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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) - dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Paten
towego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w
"Biuletynie" podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgod
nie z § 29 ust. 1 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie
ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane:
-symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- n u m e r zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- d a t ę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie
wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
-nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
-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.

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym R P - A l . Niepodległości 188, skr. poczt. 203,
00-950 Warszawa
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pap. offset. kl. III 70 g. 61x86. Ark. druk. 13,5. Nakład 860 egz.
Cena 7,00 zł
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 217/98
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OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony

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

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

-

(54) (57) (61) (71) (72) (75) (86) (87) -

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

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

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

I. WYNALAZKI

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A1(21) 322962 (22)971103 6(51) A01D 41/12
(71) Akademia Rolnicza, Wroclaw
(72) Banasiak Jan, Detyna Jerzy, Bieniek Jerzy
(54) Sito czyszczące kombajnu zbożowego
(57) Wynalazek dotyczy sita czyszczącego, którego zasad
niczą częścią roboczą jest sito żaluzjowe o regulowanym kącie
ustawienia skrzydełek (3). Sito ma kształt wycinka walca i składa
się z co najmniej dwóch identycznych sekcji, lewej (12) i prawej
(13), oddzielonych od siebie przegrodą środkową (6). Każda
sekcja (12,13) składa się z kilku rzędów skrzydełek żaluzjowych
(3), grzbietami skierowanymi ku bocznym ścianom kombajnu i
dachówkowato zachodzących na siebie, które poprzez układ
przegubowo-cięgnowo-dźwigniowy są połączone z siłownikiem
hydraulicznym (10). Skrzydełka te posiadają sworznie, na któ
rych obrotowo zamocowane są płytki, tworzące połączenie łań
cuchowe typu Galle'a. Nad sekcjami (12, 13) zamocowane są
wahliwiewyrównywacze (5) z silnikami hydraulicznymi (8), które
są sterowane czujnikiem (7). Kombajny wyposażone w sita
czyszczące mogą pracować, zachowując przyjęte normy prze
pustowości, na polach o nachyleniu do 12°, przy czym, nieza
leżnie od stopnia nachylenia pola, zachowana jest stała powie
rzchnia czyszcząca sita.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 323823 (22) 96 06 05 6(51) A01G 13/00
(31) 95 475775
(32) 95 06 07
(33) US
(86) 960605 PCT/US96/08819
(87) 961219 WO96/39802 PCT Gazette nr 55/96
(71) CORNELL RESEARCH FOUNDATION,
INC., Ithaca, US
(72) Wei Zhong-Min, Beer Steven V.
(54) Sposób nadawania roślinom odporności na
patogeny
(57) Sposób obejmuje przykładanie do rośliny polipeptydu
lub proteiny, wyzwalających reakcję hipersensytywną, w posta
ci niezakaźnej w warunkach, w których polipeptyd lub proteina
stykają się z komórkami rośliny.
Przedmiotem wynalazku jest także roślina odporna na
patogeny oraz kompozycja do nadawania roślinie odporności
na patogeny.

(61 zastrzeżeń)
A1(21) 322638

(22) 97 10 16

6(51) A01N 35/02
A01N 33/14
(31)96 9612616
(32)961016
(33) FR
Cl) SOGEVAL SA, Laval Cedex, FR
(72) Daoudal José, Lucas Frederic
(54) Kompozycja dezynfekcyjna szczególnie
przystosowana do traktowania budynków
inwentarskich

(57) Kompozycja dezynfekcyjna w roztworze wodnym,
szczególnie przystosowana do traktowania budynków inwe
ntarskich, charakteryzuje się tym, że zawiera wagowo 1 • 20%
mono- lub dialdehydów, w szczególności aldehydu glutarowego, 3 - 35% soli, w szczególności czwartorzędowych chlorków
amoniowych, 1-15% etoksylowanych alkoholi tłuszczowych i
0,5% -15% środka insektobójczego wybranego spośród synte
tycznych pyretrynoidów.

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 323945

(22) 96 06 04

6(51) A01N 37/36
A01N 37/50
A01N 43/30
(31)95 1785
(32)95 0616
(33) CH
(86) 960604 PCT/EP96/02423
(87) 97 0103 WO97/00012 PCT Gazette nr 02/97
(71) NOVARTISAG,Bazylea,CH
(72) Knauf-Beiter Gertrade, DE; Küng Ruth
Beatrice, CH
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(54) Kompozycje do ochrony upraw
(57) Frtobakteriobójcze kompozycje, zawierają przynajmniej
dwa czynne składniki w takich ilościach, że osiąga się synergiczne działanie, wraz z odpowiednim nośnikiem, w których to
kompozycjach składnik 1 oznacza związek spośród związków o
ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza CH lub N; R oznacza
CHb lub cyklopropyl; Y oznacza H, F, Cl, Br, CF3, CF3O lub
grupę propargiloksy; Z oznacza H, F, Cl, CFs lub CF3O; albo Y
oraz Z razem oznaczają grupę metylenodwuoksy, grupę
(dwufluorometyleno)dwuoksy, grupę etylenodwuoksy, grupę
(trójfluoroetyleno)dwuoksy lub grupę benzo; oraz w których
składnik 2 oznacza związek, wybrany z grupy obejmującej:
"propiconazol", difenoconazol', "penconazol", tebuconazol',
a
epoxyconazol', 'cyproconazol*, "hexaconazoi", f enbuconazol",
flusilazol", "metconazol", tetraconazol", "bromuconazol*, Iluquinconazol", 'prochloraz*, apyrifenox" i "myclobutanil"; albo
jedną z jego soli lub jeden z jego kompleksów z metalem.

3

/1,2,4-triazoM-ilo -metyło/-pentan-3-olu/=tebukonazol/ o wzo
rze 2 oraz C) 2-/2,4-dichloro-fenylo/-2-/1,2,4-triazoH -ilo-metylo/
-4-n-propylo-1,3-dioksolanu/=propikonazol/ o wzorze 3 mają
bardzo dobre właściwości grzybobójcze.

(5 zastrzeżeń)

(25 zastrzeżeń)

A1(21) 323820

(22)95 09 07

6(51) A01N 37/44
A01G7AX)
C05C11/00
(31)95 952865
(32)95 0609
(33) FI
(86) 95 0907 PCT/FI95/Ö04S1
(87) 961227 WO96/41530 PCT Gazette nr 56/96
(71) CULTOROY, Helsinki, FI
(72) Pehu Eija, Hautala Jussi, Kokkonen Esko
(54) Podnoszenie plonu roślin

(57) Przedmiotem wynalazku jest egzogenne zastosowanie
betainy i środka wspomagającego do podnoszenia plonu roślin.
Według wynalazku betainę i środek wspomagający można po
dawać albo razem albo osobno i stosować zarówno w warun
kach normalnych jak i trudnych. Przedmiotem wynalazku są
również: połączenie betainy i środka wspomagającego, rośliny
poddawane egzogennie zabiegowi betainą i środkiem wspoma
gającym, oraz produkty wytworzone z takich roślin.

A1(21) 323861
(31)
(86)
(87)
(71)

(19 zastrzeżeń)
(72)
A1(21) 323828 (22)960603 6(51) A01N 43/30
(3Í) 95 19520935
(32) 95 06 08 (33) DE
(86) 96 0603 PCT/EP96/02402
(87) 9612 27 W096/41533 PCT Gazette nr 56/96
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
(72) Dutzmann Stefan, Siebert Reinhard, Krämer
Wolfgang
(54) Mieszaniny grzybobójczych substancji
czynnych
(57) Nowe mieszaniny substancji czynnych złożone z A)
8-t-butylo-2-/N-etylo-N-n-propyloamino/ metylo -1,4-dioksaspiro[5,4]dekanu o wzorze 1, B) 1-/4-chlorofenylo/-4,4-dimetylo-3-

(54)

(22)9605 28

6(51) A01N 43/76
A61K 31/42
A01N 43/90
95 19520936
(32) 95 06 08 (33) DE
9605 28 PCT/EP96/Ö2284
961227 W096/41534 PCT Gazette nr 56/96
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE; YASHIMA CHEMICAL
INDUSTRY CO LTD, Kanagawa, JP
Mencke Norbert, Turberg Andreas, Kraatz
Udo, Krämer Wolfgang, Lantzsch Reinhard,
Marhold Albrecht
Kompozycje zwalczające pasożyty zewnętrzne

(57) Przemiotem wynalazku jest zastosowanie związków o
wzorze (I), w którym B oznacza ewentualnie podstawiony alkil,
alkenyl cykloalkil, cykloalkenyl, aryl, A oznacza ary I, aryloksyl,
heteroaryl, heteroaryloksyl, z których wszystkie są ewentualnie
podstawione i ewentualnie połączone z pierścieniem oksazoliny
poprzez dwuwartościowy rodnik Z, R oznacza atom wodoru lub
wraz z A i sąsiadującym atomem C oznacza spirocykliczny 3 - 6
członowy pierścień, który może ewentualnie zawierać jeden lub
więcej heteroatomów z grupy O, S, N i z którym kolejny pierścień
jest ewentualnie skondensowany, a układ jest ewentualnie pod
stawiony, do zwalczania pasożytniczych owadów i monożernych kleszczy na ludziach i zwierzętach.

(4 zastrzeżenia)
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(54) Suszony produkt oraz sposób suszenia

A1(21) 324007 (22)9606 05 6(51) A0IN 47/36
(31) 95 19520839
(32) 95 06 08 (33) DE
(86) 96 0605 PCT/EP96/02443
(87) 9612 27 W096/41537 PCT Gazette nr 56/96
(71) HOECHST SCHERING AGREVO
GMBH, Berlin, DE
(72) Hacker Erwin, Kenne Heinz, Hess Martin
(54) Środki chwastobójcze zawierające estry
kwasu 4-jodo-2-[3- (4-metoksy-6-metylol,3,5-triazyn-2-ylo) ureidosulfonylo]
benzoesowego
(57) Środki chwastobójcze zawierają A) co najmniej jedną
substancję chwastobójczo czynną z grupy podstawionych
fenylosurfonylomoczników o ogólnym wzorze I i ich sole dopu
szczalne do stosowania w rolnictwie, w którym R1 oznacza
(Ci-C8)-alkil, (C3-C4)-alkenyl, (C3-C4)-alkinyl lub (Ci-C^-alkil,
podstawiony 1 - 4 podstawnikami wybranymi z grupy obejmu
jącej atom chlorowca i (Ci-C2)-alkoksyl, i B) co najmniej jeden
chwastobójczo czynny związek z grupy związków obejmującej
Ba) herbicydy czynne wobec traw, selektywne w zbożu i/lub w
kukurydzy, Bb) herbicydy czynne wobec roślin dwuliściennych,
selektywne w zbożu i/lub w kukurydzy, Be) herbicydy czynne
wobec traw i roślin dwuliściennych, selektywne w zbożu i/lub w
kukurydzy, Bd) herbicydy czynne wobec roślin nietrawiastych i
chwastów, nieselektywne naziemi nieuprawnej i/lub selektywne
w uprawach transgenicznych.

