana jest wnęka (106), która jest 
wypełniana roztopionym metalem lutowia, który po ochłodzeniu 
krzepnie, tworząc korek lutowia. Korek ten zawiera środki do 
mocowania i uszczelniania końców światłowodu przy powierz
chni końcowej końcówki sondy. 

(10 zastrzeżeń) 
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Al(21) 323715 (22) 96 06 05 6(51) G02F 1/15 
G02F 1/155 

(31) 95 472193 (32)95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 05 PCT/US96/08805 
(87) 96 12 19 W096/41233 PCT Gazette nr 55/96 
(71) MONSANTO COMPANY, St.Louis, US 
(72) Coleman James P. 
(54) Urządzenie i sposób modulacji światła 
(57) W skład urządzenia wchodzi optycznie przezroczysta 

eiektroda robocza (3) stykająca się z warstwą elektrolitu (2) 
oraz przeciwelektroda (4) stykająca się z tą warstwą ele
ktrolitu. Przeciwelektroda jest umieszczona poprzecznie 
do elektrody roboczej oraz toru światła przepuszczanego. 
Sposób obejmuje odwracalną rekrystalizację metalu z war
stwy elektrody, która zwiększa gęstość optyczną i zmniej
sza przepuszczalność światła. 

(9 zastrzeżeń) 

Al(21) 323727 (22)96 06 05 6(51) G03C 1/73 
C07C 225/22 

(31) 95 463187 (32)95 06 05 (33) US 
96 649754 96 05 29 US 

(86) 96 06 05 PCT/US96/08887 
(87) 96 12 12 W096/39646 PCT Gazette nr 54/96 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., 

Neenah, US 
(72) Nohr Ronald Sinclair, US; MacDonald John 

Gavin, GB 
(54) Nowe prekursory barwników 
(57) Kompozycja prekursora barwnika, znamienna tym, że 

zawiera barwnik kowalencyjnie związany z transorberem pro
mieniowania dostosowanego tak, że prekursor barwnika jest 
bezbarwny i będzie tworzył barwę gdy naświetli się go promie
niowaniem, transorber promieniowania zawierający selektywny 
pod względem długości fali sensybilizator kowalencyjnie 
związany z fotoreagentem generującym reaktywne gatunki. 
Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób wywoływania barwy i 
kompozycja zmieniająca barwę. 

(15 zastrzeżeń) 

Al (21) 316500 (22) 96 10 10 6(51) G06F 7/64 
G01B 9/04 

f71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Słówko Witold, Czepkowski Tomasz 
(54) Układ całkujący 
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ całkujący znajdują

cy zastosowanie szczególnie w urządzeniach elektronicznych 
gdzie konieczne jest analogowe całkowanie sygnałów próbko
wanych w długim okresie czasu, jak na przykład w elektrono
wych mikroskopach skaningowych. 

Układ całkujący, charakteryzuje się tym, że wyjście ukła
du dodającego (1) jest połączone z wejściem układu próbkująco 

- pamiętającego (2), którego wyjście jest połączone przez co 
najmniej jeden układ próbkująco - pamiętający (3) z wejściem 
układu dodającego (1). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 316504 (22) 96 10 11 6(51) G07C 1/00 
G07C 5/00 

(71) Centrum Rozwoju Eksploatacji Transportu 
EXPLOTRANS S.A., Kraków 

(72) Staruch Stanisław, Kruszecki Lucjan, 
Podsiadło Andrzej, Fortuna Paweł 

(54) Układ licznika raotogodzin 
(57) Układ licznika motogodzin podaje impulsy z alternatora 

(1) na wejściu układu (2), które formowane są na dzielniku 
częstotliwości (3) i przetwornika (4), które odpowiednio sterują 
pracą licznika (5) i obrotomierza (6). 

(1 zastrzeżenie) 

Al (21) 323681 (22) 95 05 24 6(51) G09B 5/00 
(86) 95 05 24 PCT/US95/06655 
(87) 96 11 28 W096/37869 PCT Gazette nr 52/96 
(75) Collins Deborah Lynn, Woodland Park, US; 

Blocker Anne Singleton, Galveston, US 
(54) Sposób i urządzenie do zautomatyzowanego 

uczenia się i oceny osiągnięć 
(57) Urządzenie, które może być komputerem cyfrowym, 

posiada wejście do odbierania odpowiedzi użytkownika, moni
tor ekranowy do zobrazowania materiału podlegającego ucze
niu się oraz elementy logiczne do sortowania pozycji. 

Sposób, który może być realizowany na komputerze 
cyfrowym obejmuje etapy zapytywania użytkownika odnośnie 
jego przekonania co do tego czy pozycje są znane czy niezna-
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ne, sortowania pozycji na grupy pozycji uświadamianych jako 
znane i nieznane oraz generowania sekwencji pozycji, które 
mają być zobrazowane. Ważną cechą niniejszego wynalazku 
jest to, że użytkownik jest testowany, jeśli chodzi o jego przeko
nanie co do tego czy pozycja jest znana lub nieznana, a nie jeśli 
chodzi o jego aktualną wiedzę. 

(32 zastrzeżenia) 

Al(21) 316352 (22) 96 10 01 6(51) G09F 23/06 
(75) Rosolowski Jarosław, Ostrołęka 
(54) Tablica reklamowa, zwłaszcza do wózków 

sklepowych 
(57) Istota tablicy polega na tym, że składa się ona z dwóch 

równoległych, odsuniętych od siebie i jednakowych płyt (1), z 
których każda jest wyposażona w środki do ich wzajemnego 
łączenia poprzez ażurową ścianę wózka. Te środki do wzaje
mnego łączenia płyt (1) mają najkorzystniej postać co najmniej 
dwóch par wpustów (2) o kształcie zbliżonym do tulei i 
wypustów (3) w kształcie kołka spasowanego z wewnętrz
nymi powierzchniami otworów wpustów (2). Wpusty i wypusty 
najkorzystniej stanowią monolityczne części płyt. Ponadto 
obrzeża każdej z płyt są ukształtowane w postaci wystających 
na zewnątrz ramek (4). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 323557 (22) 96 05 29 6(51) G10K 11/02 
(31) 95TO 446 (32) 95 05 30 (33) IT 
(86) 96 05 29 PCT/EP96/02301 
(87) 96 12 05 W096/38834 PCT Gazette nr 53/96 
(71) ZING ALI S.N.C., Aprilia, IT 
(72) Zingali Giuseppe 
(54) Akustyczny, tubowy przetwornik ze 

stożkowym dyfuzorem, mającym wykładniczy 
profil z drewna 

(57) Akustyczny, tubowy przetwornik ze stożkowym dyfuzo
rem z drewna do reprodukcji średnich i wysokich częstotliwości 
ma pojedynczy, stożkowy, kopułowy dyfuzor (1), którego prze
dnie obrzeże ma360°, a jego długość jest krótsza od największej 
średnicy dyfuzora. Do tylnej części dyfuzora (1) jest przytwier
dzone urządzenie do emisji dźwięków. 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 316398 (22) 96 10 02 6(51) G11B 5/09 
(75) Dominiak Przemysław, Sieradz; Śmiechowski 

Jarosław, Sieradz 
(54) Cyfrowy system audio (CSA) 
(57) Cyfrowy system audio jest urządzeniem elektronicznym 

służącym do przechowywania, nagrywania, odtwarzania oraz 
transmisji dźwięku (głównie muzyki). Opisywane urządzenie 
daje ogromne możliwości zapisu informacji dzięki skompreso
waniu metodą MPEG, co umożliwia ośmio - godzinny zapis 
dźwięku z jakością płyty kompaktowej. Dotychczasowe możli
wości ograniczały się do 80 minut na płycie kompaktowej i 120 
minut na kasecie magnetofonowej. Dzięki zapisowi cyfrowemu 
czas dostępu do informacji uległ znacznemu skróceniu. Pod
czas odtwarzania muzyki na przykład z radia, dzięki modemowi 
możemy wysyłać informacje np. słuchając lokalnej rozgłośni 
radiowej przesyłamy jej treść do dowolnego miejsca na kuli 
ziemskiej. Inną ważną funkcją cyfrowego systemu audio jest 
nagrywanie lub przegrywanie dźwięku przy braku wolnych ka
set. W takim przypadku wszystko co nas interesuje można 
przegrać na dysk magnetyczny (wchodzący w skład CSA) i 
zachować do czasu, gdy będziemy posiadać wolne kasety lub 
pozostawić w pamięci. Zapisane w pamięci pliki możemy kopio
wać, przesłać do drugiego urządzenia. CSA wykorzystujemy 
również do zapisu własnej informacji - jako telefon, automatycz
ną sekretarkę oraz dyktafon. 

(1 zastrzeżenie) 

Al(21) 316436 (22) 96 10 08 6(51) G16F 19/00 
G06F 157/00 

(75) Smogorzewski Jerzy, Wrocław 
(54) Sposób obiegu informacji i środków 

finansowych przy tworzeniu funduszu 
świadczeń np. emerytalnych w systemie JWS. 

(57) Sposób poiega na obiegu informacji i środków finan
sowych, dających możliwości wypłacenia osobie uczestniczą
cej w systemie JWS, świadczenia pieniężnego, zwłaszcza 
emerytalnego. 

Klient (A) dokonując transakcji handlowej (usługowej) 
(1) w placówce handlowej (usługowej) (B) otrzymuje zwrot okre
ślonego procentu środków finansowych (4). Środki te (3) są 
księgowane na koncie klienta (K) w funduszu powierniczym (D). 
Fundusz powierniczy (D) obracając posiadanym kapitałem, 
wypłaca klientowi (A), po zebraniu odpowiedniej kwoty -
świadczenia, zwłaszcza emerytury (5). 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Al(21) 322404 (22) 97 10 02 6(51) H01B 7/36 
(31)96 963955 (32)9610 03 (33) FI 
(71) Oy Sekko Ab, Porvoo, FI 
(72) Antikainen Tuomas, Turunen Harri 
(54) Kulisty znacznik i sposób jego instalowania 

na napowietrznych przewodach wysokiego 
napięcia 

(57) Znacznik ma pośrednią podporę (8), pośrodku której 
jest umieszczony szczękowy zacisk przewodu (6), a na jej koń
cach są uszy (9), do których mocuje się dwie półkule (1, 2). 
Pionowa płaszczyzna podziału półkul (1, 2) jest prostopadła do 
przewodu (6), a punkty mocowania półkul do pośredniej pod
pory (8) są równoległe do przewodu (6), dzięki czemu jest lepszy 
dostęp i łatwiejsza instalacja znacznika. Sposób polega na 
zamocowaniu pośredniej podpory (8) w poprzek przewodu (6) 
i następnie zamocowaniu do jej końców półkul (1, 2). 

(7 zastrzeżeń) 

Al(21) 323665 (22) 96 06 03 6(51) H01H 59/00 
(31) 95 952190 (32)95 06 02 (33) NO 
(86) 96 06 03 PCT/DK96/00234 
(87) 96 12 05 WO96/38850 PCT Gazette nr 53/96 
(71) LKA/S,Ballerup,DK 
(72) Pinholt Peter, Hansen Ole 
(54) Mikroprzełącznik sterowany oraz sposób 

wytwarzania i wykorzystania takiego 
mikroprzełącznika 

(57) Sterowany mikroprzełącznik zawiera zamkniętą wnękę, 
posiadającą liczne elektrody (9) kontaktowe, ruchomą część 
łączącą, mogącą wykonywać i przerywać elektryczne połącze
nia między elektrodami kontaktowymi i liczne elektrody (7, 8) 
sterujące mogące wytwarzać pole elektryczne w celu sterowania 
pozycją elementu łączącego. Element łączący jest utworzony 
przez membranę (6), która jest wyposażona w powierzchnię 
przewodzącą i która dzieli wnękę na dwie podwnęki (4, 5). 
Przedstawiony jest ponadto sposób wykonywania takiego 
mikroprzełącznika. Mikroprzełącznik może być użyty do regu
lacji zasilania urządzeń dołączonych do źródła napięcia ele
ktrycznego i do sterowanego zdalnie dołączania i odłączania 
urządzeń elektrycznych. 