(35 zastrzeżeń)

A1(21) 323910 (22)960607
6(51) A23B 7/02
(31)95 472818
(32)95 0607
(33) US
(86) 960607 PCT/IE96/00037
(87) 961219 W096/39854 PCT Gazette nr 55/96
(71) DTL S.A, Luxembourg, LU
(72) Sikora Paul Thomas, IE; Grocholski
Włodzimierz Ludwik, US

(57) Suszony produkt np. owoc lub warzywo ma zawartość
wody niższą niż 20% oraz aktywność wodną nie przekraczającą
0,7. Zasadniczo wszystkie komórki suszonego produktu są nie
uszkodzone. Proces suszenia w powietrzu jest łagodny i obej
muje cztery fazy, podczas których temperatura suszącego po
wietrza utrzymywana jest na poziomie 60°C. W pierwszej fazie
dopuszcza się wzrost wilgotności względnej suszącego powie
trza do wartości pomiędzy 50% i 55% i utrzymywana jest na
takim stałym poziomie podczas drugiej fazy poprzez utrzymanie
zasadniczo stałego poziomu wymiany suszącego powietrza z
otoczeniem. W trzeciej fazie procesu dopuszcza się stosunkowo
gwałtowny spadek wilgotności względnej czynnika suszącego,
aż do rozpoczęcia czwartej fazy, w której zachodzi asymptoty
czne zbliżanie się wilgotności względnej do wstępnie ustalonej
wartości wilgotności względnej. Podczas procesu suszenia uni
ka się nadmiernych różnic temperatury i wilgotności względnej
pomiędzy temperaturą i wilgotnością względną czynnika suszą
cego oraz produktu, aby zminimalizować uszkodzenia struktury
komórkowej produktu.
Przedmiotem zgłoszenia jest też kompozycja spożywcza.

(110 zastrzeżeń)
A1(21) 316579 (22) 96 10 17 6(51) A23C19/082
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna im. M.
Oczapowskiego, Olsztyn
(72) Reps Arnold, Iwańczak Maria, Jarmul
Irmina, Wiśniewska Krystyna, Dajnowiec
Fabian, Sienkiewicz Tadeusz
(54) Serek topiony
(57) Serek topiony składający się z sera dojrzewającego,
twarogu, koncentratów białek mleka i topnika, zawiera w swoim
składzie potas w ilości od 45% do 150% zawartości sodu w
gotowym produkcie.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 323912 (22)9605 29 6(51) A23D 7/00
(31) 95 95201493
(32) 95 06 07
(33) EP
95 95202095
95 08 01
EP
(86) 96 05 29 PCT/EP96/02294
(87) 9612 19 W096/39855 PCT Gazette nr 55/96
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
(72) Sassen Cornelis Laurentius, NL; De Jong
Jeroen P.J., GB; De Vries Isabel, NL; Van
Meeteren Johanna Antonia, NL
(54) Jadalny, plastyczny środek do smarowania
pieczywa
(57) Przedstawiono jadalny, plastyczny środek do smarowa
nia pieczywa składający się z ciągłej fazy tłuszczowej i ewen
tualnie, z fazy wodnej, w którym tłuszcz fazy tłuszczowej
zawierający maksymalnie 5% reszt nienasyconych kwasów
tłuszczowych trans, składa się z 40 • 90% ciekłego oleju i
60-10% tłuszczu strukturującego, który to tłuszcz strukturujący
zawiera chemicznie niemodyfikowany olej palmowy lub jedną
albo więcej frakcji oleju palmowego, lub kombinację ich dwóch
lub więcej i obejmuje uwodorniony i/lub wewnątrzcząsteczkowo
estryfikowany tłuszcz i/lub tłuszcz zwierzęcy tak, aby ilość we
wnątrzcząsteczkowo estryfikowanego tłuszczu stanowiła ma
ksymalnie 70% strukturującego tłuszczu, zawiera maksymalnie
X% symetrycznych triglicerydów POP, albo więcej niż X% syme
trycznych triglicerydów POP i zawiera asymetryczne triglicerydy
PPO tak, aby P20 <, 16 - 4 (POP/PPO), gdzie P oznacza reszty
kwasu polmrtynowego, O oznacza reszty kwasu oleinowego,
P20 oznacza sumę triglicerydów POP i PPO, X = 3,5 i ma
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wartość N20 2:4,5. W produkcie po przechowywaniu w ciągu 3
tygodni w temperaturze 5°C w zasadzie nie pojawiają się cząstki
tłuszczu widoczne gołym okiem.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 323915 (22)960503
6(51) A23D 9/00
(31) 95 95201494
(32) 95 06 07
(33) EP
(86) 96 05 03 PCT/EP96/01911
(87) 961219 W096/39856 PCT Gazette nr 55/96
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
(72) Huizinga Hindrik, NL; Livingston Robert
Middleton, GB; Rozendaal Adrianus, NL
(54) Jadalny produkt tłuszczowy i
wewnątrzcząsteczkowo estryfikowany tłuszcz
do stosowania w nim
(57) Przedstawiono jadalny produkt tłuszczowy, który zawie
ra fazę tłuszczową tłuszczu (A), w którym zawartość reszt kwasu
tłuszczowego trans wynosi maksymalnie 10% i który składa się
z wewnątrzcząsteczkowo estryfikowanego tłuszczu (B) wywo
dzącego się z mieszanki tłuszczowej (C), składającej się z uwo
dornionego oleju rybnego o temperaturze poślizgu co najmniej
45°C, ciekłego oleju i ewentualnie innego tłuszczu (D). Ponadto
przedstawiono wewnątrzcząsteczkowo estryfikowany tłuszcz (B),
odpowiedni do stosowania w produkcie tłuszczowym, który ma
zawartość reszt kwasu tłuszczowego trans maksymalnie 15% i
który wywodzi się z mieszanki tłuszczowej (C), zawierającej 20
- 80% uwodornionego oleju rybnego o temperaturze poślizgu
co najmniej 45°C, 80-10% ciekłego oleju i ewentualnie, do 40%
tłuszczu bogatego w reszty kwasu laurynowego. Produkt tłusz
czowy ma lepsze właściwości odżywcze przy umiarkowanym
koszcie.

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 323872

(22)96 06 06

6(51) A24F 47/00
A24C5/47
(31)95 485190
(32)95 0607
(33) US
(86) 960606 PCT/US96/09969
(87) 961219 WO96/39880 PCT Gazette nr 55/96
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.,
Richmond, US
(72) Adams John M., Braunshteyn Mikhail S.,
Counts Mary Ellen, Dale Gerald M., Harris
Charles W., Jones Donald H., Kenn Billy J.
Jr., Sanderson Wesley G., Smith Barry S.,
Stevenson Brett W., Wrenn Susan E.
(54) Papieros i sposób wytwarzania papierosa do
elektrycznego układu do palenia

(57) Sposób wytwarzania papierosów obejmujący etapy
ustawiania kolejno podwójnych wydrążonych korków (74) w
relacji naprzemiennej względem podwójnych korków tytonio
wych (80) i owijanie ich w środnik tytoniowy i owijkę (71),
przecinania otrzymanego ciągłego pręcika w środkowych pun
ktach wstępnie wybranych podwójnych korków tytoniowych i
ponownego przecinania dla otrzymania towarzyszących par
pojedynczych korków pręcika tytoniowego (60), rozdzielania
członów towarzyszących par korków pręcika tytoniowego i
umieszczania pomiędzy nimi podwójnych korków końcówko
wych i następnie owijania złożonego podwójnego korka koń
cówkowego filtra razem z sąsiednimi częściami pojedynczych
korków pręcika tytoniowego i przecinania otrzymanej końców
kowej struktury w indywidualne papierosy. Ujawniono również
papierosy wykonane zgodnie z nowym sposobem.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 316665 (22)961022 6(51) A41D 13/00
(71) MORATEX Instytut Technicznych
Wyrobów Włókienniczych, Łódź
(72) Szosland Janusz, Tarkowska Sylwia,
Grabowska Grażyna, Wałcza Jadwiga,
Jagusiak Mirosława
(54) Sposób wytwarzania odzieży termoizolacyjnej
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania odzieży ter
moizolacyjnej z dwu warstw materiału tekstylnego, wewnętrzne
go połączonego z sobą przez zgrzewanie. Wkład wewnętrzny
połączony jest z warstwą materiału zewnętrznego i w tak połą
czone warstwy wkładu wewnętrznego i zewnętrznego materiału
usytuowuje się urządzenia do nadmuchiwania.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 316519

(22) 96 1015

6(51) A44C15/00
A44C 27/00
(75) Puszkarski Andrzej, Warszawa
(54) Sposób zdobienia kolczyków, klipsów,
broszek, wisiorków, breloczków, spinek do
włosów i innych przedmiotów osobistego
użytku horoskopem właściciela

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zdobienia kol
czyków, klipsów, broszek, wisiorków, breloczków, spinek do
włosów i innych przedmiotów osobistego użytku horoskopem
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właściciela, nadający zdobionemu przedmiotowi cech iden
tyfikacyjnych i osobistych właściciela zdobionego przedmio
tu. Wykres horoskopu naniesiony jest na zdobiony przedmiot w
sposób trwały, zapewniający jego czytelność w trakcie długo
trwałego, normalnego użytkowania
Przedmioty wykonane według powyższego wynalazku
znalazłyby by zastosowanie jako pewnego rodzaju wizytówki,
szczególnie dla sympatyków astrologii lub jako element iden
tyfikacyjny dla przedmiotów osobistego użytku, takich jak bre
loczki do kluczy czy spinki do włosów.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 324005 (22)960604 6(51) A45D 26/00
(31) 95 19521585
(32) 95 06 14 (33) DE
(86) 96 06 04 PCT/EP96/02412
(87) 97 0103 WO97/00032 PCT Gazette nr 02/97
(71) BRAUN AKTIENGESELLSCHAFT,
Frankfurt nad Menem, DE
(72) Kreutz Norbert, Sanchez-Martinez Pedro,
Cohen Richard, Pahl Dietrich
(54) Przyrząd do wyrywania włosów z ludzkiej
skóry
(57) Opisano przyrząd do wyrywania włosów z ludzkiej skóry
(21), z obudową mieszczącą silnik do napędu przynajmniej
jednego zaciskacza do wyrywania włosów użytkownika, a także
ze środkiem do zmniejszania uczucia bólu, towarzyszącego
wyrywaniu włosów. Środki te mają przynajmniej jeden element
(16), który przekazuje jednorazowy impuls na skórę (21) tuż
przed każdym wyrwaniem włosów. Impuls ten wywołuje u użyt
kownika ból, który odczuwa on jako mniej dotkliwy niż właściwy
kłujący ból, towarzyszący wyrywaniu włosów i który przysłania
ten kłujący ból. W efekcie użytkownik przy wyrywaniu włosów
odczuwa przynajmniej subiektywnie zmniejszony ból.
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(87) 96 1212 WO96/39067 PCT Gazette nr 54/96
(75) Delesie Patrick, Waregem, BE
(54) Urządzenie komfortowe z układem
zawieszenia do mebli
(57) Urządzenie komfortowe do mebli, zwłaszcza do mebli
do siedzenia lub wypoczynkowych, składające się z płyt (11)
podporowych ciała, z których każda złożona jest z wydłużonych
elementów (3) podporowych, wzajemnie sprzężonych, rozmie
szczonych równolegle i zorientowanych poprzecznie względem
osi wzdłużnej urządzenia, z podstawy i ze środków (23) sprzę
gających do sprzęgania płyt (11) podporowych z podstawą,
charakteryzuje się tym, że każdy zespół wydłużonych elemen
tów (3) jest zawieszony za pomocą układu zawieszenia wielo
krotnego działania, który złożony jest z zawieszenia pierwszego
poziomu ze sprzężeniem zewnętrznym przez parę zawsze przy
ległych, wydłużonych elementów (3', 3") podporowych za po
mocą pierwszych pośrednich elementów (31) zawieszenia z
jednej strony i przynajmniej z jednego zawieszenia drugiego
poziomu dodatkowego ze sprzężeniem zewnętrznym parą pier
wszych elementów (31 ', 31 ") pośrednich zawieszenia, które są
wzajemnie przyległe, za pomocą drugich elementów (33) zawie
szenia, które są połączone pośrednio lub bezpośrednio z pod
stawą w taki sposób, że wydłużone elementy (3) podporowe są
podwójnie ruchome i mogą być doprowadzone od stanu nieobciążenia do stanu obciążenia ruchem falistym.

(35 zastrzeżeń)

(32 zastrzeżenia)

A1(21) 316544 (22)961014 6(51) A47C 27/12
(75) Czech Piotr, Świdrówka
(54) Materac wypoczynkowo-sypialny z
naturalnych materiałów
(57) Wynalazek dotyczy zastosowania materiałów pocho
dzenia naturalnego, takich jak słoma owsiana, jęczmienna i
pszeniczna, do wypełnienia wnętrza materaca wypoczynkowosypialnego, produkowanego przez zakłady meblarskie, tapicerskie oraz branży akcesoriów samochodowych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 323787

(22)960606

6(51) A47C 23/06
A47C 31/12
(31)95 9500497
(32)95 06 06
(33) BE
95 9500742
95 09 07
BE
(86) 960606 PCT/BE96/Ö0055

A1(21) 322954 (22) 97 10 31
6(51) A47K 3/16
(75) Podraża Wiesław, Strzelno; Podraża Karol,
Strzelno
(54) Zestaw wsporczy i mocujący do urządzeń
sanitarnych
(57) Istotą wynalazku jest nowy zestaw wsporczy i mocujący
do zamontowania i połączenia urządzeń sanitarnych, który ce
chuje się tym, że składa się z płyty (8), zalaminowanej na stałe
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w dnie (7) urządzenia oraz co najmniej dwóch wsporników (1),
połączonych śrubowo z tą płytą (8), przy czym w części spodniej
obrzeża strony czołowej urządzenia zalaminowane są w regu
larnych odstępach płytki (15), które korzystnie, poprzez połącze
nie śrubowe, łączą się z uchwytami mocującymi (10) o regulo
wanej wysokości ustawienia, mającymi uformowaną poziomą
szczelinę, której wymiar dopasowany jest do kształtu górnej
krawędzi osłony.

(6 zastrzeżeń)

7

A1(21) 322637 (22) 97 10 16 6(51) A47L11/38
(31) 96 19643358
(32) 96 10 21
(33) DE
96 19652011
961213
DE
97 19719932
97 0513
DE
(71) Vorwerk & Co. Interholding GmbH,
Wuppertal, DE
(72) Graute Ludger, Thode Jürgen, Kasperek
Knut, Sinstedten Johannes, Schröder
Christian
(54) Końcówka odkurzacza do czyszczenia
powierzchni na mokro
(57) Końcówka (1) odkurzacza do czyszczenia powierzchni
(2) na mokro, zwłaszcza powierzchni pionowych, posiada urzą
dzenie (3) do nanoszenia cieczy i obudowę (15) kanału ssącego,
w której umieszczony jest wychodzący ze szczelinowego wlotu
zasysającego (21) kanał ssący (20) i charakteryzuje się ona tym,
że urządzenie (3) do nanoszenia cieczy jest umieszczone pozy
cyjnie przestawnie względem oddzielnej obudowy (15) kanału
ssącego (20); obudowa (15) stanowi łukowate przykrycie urzą
dzenia (3) do nanoszenia cieczy w którym urządzenie to jest
połączone co najmniej z jednym suwakiem (25) przechodzącym
przez obudowę (15) kanału ssącego i na górnej stronie tej
obudowy mającym ręczny uchwyt (26) do przestawiania pozycji.
(53 zastrzeżenia)

A1(21) 322956 (22) 9710 31
6(51) A47K 3/16
(75) Krix Anna, Bydgoszcz; Krix Zdzisław,
Bydgoszcz
(54) Stojak montażowy pod brodzik
(57) Istota rozwiązania polega na tym, że podstawa (1) sto
jaka montażowego ma postać ramy, dopasowanej kształtem do
gabarytów dolnej części brodzika, uformowanej korzystnie z
kształtownika metalowego (2), mającej postać wieloboku, który
w narożach (3) połączony jest korzystnie elementami złącznymi
(4), które od dołu połączone są z nóżkami o regulowanej wyso
kości (5), zawierającymi na swych końcach korzystnie podsta
wki amortyzacyjne (51).

(9 zastrzeżeń)
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A1 (21) 323873 (22) 96 06 07
6(51) A61B 5/00
(31) 95 487086
(32) 95 06 07
(33) US
(86) 96 06 07 PCT/US96A)9997
(87) 96 12 19 W096/39928 PCT Gazette nr 55/96
(71) ALLIANCE PHARMACEUTICAL CORP.,
San Diego, US
(72) Faithful! Nicholas Simon, GB; Rhoades
Glenn, U S

(54) System do pomiaru poziomu tlenu we krwi
(57) Opracowany system i oprogramowanie oblicza, w cza
sie rzeczywistym, średnie ciśnienie parcjalne tlenu w mieszanej
krwi żylnej pacjenta. System wykorzystując komputer, aparat do
pomiaru ciśnienia i biochemiczny analizator krwi na bieżąco
pomaga lekarzowi w podjęciu decyzji, czy zatosować u pacjenta
transfuzję krwi, czy zmienić postępowanie kliniczne.

(22 zastrzeżenia)

A1(21) 323934 (22) 96 06 14 6(51) A61F 13/15
(31) 95 9502390
(32) 95 06 30
(33) SE
(86) 96 0614 PCT/SE96/Ö0778
(87) 97 01 23 WO97/01995 PCT Gazette nr 05/97
(71) SCA MÖLNLYCKE AB, Gothenburg, SE
(72) Carłsson Anders
(54) Wyrób chłonny, taki jak pielucha, wkład dla
osób nie panujących nad wydalaniem,
podpaska higieniczna lub tym podobny wyrób
(57) Wynalazek dotyczy wyrobu chłonnego, takiego jak pie
lucha, wkład dla osób nie panujących nad wydalaniem lub
podpaska higieniczna, który zawiera materiał superabsorbcyjny
w postaci folii lub taśmy (2) posiadający umieszczone z nim
szczeliny. Folia lub taśma (2) jest rozciągnięta poprzecznie do
wzdłużnego kierunku szczelin tak, aby utworzyć otwory (6).

(9 zastrzeżeń)
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(87) 9612 27 W096/41613 PCT Gazette nr 56/%
(71) LANCASTER-GROUP GMBH,
Ludwigshafen, DE
(72) Golz Karin, MC; Zastrow Leonhard, MC;
Stanzl Klaus, US; Ferrero Louis, FR;
Gerbron Jacques, FR
(54) Wielofazowy środek światłoochronny, sposób
jego wytwarzania oraz sposób nanoszenia na
skórę
(57) Środek światłoochronny składa się z co najmniej dwóch
oddzielonych od siebie i zasadniczo ciekłych faz, przy czym
flitry UV znajdują się przynajmniej w dwóch oddzielnych fazach,
przy czym fazy te po krótkim i oszczędzającym procesie miesza
nia spontanicznie rozdzielają się z pozostawieniem każdorazo
wego filtru UV w tej fazie, w której był pierwotnie zawarty. Dzięki
wielowarstwowemu układowi według wynalazku współczynnik
ochrony przed słońcem zwiększa się wielokrotnie. Nanoszenie
na skórę prowadzi się za pomocą dozownika ze znajdującymi
się w nim oddzielnie ciekłymi fazami, przy czym fazy te miesza
się przed użyciem.

(20 zastrzeżeń)
A1(21) 323870 (22)9606 07
6(51) A61K 7/42
(31)95 495734
(32)95 0608
(33) US
96 660130
96 06 07
US
(86) 960607 PCT/US96/09380
(87) 961227 W096/41614 PCT Gazette nr 56/96
(71) JOHNSON & JOHNSON CONSUMER
COMPANIES INC., Skillman, US
(72) Lukenbach Elvin R., Naik-Satam Prakash,
Stutzman Ralph, Holland Jean
(54) Kompozycja filtra przeciwsłonecznego
(57) Wynalazek dotyczy nowych kompozycji filtrów przeciw
słonecznych zawierających emulgatory anionowe i składnik ole
jowy, które pozwalają na stosowanie niższej zawartości nieorga
nicznego środka będącego filtrem przeciwsłonecznym, dzięki
czemu uzyskuje się wysoki współczynnik ochrony przeciw
słonecznej lub stosuje się wysoką zawartość nieorganicznych
środków będących filtrami przeciwsłonecznymi dla uzyskania
wysokiego współczynnika ochrony przeciwsłonecznej bez wy
bielania.

(19 zastrzeżeń)
A1(21) 323829 (22)96 06 05 6(51) A61K 9/00
(31)95 482176
(32)95 0607
(33) US
(86) 96 0605 PCT/US96/09081
(87) 961219 WO96/40053 PCT Gazette nr 55/96
(71) ALLIANCE PHARMACEUTICAL CORP.,
San Diego, US
(72) Trevino Leo A, Dellamary Luis A, Tarara
Thomas E., Weers Jeffry G., Ranney Helen
M.
(54) Ciągłe mikrodyspersje fluorowych związków
chemicznych do podawania czynników
farmaceutycznych

A1(21) 323789 (22)960607
6(51) A61K 7/42
(31) 95 19521951
(32) 95 06 08 (33) DE
(86) 960607 PCT/DE96/01046

(57) Opracowano sposób przygotowywania farmaceutycz
nych mikrodyspersji, wykazujących zwiększoną biodostępność, zawierający kolejne etapy. Pierwszy etap to wytwarza
nie termodynamicznie stabilnej farmaceutycznej kompozycji
zawierającej co najmniej jeden czynnik farmaceutyczny, przyłą
czony do fizjologicznie możliwego do zaakceptowania ciekłego
nośnika. Ciekły nośnik zawiera jeden lub więcej lipofilowy roz
puszczalnik, jak np. fluorowy związek chemiczny i co najmniej
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jeden niefluorowany korozpuszczalnik. Drugi etap polega na
połączeniu stabilnej farmaceutycznej kompozycji z co najmniej
jednym mieszalnym rozcieńczalnikiem, w ilości wystarczającej
do rozpoczęcia rozdzielenia fazowego co najmniej jednego
czynnika farmaceutycznego z farmaceutycznej kompozycji i
wytworzenia farmaceutycznej mikrodyspersji. Przedstawione są
także m.in. mikrodyspersyjne farmaceutyczne kompozycje i ze
stawy do ich wytwarzania.

(54 zastrzeżenia)
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(54) Preparaty o kontrolowanym uwalnianiu
alkaliniznjącej soli potasu
(57) Wielocząsteczkowe preparaty o kontrolowanym uwal
nianiu, zawierające aikalizującą sól potasu, korzystnie wodoro
węglan potasu, jako składnik aktywny, nadają się do tworzenia
farmaceutycznych postaci dawkowania do podawania doustne
go. Takie postacie dawkowania są użyteczne do uzupełniania
potasu i do leczenia degeneracyjnych chorób kostnych i sercowo-naczyniowych, np. osteoporozy i nadciśnienia.

(11 zastrzeżeń)
A1(21) 323832 (22) 96 06 03 6(51) A61K 9/16
A61K 38/27
(31)95 473544
95 477725

(32)95 0607
95 0607

(33) US
US

(86) 96 0603 PCT/US96/08086
(87) 96 1219 WO96/40072 PCT Gazette nr 55/96
(71) ALKERMES CONTROLLED
THERAPEUTICS INC., Cambridge, US
(72) Johnson OluFunmi Lily, Ganmukhi Medha
M., Bernstein Howard, Auer Henry, Khan
M.Amin
(54) Kompozycja dla przedłużonego uwalniania
ludzkiego hormonu wzrostu
(57) Kompozycja o opóźnionym uwalnianiu ludzkiego hor
monu wzrostu, znamienna tym, że zawiera a) polimer zgodny
biologicznie, i b) cząstki ludzkiego hormonu wzrostu stabili
zowanego kationem metalu, przy czym kation metalu stanowi
Zn(ll).