(20 zastrzeżeń) 

Al(21) 316458 (22) 96 10 09 6(51) H01L 21/31 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

Warszawa 
(72) Jabłoński Wiesław, Grabowski Marek, 

Górska Marianna 
(54) Sposób wytwarzania przyrządu 

półprzewodnikowego zawierającego szklane 
obszary dielektryczne 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
przyrządu półprzewodnikowego zawierającego szklane ob
szary dielektryczne, stosowane jako obszary konstrukcyjne i 
pasywujące. W sposobie tym po wytworzeniu w płytce półprze
wodnikowej obszarów złącz o odpowiedniej konstrukcji wytwa
rza się na jej powierzchni warstwę materiału dielektrycznego, 
korzystnie termicznego dwutlenku krzemu o grubości co naj
mniej 100A , po czym na jej powierzchni wytwarza się szklaną 
warstwę dielektryczną, stosując metodę szkło - materiał fotore-
zystywny. Następnie znanymi sposobami trawienia i metalizacji 
wytwarza się przyrząd półprzewodnikowy zawierający szklane 
obszary dielektryczne. W procesach fotolitografii używa się jako 
materiału foto rezystywnego emulsji pozytywowej o lepkości 
400 - 450 cPs, maska styka się z warstwą materiału fotorezy-
stywnego znajdującą się na powierzchni szklanych obszarów 
dielektrycznych. Odległość między maską, a naświetlanym 
obszarem równa jest w przybliżeniu grubości szklanej warstwy 
dielektrycznej, a czas naświetlania należy wydłużyć w stosunku 
do standardowych proccesów o co najmniej 20%. 

(3 zastrzeżenia) 
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Al(21) 316459 (22) 96 10 09 6(51) H01L 21/31 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

Warszawa 
(72) Grabowski Marek, Jabłoński Wiesław, 

Górska Marianna 

(54) Sposób wytwarzania na podłożach 
półprzewodnikowych szklanych obszarów 
dielektrycznych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania na 
podłożach półprzewodnikowych szklanych obszarów diele
ktrycznych. W sposobie tym mieszaninę zawierającą około: 
40%wagowych proszku szklanego, 45% wagowych materiału 
fotorezystywnego oraz 15% wagowych rozcieńczalnika materia
łu fotorezystywnego nakłada się na uprzednio wygrzane przez 
co najmniej 15 minut w temperaturze 50-200°C podłoże. Proces 
nakładania prowadzi się z prędkością od 1000 - 3000 obrotów 
na minutę, przez co najmniej 10 sek. Następnie podłoże z 
warstwą mieszaniny poddaje się suszeniu w suchym powietrzu 
najpierw przez co najmniej 20 minut, w temperaturze pokojowej, 
a potem przez co najmniej 30 minut w temperaturze niższej o co 
najmniej 20°C od temperatury hartowania zastosowanego ma
teriału fotorezystywnego. Po wysuszeniu naświetla się przez 
odpowiednią maskę i wywołuje obszary nienaświetlone nałożo
nej warstwy, przy czym proces wywoływania jest prowadzony 
dwustopniowo odpowiednio w roztworach: najpierw w węglo
wodorze a następnie w eterze butylowym. Następnie pozostałą 
na podłożu półprzewodnikowym warstwę mieszaniny wypala 
się i stapia w obecności tlenu. Do przygotowania mieszaniny 
używa się proszku szklanego o początkowej granulacji takiej, że 
co najmniej 90% ziaren ma średnice mniejsze od 25 

(3 zastrzeżenia) 

Al(21) 323714 (22) 96 06 05 6(51) H01M 10/50 
(31) 95 473894 (32)95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 05 PCT/US96/08812 
(87) 96 12 19 W096/41394 PCT Gazette nr 55/96 
(71) DURACELL INC., Bethel, US 
(72) Ramaswami Karthik, Chi Ignacio, Kuo Han 

C., Todino Christa 
(54) Sposób ulepszania ogniw litowych 
(57) Efektywność warstwy pasywacyjnej doładowywanego 

ogniwa litowego zwiększa się przez ogrzewanie naładowanego 
ogniwa i przechowywanie naładowanego ogniwa w ciągu okre
ślonego z góry okresu czasu. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 316370 (22) 96 10 01 6(51) HOIR 13/00 
(75) Łysogórski Krzysztof, Gliwice 
(54) Gniazda wtyczkowe 
(57) Przedmiotem wynalazku są gniazda wtyczkowe w 

układzie linearnym, utworzonym przez połączone korytka róż
nej długości, w których są umieszczone w niewielkich odstę
pach gniazda wtyczkowe. Na spodzie korytek są przewody 
elektryczne w formie metalowych listew, do których przylu-
towane są elementy stykowe, dające zestyk z wtyczkami. 
W instalacji jednofazowej są trzy listwy, a w trójfazowej pięć. 
Wynalazek eliminuje niedogodności dotychczasowej pun
ktowej instalacji gniazd wtyczkowych oraz stosowania 
przedłużaczy. 

(1 zastrzeżenie) 

J PATENTOWEGO 61 
Al(21) 319547 (22) 97 04 18 6(51) HOIT 4/00 

(31) 96 963954 (32) 96 10 03 (33) FI 
(71) Oy Sekko Ab, Porvoo, FI 
(72) Antikainen Tuomas 
(54) Ochronnik przepięciowy z przyłączem dla 

niskonapięciowych izolowanych przewodów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest ochronnik przepięciowy 

z przyłączem dla izolowanych niskonapięciowych przewodów 
elektrycznych. Przyłącze (2) ma zęby (7), które przebijają izola
cję i penetrują w głąb przewodu tak, że zapewniają elektryczne 
połączenie. Ochronnik przepięciowy (3) ma złącze przewodu 
uziemienia (4). Ochronnik przepięciowy (3) jest rozłącznie połą
czony z przyłączem (2) poprzez połączony z ochronnikiem 
przepięciowym (3) gwintowany trzpień (11) wkręcony w gwinto
wany otwór (10) umieszczony w obudowie przyłącza (2) tak, 
że zapewnione jest rozłączne, elektryczne i mechaniczne po
łączenie i rozłączenie ochronnika przepięciowego (3) bez 
konieczności rozłączania przyłącza (2) od izolowanego przewo
du elektrycznego. 

(3 zastrzeżenia) 

Al (21) 322487 (22) 97 10 08 6(51) H02G 15/10 
(31) 96 964296 (32) 96 10 10 (33) NO 
(71) A/S ELEKTROKONTAKT, Sandvika, NO 
(72) Huse Per, Bye Petter A, Ellingsen Bj0rn, 

Rundhaug Knut T. 
(54) Skrzynka instalacyjna 
(57) Skrzynka dla instalacji elektrycznych dla montowania 

na powierzchni ściany obejmuje korpus z dnem (1) oraz korzy
stnie cztery ścianki (2, 4, 6, 8), tworząc pojemnik dla przyjęcia 
wkładu (10) mającego elektryczne elementy funkcyjne, takie jak 
mechanizm przełącznika, elementy przyłączeniowe lub ele
menty gniazdka elektrycznego, oraz płytę montażową (3) dla 
zamocowania do ściany oraz pokrywę dla zamknięcia tego 
pojemnika. Co najmniej jedna z dwóch przeciwległych ścianek 
(6, 8) korpusu jest odchylona w kierunku ku górze i na zewnątrz 
względem dna (1), awkład (10) co najmniej u góry ma pomiędzy 
przeciwległymi ściankami (6, 8) szerokość lub długość większą 
od odpowiednio szerokości lub długości dna (1). 

(6 zastrzeżeń) 



62 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 8 (634) 1998 

Al(21) 323634 (22)96 05 07 6(51) H02G 15/013 
H02G 15/113 

(31) 95 257 (32) 95 05 10 (33) AT 
95 1174 95 07 11 AT 

(86) 96 05 07 PCT/AT96/00090 
(87) 96 11 14 WO96/36096 PCT Gazette nr 50/96 
(75) Friedl Walter, Hagenbrunn, AT 
(54) Mufa 
(57) Mufa składa się z dwóch półskorup (2), które obejmują 

przestrzeń przystosowaną do umieszczenia w niej połącze
nia kablowego, przy czym każda półskorupa (2) ma krawędź 
ukształtowaną w postaci kołnierza (2a); uszczelnieniawzdłużne-
go (3), które jest umieszczone w rowku wykonanym w kołnierzu 
jednej z półskorup (2) i po skręceniu obu półskorup (2) śrubami 
(4), uszczelnia szczelinę pomiędzy kołnierzami obu półskorup 
(2); króćcy (2b, 2c, 2d), posiadających odcinki, które są dopa
sowane do półskorup i rozprężają się od wewnątrz, przy czym 
króćce te, posiadają otwory do przeprowadzenia kabli i do 
osadzenia w nich e'ementow uszczelniających (5,15,25), które 
są przewidziane, aby uszczelnić jednym końcem kabel wzglę
dem króćców (2b, 2c, 2d), a drugim końcem uszczelnić króćce 
(2b, 2c, 2d) względem mufy. Zabezpieczenie połączenia kablo
wego przed każdym rodzajem obciążenia mechanicznego, w 
tym naprężeń rozciągających lub skręcających, zostało osiąg
nięte przez to, że co najmniej w jednej półskorupie (2) znajdują 
się odpowiednio ukształtowane urządzenia mocujące (7, 17, 
27), które są przewidziane do unieruchomienia łączonego kab
la, które perferencyjnie mają wymienne elastyczne wkładki dla 
kabli o różnych średnicach. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 323640 (22) 97 04 16 6(51) H02K 21/22 
H02K 9/00 

(31) 96 19614862 (32) 96 04 16 (33) DE 
(86) 97 04 16 PCT/IB97/00412 
(87) 97 10 23 W097/39515 PCT Gazette nr 45/97 
(71) ABB DAIMLER-BENZ 

TRANSPORTATION (TECHNOLOGY) 
GMBH, Berlin, DE 

(72) Bork Michael 
(54) Maszyna elektryczna 
(57) W maszynie poprzecznostrumieniowej są umieszczone 

magnesy trwałe (12) na zamkniętych, magnetycznie miękkich 
pierścieniach (13) w wirniku (1). Przy tym dla każdej fazy maszy
ny poprzecznostrumieniowej są przewidziane dwa, odsunięte 
osiowo i odizolowane od siebie, pierścienie (13), w których 
prowadzony ponadto poprzecznie strumień główny jest prowa
dzony wyłącznie podłużnie a więc w kierunku obwodu maszyny. 
Takie wykonanie dla wirujących, trwale wzbudzonych maszyn 
poprzecznostrumieniowych powoduje w efekcie wyraźne 
uproszczenie produkcji w stosunku do dotychczasowych pro
jektów. Liczbę faz maszyny można tu wybierać dowolnie, przy 
czym stosuje się zwłaszcza wykonanie trójfazowe ze względu 
na możliwość stosowania standartowych przetwornic. Według 
wynalazku możliwe są zarówno wirniki wewnętrzne jak i zew
nętrzne, przy czym ten ostatni wariant pozwala na stosowanie 
szczególnie prostej techniki nawijania. Dzięki podłużnemu pro
wadzeniu strumienia w wirniku przy niezmienionym przepływie 
w stojanie skraca się obwód magnetyczny i zaoszczędza mag
netycznie miękki materiał. Zamknięcie zwrotne dla magnesu 
trwałego może być wykonane w postaci pakietu blach co zmniej
sza straty prądów wirowych w wirniku powodowane działaniem 
zwrotnym wirnika. Dodatkowo upraszcza się instalowanie płytek 
magnetycznych. 