(18 zastrzeżeń)

A1(21) 323790 (22)9606 06
6(51) A61K 9/48
(31)95 472895
(32)95 0607
(33) US
(86) 96 06 06 PCT/US96/09145
(87) 961219 WO96/40083 PCT Gazette nr 55/96
(71) R.P.SCHERER CORPORATION, Troy,
US
(72) Sundararajan Mani R., Youngblood
Elizabeth, Rodrigues Gilbert T, Walker
David J., Bekę Peter, Stroud Norman S.
(54) Sposoby i kompozycje do wytwarzania
miękkich żelatynowych kapsułek o łuskach
odpornych na przenikanie materiałów
wypełniających
(57) Kapsułka żelatynowa, znamienna tym, że obejmuje (a)
łuskę mającą warstwę zewnętrzną i warstwę barierową; i (b)
materiał wypełniający umieszczony wewnątrz łuski, przy czym
wypełnienie obejmuje składnik hydrofilowy, składnik hydrofo
bowy lub ich mieszaniny, a warstwa zewnętrzna złożona z
żelatyny i warstwa barierowa są odporne na migrację hydrofilowych lub hydrofobowych składników materiału wypełniającego
do warstwy zewnętrznej.

(23 zastrzeżenia)
A1(21) 323902 (22)96 0607 6(51) A61K 9/20
(31) 95 486043
(32) 95 06 07
(33) US
(86) 96 06 07 PCT/GB96/01367
(87)961219 WO96/40077 PCT Gazette nr 55/96
(71) QUADRANT HOLDINGS CAMBRIDGE
LIMITED, Cambridge, GB
(72) Roser Bruce Joseph, Gribbon Enda Martin
(54) Sposoby stabilnego wbudowywania
substancji do suchych, gąbczastych
szklanych proszków i uzyskiwania w ten
sposób preparatów
(57) Wynalazek ujawnia metodę produkcji szkła gąbczaste
go i wytwarzania z niego preparatów.
Produkty te mają zastosowanie w stabilnym przechowy
waniu rozmaitych substancji, w szczególności biologicznych i
farmakologicznych.

(78 zastrzeżeń)
A1(21) 323939 (22)9606 06
6(51) A61K 9/22
(31)95 472693
(32)95 06 06
(33) US
(86) 960606 PCT/US96/09016
(87) 96 1212 W096/39127 PCT Gazette nr 54/96
(71) CHURCH &DWIGHT CO., INC.,
Princeton, US
(72) Marder Herman, US; Kirschner Lawrence,
US; Steinke John J., US; Kurtz Andrew D.,
US; Bertelsen Poul, DK; Hansen Nils
Gjerlov, DK; Hjorth Thyge Borup, DK

A1(21) 323821 (22)96 06 07 6(51) A61K 9/107
(31) 95 501976
(32) 95 06 07
(33) US
(86) 960607 PCT/US96/09549
(87) 961219 WO96/40058 PCT Gazette nr 55/96
(71) ALLIANCE PHARMACEUTICAL CORP.,
San Diego, US
(72) Flaim Stephen F.
(54) Ciekłe emulsje fluoropochodnych
węglowodorów jako naczyniowy rezerwuar
tlenku azotu
(57) Ujawniono zastosowanie emulsji fluoropochodnych wę
glowodorów do hamowania usuwania endogennie wytwarzane
go tlenku azotu ze strumienia krwi i przez hamowania stenozy
naczyniowej, zwężenia naczyń i innych stanów lub zaburzeń
fizjologicznych wynikających w całości lub w części z niedoboru
tlenku azotu. Ciekłe emulsje fluoropochodnych węglowodorów
stosuje się także do zwiększenia skuteczności dożylnie poda
wanej hemoglobiny przez ograniczenie dostępności tworzące
go met-hemoglobinę rozpuszczonego w osoczu tlenku azotu.

(24 zastrzeżenia)
A1(21) 323931 (22)96 0605 6(51) A61K 9/107
(31)95 487612
(32)95 0607
(33) US
(86) 960605 PCT/US96/09064
(87) 961219 WO96/40057 PCT Gazette nr 55/96
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(71) ALLIANCE PHARMACEUTICAL CORP.,
San Diego, US
(72) Tarara Thomas E., Weers Jeffry G., Trevino
Leo A, Kabalnov Alexey, Dellamary Luis A.,
Hopper Giną M., Ranney Helen M., Klein
David H., Pelura Timothy J.
(54) Kompozycje emulsji odwróconej
fluoropochodnych węglowodorów do
dostarczania leków
(57) Preparat farmaceutyczny fluoropochodnej węglowodo
ru znamienny tym, że zawiera: rozproszoną fazę ciekłą obejmu
jącą co najmniej jedną ciecz polarną i co najmniej jeden środek
terapeutyczny lub diagnostyczny rozpuszczalny w cieczy polar
nej; fazę ciągłą, którą stanowi fluoropochodna węglowodoru,
obejmującą co najmniej jedną iipofilową fluoropochodna wę
glowodoru; i skuteczną, tworzącą emulsję ilość co najmniej
jednego surfaktanta niefluorowanego.
Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób wytwarzania
preparatu terapeutycznego lub diagnostycznego, środek tera
peutyczny, sposób dostarczenia środka, sposób wytwarzania
emulsji i dyspersji farmaceutycznej.

(39 zastrzeżeń)
A1(21) 323924 (22)96 0606 6(51) A61K 31/38
(31)95 466673
(32)95 06 06
(33) US
(86) 96 06 06 PCT/US96/09839
(87) 961212 W096/39135 PCT Gazette nr 54/%
(71) ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, US
(72) Swift Robert A
(54) Sposoby hamowania czerniaka
(57) Ujawniono sposób hamowania czerniaka, polegający
na podawaniu potrzebującemu tego człowiekowi skutecznej
ilości związku o wzorze (I), w którym R1 i R3 niezależnie ozna
czają atom wodoru, grupę -CH3, grupę -CO-(Ci-Ce-alkil) lub
grupę -CO-Ar, gdzie Ar oznacza ewentualnie podstawiony fenyl,
a Pr oznacza grupę pirolidynową, heksametylenoiminową lub
piperydynową albo jego farmaceutycznie dopuszczalnych soli
ich solwatów, samych lub w połączeniu z jednym lub większą
liczbą czynników hamujących czerniaka

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 323930 (22) 96 06 04 6(51) A61K 31/38
(31)95 485317
(32)95 0607
(33) US
(86) 960604 PCT/US96/09161
(87) 961219 W096/39833 PCT Gazette nr 55/96
(71) ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, US
(72) Bowling Nancy Louise
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(54) Modulowanie kanałów wapniowych
(57) Wynalazek dotyczy sposobu modulowania kanałów wa
pniowych w tkance naczyń i serca, polegającego na podawaniu
potrzebującemu tego zwierzęciu ciepłokrwistemu farmaceu
tycznie skutecznej ilości związki o podanym niżej wzorze, w
którym R1 i R3 niezależnie oznaczają atom wodoru, grupę CiC4-alkilową, grupę -CO-(Ci-Ce-alkii), grupę -CHzAr lub grupę
-CO-Ar, gdzie Ar oznacza fenyl lub podstawiony fenyl, a R^
oznacza grupę pirolidynową, heksametylenoiminową lub
piperydynową albo farmaceutycznie dopuszczalnej soli tego
związku.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 323935 (22)9606 05 6(51) A61K 31/42
(31) 95 467475
(32)95 0606
(33) US
(86) 960605 PCT/US96/08875
(87) 961212 W096/39138 PCT Gazette nr 54/96
(71) ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, US
(72) Fontana Steven Anthony, Cullinan George
Joseph
(54) Sposoby zmniejszania ubytku masy kości
(57) Wynalazek dotyczy sposobu zmniejszania ubytku masy
kości wywoływanego działaniem związku o wzorze (If) lub jego
farmaceutycznie dopuszczalnej soli, podawanych potrzebują
cemu leczenia ssakowi, polegający na podawaniu temu ssakowi
równocześnie z nimi lub po ich podaniu skutecznej ilości związ
ku o wzorze (I), w którym podstawniki R1 niezależnie oznaczają
atom wodoru, grupę -OH, grupę -0(Ci-C4-alkil), grupę
-OCOCeH5, grupę-OCO(Ci-Ce-alkil) lub grupę -OSC>2(C4-Ce-alkil), a R2 oznacza grupę 1-pipery dyny Iową, 1 -pirolidynylową,
metylo-1-pirolidynylową, dimetylo-1 -pirolidynylową, 4-morfolinową, dimetyloaminową, dietyloaminową lub 1-heksametyle
noiminową albo jego farmaceutycznie dopuszczalnej soli.
Opisano także sposób zmniejszania ubytku masy kości wywo
ływanego podawaniem związku o wzorze (II), polegający na
podawaniu równocześnie ze związkiem o wzorze (II) lub jego
solą lub po ich podaniu czynnika anabolicznego kości. Ujaw
niono również środki farmaceutyczne.

(19 zastrzeżeń)
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A1(21) 323860 (22)9606 04 6(51) A61K 31/47
(31)95 468493
(32)95 0606
(33) US
96 616233
9605 07
US
(86) 96 06 04 PCT/EP96/02431
(87)961212 W096/39142 PCT Gazette nr 54/96
(71) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bazylea,
CH
(72) Bailey Carole Anne, US; Ferdinando
Josephine Christine, GB; Shah Navnit, US
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca
inhibitor proteinazy i monogliceryd
(57) Ujawniono kompozycje, które zwiększają biodostępność inhibitorów proteinazy. Kompozycje zawierają farma
ceutycznie dopuszczalny nośnik obejmujący monoglicerydy
kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha oraz tera
peutycznie skuteczną ilość inhibitora proteinazy jego soli lub
estrów.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 323785 (22) 95 05 30 6(51) A61K 31/55
(86) 95 05 30 PCT/US95/06859
(87) 9612 05 W096/38151 PCT Gazette nr 53/96
(71) ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, US
(72) Beasley Charles M. Jr
(54) Sposób leczenia dysfunkcji poznawczej
(57) Wynalazek dotyczy sposobu leczenia dysfunkcji po
znawczej obejmującego podawanie skutecznej ilości 2-metylo4-(4-metylo-1-piperazynylo)-10H-tieno[2,3-b] [1,5] benzodiazepiny.

(16 zastrzeżeń)
A1(21) 323798 (22)9606 06 6(51) A61K 31/59
(31) 95 484342
(32)95 0607
(33) US
(86) 96 0606 PCT/US96/09222
(87) 961219 WO96/40154 PCT Gazette nr 55/96
(71) BONE CARE INTERNATIONAL, INC,
Madison, US
(72) Knutson Joyce G, Bishop Charles W.
(54) Zastosowanie pochodnych witaminy D4 do
leczenia chorób skóry
(57) Wynalazek dotyczy w szczególności nowej 1a-hydro~
ksy-witaminy D4 i nowych analogów, 1,25-dihydroksy-włtaminy
D4 i 1,24-dihydroksy-witaminy O4, które są użyteczne jako związ
ki aktywne oraz kompozycji farmaceutycznych do leczenia za
burzeń metabolizmu wapnia i różnych chorób skóry.

(14 zastrzeżeń)
A1(21) 323866 (22)960606 6(51) A61K 31/59
(31)95 486387
(32)95 0607
(33) US
(86) 960606 PCT/US96/09221
(87) 961219 WO96/40153 PCT Gazette nr 55/96
(71) BONE CARE INTERNATIONAL, INC.,
Madison, US
(72) Knutson Joyce G, Bishop Charles W.
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(54) Zastosowanie pochodnych witaminy D4 do
leczenia raka
(57) Wynalazek dotyczy nowej 1a-hydroksy-witaminy D4 i
nowych analogów, korzystnie 1,24-dihydroksy-witaminy D4, któ
re są użyteczne jako związki aktywne oraz kompozycji farma
ceutycznych do leczenia m.in. zaburzeń metabolizmu wapnia,
raka sutka i okrężnicy.

(15 zastrzeżeń)
A1(21) 323797 (22) 96 06 03 6(51) A61K 31/66
(31)95 471466
(32)95 06 06
(33) US
(86) 96 06 03 PCT/US96/08398
(87) 96 12 12 W096/39151 PCT Gazette nr 54/96
(71) MERCK & CO., INC., Rahway, US
(72) Daifotis Anastasia G., Yates Ashley J.
(54) Zastosowanie bisfosfonianów do
zapobiegania ubytkom kości związanym z
terapią immunosupresyjną
(57) Bisfosfonian, zwłaszcza alendronian, może zapobiegać
lub leczyć ubytki kości związane z terapią immunosupresyjną,
zarówno związaną z transplantacją narządu jak i nie związaną z
transplantacją narządu.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 323871

(22)96 06 07 6(51) A61K 31/135
A61K 31/155
A61K 31/165
A61K 31/40
A61K 31/38
A61K 31/44
A61K 31/445
C07C 211/03
C07D 207/04
C07D 211/04
(31)95 485038
(32)95 06 07
(33) US
(86) 9606 07 PCT/US96/10201
(87) 961219 WO96/40097 PCT Gazette nr 55/96
(71) NPS PHARMACEUTICALS ING, Salt
Lake City, US
(72) Mueller Alan L., Moe Scott T., Balandrin
Manuel F., Delmar Eric G., Vanwagenen
Bradford G, Artman Linda D., Barmore
Robert M., Smith Daryl L.
(54) Związki aktywne w nowym miejscu na
kanałach wapniowych sterowanych przez
receptor, użyteczne do leczenia schorzeń
neurologicznych

(57) Ujawniono związki o wzorze 1, oraz sposób i kompozy
cje do leczenia pacjenta, mającego chorobę lub schorzenie
neurologiczne, takie jak udar, wstrząs mózgu, uszkodzenie
rdzenia kręgowego, niedokrwienie rdzenia kręgowego, uszko
dzenie komórki nerwowej spowodowane niedokrwieniem lub
niedotlenieniem, epilepsja, lęk, niedobory neuropsychiatryczne
lub pojmowania, spowodowane niedokrwieniem lub niedotle
nieniem, takie jak te, które występują w konsekwencji operacji
serca przy obejściu sercowo-płucnym, lub choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, choroba Huntingtona,
choroba Parkinsona albo stwardnienie zanikowe boczne (ALS).

(93 zastrzeżenia)
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(54) Sposoby zmniejszania ubytku masy kości
(57) Wynalazek dotyczy sposobu zmniejszania ubytku masy
kości wywoływanego działaniem związku o wzorze (I), w któtym
R oznacza grupę -CH2CON(CH3) -n-CH2CH2CH2CH3 lub
-SO(CH2)3CF2CF3, lub jego farmaceutycznie dopuszczalnej so
li, podawanych potrzebującemu leczenia ssakowi, polegający
na podawaniu temu ssakowi równocześnie z nimi lub po ich
podaniu skutecznej ilości związku o wzorze (10, w którym pod
stawniki R1 niezależnie oznaczają atom wodoru, grupę -OH,
grupę -0(Ci-C4-alkil), grupę -OCOCeHs, grupę -OCO(Ci-Ce-alkil) lub grupę -OS02(C4-Ce-alkil), a R2 oznacza grupę 1-piperydynylową, 1-pirolidynylową, metylo-1-pirolidynylową, dimetylo-1-pirolidynylową, 4-morfolinową, dimetyloaminową,
dietyloaminową lub 1-heksametylenoiminową, albo jego farma
ceutycznie dopuszczalnej soli. Opisano także sposób zmniej
szania ubytku masy kości wywołanego podawaniem związku o
wzorze (I), polegający na podawaniu równocześnie ze związ
kiem o wzorze (I) lub jego solą lub po ich podaniu czynnika
anabolicznego kości. Ujawniono również środki farmaceutyczne.
(35 zastrzeżeń)

A1(21) 323786 (22)9605 30 6(51) A61K 31/445
(31) 95 457700
(32)95 0601
(33) US
(86) 96 05 30 PCT/US96/08037
(87) 961205 W096/38145 PCT Gazette nr 53/96
(71) ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, US
(72) Singh Jai Pal, Wiemicki Todd Robert
(54) Sposoby hamowania migracji komórek
mięśni gładkich naczyń
(57) Opisano sposób hamowania migracji komórek mięśni
gładkich naczyń, polegający na podawaniu potrzebującemu
tego człowiekowi iub innemu ssakowi skutecznej ilości związku
o wzorze (I), w którym Ri i R3 niezależnie oznaczają atom
wodoru, grupę -CH3, grupę -C(=0)(Ci-Ce-alkil) lub grupę C(=0)(Ar), gdzie Ar oznacza ewentualnie podstawiony fenyl, Ra
oznacza grupę piroiidynową, heksametylenoiminową lub piperydynową oraz jego dopuszczalnych w farmacji soli i sołwatów.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 316712 (22) 96 10 25 6(51) A61K 31/525
(75) Noceń Witold, Wrocław; Firkowska Maria,
Wrocław
(54) Maść leczniczo-ochronna przeciw pękaniu
skóry, zwłaszcza warg, rąk i stóp

A1(21) 323941 (22)960605 6(51) A61K 31/445
(31)95 471111
(32)95 06 06
(33) US
(86) 960605 PCT/US96/08810
(87) 96 1212 W096/39141 PCT Gazette nr 54/96
(71) ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, US
(72) Cullinan George Joseph, Fontana Steven
Anthony, Fuchs-Young Robin Sharon Lee,
Glasebrook Andrew Lawrence

(57) Maść zawiera mieszaninę euceryny i gliceryny jako
podłoże farmaceutyczne oraz witaminę B2 jako składnik leczni
czy. W zależności od ilości witaminy B2 i zawartości gliceryny w
składzie maści ma ona zastosowanie w leczeniu stanów zapal
nych błon śluzowych nosa, jamy ustnej czy narządów płcio
wych, jak również w leczeniu zajadów i uciążliwych pęknięć
skóry pięt, wspomagając leczenie środkami stosowanymi we
wnętrznie.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 324001 (22)9606 05 6(51) A61K 31/585
(31)95 486456
(32)95 0607
(33) US
(86) 96 06 05 PCT/US96/09335
(87) 961219 WO96/40257 PCT Gazette nr 55/%
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(71) G.D. SEARLE & CO., Chicago, US
(72) Alexander John C, Schuh Joseph R.,
Gorczyński Richard J.
(54) Kombinacyjna terapia epoksy-stereoidowym
antagonistą aldosteronu i antagonistą
angiotensyny II w leczeniu zastoinowej
niewydolności serca
(57) Opisano terapię kombinowaną obejmującą podawanie
terapeutycznie skutecznej ilości epoksy-steroidowego antago
nisty receptora aldosteronu i terapeutycznie skutecznej ilości
antagonisty receptora angiotensyny li do stosowania w leczeniu
zaburzeń krążeniowych obejmujących zaburzenia sercowo-naczyniowe, takie jak nadciśnienie, zastoinowa niewydolność ser
ca, marskość wątroby i puchlina. Do korzystnych antagonistów
receptora angiotensyny II należą te związki o wysokiej skutecz
ności i biodostępności, które charakteryzują się obecnością
grupy imidazolowej lub triazolowej przyłączonej do grupy bHenylometylowej. Korzystnymi epoksy-steroidowymi antagonista
mi receptora aldosteronu są steroidowe związki 20-spiroksanowe charakteryzują się obecnością 9a, 11a-podstawionej grupy
epoksydowej. Korzystna terapia kombinowana obejmuje zasto
sowanie jako antagonisty receptora anginotensyny II 5-[2-[5[(3,5-dibutylo-1 H-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo] -2-pirydynylo]fenylo-1H-tetrazolu i antagonisty receptora aldosteronu w
postaci epoksymeksrenonu.

(45 zastrzeżeń)
A1(21) 324010 (22)96 0612 6(51) A61K 38/01
(31) 95 952926
(32) 95 0614
(33) FI
(86) 96 06 12 PCT/FI96/00350
(87) 970103 WO97/00078 PCT Gazette nr 02/97
(71) VALIOOY, Helsinki, FI
(72) Isolauri Erika, Metsäniitty Leena, Korhonen
Hannu, Salminen Seppo, Syväoja Eeva-Liisa
(54) Sposoby zapobiegania lub leczenia alergii
(57) Przedmiotem wynalazku są sposoby i środki hamowa
nia wywołanych przez pokarm reakcji nadwrażliwości u chorych
z alergią pokarmową. W szczególności przedmiotem wynalazku
są sposoby wytwarzania mieszanki z hydrolizatem białkowym
do regulacji w dół reakcji nadwrażliwości i do poprawy czynno
ści jelitowej bariery immunologicznej i sposoby zapobiegania
lub leczenia alergii, zwłaszcza alergii na mleko krowie u niemow
ląt, poprzez zwiększenie działania diety eliminującej mleko kro
wie przez odpowiednie bakterie probiotyczne, pochodzące z
przewodu pokarmowego, zwłaszcza Lactobacilli. Ponadto, po
przez podawanie fragmentów alergenu, zmodyfikowanego
przez bakterie przewodu pokarmowego, odpowiedź immunolo
giczną można "odwrócić' z uwrażliwiania na układowe zmniej
szenie reaktywności. Korzystną bakterię do zastosowania stano
wi Lactobacillus GG (ATCC 53103).

(12 zastrzeżeń)
A1(21) 323937 (22)960607 6(51) A61K 38/42
(31)95 484166
(32)95 0607
(33) US
(86) 960607 PCT/US96/09990
(87) 961219 WO96/40222 PCT Gazette nr 55/96
(71) ALLIANCE PHARMACEUTICAL CORP.,
San Diego, US
(72) Faithrull Nicholas Simon, Keipert Peter E.,
Roth Duane J., Hopkins Ronald M.
(54) Hemodylucja wspomagana monitorowaniem
stanu natlenienia
(57) Ujawniony został w szczególności sposób hemodylucji
pacjenta, który obejmuje etapy podania zgodnego biologicznie
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nośnika tlenu, w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym albo
niedokrwieniem albo zawałem narządu, przy ocenie PvÜ2 pa
cjenta albo innych wskaźników natlenienia i podawania pacjen
towi dodatkowego nośnika tlenu albo krwi autologicznej w od
powiedzi na wartości Pv02, jeżeli to konieczne do utrzymania
wartości PVO2 na zadanym poziomie albo powyżej niego.

(62 zastrzeżenia)
A1(21) 323863 (22)96 06 04 6(51) A61K 39/00
(31)95 472639
(32)95 06 07
(33) US
95 9512827
95 06 23
GB
95 9513443
95 07 01
GB
95 9525657
951215
GB
(86) 960604 PCT/EP96/Ö2436
(87) 961219 WO96/40242 PCT Gazette nr 55/96
(71) SMITHKLINEBEECHAM
BIOLOGICALS S.A., Rixensart, BE
(72) SlaouiMoncef Mohamed, Hauser Pierre
(54) Szczepionka zawierająca koniugat antygenu
polisacharydowego z nośnikiem białkowym
oraz wolny nośnik białkowy
(57) Wynalazek dotyczy kombinowanych/złożonych szcze
pionek, zawierających skoniugowany polisacharydowy anty
gen związany z białkiem nośnika i w którym białko nośnika
obecne jest w szczepionce także w postaci wolnego antygenu
znamiennych tym, że stosunek polisacharydu do białka wynosi
od 1 : 0,3 do 1 : 2. W szczególności kompozycje szczepionek
według niniejszego wynalazku dotyczą multiwalentnych szcze
pionek, to znaczy szczepionek do polepszenia lub leczenia
więcej niż jednego stanu chorobowego. Niniejszy wynalazek
dotyczy także zastosowania takiej szczepionki w medycynie.