(12 zastrzeżeń) 

Al (21) 323742 (22) 96 06 05 6(51) H04B 1/38 
G11B 31/00 

(31) 95 469655 (32)95 06 06 (33) US 
(86) 96 06 05 PCT/SE96/00741 
(87) 96 12 12 W096/39753 PCT Gazette nr 54/96 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGETLM 

ERICSSON (publ), Sztokholm, SE 
(72) Stein Per Anders Lennart 
(54) Elektroniczny system łączności 
(57) Typowe urządzenie telekomunikacyjne (410) dyspo

nuje informacją numeryczną doprawadzaną do wyświetlacza 
(414). Urządzenie telekomunikacyjne (410) jest zmodyfikowane 
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poprzez dodanie portu modułu dla modułu telekomunikacyjne
go (31). Moduł telekomunikacyjny (31) odbiera informację nu
meryczną, która jest doprowadzana do wyświetlacza (414), oraz 
przesyła tę informację numeryczną w postaci sygnałów 
danych do jednej z licznych zestandaryzowanych sieci 
telefonii bezprzewodowej. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 316409 (22) 96 10 04 6(51) H04L 17/02 
A61B 5/0428 

(75) Engler Stanisław, Warszawa 
(54) Cyfrowy nadajnik telefoniczny sygnału EKG 
(57) Cyfrowy nadajnik telefoniczny sygnału EKG, pokazany 

na rysunku, do badania przez telefon chorych na serce, jest 
kieszonkowym urządzeniem o zasilaniu bateryjnym. Cyfrowy 
nadajnik sygnału EKG jest wielokanałowym urządzeniem (dwu
nasto- odprowadzeniowym) z cyfrową transmisją danych 
kablem telefonicznym. Dzięki zastosowaniu opto-złącza istnieje 
możliwość połączenia nadajnika EKG kablem z linią telefonicz
ną. Nadajnik po włączeniu zasilania wysyła automatycznie nu
mer identyfikacyjny pacjenta, zapewniając szybkie odnalezienie 
danych pacjenta w komputerze centrali przytrzymującej zgło
szenia. Użycie przez chorego przycisku "ALARM", powoduje 
wysłanie kodu alarmowego, świadczące o krytycznym stanie 
chorego i konieczności interwencji karetki pogotowia. Zastoso
wanie cyfrowej transmisji danych w nadajniku EKG pozwala na 
łatwe przesyłanie sygnału wyjściowego drogą radiową (łącz
ność karetka pogotowia - centrala) lub siecią energetyczną 
(monitoring chorych na salach w szpitalach, bez okablowania 
obiektu). 

(4 zastrzeżenia) 

Al(21) 323631 (22) 96 05 01 6(51) H04N 5/913 
(31) 95 438155 (32) 95 05 09 (33) US 
(86) 96 05 01 PCT/US96/06138 
(87) 96 U 14 W096/36174 PCT Gazette nr 50/96 
(71) MACROVISION CORPORATION, 

Sunnyvale, US 
(72) Quan Ronald, Ryan John O. 

(54) Sposób i urządzenie do anulowania 
oddziaływania modyfikacji impuisu 
synchronizacji koloru na sygnał wizyjny 

(57) W znanym procesie z zakłóceniami barwnymi służącym 
do uniemożliwienia zapisu sygnałów wizyjnych, impuls koloru 
każdej linii aktywnej wizji zostaje zmodyfikowany tak, że wszel
kie następne zapisywanie na taśmie wizyjnej sygnałów wizji 
powoduje wystąpienie zmian w wierności oddawania kolorów, 
które objawiają się w postaci niepożądanych smug lub pasm 
wadliwego koloru. Ten proces z zakłóceniami barwnymi anuluje 
się dopiero przez określenie lokalizacji linii wizyjnych z zakłóce
niami barwnymi, albo w wyniku uprzednich eksperymentów, 
albo przez detekcję bieżącą. Następnie niektóre lub wszystkie 
linie zawierające impulsy koloru z zakłóceniami barwnymi mo
dyfikuje się dla zapewnienia zapisywalności. Modyfikacja taka 
odbywa się różnymi sposobami, włącznie z przesuwaniem fazy 
impulsów koloru z zakłóceniami barwnymi do otrzymania fazy 
właściwej, wymianą niektórych lub części konkretnych impul
sów koloru z zakłóceniami barwnymi, tak aby uniemożliwić ich 
oddziaływanie i mieszaniem impulsu koloru z zakłóceniami 
barwnymi z impulsami koloru z zakłóceniami barwnymi o 
poprawnej fazie, dla wyeliminowania większości lub całości 
istniejącego błędu fazowego. W innych wersjach zmodyfikowa
ne impulsy koloru z zakłóoeniami barwnymi są anulowane przez 
modyfikację impulsowych sygnałów synchronizacji poziomej 
bezpośrednio poprzedzających zmodyfikowane impulsy koloru 
z zakłóceniami barwnymi, które nie zostają wykryte przez mag
netowid, a zatem nie wykazują żadnego oddziaływania. 

(68 zastrzeżeń) 

Al(21) 323682 (22) 95 06 02 6(51) H04Q 7/38 
H04B 7/26 

(86) 95 06 02 PCT/US95/07037 
(87) 96 12 05 WO96/39002 PCT Gazette nr 53/96 
(75) Gavrilovich Charles D., Naperville, US 

(54) Ruchomy system łączności radiowej z 
ruchomą stacją bazową 

(57) Ruchomy system łączności wykorzystuje ruchome sta
cje (30, 40) bazowe, poruszające się w kierunku przepływu 
ruchu wzdłuż drogi. Ruchoma stacja bazowa ma łączność z 
nieruchomymi portami radiowymi dołączonymi do urzędu 
furtki. Wiele ruchomych stacji (30,40) bazowych rozmieszczo
ne jest w odstępach na zamkniętej pętli i porusza się wraz ze 
strumieniem ruchu wzdłuż jednej jezdni (10) na jednej gałęzi 
pętli i wraz ze strumieniem ruchu na drugiej jezdni (15) w 
drugiej gałęzi pętli. 

Ruchome stacje (30, 40) bazowe mają łączność z 
wieloma nieruchomymi portami radiowymi połączonymi po
przez łącze przesyłania sygnałów z urzędem furtki, który z 
kolei dołączony do sieci przewodowej. 

Każda z ruchomych stacji bazowych jest wyposażona 
w parę anten kierunkowych, z których jedna jest skierowana na 
strumień ruchu, a druga jest skierowana na nieruchome porty 
radiowe. 

(23 zastrzeżenia) 
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Al(21) 316426 (22) 96 10 04 6(51) H05H 13/00 
(71) Instytut Fizyki Jądrowej 

im.H.Niewodniczańskiego, Kraków 
(72) Schwabe Jerzy, Balmas Andrzej 
(54) Sposób formowania przestrzennej struktury 

pola magnetycznego w centralnej strefie 
akceleracji cyklotronów izochronicznych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób formowania prze
strzennej struktury pola magnetycznego w centralnej strefie 

akceleracji cyklotronów izochronicznych w celu uzyskania 
dokładnej optymalizacji parametrów wyprowadzonej wiązki 
cząstek. Rozwiązanie polega na specyficznej konstrukcji kom
pletów pierścieni ferromagnetycznych (6) posiadających otwory 
(5), których pierścienie przesuwne (2) przesuwane są obrotowo 
pokrętłem (3) względem pierścieni nieprzesuwnych (1) w 
centralnej strefie cyklotronu, rozmieszczonych nad spiralami 
magnetycznymi (8), powodują płynne i nieskokowe zmiany 
strumienia magnetycznego w płaszczyźnie akceleracji, co 
umożliwia dokładną optymalizację parametrów wiązki akce-
lerowanych cząstek dzięki czemu uzyskuje się większą jej 
intensywność oraz optymalne warunki jej ekstrakcji przy zmniej
szonym zużyciu energii elektrycznej. 

(4 zastrzeżenia) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Ul(21) 105409 (22) 96 10 08 6(51) A21C 13/00 
(75) Pakosz Danuta, Sanok; Sośnicki Robert, 

Sanok 
(54) Urządzenie do uzdatniania ciasta do wypieku 

wyrobów 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do uz

datniania ciasta, z którego wypieka się wyroby. Urządzenie 
wyposażone jest w zbiornik (1), na którym umieszczone są 
pokrywy zamykające (7, 8, 9, 10), zaś przed wejściem siatki 
transportowej (18) znajduje się wałek napędzający, zębaty (14), 
obok którego znajduje się wałek pomocniczy (15). 

(4 zastrzeżenia) 

Ul (21) 105374 (22) 96 10 01 6(51) A47C 4/38 
(71) TEX-MODA Sp. z o.o., Bielsko-Biała 
(72) Kamiński Adam 
(54) Krzesło składane 
(57) Krzesło składane składa się z dwóch dłuższych elemen

tów (1) osadzonych pionowo podstawą dolną w obsadzie (2), 
zaś na jednej trzeciej ich części górnych osadzono elastyczne 
oparcie (3), unieruchomione wkrętem (4). Część dolną krzesła 
stanowi osiem jednakowej długości elementów (5) połączonych 
ze sobą parami w połowie swej długości nitem osadzonym w 
przelotowym otworze, a końce elementów (5) parami przegubo
wo poprzez trzpień (8) osadzone są w obsadach (2), natomiast 
na górnych obsadach (2) części siedzenia osadzone jest elasty
czne siedzenie (9) unieruchomione elementem (10) o półkoli
stym łbie. Obsada (2) o kształcie prostopadłościanu o podstawie 
kwadratowej ma pionowe krawędzie zaokrąglone dużym pro
mieniem, zaś górna podstawa obsady (2) ma dwa prostokątne 
wybrania, których osie podłużne tworzą ze sobą kąt prosty, oraz 
przelotowy otwór osadzony pionowo do podstawy, a trzpienie 
(8) osadzone są w otworach i zabezpieczone nakrywką ze 
śrubą. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 105919 (22) 97 0115 6(51) A47C 17/22 
(23) 96 10 08 MTP DOMEXPO 
(71) Lubuskie Fabryki Mebli, Świebodzin 
(72) Jochimek Janusz 
(54) Mebel dwufunkcyjny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mebel, który w 

zależności od potrzeb jest meblem do siedzenia lub leżenia. 
Mebel dwufunkcyjny składa się ze stelaża z siedziskami (1 ) i (1 '), 
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połączonych obrotowym elementem (3) w kształcie koła. Ele
ment (3) ma ramiona z zachodzącymi na siebie wierzchołkami, 
które mocowane są współosiowo i centrycznie na trzpieniu. 