(13 zastrzeżeń)
A1(21) 323862 (22)% 06 07 6(51) A61K 39/095
(31)95 484569
(32)95 0607
(33) US
(86) 9606 07 PCT/CA96/00379
(87) 961219 WO96/40239 PCT Gazette nr 55/%
(71) NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF
CANADA, Ottawa, CA
(72) Jennings Harold J., Pon Robert, Lussier
Michèle, Michoń Francis
(54) Szczepionki zawierające skoniugowany
modyfikowany polisacharyd meningokokowy
(57) Przedmiotem wynalazku są modyfikowane chemicznie
polisacharydy Neisseria meningitidis grupy B i szczepionki, w
których te modyfikowane polisacharydy zostały skoniugowane
z białkiem nośnikowym. Przedmiotem wynalazku, są zwłaszcza
nowe nienasycone N-acylowe pochodne polisacharydów meningokokowych grupy B, nowe koniugaty ninasyconych N-acylowych pochodnych polisacharydów meningokokowych grupy
B, kompozycje farmaceutyczne zawierające skoniugowane czą
steczki fragmentów nienasyconych N-acylowych pochodnych
polisacharydów meningokokowych grupy B związanych kowa
lencyjnie z białkami i zastosowanie tych kompozycji jako szcze
pionek.

(25 zastrzeżeń)
A1(21) 323868 (22) 96 06 05 6(51) A61K 49/00
(31)95 479621
(32)95 06 07
(33) US
(86) 9606 05 PCT/US96/09068
(87) 961219 WO96/40281 PCT Gazette nr 55/96
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(71) ALLIANCE PHARMACEUTICAL CORP.,
San Diego, US
(72) Kabalnov Alexey, Schutt Ernest George,
Weers Jeffry Greg
(54) Emulsje gazów stabilizowane flurowanymi
eterami o niskich współczynnikach Ostwalda
(57) Długotrwałe emulsje gazu do wzmacniania kontrastu
obrazów ultradźwiękowych i obrazów rezonansu magnetyczne
go wykorzystują związki fluoromono- i fiuoropolieterowe o ni
skim współczynniku Ostwalda.
Ujawniono emulsje gazu obejmujące preparaty mikrobanieczek, w których mikrobanieczki zawierają fluoroetery takie
jak perfluorodiglim (CF3(OCF2CF^20CF3), perfluoromonoglim
(CF3OCF2CF2OCF3), eter perfluorodietyłowy C2F5OC2F5, eter
perfluorometyloetylowy CF3OC2F5, eter perfluorodimetylowy
CF30CF3, jak również CF3OCF2OCF3 i fluoropolietery
CF3(OCF2)20CF3. CF3(OCF2)30CF3l i CF3(OCF2)4OCF3.

(42 zastrzeżenia)

A1(21) 316603 (22)96 10 18 6(51) A61M 5/24
(75) Głuszak Jan, Lublin; Kłimont Stanisław,
Lublin
(54) Ampułkostrzykawka
(57) Ampułkostrzykawka zawiera preparat leczniczy (4), przy
czym od strony tłoka (2) znajduje się medium (5), które stanowi
substancja obojętna dla leczonego organizmu. Objętność me
dium (5) korzystnie stanowi od 80 do 120% objętości wnętrza
przewodu (3), który posiada długość wystarczającą do wprowa
dzenia preparatu leczniczego do jamy czy kanału w ciele.
Ampułkostrzykawka nadaje się do stosowania zarówno
w medycynie jak i w weterynarii.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 316604 (22) 96 10 21 6(51) A62C 37/08
(71) Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych
SA, Siemianowice Śląskie
(72) Wolanin Jerzy, Wolny Antoni, Gawroński
Włodzimierz, Czyżewski Krzysztof
(54) Aktywna linia samogasząca
(57) Aktywna linia samogasząca, wyposażona w zbiornik
środka gaszącego z zaworem, charakteryzuje się tym, że zbior
nik (2) zawiera dwutlenek węgla jako środek gaśniczy, zaś z
zaworu trzy drogowego (1), zawierającego w środku reduktor,
wyprowadzone są dwa małośrednicowe, o określonej odporno
ści termiczno-ciśnieniowej, przewody przesyłowe (3) środka
gaśniczego, każdy zakończony grzybkiem (7) lub zaworem z
manometrem (8) oraz usytuowane przy jednym z nich, przewo
dy przesyłowe (5) środka gaśniczego, zakończone dyszami (6).

A1(21) 316560

(22)961015

6(51) A62B 31/00
B01D 39/14
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice;
Zakład Doświadczalny Sp. z 0.0., Lubin
(72) Meinhardt Bolesław, Biliński Jerzy, Daier
Kazimierz, Meinhardt Elżbieta, Michałowski
Jan, Wiechuła Henryk
(54) Kaseta sorpcyjna

(57) Kaseta sorpcyjna jest przeznaczona do oczyszczania
powietrza z zanieczyszczeń w postaci gazów i par związków
organicznych i nieorganicznych, zwłaszcza w górnictwie lub
budownictwie, w kabinach samojezdnych lub stacjonarnych
maszyn i urządzeń. Kaseta zawiera warstwę węgla aktywnego
(7) sorbującą gazy, która umieszczona jest w obudowie składa
jącej się z ramki zewnętrznej (1) oraz ramki wewnętrznej (2). Po
obu stronach kasety sorpcyjnej umieszczone są kolejno flizelina
(5) - leżąca na powierzchni węgla aktywnego (7), siatka druciana
(4) oraz blacha perforowana (3). Jedna blacha perforowana (3)
opiera się o krawędź ramki zewnętrznej (1), druga o krawędź
ramki wewnętrznej (2). Warstwa węgla umieszczona w obudo
wie o kształcie prostopadłościanu, o powierzchni podstawy 150
do 160 cm2 zapewnia pojemność sorpcyjną umożliwiającą sku
teczną ochronę wobec szkodliwych gazów nie organicznych i
organicznych, zawartych w powietrzu np. kopalnianym.

(2 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 324011 (22) 96 06 10 6(51) A62D 3/00
(31)95 9500536
(32)95 0616
(33) BE
95 9500911
951106
BE
(86) 96 0610 PCT/BE96/00056
(87) 97 0103 WO97/Ö0099 PCT Gazette nr 02/97
(75) Debailleul Gerard, Schepdaal, BE
(54) Sposób i instalacja do obróbki odpadów
zawierających azbest

rzającego wypełnionego czynnikiem gazowym bez wystawiania
odpadów na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, doprowa
dza się do reaktora (1) zasadowy roztwór reakcyjny, przeprowa
dza się reakcję w celu uzyskania produktu, w którym w zasadzie
nie ma włókien, rozdziela się produkt reakcji na fazę stałą i fazę
ciekłą, odzyskuje się oddzieloną fazę ciekłą i ewentualnie czyn
nik gazowy z reaktora po reakcji z przeznaczeniem do wytwo
rzenia zasadowego roztworu reakcyjnego, odzyskuje się od
dzieloną fazę stałą w celu umożliwienia jej uzdatnienia oraz
usuwa się z reaktora małą ilość nie dających się zregenerować
odpadów, nie zawierających włókien azbestu.

(57) Ujawniono sposób przetwarzania odpadów zawierają
cych azbest z miejsc, w których one powstają, w którym przenosi
się odpady z miejsca ich powstawania do reaktora (1) przetwa

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1(21) 323905 (22)96 0607 6(51) B01D 33/50
(31) 95 475645
(32) 95 06 07
(33) US
(86) 96 0607 PCT/US96/10021
(87) 9612 19 WO96/40409 PCT Gazette nr 55/96
(71) THE BOC GROUP, INC, New Providence,
US
(72) Caracciolo Louis D.Jr.
(54) Filtr samooczyszczający się o dużej objętości
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest filtr (10), obejmujący obu
dowę (12) wyposażoną w otwór wlotowy (14) i wylotowy (16) na
płyn zawierający stałe zanieczyszczenia, a ponadto w zwrotne
otwory, wlotowy (18) i wylotowy (20), na płyn oczyszczający.
Obudowa (12) obejmuje cylindryczny element filtrujący (22), o
osi wzdłużnej wspólnej dla obudowy (12). Elementfiltrujący (22)
obejmuje przewód (24), przy czym ich osie wzdłużne się pokry
wają. Przewód (24) wsyposażony jest wzdłuż swej powierzchni
w człony oczyszczające (28), biegnące od przewodu (24) do
elementu filtrującego (22). Pozwala to na przepływ płynu oczy
szczającego przez człony (28) i do wnętrza przewodu (24) oraz
do zwrotnego otworu wlotowego (18).

(18 zastrzeżeń)
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(27 zastrzeżeń)
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A1(21) 316592 (22) 96 10 17 6(51) B01D 39/16
(71) Politechnika Łódzka, Łódź; Centralny
Instytut Ochrony Pracy, Warszawa
(72) Krucińska Izabella, Zakrzewski Sławomir,
Kowalczyk Irena, Wiśniewska-Konecka
Jadwiga
(54) Materiał filtracyjny do powietrza, o
działaniu elektrostatycznym oraz sposób
wytwarzania materiału filtracyjnego do
powietrza, o działaniu elektrostatycznym
(57) Materiał filtracyjny do powietrza, o działaniu elektro
statycznym, stanowi włóknina wytworzona z mieszaniny włókien
poliolef inowych takich, jak jednoskładnikowe polipropylenowe,
dwuskładnikowe polipropylenowo-polietylenowe lub wytworzo
ne z kopolimeru polipropylenowo-polietylenowego oraz włókien
poliamidowych, ciętych, gładkich lub skarbikowanych, o grubo
ści mniejszej niż 10Ofim i długości 10-200 mm, w której stosunek
udziału powierzchniowego włókien poliolef i nowych do udziału
powierzchniowego włókien poliamidowych jest równy od 10:90
do 90:10.
Sposób wytwarzania materiału filtracyjnego do powie
trza, o działaniu elektrostatycznym, polega na tym, że włókna
poliolefinowe takie, jak jednoskładnikowe polipropylenowe,
dwuskładnikowe polipropylenowo-polietylenowe lub wytworzo
ne z kopolimeru polipropylenowo-polietylenowego oraz włókna
poliamidowe, cięte, gładkie łub skarbikowane, o długości 10200 mm i grubości mniejszej niż 100/*m, miesza się ze sobą w
takim stosunku wagowym, aby stosunek udziału powierzchnio
wego włókien poliolefinowych do udziału powierzchniowego
włókien poliamidowych był równy od 10:90 do 90:10, następnie
usuwa się z włókien smary i substancje antyelektrostatyczne
przez przemycie niejonowymi detergentami, środkami alkalicz
nymi lub rozpuszczalnikami i po wypłukaniu włókien, z przygo
towanej mieszanki włókien wytwarza się, przez zgrzeblenie,
runo, z którego formuje się, przez igłowanie, włókninę podda
waną następnie kalandrowaniu na zimno.