(4 zastrzeżenia) 

(21) 105410 (22) 96 10 08 6(51) A47G 19/22 
(75) Kotlińska Ewa, Andrespol; Kotliński 

Roman, Andrespol; Majda Leszek, Ksawerów 
(54) Nóżka kielicha 
(57) Przedmiotem wzoru jest nóżka kielicha przeznaczona 

do osadzania czary kielicha. Nóżka kielicha (1 ) posiada w górnej 
części na wewnętrznej ścianie zaczepy (2) służące do mocowa
nia czary kielicha. Wewnątrz nóżki dzielonej na część górną (3) 
i część dolną (4) ze stopką (5) znajduje się tuleja (6) zakończona 
u góry przezroczystą płytką (7), zaś na dole zakrętką (8); we
wnątrz tulei (6) umieszczone jest źródło prądu (9) osadzone w 
obejmie (10) kontaktującej się ze sprężyną (11), na której osa
dzona jest żarówka (12). Na nóżce może być umieszczony 
pieścień (13). Ponadto nóżka może stanowić jednolitą całość ze 
stopką kielicha (5). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 107220 (22) 97 10 23 6(51) A47J 47/18 
(71) Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych 

ŚWIATOWIT S.A., Myszków 
(72) Juda Antoni, Kopeć Bonifacy, Kustrzyński 

Wojciech, Musialik Wojciech, Nocuń 
Wojciech, Fereniec Stefan, Kwoka Ryszard 

(54) Wiadro metalowe 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wiadro metalowe, 

znajdujące zastosowanie w budownictwie oraz w gospodar
stwie domowym, szczególnie w gospodarstwach rolniczych. 
Wiadro, składające się z korpusu (1), połączonego z dnem (2) 
oraz z pałąka (3), podwieszanego na dwóch uchwytach (8), 
charakteryzuje się tym, że wywinięte i zakleszczone ze sobą 
krawędzie korpusu (1) i dna (2) wzmocnione są zewnętrznym, 
obwodowym pierścieniem (4), który sczodzi nieco poniżej ob
rzeża dna (2). Pierścień ten połączony jest na zakładkę (5), na 
której wykonane są dwa plastyczne przetłoczenia (6) oraz dwa 
dalsze, dodatkowe przetłoczenia, rozmieszczone symetrycznie 
i umiejscowione nad wywiniętymi krawędziami korpusu (1) i 
dna (2). Również uchwyty (8), do których podwieszany jest 
pałąk (3), połączone są z korpusem (1) przy pomocy plastycz
nych przetłoczeń. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105375 (22) 96 10 01 6(51) A47L 23/02 
(75) Zięba Witold, Kraków 
(54) Urządzenie do mycia i suszenia butów 
(57) Urządzenie do mycia i suszenia butów posiada płytę (1), 

w którą wmontowany jest silnik (2). Silnik (2) poprzez prze
kładnię pasową (3) napędza wał (4), na którym osadzone są 
dwie szczotki: jedna szczotka (6) o konstrukcji walcowej, druga 
szczotka (7) w kształcie pędzla. Wał (4) przymocowany jest na 
płycie (1) za pomocą łożysk (5), a całość przyspawana jest do 
podstawy (8), 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul (21) 105427 (22) 96 10 12 6(51) A61B 17/58 
A61B 5/05 

(71) Charkiewicz Mikołaj, Lewickie 
(72) Charkiewicz Mikołaj, Kownacki Grzegorz 
(54) Zestaw wyciągu szkieletowego 
(57) Zestaw wyciągu szkieletowego charakteryzuje się tym, 

że klamra (2) wyciągu składa się z dwóch ramion (A, B) z 
prowadnicami (C, D), połączonymi śrubą ustawczą (5). Ramiona 
(A, B) posiadają na zewnątrz osiowe występy (E), na których 
osadzone są wahliwie zaczepy cięgien (7, 8). Cięgna (7, 8) 
umocowane są przeciwległymi końcami w wieszaku (9), do 
którego umocowana jest linka wyciągu (11). Do prowadnicy (D) 
umocowany jest przesuwnie zabierak. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul (21) 105420 (22) 96 10 10 6(51) A61G 15/02 
(71) Kłósak Krzysztof, Żywiec; Mędrek Piotr, 

Pewel Mała; Janota Andrzej, Żywiec 
(72) Lach Tomasz 
(54) Fotel dentystyczny 
(57) Oparcie (7) fotela dentystycznego wyprofilowane jest w 

kształcie trapezu równoramiennego i u dołu, po obu bokach 

posiada wcięcia (10). Na powierzchni bocznej ma zamocowaną 
konsolę (11) układu sterowania mechanizmem fotela, a na prze
ciwległym boku ma zamocowane oparcie (12) pod rękę, które 
utrzymywane jest w stałej pozycji przez ramię (13) bez względu 
na wielkość kąta rozwarcia pomiędzy oparciem (7), a siedzi
skiem (5). Oparcie (7) z siedziskiem (5) połączone jest za pomo
cą wygiętego na zewnątrz łącznika (9), a fotel umieszczony jest 
na asymetrycznej względem niego podstawie (1), wyprofilowa
nej w kształcie litery "J". 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 105393 (22) 96 10 04 6(51) A62B 9/02 
(75) Jaszczyński Ryszard, Łódź; Wałęsiński 

Włodzimierz, Łódź 
(54) Zawór wydechowy półmaski ochronnej 
(57) Zawór wydechowy półmaski ochronnej posiada pier

ścieniowe gniazdo (1) ze środkową tulejką (2), łączącą się z 
pierścieniem gniazda poprzez promieniowe ramiona (3), elasty
czny krążek (4) zamykający i kosz (5) osłonowy w postaci stożka 
ściętego, osadzonego cylindryczną częścią otworu w podstawie 
na cylindrycznej części gniazda, przy czym gniazdo i kosz 
osłonowy mają wyprowadzone z ich podstaw odpowiadające 
sobie kołnierze, a ze sklepienia kosza osłonowego wyprowa
dzony jest do jego wnętrza drążony stożek zakończony kołkiem 
(6) wchodzącym w otwór tulejki gniazda. Z kołnierza kosza (5) 
osłonowego wprowadzone są rozmieszczone symetrycznie na 
obwodzie kołki (11), które wchodzą do odpowiadających im 
otworów w kołnierzu gniazda (1), przy czym wystające z tych 
otworów końce kołków (11 ) w złożeniu są zaprasowane, tworząc 
połączenia nitowe. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 105417 (22) 96 10 09 6(51) A63F 9/10 
(75) Pełka Radosław, Zielona Góra 
(54) Układanka logiczna 
(57) Układanka logiczna, będąca zabawką, składającą się z 

kwadratowej obramowanej podstawki, na powierzchni której 
ułożonych jest szesnaście przylegających do siebie kwadrato
wych płytek, usytuowanych w czterech rzędach po cztery płytki 
w każdym rzędzie, znamienna tym, że powierzchnia pierwszej 
płytki (1) to w 3/4 niebieski trapez (17) i 1/4 czerwony trójkąt 
prostokątny (18), powierzchnia drugiej płytki (2) to w 3/4 czer
wony trapez (19) i 1/4 niebieski trójkąt prostokątny (20), powie
rzchnia trzeciej i czwartej płytki (3, 4) to w 3/4 czerwony trapez 
(21, 23) i 1/4 żółty trójkąt prostokątny (22, 24), powierzchnia 
piątej płytki (5) podzielona jest na dwa takie same prostokąty w 
kolorach żółtym (25) i czerwonym (26), powierzchnia szóstej 
płytki (6) jest jednolita w kolorze czerwonym, powierzchnia 
siódmej płytki (7) to w 1/2 żółty prostokąt (27), w 1/4 czarny 
trójkąt prostokątny (28) i w 1/4 żółty trójkąt prostokątny (29), 
powierzchnia ósmej płytki (8) posiada żółte tło (30) z umiesz
czonym na nim małym trójkątem równoramiennym w kolorze 
czarnym (31) i małym półkolem w kolorze niebieskim (32), 
powierzchnie pozostałych ośmiu płytek (9,10,11,12,13,14,15, 
16) posiadają wzory, będące zwierciadlanym odbiciem wzorów 
pierwszych ośmiu płytek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 107166 (22) 97 10 14 6(51) A63J 1/02 
(75) Bochenek Janina, Zabrze; Bochenek 

Tomasz, Tarnowskie Góry 

(54) Zawieszenie tel fotograficznych 
(57) Zawieszenie teł fotograficznych służące do podnosze

nia i opuszczania powierzchni dekoracyjnych, stosowanych w 
trakcie wykonywania zdjęć w studiach filmowych, ma oś (1) 
zamocowaną na tulejach rozprężnych (9,15) w napędzie czyn
nym (3) i napędzie biernym (4). Oba napędy (3,4) zamocowane 
są do ściany lub konstrukcji nośnej za pomocą uchwytów (5) z 
poprzeczkami (6) itulei (7, 8). Napęd czynny (3) ma jednostkę 
napędową (21) ze sprzęgłem stałym i jest połączony przewodem 
ze skrzynką sterującą. Sprzęgło stałe składa się z członu lewego 
(19), członu prawego (29) oraz kostki dociskanej elementem 
sprężystym do jednego z tych członów. W zależności od ko
mend podawanych z pilota na skrzynkę, oś (1) rozwija lub zwija 
wybrany arkusz tła (2). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 

Ul(21) 105370 (22) 96 10 02 6(51) B01D 25/22 
(71) Fiszer Zdzisław, Brodnica 
(72) Fiszer Zdzisław, Wowk Józef 
(54) Filtr otwarty 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest filtr otwarty, dwu

komorowy, mający komory filtracyjne rozdzielone przegrodą. 

Filtr otwarty, dwukomorowy wyposażony jest w stopę 
rozprowadzającą (3), składającą się z kierownicy, połączonej 
z odcinkiem rury, zakończonej kołnierzem. 

Stopa rozprowadzająca (3) zamocowana jest do prze
grody (4), rozdzielającej komory filtracyjne (1, 2). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 105384 (22) 96 10 02 6(51) B02C 13/28 
(71) Zakłady Górniczo-Hutnicze ORZEŁ 

BIAŁY SA, Bytom 
(72) Bacik Gerard, Hintz Henryk 
(54) Kruszarka udarowa 
(57) Kruszarka udarowa ma pomiędzy korpusem (1), a kra

wędzią leja nadawczego (11) zukosowanie (12) oraz młotki (7) 
o dwustronnych ostrzach atakujących (12). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 105411 (22) 96 10 08 6(51) B21D 28/26 
(75) Różycki Leszek, Łódź 
(54) Wykrojnik drukarski 
(57) Wykrojnik drukarski, do wykrawania przedniej krawędzi 

stron skorowidza, składa się z podstawy (1), która jest wyposa
żona w krawędź tnącą (2) oraz docisku (3), który dociska pod
stawę (1) do stosu płytek ustalających (4) i ograniczającej całość 
ramy (5). Kształt krawędzi tnącej (2) wykrojnika odpowiada 
kształtowi przedniej krawędzi strony skorowidza. Usuwając ze 
stosu kolejne płytki ustalające (4) uzyskuje się efekt przemiesz
czenia krawędzi tnącej w położenia odpowiadające kształtem 
kolejnym stronom skorowidza. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105407 (22) 96 10 08 6(51) B23Q 11/00 
(75) Grzesiński Marek, Kielce 
(54) Myjnia 
(57) Myjnia składa się z osłoniętego stołu (1), mającego 

postać zamkniętego, kołnierzowego zbiornika z otworem prze
lotowym (5). Górna powierzchnia stołu (1) ma postać sita (6), 
zaś wnętrze stanowi zbiornik szlamu. Myjnia wyposażona jest w 
pompę tłoczącą (2) oraz w przewód (3), doprowadzający ciecz 
myjącą i zakończony pędzlem (4). Otwór przelotowy (5) jest 
dostosowany do otworu wlewowego wymiennego pojemnika 
(9) z cieczą myjącą, umieszczonego po niżej myjni. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105362 (22) 96 10 01 6(51) B30B 1/26 
B42C 13/00 

(71) Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa; 
Faber Wiesław, Warszawa 

(72) Faber Wiesław 
(54) Wielkoformatowa prasa introligatorska 
(57) Wielkoformatowa prasa introligatorska do wykonywa

nia wszelkich zabiegów, związanych z prasowaniem obiektów 
o dużym formacie, mająca zastosowanie w małych zakładach 
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introligatorskich, składa się z dwóch płyt: ruchomej górnej (2) i 
zamocowanej na stałe dolnej (1). Płyty (1, 2) są osadzone na 
dwóch kolumnach (3), gdzie płyta górna (2) ma regulowane 
obciążenie, a dolna (1) jest wyposażona w układ zabezpie
czający. 