Nr 9 (635) 1998

A1(21) 323061 (22)971107
6(51) B01J 8/24
(71) Politechnika Białostocka, Białystok
(72) Konopko Henryk
(54) Aparat fluidyzacyjny, zwłaszcza do
ekspandowania jadalnych surowców i
półproduktów roślinnych
(57) Aparat fluidyzacyjny, przeznaczony zwłaszcza do eks
pandowania surowców i półproduktów roślinnych, zawiera we
wnątrz cylindrycznej obudowy (2) zainstalowaną poziomą, ter
moizolacyjną przegrodę (5), dzielącą przestrzeń aparatu na
komorę reakcyjną (6) i komorę schładzania (7). W obu komorach
(6, 7) znajdują się, identycznie umieszczone, po dwa ruszty:
dolny (8a, 8b) i górny (9a, 9b). Obie komory (6, 7) połączone są
poprzez zsyp (16) tak, że jego górna krawędź mocowna jest przy
otworze zsypowym w ruszcie dolnym (8a) komory reakcyjnej (6),
zaś dolna krawędź połączona jest z rusztem górnym (9b) komo
ry schładzania (7). Między rusztem dolnym (8a, 8b) i górnym
(9a, 9b) każdej komory (6, 7) umieszczone są obrotowe, łopat
kowe zgarniacze (15a, 15b). Każda z komór (6, 7) posiada
króciec wlotowy (20, 21) gazu, umieszczony pod rusztem do
lnym (8a, 8b) i króciec wylotowy (4, 22), umieszczony ponad
rusztem górnym (9a, 9b).

(3 zastrzeżenia)

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 323834

(22) 96 08 02

(31) 95 19529649
96 19621492

6(51) B0ID 53/70
C22B 21/00

(32) 95 08 11
96 05 29

(33) DE
DE

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

96 0802 PCT/EP96/03407
97 02 27 WO97/06876 PCT Gazette nr 10/97
SOLVAY ALKALI GMBH, Hannover, DE
Brockhoff Reiner, Hartmann Klaus, Höltje
Jens, Körte Hans-Jürgen
(54) Sposób zmniejszania zawartości dioksyn i
furanów w piecowych gazach odlotowych i
wykorzystanie powstających pyłów
filtracyjnych

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie sposobu
oczyszczania piecowych gazów odlotowych z instalacji topie
nia, przetapiania lub spalania, a także wykorzystanie powstają
cych w nich pyłów filtracyjnych. Wynalazek znajduje zastosowa
nie przede wszystkim podczas wytwarzania lub przerobu metali
nieżelaznych. Według niniejszego wynalazku wtryskuje się na
sucho do opuszczających proces produkcyjny gazów odloto
wych co najmniej jeden związek metali alkalicznych, zwłaszcza
NaHC03, ewentualnie w obecności węgla aktywnego i/lub ko
ksu wielkopiecowego. Oddzielone pyły filtracyjne zawraca się
do procesu stapiania lub spalania. Stwierdzono, że w wyniku
zawracania pyłu filtracyjnego można zmniejszyć zawartość dio
ksyn i furanów w surowym gazie. Ze względu na skład pyłów
filtracyjnych można je stosować jako sól pokrywową podczas
wytwarzania wtórnego glinu.

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 316554 (22)961015 6(51) B0I J 23/46
B01J 37/02
(71J Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
(72) Basińska Anna, Domka Florian
(54) Katalizator rutenowy oraz sposób jego
otrzymywania
(57) Zadaniem wynalazku jest opracowanie katalizatora bar
dziej aktywnego niż dotychczas znane w procesie wysoko
temperaturowej konwersji tlenku węgla z parą wodną oraz ze
względów ekonomicznych pozwalającego na prowadzanie tego
procesu w możliwie najniższych temperaturach.
Opracowano katalizator rutenowy zawierający od 0,5 do
2% wag. rutenu osadzonego na nośniku, którym jest tlenek
żelaza otrzymany przez wyprażenie tlenowodorotlenku żelaza
typu a w temperaturze 873 ± 5 K i dodatkowo aktywowany
termicznie zawiera od 0,1 do 2% wagowych jonów alkalicznych,
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korzystnie Irtowców. Sposób otrzymywania katalizatora rutenowego, w którym ruten osadza się na stanowiącym nośnik tlenku
żelaza otrzymanym przez wyprażenie tienowodoroťenku żelaza
typu a lub à w temperaturze 873 ± 5 K, polega na tym, że ruten
w ilości 0,5 do 2% wagowych osadza się na nośniku przez
impregnację roztworem chlorku rutenu lub karbonylku rutenuw
rozpuszczalniku organicznym, korzystnie acetonie, przy czym
przed osadzeniem rutenu na nośniku otrzymanym z tlenowodorotlenku żelaza typu a, nośnik modyfikuje się korzystnie alkali
cznymi solami litowców. Po na naniesieniu rutenu katalizatory
poddaje się aktywacji, wyprażając je w temp. 673 ± 5 K.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 316555 (22)961015 6(51) B0IJ 29/00
(71) Uniwersytet im.Adama Mickiewicza, Poznań
(72) Ziółek Maria, Nowak Izabela
(54) Mezoporowate sito molekularne zawierające
niob oraz sposób jego wytwarzania
(57) Zadaniem wynalazku jest opracowanie sita molekular
nego typu MCM-41, zawierającego niob i charakteryzującego
się własnościami pozwalającymi na jego modyfikację poprzez
wymianę jonową.
Sito molekularne ma strukturę typu MCM-41, zawiera w
swojej sieci niob (V), którego źródłem jest sól niobu (V), zwłasz
cza szczawian niobu.
Sposób polega na tym, że do wodnego roztworu krze
mianu sodu dodaje się templat oraz sól niobu (V), zwłaszcza
szczawian niobu i ogrzewa w procesie ciągłym lub nieciągłym
w temperaturze co najmniej 363 K do wytworzenia struktury sita
typu MCM-41, przy czym w trakcie tego grzania ustala się pH
mieszaniny reakcyjnej do 11, po czym z mieszaniny w znany
sposób wyodrębnia się produkt.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 323856 (22) 96 05 07 6(51) B03D 1/016
(31) 95 474805
(32) 95 06 07
(33) US
95 475160
95 0607
US
(86) 960507 PCT/US96/06477
(87) 961219 WO96/40438 PCT Gazette nr 55/96
(71) CYTEC TECHNOLOGY CORP.,
Wilmington, US
(72) Nagaraj D.R., Wang Samuel, Lee James S.,
Magliocco Lino
(54) Sposób obniżania flotowalności
niesiarczkowych minerałów krzemianowych
skały płonnej
(57) Ujawniono sposób obniżania flotowalności niesiarczko
wych minerałów krzemianowych skały płonnej, w którym depresor stanowi albo (1) materiał polimeryczny zawierający powta
rzające się mery o wzorze: -[-X-]ir[-Y-]-y -[-Z-]-z, w których X
oznacza resztę akryloamidową pochodzącą od monomeru lub
mieszaniny monomerów akryloamidowych, Y oznacza mer po
limeru zawierający grupę hydroksylową, Z oznacza mer polime
ru zawierający grupę anionową, x przedstawia udział reszt w %
molowych wynoszący co najmniej około 35%, y oznacza udział
w % molowych w zakresie od około 1 do około 50%, a z oznacza
udział w % molowych w zakresie od około 0 do około 50%, albo
(2) mieszaninę tego polimeru lub polimerów z polisacharydem.

(20 zastrzeżeń)
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A1(21) 323918 (22) 96 05 07 6(51) B03D 1/016
(31) 95 475161
(32) 95 06 07
(33) US
95 473422
95 06 07
US
(86) 9605 07 PCT/US96/06481
(87) 961219 WO96/40439 PCT Gazette nr 55/96
(71) CYTEC TECHNOLOGY CORP.,
Wilmington, US
(72) Wang Samuel, Nagaraj D.R., Lee James S.,
Magliocco Lino
(54) Sposób obniżania flotowalności
niesiarczkowych minerałów krzemianowych
skały płonnej
(57) Ujawniono sposób obniżania flotowalności niesiarczko
wych minerałów krzemianowych skały płonnej, w którym depresor stanowi polimer szczepiony polialkoholu winylowego z akryloamidem albo jego mieszanina z polisacharydem.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 323901
(31)
(86)
(87)
(75)
(54)

(22)96 06 06

6(51) B05B 1/26
F02M 61/18
F15D 1/08
95 3473
(32) 95 06 09 (33) AU
96 06 06 PCT/AU96/00346
9612 27 W096/41685 PCT Gazette nr 56/96
Casey Alan Patrick, Arundel, AU
Dysza do podawania mieszaniny cieczy i gazu

(57) Dysza rozprężna (10) do podawania mieszaniny pły
nu/gazu zawiera nieciągłości (17) w części rozprężnej (14) w
kierunku wylotu dyszy (15). Te nieciągliwości (17) w części
rozprężnej (14) działają tak, aby polepszyć przyczepność war
stwy płynu na wylocie dyszy (15).

(9 zastrzeżeń)
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A1(21) 323929
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(22)960321

6(51) B05B 7/04
F25C3/04
(31)95 9502328
(32)95 0627
(33) SE
(86) 96 03 21 PCT/SE96/00358
(87) 97 0116 WO97/01392 PCT Gazette nr 04/97
(71) LENKO LENNART NILSSON, Ostersund,
SE
(72) Nilsson Lennart
(54) Dysza do rozpylania wody do maszyny do
wytwarzania śniegu
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(54) Zaczep do rozpylacza ze spustem
(57) U8uwalny zaczep do stosowania z rozpylaczem z po
mpą, uruchamianą za pomocą spustu, zabezpiecza rozpylacz
przed dziećmi, gdy zaczep (19) ten, jako jednoczęściowa kon
strukcja ukształtowana z tworzywa sztucznego, jest wsparty
pomiędzy spustem uruchamiającym, a przeciwległą częścią
korpusu (13) pompy. Zaczep (19) ma integralnie ukształtowany
sprężynowany zacisk (24), który sprzęga się z językiem (17)
spustu w celu przekazywania ręcznej siły ciągnącej, przykłada
nej do spustu i do tłoka pompy oraz w celu rozłączalnego
mocowania zaczepu (19) na miejscu.

(8 zastrzeżeń)

(57) Dysza rozpylająca wodę jest przystosowana do używa
nia w maszynach do wytwarzania śniegu, w których woda jest
rozbijana na bardzo małe cząstki w pierścieniu dysz rozpylają
cych otaczających kanał powietrza, którym płynie z dużą pręd
kością powietrze i w wyniku czego kropelki wody, które są
niesione przez powietrze, zamarzają na śnieg lub kryształki lodu
i pozwala się im upaść na podłoże w pewnej odległości od
maszyny do wytwarzania śniegu. W skład dyszy rozpylającej
wchodzi zewnętrzna warstwa stożkowa (1) dyszy z zamontowa
nym wewnątrz stożkiem wewnętrznym (3), który to stożek we
wnętrzny (3) wraz ze swoim końcem przednim styka się dnem z
końcem wylotowym stożka wylotowego (1), oraz w którym znaj
duje się kanał (4) na wodę zasilającą, usytuowany pomiędzy
stożkiem wewnętrznym a zewnętrznym (1, 3), oraz w którym
stożek wewnętrzny (3) jest ukształtowany tak, że zawiera cen
tralny kanał (7) powietrza, którym płynie powietrze o wysokim
ciśnieniu i z dużą prędkością prosto przez wewnętrzny stożek
(3) dyszy i wylatuje przez wylotowy otwór (2) rozpylający zew
nętrznego stożka (1) dyszy, oraz w którym pomiędzy stożkiem
wewnętrznym a stożkiem zewnętrznym (1,3) znajduje się komo
ra wirowa (5), oraz w której to komorze wirowej (5) można
odprowadzać niewielką ilością wody i unosić ją przez dyszę
wraz ze strumieniem powietrza, w wyniku czego powstaje cen
tralna chmura (9) zwierająca uzyskane za pomocą powietrza
jądra krystalizacji, natomiast pozostałą cześć doprowadzanej
zawirowanej wody wytłacza się dyszą w postaci warstwy stoż
kowej (8) schłodzonych lub zamrożonych kropelek wody ota
czających chmurę (9) jąder krystalizacji.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 323819
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