(1 zastrzeżenie) 

U3(21) 105423 (22) 96 10 11 6(51) B42D 1/00 
(61) 100761 
(75) Wielgus Edward, Kraków; Wielgus 

Grzegorz, Kraków 
(54) Książka 
(57) Książka zawiera okładkę (1) i blok (2) zadrukowanych 

arkuszy oraz wkładkę, którą stanowi odejmowalny fragment jej 
bloku (2), zawierający miniaturę książki w postaci zadrukowa
nych kart (3) z zaznaczonymi liniami cięcia (6) i liniami zagięcia 
(7). Udoskonalenie rozwiązania polega na zaopatrzeniu arkuszy 
wkładki w zapasową linię cięcia (4), usytuowaną w niewielkim 
oddaleniu wzdłuż krawędzi arkusza i wyznaczającą języczki (5) 
przylegające do krawędzi kart (3) miniatury. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul (21) 106939 (22) 97 08 04 6(51) B42D 15/08 
(75) Ciesielski Zbigniew, Pabianice; Kłys 

Zbigniew, Pabianice 
(54) Karta pocztowa 
(57) Karta pocztowa służy do przesyłania informacji drogą 

pocztową przy zachowaniu tajności zapisanej na niej informacji 
łącząc w sobie cechy tradycyjnej karty pocztowej oraz przesyłki 
listowej. Karta pocztowa wykonana jest z dwu lub więcej części 
łączonych ze sobą na powierzchniach (1 ), korzystnie klejem. Na 
obwodzie, w pewnej odległości od brzegu, karta posiada nacię
cie (2) korzystnie perforację, ułatwiającą dostęp do treści. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul (21) 105391 (22) 96 10 04 6(51) B62B 1/04 
(71) Grabowski Stanisław, Bydgoszcz 
(72) Grabowski Marek 
(54) Składany wózek bagażowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest składany wózek 

bagażowy, nadający się do ręcznego względnie rowerowego 
transportu przedmiotów o niewielkim ciężarze. Istota wózka 
polega natym, że ścianę boczną wyznacza profilowany element 
(2), osadzony w pochwie (8), którego końce usytuowane są w 
gniazdach (9) uchwytu (7). 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 105378 (22) 96 10 02 6(51) B62D 33/04 
(71) Zakład Nadwozi Chłodniczych IGLOOCAR, 

Dębica 
(72) Smykla Marian, Łucarz Anatol, Wielgosz 

Stanisław, Tkacz Krzysztof 
(54) Nadwozie samochodu ciężarowego 
(57) Nadwozie ma obrzeża (5, 4) ościeżnicy (2) i płata 

drzwiowego (1) o kształcie podobnym do zetowników, tworzą
cych labiryntową szczelinę (6), z których zetownik obrzeża (4) 
płata drzwiowego (1) ma rozwartokątną bruzdę (7), do której 
przytwierdzona jest wypukła, elastyczna uszczelka (9), a zetow
nik obrzeża (5) ościeżnicy (2) ma odpowiadający tej bruździe 
ostrokątny garb (8), zwężający szczelinę (6) i wgniatający wypu
kłość uszczelki (9), przy czym pod zewnętrzną krawędzią obrze
ża (5) ościeżnicy (2) umieszczony jest element grzejny (10), a 
drzwi zaopatrzone są w zamek zatrzaskowy. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 105419 (22) 96 10 09 6(51) B65D 1/02 
A45D 34/02 

(75) Grzonkowska Teresa, Szpęgawa 
(54) Pojemnik na płyny kosmetyczne 
(57) Pojemnik na płyny kosmetyczne, zwłaszcza na szampo

ny, widoku z przodu ma część pojemnościową (6) w kształcie 
odwróconego trapezu, z narożami zaokrąglonymi (5), o wyso
kości mniejszej od wysokości środka ciężkości pojemnika. Dalej 
łukowymi przegięciami (4) przechodzi w górną część pojemno
ściową (3) w kształcie trapezu z zaokrąglonymi narożami (2). W 
widoku z boku, część pojemnościowa ma obustronne przewę
żenie w jej środkowej części. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 105373 (22) 96 10 01 6(51) B65D 19/02 
(75) Gomola Seweryn, Poznań 

(54) Paleta do transportu zespołów części 
samochodowych 

(57) Paleta zawiera belkę (3), do której zamocowane są 
odbojniki (5). Bezpośrednio do palety zamocowane są odbojni
ki (6). Odbojniki (5, 6) podpierają zaciski hydrauliczne klocków 
hamulcowych transportowanych zespołów. Do palety zamoco
wane są wkładki (8) z kołnierzem (9), na których umieszcza się 
tarcze hamulcowe zespołów. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 105418 (22) 96 10 09 6(51) B65D 21/032 
(75) Żuralski Zenon, Słupsk 
(54) Nadstawka siatkowa nastawiana 
(57) Nadstawka siatkowa nastawiana charakteryzuje się tym, 

że ściany (1, 3) mają pionowe słupki (5) i połączone są ze sobą 
parami, z których każda para ma jeden końcowy słupek (5) z co 
najmniej dwoma łącznikami (6), zaś drugi z końcowych słupków 
(5) ma odgięty w pionie płaskownik (7) tak, że po złożeniu 
nadstawki we wnętrze płaskownika (7) wchodzi ścianka łącznika 
(6). Naroża górne nadstawki mają miseczki (15), zaś dwie dolne 
poprzeczki ścian mają zapinki (14) palety. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 105388 (22) 96 10 03 6(51) B65D 25/00 
(71) AKU Sp. z o.o., Gdańsk 
(72) Riebandt Jacek, Zygadłowski Jerzy 
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(54) Opakowanie foliowe, zwłaszcza do papieru 
śniadaniowego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem budowy opakowa
nia, mającego postać walcowego pojemnika (1), którego jedna 
z tworzących walca w położeniu rozwiniętym jest dłuższa od 
drugiej tworzącej. Na połowie średnicy walcowego poje
mnika (1) z jego górnym końcem połączone są trwale boczne 
krawędzie dłuższej części tworzącej walca z możliwością 
zawijania jej w położenie otwartego lub zamkniętego wal
cowego pojemnika (1). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105371 (22) 96 10 02 6(51) B65D 27/00 
(75) Zawadzki Janusz, Warszawa; Zawadzki 

Zbigniew, Warszawa 
(54) Koperta do przesyłek, zwłaszcza za 

potwierdzeniem odbioru 
(57) Koperta, wykonana z jednego arkusza (1), zaopatrzona 

jest w zamykającą klapkę (4) i od czoła w adresowe okienko (2). 
Bok (3) z zamykającą klapką (4) oraz przeciwległy bok (5) mają 
wypustki, korzystnie odrywalne. Część (4A) zamykającej klapki 
(4) pełni rolę wypustki. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105372 (22) 96 10 02 6(51) B65D 27/00 
(75) Zawadzki Janusz, Warszawa; Zawadzki 

Zbigniew, Warszawa 

(54) Koperta do przesyłek, zwłaszcza za 
potwierdzeniem odbioru 

(57) Koperta, wykonana w kształcie prostokąta, zaopatrzona 
jest od czoła w adresowe okienko (2) oraz zamykającą klapkę 
(3). Boki (6) przy zamykającej klapce (3) są zaopatrzone w 
wypustki (7), korzystnie odrywalne. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 105398 (22) 96 10 08 6(51) B65D 83/12 
G07D 9/06 

(75) Chmieliński Henryk, Mińsk Mazowiecki 
(54) Kaseta na bilon oraz na banknoty 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji ka

sety umożliwiającej uporządkowane przechowywanie bilonu 
oraz banknotów. 

Kaseta zbudowana jest z zasobnika (1) w kształcie pro-
stopadłościennej niecki o zaokrąglonych narożach (2), połączo
nej trwale z pokrywą (3) z otworami (5) zakrytymi krążkami (6). 
Spód zasobnika (1) zamocowany jest w spodniej ściance (7) i 
połączony zawiasem (8) z uchylną ścianką (9). W osi zawiasu, 
na jego przedłużeniu zamontowana jest i zagięta do środka 
sprężyna. Po przeciwnej stronie zawiasu (8) spodnia ścianka (7) 
i uchylna ścianka (9) wyposażone są w zamek. Do zamka 
przylegają wypustki. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 105415 (22) 96 10 09 6(51) B65D 85/74 
(71) Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA S.A., 

Kruszwica 
(72) Wesołowska -Szumlas Dorota 
(54) Opakowanie tłuszczów roślinnych, zwłaszcza 

margaryn 
(57) Opakowanie charakteryzuje się tym, że posiada od 

strony wewnętrznej oznaczenie wagi tłuszczów w postaci skali 

od 0 do 250g ze skokiem co 50g, ułatwiające odpowiednie 
porcjowanie tłuszczów dla celów kulinarno-wypiekowych. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

Ul (21) 105403 (22) 96 10 07 6(51) D06N 3/06 
D06N 3/18 

(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź; Zakłady 
Tworzyw Sztucznych GAMRAT SA, Jasło 

(72) Polus Zenon, Walkiewicz Ryszard, Karpiński 
Ryszard, Adamkowski Andrzej, Tokarz 
Karol, Kwilosz Stanisław, Byczek Halina, 
Moszczyński Wojciech, Bałon Janina, Nowak 
Janusz 

(54) Wykładzina 
(57) Wykładzina charakteryzuje się tym, że posiada układ 

włókienniczy (1), który stanowi włóknina łączona mechanicznie 
oraz układ chemiczny (3), który stanowi wielowarstwowa stru
ktura polichlorku winylu, przy czym oba układy połączone są 
warstwą termoplastycznego polimeru amorficznego (2) w posta
ci siatki. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 105404 (22) 96 10 07 6(51) D06N 3/06 
D06N 3/18 

(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź; Zakłady 
Tworzyw Sztucznych GAMRAT SA, Jasło 

(72) Polus Zenon, Walkiewicz Ryszard, Karpiński 
Ryszard, Adamkowski Andrzej, Tokarz 
Karol, Kwilosz Stanisław, Byczek Halina, 
Moszczyński Wojciech, Bałon Janina, Nowak 
Janusz 

(54) Wykładzina 
(57) Wykładzina charakteryzuje się tym, że posiada układ 

włókienniczy (1), który stanowi włóknina łączona mechanicznie 
oraz układ chemiczny (3), który stanowi wielowarstwowa stru
ktura polichlorku winylu, przy czym oba układy połączone są 
warstwą termoplastycznego polimeru amorficznego (2) w posta
ci proszku. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 105364 (22) 96 10 01 6(51) D21F 5/00 
D21F 5/12 

(71) Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa; 
Faber Wiesław, Warszawa 

(72) Faber Wiesław 
(54) Suszarka introligatorska 
(57) Suszarka introligatorska, służąca do suszenia wytwo

rów papierniczych, składa się ze stelaża (1), sit (3) i pojemnika 
(4). Umożliwia wykonywanie pracy od początku do wysuszenia 
na jednym sicie, co zabezpiecza wytwór przed uszkodzeniem i 
jest przesuwna. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 105363 (22) 96 10 01 6(51) D21F 11/10 
(71) Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa; 

Faber Wiesław, Warszawa 
(72) Faber Wiesław 
(54) Urządzenie do formowania wytworów 

papierniczych 
(57) Urządzenie do formowania wytworów papierniczych 

służy do wytwarzania papieru czerpanego oraz uzupełniania 
zniszczonych dokumentów papierowych. Urządzenie ma zasto
sowanie w zakładach introligatorskich, pracowniach konserwa
cji papieru i w laboratoriach przemysłu papierniczego. Składa 
się z dwóch zbiorników (1, 2), napełnionych częściowo wodą, 
usytuowanych jeden nad drugim, przy czym w dolnym (1) jest 
usytuowana zatapialna pompa (5), a górny (2) jest podzielony 
za pomocą ruchomego sita (3). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAł E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Ul(21) 105412 (22) 96 10 08 6(51) E01F 9/03 
(75) Woźniak Krzysztof, Oborniki 
(54) Osłona pachołka drogowego 
(57) Osłona mająca kształt zbliżony do stożka posiada środ

kowy otwór (3) o zarysie równoramiennego trapezu oraz rozmie
szczone na jej obwodzie otwory (1). Ścianka (2) w pobliżu 
środkowego otworu (3) posiada zmniejszającą się grubość. 
Osłonę stosuje się do pachołków drogowych mocowanych w 
gruncie na poboczu jezdni. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105408 (22) 96 10 08 6(51) E03B 9/20 
(71) Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy 

Konstantynów Łódzki Sp. z o.o., 
Konstantynów Łódzki 

(72) Bratoń Zbigniew 
(54) Zdrój uliczny 
(57) Zdrój uliczny, którego budowa zapobiega unierucho

mieniu przez zamarzanie, posiada przymocowaną do rury do
prowadzającej (3) tuleje z kołnierzem oporowym (6) połączoną 
poprzez króciec łączący (8) z głowicą zdroju (10). Sprężyna (7) 
od góry opiera się o mufę (9), która jest połączona z obudową 
zdroju (4), a od dołu o kołnierz oporowy tulei (6). W dolnej części 
obudowy (4) umiejscowiony jest otwór (5), służący do odprowa
dzenia wody zbierającej się we wnętrzu obudowy. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105421 (22) 96 10 10 6(51) E04B 1/80 
(75) Borkowski Józef, Swarzędz 
(54) Płyta izolacyjna 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyta izolacyjna 

przeznaczona do izolacji podłogowej oraz do rozmieszczania 
na niej przewodów grzewczych wodnych, olejowych lub elektry
cznych. Płyta (1) ma korpus (2) z żebrami (5) na skrzyżowaniu 
których znajdują się grzybki (3) o kształcie dwóch ściętych 
stożków połączonych ze sobą. Płyty (1) sąłączone krawędziami, 
z których dwie mają wpusty (6), w które wchodzą haki nakładek. 
Płyta izolacyjna jest wykonana z tworzywa spienianego o du
żych właściwościach termoizolacyjnych. 

(4 zastrzeżenia) 



Nr 8 (634) 1998 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 75 

Ul(21) 105401 (22) 96 10 07 6(51) E04C 3/02 
(75) Marczyk Alfred, Rybnik 
(54) Belka nadprożowa 
(57) Belka służy do zabudowy nad otworami okiennymi i 

drzwiowymi w ścianach budynków tworząc nadproże. Gabaryty 
belki są zgodne wymiarowo z modułami cegieł, pusstaków. 
Żebra czworokątne (1) tworzą komorę (5), wewnątrz której osa
dzony jest styropian. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105406 (22) 96 10 08 6(51) E04F 11/022 
(75) Wiśniewski Ludomir, Gliwice; Swoboda 

Wojciech, Gliwice 
(54) Segmentowe schody przeciwpoślizgowe do 

zastosowania na podłożach nachylonych, w 
tym również na podłożach o zmiennym 
nachyleniu 

(57) Segmentowe schody przeciwpoślizgowe do zastoso
wania na podłożach nachylonych, w tym również na podłożach 
o zmiennym nachyleniu, w ciągach komunikacji pieszej, zwła
szcza na drogach dojścia w górniczych, pochyłych wyrobiskach 
korytarzowych i udostępniających, składają się z pojedynczych 
segmentów (A) o długości (L), zawartej w granicach od 11 < L 
< 301, gdzie 1 - długość pojedynczego stopnia (2), a każdy 
segment (A) złożony jest z ramy nośnej (1), do której przytwier
dzone są stopnie (2), składające się ze stropnicy (3) i wspornika 
(4). Połączenia poszczególnych segmentów (A) można doko
nać przy pomocy zawiasów (5) lub przy pomocy zaczepów (5). 
Istnieje możliwość niezależnego przytwierdzenia każdego seg
mentu (A) do podłoża poprzez uchwyty mocujące (6) oraz 
istnieje możliwość zabudowy poręczy (8) do uchwytów mocują
cych poręcz (7). 

(5 zastrzeżeń) 

Ul(21) 105394 (22) 96 10 04 6(51) E04H 1/12 
(75) Ossowicki Kazimierz, Puck; Grzegorski 

Tadeusz, Koźmin Wielkopolski 
(54) Jednostka modułowa kabiny telefonicznej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kabina telefonicz

na, w której w wewnętrznej przestrzeni kabiny (1), w jej tylnej 
części, przy pionowym nośnym elemencie (2) zamocowany jest 
narożny osłonowo-mocujący element (3). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul (21) 105386 (22) 96 10 03 6(51) E04H 13/00 
(75) Mazurek Piotr, Hostynne 
(54) Segment grobowca 
(57) Segment grobowca składa się z czterech elementów (1, 

2) o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, stanowiących 
ściany parami równoległe. Każdy element (1, 2) na swych koń-



76 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 8 (634) 1998 

each zaopatrzony jest w prostopadłościenne wypusty (3), po
zwalające na łączenie elementów ze sobą, a ponadto każdy 
element posiada wzdłużne jednostronne wybranie (4) takie, że 
poprzeczny przekrój elementu ma kształt litery C. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105383 (22) 96 10 02 6(51) E05D 5/02 
(75) Kocoń Edward, Żarów 

(54) Zawias drzwiowy systemu profili 
aluminiowych 

(57) Zawias drzwiowy systemu profili aluminiowych zawiera 
skrzydełko łożyskowe (1) i skrzydełko czopowe (3), połączone 
ze sobą rozłącznie czopem (4) poprzez tulejkę łożyskową (2). 
Zawias charakteryzuje się tym, że skrzydełko łożyskowe (1) 
wykonany ma otwór kształtowy, na którego obwodzie kołowym 
wykonane są wręby ustalające, a przy kołnierzu tulei łożyskowej 
(2) ukształtowany jest występ ustalający o kształcie zbliżonym 
do kształtu wrębu ustalającego. Czop (4) umocowany jest w 
otworze wzdłużnym skrzydełka czopowego (3) wkrętem (5) w 
otworze poprzecznym. Tulejka łożyskowa (2) wykonany ma 
otwór czołowy, przesunięty o wielkość przesunięcia mimośro-
dowego w stosunku do środka okrągłej wnęki. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

Ul(21) 105380 (22) 96 10 02 6(51) F16L 3/10 
(71) KORFFISOLMATIC Sp. z o.o., Wrocław 
(72) Korff Michael 
(54) Obejma do rur 
(57) Obejma do rur, zwłaszcza do prowadzenia i zamocowa

nia rur, izolowanych termicznie, jest utworzona z półpierścieni 
grubościennych (1, 2), uformowanych z twardego poliuretanu, 
w których są zaformowane opaski metalowe (3, 4), zawierające 
końcówki (3a, 4a), wyprowadzone poza zarys półpierścieni (1, 
2). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105381 (22) 96 10 02 6(51) F16L 3/10 
(71) KORFF ISOLMATIC Sp. z o.o., Wrocław 
(72) Korff Michael 
(54) Obejma do rur 
(57) Obejma do rur, zwłaszcza do zamocowania rur izolowa

nych termicznie jest utworzona z półpierścieni grubościennych 
(1, 2) uformowanych z twardego poliuretanu, opasanych i zaci
skanych razem za pomocą opasek metalowych (3, 4) i zawiera
jących elementy do zamocowania obejmy wraz z rurociągiem 
do konstrukcji lub podłoża. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 105382 (22) 96 10 02 6(51) F16L 3/10 
(71) KORFFISOLMATIC Sp. z o.o., Wrocław 
(72) Korff Michael 
(54) Obejma do rur 
(57) Obejma do rur, zwłaszcza do prowadzenia i mocowania 

rur izolowanych termicznie jest utworzona z półpierścieni gru-
bościennych (1, 2) wykonanych z twardego poliuretanu, w 
których są zaformowane opaski metalowe (3, 4) zawierające 
elementy gwintowe do zamocowania obejmy na rurociągu śru
bami (5) oraz elementy gwintowe do zamocowania obejmy wraz 
z rurociągiem do konstrukcji lub podłoża. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 107174 (22) 97 10 15 6(51) F21V 35/00 
(75) Kamieniarz Lucyna, Koszalin; Sagatowicz 

Bożena, Koszalin 
(54) Znicz nagrobkowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyposażenia 

znicza w dodatkowe elementy zwiększające jego użyteczność. 
Znicz charakteryzuje się tym, że ma element cierny (7), 

usytuowany w dowolnym miejscu znicza (1 ) oraz element zapa
lający (8) usytuowany wewnątrz znicza (1). Element cierny (7) 
usytuowany jest na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni 
klosza (2). 

Rozwiązanie znajduje zastosowanie we wszystkich ro
dzajach zniczy nagrobkowych. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 105392 (22) 96 10 04 6(51) F23L1/00 
(75) Kałuża Kazimierz, Katowice 
(54) Urządzenie ciepłownicze 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie proekologicz

nego, bezdymowego i bez tlenków węgla, spalania paliwa 
stałego - miału, mułu/ węgle kamienne, brunatne i torf/w insta
lacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody, w budynkach 
jedno- i wielopokoleniowych. Urządzenie łączy w jedną całość 
generator gazu, baterię koksowniczą i piec ciepłowniczy ko
ksowy. Charakterystyczną cechą urządzenia jest wysoka tem
peratura w palenisku (800 - 850°C), przez którego zawartość 
przechodzą gazy powstałe podczas prażenia węgla kamienne
go, brunatnego lub torfu (odgazowanie - skoksowanie), co 
powoduje spalenie sadzy i składników smołowcowych paliwa. 
Wydzielające się w czasie palenia tlenki węgla ulegają dopale
niu (dotlenieniu) pod rusztem, w strefie dopalania, w nadmiarze 
powietrza. Rysunek przedstawia budowę urządzenia, sposób 
dostarczania paliwa, strefę osuszania (I), strefę napowietrzania 
i wstępnego odgazowania (li), strefę prażenia (III), strefę spala
nia koksu surowego wraz z zasadniczym dopływem powietrza 
(IV) oraz strefę dopalania spalin - popielnik i kanał odbioru 
ciepła. Urządzenie zapewnia bezdymowe i bez tlenków węgla 
spalanie trudnych do zagospodarowaninia mułów i miałów wę
gla kamiennego, węgla brunatnego i torfu. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 107178 (22) 97 10 14 6(51) F24D 19/02 
(75) Gorgiel Jan, Wolsztyn; Nowicki Piotr, 

Wolsztyn-Karpicko 
(54) Stojak grzejnikowy 
(57) Stojak grzejnikowy charakteryzuje się tym, że na rurze 

wspierającej (2) ma osadzone dwie przesuwne stopy, stopę 
górną (3) oraz stopę dolną (4). Każda z tych stóp zaopatrzona 
jest w parę wystających na boki skrzydełek mających płaskie 
powierzchnie, na których rozmieszczone są równomiernie ostro-
słupki. Skrzydełka obejmują od dołu i od góry czoła (7) lamelli 
konwektora wzdłuż podłużnej płaszczyzny lamelli (8) konwekto
ra, podtrzymując lamellę od dołu i utrzymując ją w pozycji 
pionowej od góry. Stopy (3 i 4) składają się z kostek zaopatrzo
nych w otwory z uskokami, w których umocowane są metalowe 
wkładki służące do zamocowania wkrętów. Ostrosłupki tworzą-
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ce bruzdy służą do oparcia dla górnej i dolnej krawędzi lamelli 
(8) konwektora. 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 105361 (22) 96 09 30 6(51) F24D 19/06 
(75) Mojsa Marek, Łapy 
(54) Wymiennik ciepła 
(57) Istotą wzoru użytkowego jest wymiennik ciepła, który 

pozwala otrzymać dużą moc zachowując małe parametry, co 
wiąże się z niskimi kosztami eksploatacji. Wymiennik ciepła 
składa się z rury przepływowej (1) wyprofilowanej za pomocą 
złączek (4) pod kątem 90°, na którą nałożone są płytki (2). W 
środku rury (1) umieszczony jest płaskownik (3) w kształcie 
ślimakowym. Obudowa grzejnika (5) jest zawieszona z jednej 
strony na końcach rury (1), a z drugiej na zaczepach (6). Rura 
(1) zakończona jest złączką gwintowaną (7). 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 107185 (22) 97 10 17 6(51) F24F 3/00 
(71) GEA Klimator Spółka z o.o., Świebodzice 
(72) Rudolf Karl Heinz, AT; Lenik Stanisław 
(54) Urządzenie grzewczo-wentylacyjne 
(57) Urządzenie zawiera tunelową obudowę (1) o przekroju 

prostokątnym, i osadzone wewnątrz niej, wentylator osiowy (2) 
z silnikiem (3) ustawionym od strony wlotu powietrza oraz, przy 
wylocie powietrza, wymiennik ciepła (4). Końcówka tunelowej 
obudowy (1) od strony wlotu powietrza wysunięta jest poza 
silnik wentylatora (3), a w poszczególnych ściankach tunelowej 
obudowy (1), w ich końcowej części przed wlotem wentylatora 
(2), wykonane są ażurowe okna wlotowe (6) oddzielone od 
siebie narożnymi słupkami (7). 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

Ul(21) 105424 (22) 96 10 11 6(51) H01B 9/00 
(71) Krakowska Fabryka Kabli SA, Kraków 
(72) Uryga Bolesław, Semik Zygmunt, Irzeński 

Hubert, Szlachetka Jan, Wojtowicz Antoni, 
Nawrocki Janusz 

(54) Jednożyłowy kabel elektroenergetyczny 
(57) Jednożyłowy kabel elektroenergetyczny posiada na ży

le (7) powrotnej, otoczonej obwojem (8) z taśmy przewodzącej 
blokującej, niehigroskopijną ognioodporną powłokę (9), na któ-
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rej usytuowana jest zewnętrzna opona (10) z gumy chloropre-
nowej. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105425 (22) 96 10 11 6(51) H01B 9/00 
(71) Krakowska Fabryka Kabli SA, Kraków 
(72) Uryga Bolesław, Semik Zygmunt, Irzeński 

Hubert, Szlachetka Jan, Wójtowicz Antoni, 
Nawrocki Janusz 

(54) Jednożyłowy kabel elektroenergetyczny 
(57) Jednożyłowy kabel elektroenergetyczny posiada na ży

le (7) powrotnej, otoczonej obwojem (8) z taśmy przewodzącej 
blokującej, niehigroskopijną ognioodporną powłokę (9) roz
dzielającą, na której znajduje się pancerz (10) i zewnętrzna 
opona (11). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105390 (22) 96 10 03 6(51) H01B 13/22 
(71) Krakowska Fabryka Kabli SA, Kraków 
(72) Miodawski Adam, Cichoń Adam, Wójtowicz 

Antoni 
(54) Zespół zdawczy kosza pancerki kabli 

elektrycznych 
(57) Zespół zdawczy kosza pancerki kabli elektrycznych 

składa się z dwóch szpul (1, 2) zamocowanych na kłach (3, 4) 
kosza za pośrednictwem otworów stożkowych znajdujących się 
w tulejach (5, 6), natomiast od strony wewnętrznej w rdzeniach 
(7, 8) szpul (1, 2) usytuowane są gniazda (9, 10), w których 
osadzone są kły (11,12) wewnętrzne połączone ze sobą pier
ścieniem (13) oraz kołkami (14) i śrubami (15) dociskowymi. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105402 (22) 96 10 07 6(51) H01B 17/38 
(71) BBV ELECTRA LTD Sp. z o.o., Świebodzice 
(72) Słowik Jerzy 
(54) Okucie izolatora liniowego stojącego 
(57) Okucie ma postać odcinka wydrążonego walca z umie

szczonym na korpusie (6) podwójnym nadlewem zewnętrznym 
(1), w którego wewnętrznej części wykonane są stożkowe pół-
pierścienie (2) o kącie nachylenia 75° do podstawy (7), przy 
czym poniżej półpierścieni stożkowych (2), na ścianie korpusu 
(6) rozmieszczono cztery półpierścienie półkoliste (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105422 (22) 96 10 11 6(51) H01H 51/00 
(71) Spółdzielnia Inwalidów INPRODUS, Jawor 
(72) Purgał Ignacy, Barski Mirosław, Różycki 

Tomasz, Szumny Adam 
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(54) Przegub nożowy, zwłaszcza w przekaźnikach 
i przerywaczach elektromagnetycznych 

(57) Przegub nożowy, zwłaszcza w przekaźnikach i przery
waczach elektromagnetycznych posiada rdzeń magnetyczny i 
cewkę (4), które są umieszczone na jarzmie (7; w kształcie litery 
L, i na którym zamontowana jest zwora ruchoma (2) połączona 
sztywno ze wspornikiem styku ruchomego stanowiącym sprę
żynę płaską oraz płytkę podstawową (9), na której opiera się 
jarzmo (7) i przez którą przechodzą elementy zaciskowe w 
postaci wtyków przyłączeniowych (10), przy czym przegub no
żowy stanowi krawędź utworzoną na jarzmie (7) w wyniku wy
konanej pod ostrym kątem powierzchni ukośnej, na brzegach 
której wykonane są podcięcia. Korzystnie jest jeżeli podcięcia 
wykonane są w kształcie półokręgu. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 105389 (22) 96 10 03 6(51) HO1R 4/66 
H02B 1/16 

(71) Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego 
AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy, 
Kraków 

(72) Szajta Janusz, Gawin Zygmunt 
(54) Zacisk fazowy 
(57) Zacisk fazowy dla przyłączy typu "sworzeń" stanowi rura 

(1), do której wmontowana jest tuleja (3) stanowiąca gniazdo 
sprężyny (4). Sprężyna (4) w górnej części zaprasowana wtulei 
(3) dolną częścią naciska na ślizgacz (5), mający w dolnej części 
kształt klina. W tylnej części rura (1) zakończona jest zatyczką 
(6), w której zamontowany jest sworzeń (7), którego końcówka 
(8) ma kształt ściętej bryły z naciętym rowkiem. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 105379 (22) 96 10 02 6(51) H02G 3/22 
(71) Zakłady Urządzeń Okrętowych FAMOR SA, 

Bydgoszcz 
(72) Cichocki Stanisław 
(54) Przepust kablowy 
(57) Przepust kablowy ma postać wielostopniowej tulejki i 

każdy wewnętrzny stopień (6) jest zaopatrzony w kołnierz (7) 
mający kształt ściętego stożka skierowanego węższą częścią w 
kierunku podstawy (4) przepustu. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105416 (22) 96 10 09 6(51) H02G 3/26 
(75) Garnowski Julian, Radogoszcz 
(54) Samoklinujący uchwyt do mocowania, 

zwłaszcza przewodów elektrycznych 
(57) Wzór użytkowy dotyczy samoklinującego uchwytu do 

mocowania, zwłaszcza przewodów elektrycznych. 
Uchwyt charakteryzuje się tym, że ma postać paska (1) 

wykonanego z giętkiego tworzywa sztucznego, korzystnie z 
polietylenu, którego jedna z końcówek zaopatrzona jest w pro
stopadłe do podłoża cienkie elementy półkoliste (2), a druga z 
nich w szereg elementów klinowych (3) o wysokości zwiększa
jącej się ku środkowi paska (1), przy czym elementy półkoliste 
(2) oraz klinowe (3) znajdują się po jednej stronie paska (1). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105396 (22) 96 10 03 6(51) H05K 5/00 
H02B 1/26 

(71) Telekomunikacja Polska SA Zakład Usług 
Technicznych, Łódź 

(72) Stefaniak Sławomir, Gula Jerzy, Baran 
Ryszard, Suchowierski Andrzej 

(54) Telekomunikacyjna szafa kablowa 
(57) Telekomunikacyjna szafa kablowa wyposażona w pro-

stopadłościenną obudowę (1) z drzwiami (2) i w ramę montażo
wą (4), charakteryzuje się tym, że montażowa rama (4) jest w 
części dolnej połączona rozłącznie ze wspornikami (6) osadzo
nymi w płycie (7) z otworem przelotowym, połączonej rozłącznie 
od góry z przegrodą (8), a od dołu z fundamentową ramą (9) o 
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kształcie zbliżonym do litery C, przy czym montażowa rama (4) 
w płaszczyźnie prostopadłej do jej osi pionowej ma zewnętrzny 
wymiar mniejszy niż szerokość otworu drzwiowego w obudowie 
(1), a nadto obudowa (1) w dolnej części jest połączona rozłą
cznie z progiem (12). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 105397 (22) 96 10 03 6(51) H05K 5/00 
H02B 1/26 

(71) Telekomunikacja Polska SA. Zakład Usług 
Technicznych, Łódź 

(72) Stefaniak Sławomir, Gula Jerzy, Baran 
Ryszard, Suchowierski Andrzej 

(54) Telekomunikacyjna szafa kablowa 
(57) Telekomunikacyjna szafa kablowa, wyposażona w pro-

stopadłościenną obudowę (1) z drzwiami (2) i w ramę montażo
wą (5), charakteryzuje się tym, że montażowa rama (5) jest w 
górnej części połączona rozłącznie z obudową (1), zaś w części 
dolnej rozłącznie i obrotowo ze wspornikami (7), osadzonymi w 
płycie (8) z otworem przelotowym, połączonej rozłącznie od 
góry z przegrodą (9), a od dołu z fundamentową ramą (10) o 
kształcie zbliżonym do litery "C", przy czym montażowa rama (5) 
w płaszczyźnie prostopadłej do jej osi pionowej ma zewnętrzny 
wymiar mniejszy niż szerokość otworu drzwiowego w obudowie 
(1), a nadto obudowa (1) w dolnej części jest połączona rozłą
cznie z progiem (13). 

(1 zastrzeżenie) 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW 

Nr 
zgłoszenia Int.Cl6 Strona 

1 2 3 
316352 G09F 59 
316353 C09D 37 
316359 B61D 20 
316360 F01P 47 
316361 G01N 56 
316362 B43K 17 
316363 C08G 35 
316364 G01K 56 
316370 HO1R 61 
316372 F01K 47 
316373 C07C 27 
316374 F02B 47 
316394 C08L 37 
316396 B23P 15 
316397 B65G 24 
316398 G11B 59 
316399 A61H 8 
316400 A47C 7 
316401 F16K 51 
316407 C01B 25 
316408 F03G 48 
316409 H04L 63 
316416 A61K 10 
316417 F28D 54 
316418 A62C 12 
316419 E21F 45 
316420 E21F 45 
316421 F15B 49 
316422 C10L 38 
316423 A61M 11 
316425 G01D 56 
316426 H05H 64 
316436 G16F 59 
316450 F16H 50 
316451 C01G 25 
316453 F16K 51 
316454 F16K 51 
316455 C10L 38 
316456 B23P 15 
316457 A22C 5 
316458 H01L 60 
316459 H01L 61 
316462 A61K 9 
316463 A61K 9 
316467 C23C 42 
316468 E21C 44 
316471 A21D 5 
316475 C08J 35 
316476 FO1L 47 
316477 C22F 42 

Nr 
zgłoszenia Int.Cl6 Strona Nr 

zgłoszenia Int.Cl6 Strona 

1 2 3 1 2 3 
316478 C22F 42 322485 A23C 5 
316479 B30B 17 322486 A23C 5 
316484 C07H 34 322487 H02G 61 
316495 B65D 23 322521 C11D 38 
316496 B62K 21 322522 B65D 24 
316497 B60N 20 322541 C21D 41 
316499 G01B 55 322544 B60B 17 
316500 G06F 58 322545 B29C 16 
316501 G01B 55 322546 B01J 13 
316502 C02F 26 322547 B65D 22 
316503 B01J 13 322562 F04B 49 
316504 G07C 58 322600 C07C 27 
316505 F16L 52 322665 C07C 29 
316506 F27B 54 322666 C07C 29 
316507 E21F 46 322694 F16K 52 
316509 C22C 42 322750 C05F 26 
316537 F03G 48 322787 B60R 20 
316642 C04B 26 322789 E21D 45 
319547 H01T 61 322791 E21F 45 
319572 B05B 13 322803 C10M 38 
321394 A23K 6 322835 A23L 7 
322237 B23K 14 323556 C07D 31 
322244 E06B 44 323557 G10K 59 
322292 F24C 53 323558 A01B 2 
322295 F16B 50 323559 A23K 6 
322348 C09K 37 323560 B28B 16 
322351 E04B 43 323561 E04D 44 
322353 B60H 18 323562 A61M 11 
322369 C07D 32 323563 C07C 28 
322370 A01K 2 323564 A61K 8 
322371 C08L 37 323565 C12N 39 
322374 F28D 54 323587 C12N 40 
322376 F01D 46 323588 B65D 23 
322377 F02C 48 323589 A23C 6 
322401 B60N 20 323590 C07C 28 
322402 B62D 21 323591 C07C 27 
322403 B65D 22 323592 A01N 3 
322404 H01B 60 323593 C22B 41 
322418 E06B 44 323594 A61K 9 
322419 C07C 27 323595 A61K 10 
322441 B60K 18 323596 G02B 57 
322442 B60K 18 323597 B65D 23 
322443 B60K 19 323598 A61K 9 
322444 B60K 19 323599 B05D 14 
322445 A61K 10 323600 F16L 52 
322461 B23K 14 323601 C22B 42 
322462 G01R 56 323602 B29C 16 
322481 B27G 15 323603 A01N 4 
322483 A23L 7 323604 A01N 4 
322484 C11C 38 323605 C07D 32 
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1 
2 3 1 2 3 1 2 3 

323606 C07D 30 323670 F23C 53 323723 C07K 34 
323622 C07D 30 323671 F16D 50 323724 F04D 49 
323623 A61K 8 323672 F24D 53 323725 C03B 26 
323624 A61K 9 323673 C07D 33 323726 C07K 34 
323625 C22B 42 323674 A01N 3 323727 G03C 58 
323626 C07K 35 323675 G02B 57 323728 C07D 31 
323627 C12N 39 323676 C07C 28 323729 A61M 12 
323628 C08K 36 323677 A01N 3 323730 C07D 33 
323629 B65D 22 323678 C08K 36 323731 C12N 40 
323630 B29C 16 323679 C12N 39 323732 B01D 12 
323631 H04N 63 323680 C07D 33 323733 B65B 21 
323632 C07H 34 323681 G09B 58 323734 C08L 36 
323633 C08K 36 323682 H04Q 63 323735 A61K 10 
323634 H02G 62 323683 C07D 32 323736 A61K 10 
323635 C12N 40 323710 C07D 31 323737 C12N 39 
323636 A23K 6 323711 B65H 24 323738 C07D 31 
323637 D21F 43 323712 A61F 7 323739 C08L 37 
323638 C12Q 41 323713 C01G 26 323740 A01N 2 
323639 C12P 41 323714 H01M 61 323741 C07K 35 
323640 H02K 62 323715 G02F 58 323742 H04B 62 
323641 C12N 40 323716 A61K 8 323743 C07C 30 
323664 F28F 55 323717 A01N 4 323744 A21D 4 
323665 H01H 60 323718 C07J 34 323745 C12N 40 
323666 C07C 28 323719 A62D 12 323746 C12N 40 
323667 C07D 30 323720 A23K 6 323747 A61K 11 
323668 C07G 25 323721 A61M 11 323748 A61K 10 
323669 A61K 9 323722 C07C 29 323749 C12N 39 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW UŻYTKOWYCH 

-
Nr 

zgłoszenia 

1 
105361 
105362 
105363 
105364 
105370 
105371 
105372 
105373 
105374 
105375 
105378 
105379 
105380 
105381 
105382 
105383 
105384 
105386 
105388 
105389 

Int.Cl6 

2 
F24D 
B30B 
D21F 
D21F 
B01D 
B65D 
B65D 
B65D 
A47C 
A47L 
B62D 
H02G 
F16L 
F16L 
F16L 
E05D 
B02C 
E04H 
B65D 
HOIR 

Strona 

3 
78 
69 
74 
73 
68 
72 
72 
71 
65 
66 
71 
80 
76 
76 
77 
76 
69 
75 
71 
80 

Nr 
zgłoszenia 

1 
105390 
105391 
105392 
105393 
105394 
105396 
105397 
105398 
105401 
105402 
105403 
105404 
105406 
105407 
105408 
105409 
105410 
105411 
105412 
105415 

Int.Cl6 

2 
H01B 
B62B 
F23L 
A62B 
E04H 
H05K 
H05K 
B65D 
E04C 
H01B 
D06N 
D06N 
E04F 
B23Q 
E03B 
A21C 
A47G 
B21D 
E01F 
B65D 

Strona 

3 
79 
70 
77 
67 
75 
80 
81 
72 
75 
79 
73 
73 
75 
69 
74 
65 
66 
69 
74 
73 

Nr 
zgłoszenia 

1 
105416 
105417 
105418 
105419 
105420 
105421 
105422 
105423 
105424 
105425 
105427 
105919 
106939 
107166 
107174 
107178 
107185 
107220 

Int.Cl6 

2 
H02G 
A63F 
B65D 
B65D 
A61G 
E04B 
H01H 
B42D 
H01B 
H01B 
A61B 
A47C 
B42D 
A63J 
F21V 
F24D 
F24F 
A47J 

Strona 

3 
80 
68 
71 
71 
67 
74 
79 
70 
78 
79 
67 
65 
70 
68 
77 
77 
78 
66 



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

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 
WO96/23071 
WO96/25331 
WO96/36096 
WO96/36174 
WO96/36830 
WO96/37115 
WO96/37466 
WO96/37483 
WO96/37609 
WO96/37794 
WO96/37869 
WO96/38040 
WO96/38052 
WO96/38053 
WO96/38126 
WO96/38135 
WO96/38140 
WO96/38144 
WO96/38150 
WO96/38156 
WO96/38159 
WO96/38165 
WO96/38174 
WO96/38190 
WO96/38218 
WO96/38234 
WO96/38282 
WO96/38287 
WO96/38355 
WO96/38381 
WO96/38404 
WO96/38405 
WO96/38407 
WO96/38409 
WO96/38414 
WO96/38417 
WO96/38444 
WO96/38447 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 
323565 
323629 
323634 
323631 
323600 
323589 
323606 
323605 
323587 
323596 
323681 
323592 
323559 
323636 
323623 
323598 
323594 
323683 
323556 
323669 
323748 
323595 
323747 
323562 
323732 
323599 
323630 
323628 
323597 
323668 
323591 
323563 
323676 
323590 
323667 
323622 
323673 
323680 

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 
W096/38463 
WO96/38470 
WO96/38475 
WO96/38498 
WO96/38500 
WO96/38542 
WO96/38562 
WO96/38563 
WO96/38567 
WO96/38580 
WO96/38586 
WO96/38628 
WO96/38689 
WO96/38694 
WO96/38744 
WO96/38834 
WO96/38850 
WO96/39002 
WO96/39119 
WO96/39160 
WO96/39290 
WO96/39452 
WO96/39488 
WO96/39583 
WO96/39605 
WO96/39646 
WO96/39753 
WO96/39822 
WO96/39842 
WO96/39851 
WO96/39862 
WO96/39989 
WO96/40043 
WO96/40073 
WO96/40351 
WO96/40355 
WO96/40372 
WO96/40557 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 
323632 
323730 
323741 
323633 
323678 
323749 
323641 
323635 
323679 
323639 
323638 
323637 
323670 
323672 
323675 
323557 
323665 
323682 
323716 
323735 
323625 
323734 
323737 
323724 
323664 
323727 
323742 
323740 
323717 
323744 
323720 
323712 
323718 
323736 
323721 
323729 
323719 
323733 
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1 

WO96/40588 
WO96/40628 
WO96/40630 
WO96/40631 
WO96/40643 
WO96/40649 
WO96/40722 
WO96/40736 
WO96/40737 
WO96/40751 
WO96/40752 
WO96/40801 
WO96/40949 
WO96/41026 
WO96/41233 
WO96/41394 
WO96/41772 

2 

323713 
323666 
323743 
323722 
323728 
323738 
323746 
323731 
323710 
323723 
323726 
323739 
323745 
323593 
323715 
323714 
323725 

1 

WO97/00011 
WO97/00222 
WO97/01277 
WO97/02123 
WO97/02394 
W097/24273 
WO97/35023 
WO97/36012 
WO97/36484 
WO97/36485 
WO97/36575 
WO97/36730 
WO97/36932 
WO97/37150 
WO97/37634 
WO97/39515 
WO96/38032 

2 ] 
323677 
323711 
323674 
323560 
323561 
323588 
323627 
323601 
323603 
323604 
323624 
323602 
323626 
323671 
323564 
323640 
323558 
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Departament Wydawnictw 
Sekcja Rozpowszechniania Wydawnictw i nformuj e, 
że ukaże się drukiem w m-cu kwietniu wydawnictwo pt: 

"Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług 
do Rejestrowania Znaków Towarowych 

(Klasyfikacja Nicejska)" - VII edycja 

Części I. 
Lista towarów i usług w porządku alfabetycznym - cena 25,00 zł. 

Część II. 
Alfabetyczna lista towarów i usług w porządku klasowym - cena 25,00 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 
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— 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. 
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