A1(21) 321918 (22)97 0903 6(51) B05B 15/06
(31) 96 96117045
(32) 96 10 24
(33) EP
(71) CALMAR-ALBERT GmbH, Hemer, DE
(72) Vollmerhaus Arno, Blauert Karl-Heinz

(22)96 0613

6(51) B08B 3/00
B44D3/00
95 29509510
(32) 95 0614
(33) DE
960613 PCT/DE96/01044
97 0103 WO97/00140 PCT Gazette nr 02/97
BERG GMBH, Radevormwald, DE
Berg Walter
Urządzenie do czyszczenia, zwłaszcza
narzędzi i do koagulacji powstałych ścieków

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie (1) do czysz
czenia, zwłaszcza narzędzi i do koagulacji powstałych ścieków,
służące do czyszczenia narzędzi lub części maszyn pokrytych
farbami, lakierami, czynnikami chłodzącymi, materiałami ścier
nymi, czynnikami odtłuszczającymi i temu podobnymi, oraz
umożliwiające rozdzielenie powstałych ścieków na czystą wodę
i zanieczyszczenia. Urządzenie (1) jest wyposażone w obudowę
(2) z wanną (3), w mieszadło (4) umieszczone w wannie (3), w
zbiornik (6) gromadzący czystą wodę (7) i w filtr (8) gromadzący
zanieczyszczenia zawarte w ściekach odprowadzanych przez
zawór spustowy (16) wanny. Wanna (3) jest zaopatrzona w
ściankę czołową nieznacznie tylko nachyloną względem płasz
czyzny prostopadłej do otworu górnego (10) wanny (3), w prze
ciwległą ściankę nachyloną i w ścianki boczne (14), nachylone
pod jednakowym kątem do środkowej płaszczyzny symetrii
wanny. Dzięki takiemu kształtowi wanny (3) urządzenie wykazu
je dobrą pojemność użytkową osiąganą z jednostki powierzchni
wanny, a równocześnie bardzo dobry przepływ i zawirowanie
strumienia ścieków.

(15 zastrzeżeń)
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A1(21) 323928 (22) 96 06 17 6(51) B21C 37/12
(31)95 497018
95 9502367

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

(32)95 06 30
95 0630

(33) US
SE

960617 PCT/SE96/00786
97 0123 WO97/02102 PCT Gazette nr 05/97
LINDABAB,Bastad,SE
Pettersson Conny, Niklasson Donald

(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania
spiralnie zwijanego przewodu rurowego ze
szwem o zmniejszonej ilości smaru
(57) W sposobie i urządzeniu do wytwarzania spiralnie zwi
janego przewodu rurowego ze szwem (15) z metalowej taśmy
(12) posiadającej wzdłużne fragmenty krawędziowe (16a, 16b),
taśma (12) jest dostarczana do głowicy kształtującej (14) i kształ
towana do kształtu spiralnego.
Smar jest lokalnie nakładany (w punkcie 34) na tą stronę
taśmy (12), która tworzy część zewnętrzną rury (15), przy czym
wspomniany smar jest nakładany tylko na ograniczony fragment
szerokości taśmy (12).

(11 zastrzeżeń)
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A1(21) 323926 (22) 95 07 24 6(51) B21D 39/04
(31) 95 19516830
(32) 95 05 08 (33) DE
(86) 95 07 24 PCT/EP95/02918
(87) 96 1114 W096/35526 PCT Gazette nr 50/96
(71) VERITAS GUMMIWERKE AG,
Gelnhausen, DE
(72) Geimer Joachim, Ztilch Wilfried
(54) Tłocznik i sposób łączenia elementów
rurowych
(57) Tłocznik do łączenia elementu rurowego (1) z elemen
tem (2) umieszczonym we wnętrzu elementu rurowego (1) i w
zasadzie dopasowanym do jego średnicy wewnętrznej, zawiera
przynajmniej jedną szczękę tłoczącą i pierścieniowy element (3)
rozprowadzający nacisk, który jest rozmieszczony między
szczęką tioczącą a zewnętrznym obwodem elementu rurowego.
Element (3) rozprowadzający nacisk zachowuje się jak ciecz
nieściśliwa, otacza obszar spojenia elementów (1, 2) przezna
czonych do połączenia, i rozprowadza nacisk wytwarzany przez
szczękę tłoczącą na zewnętrznym obwodzie elementu rurowe
go. Przedstawiono również sposób łączenia elementu rurowego
z elementem umieszczonym w jego wnętrzu, i w zasadzie dopa
sowanym do jego średnicy wewnętrznej. Przy tym, nacisk jest
równocześnie i równomiernie rozprowadzany wokół obwodu
elementu rurowego, umożliwiając wyeliminowanie przecieków.

(8 zastrzeżeń)
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A1(21) 316663 (22) 96 10 22 6(51) B23B 27/16
(71) Akademia Techniczno-Rolnicza
im.JJ.Śniadeckich, Bydgoszcz
(72) Mikołajczyk Tadeusz, Rozwadowski Witold,
Latoś Hubert
(54) Nóż tokarski
(57) Przedmiotem wynalazku jest nóż tokarski, zwłaszcza
składany o zmiennej geometrii ostrza.
Istotę wynalazku stanowi konstrukcja noża, w którym
ostrze (1) usytuowane jest w oprawce (2), osadzonej w osi
trzonka (4) przez sworzeń (3), na którą działa element mocu
jący (5).

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 323833

(22)9605 22 6(51) B22D 41/04

(31) 95 19518759
95 19520800

(32)95 05 22
95 0607

(33) DE
DE

(86) 96 05 22 PCT/EP96/02207
(87) 96 U 28 W096/37323 PCT Gazette nr 52/96
(71) ZIMMERMANN & JANSEN GMBH,
Düren, DE
(72) Flossdorf Kurt, Hannes Heinz Dieter,
Lothmann Josef
(54) Zasuwa kadzi odlewniczej
(57) Zasuwa kadzi odlewniczej ma obudowę (22), nierucho
mo zamontowaną płytę głowicową (K2) i względem niej prze
suwną płytę (K1), która w tym celu jest przytrzymywana we
wnątrz prowadzącej ramy (20) przesuwnej względem obudowy
(22), przy czym prowadząca rama (20) wykonana jest w kształcie
koryta, którego górne wzdłużne krawędzie (17) wystają bocznie
na zewnątrz i zawierają ślizgowe powierzchnie (18), które pod
czas pracy odpowiadają ślizgowym powierzchniom (19) po
stronie obudowy.

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 316666 (22)9610 24 6(51) B23P 13/00
(75) Sokołowski Stanisław, Rabka
(54) Sposób ochrony miejsca połączenia taśmy
stalowej w taśmach
ostrzegawczo-lokalizacyjnych
( 5 7 ) Sposób ochrony miejsca połączenia taśmy stalowej w
taśmach ostrzegawczo-lokalizacyjnych polega na tym, że po
rozizolowaniu obu jej końców i po nałożeniu termokurczliwych
rurek o mniejszej i większej średnicy na końcówki taśmy ostrze
gawczej łączy się trwale końce taśmy stalowej, najkorzystniej
przebijając je odpowiednio przygotowanymi do tego kleszcza
mi, a następnie nakłada się na płaszczyznę połączenia wkładkę
w postaci paska ze stali, po czy m nasuwa się wcześniej założoną
mniejszą rurkę termokurczliwą, którą podgrzewa się do całkowi
tego zakleszczenia, następnie złącze izoluje się taśmą klejącą,
polietylenową, następnie na tak otrzymane połączenie nasuwa
się większą rurkę termokurczliwą, przy czym pustą przestrzeń
wypełnia się silikonem i lekko podgrzewa.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 324009 (22) % 06 12
6(51) B23Q 1/54
(31) 95 9507253
(32) 95 0613
(33) FR
(86) 96 0612 PCT/FR96/00895
(87) 96 12 27 W096/41696 PCT Gazette nr 56/96
(71) MACHINES SERDI, Annecy, FR
(72) Gerard Daniel, Tenand Fernand
(54) Urządzenie do pozycjonowania wrzeciona
skrawającego przy wykorzystaniu części
prowadzącej trzpienia
(57) Zespół urządzenia do wyrównywania zawiera oprawkę
sferyczną (17), umieszczoną na wsporniku (4) z możliwością, w
fazie pozycjonowania wrzeciona i po uwolnieniu zespołu mocu
jącego, przemieszczania we wszystkich kierunkach płaszczyzny
poziomej; czop kulisty (13), zamontowany w gnieździe (16)
korpusu regulującego (17) z możliwością swobodnej rotacji;
zasadniczo pionową obudowę (10) wrzeciona, która jest osiowo
przemieszczana w czopie kulistym (13) i utrzymuje wrzeciono
(6), uruchamiające narzędzie. Czop kulisty (13) podtrzymuje
masy (13a, 13b), które równoważąc masę zespołu wprowadza
jącego w ruch translacyjny obudowę wrzeciona i wrzeciono w
czasie, gdy znajdują się one w wyrównanym położeniu opusz
czonym, przesuwają środek ciężkości (G) zestawu zasadniczo
na oś (x, x') obudowy wrzeciona (10), podczas gdy zespoły
elektryczne do napędzania wrzeciona (6) są rozmieszczone w
obudowie wrzeciona (10) w taki sposób, że w czasie gdy ta
obudowa jest w obniżonej, wyrównanej pozycji, środek ciężko
ści jej będzie się znajdował na osi (x, x'), w pobliżu środka (C)
czopu kulistego (13). Zespół do wytwarzania płaskiej poduszki
pomiędzy wspornikiem (4) i oprawką sferyczną (17) zawiera
dysze (47), rozmieszczone we wsporniku (4) naprzeciwko opra
wki sferycznej (17), które są zdolne do wytwarzania warstwy o
jednolitej grubości oraz zespół mocujący zawiera dysze (62),
inne niż dysze (47) do podtrzymywania, które mogą być połą
czone ze źródłem próżni.

(9 zastrzeżeń)
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(54) Chwytak drobnych cząstek materiału
powstałego przy wierceniu otworów w
ścianach budynku
(57) Chwytak drobnych cząstek materiału powstałego przy
wierceniu otworów w ścianach budynku stanowi bryła skorupo
wa wielościenna jednostronnie otwarta, której jedna ze ścian ma
co najmniej jedno pasmo substancji klejącej (13) zakryte korzy
stnie elementem papierowym (14), usytuowane korzystnie
wzdłuż górnej krawędzi tej ściany od strony wlotu.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 323788

(22) 96 06 03

(31)95 19520568

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

6(51) B28B 11/16

(32)95 06 06

(33) DE

96 0603 PCT/DE96/00965
961212 W096/39289 PCT Gazette nr 54/96
BRAAS GMBH, Oberursel, DE
Werner Rudolf
Sposób i urządzenie do sterowania
położeniem narzędzia tnącego podczas ciecia
ciągłej taśmy z plastycznego materiału

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie do
sterowania położeniem narzędzia tnącego (12) podczas cięcia
na pojedyncze kształtki (16) ciągłej taśmy z plastycznego mate
riału, przesuwanego na pasie stykających się ze sobą form (20).

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 323057 (22)971106
(75) Hapka Paweł, Rzeszów

6(51) B25D 17/14

22

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

A1 (21) 322677 (22) 97 10 17 6(51) B29C 65/20
(31) 96 19644183
(32) 96 10 24 (33) DE
(71) SCHÜCO International KG, Bielefeld, DE
(72) Valentin Manfred
(54) Sposób i urządzenie do zgrzewania
przyciętych na skos kształtowników
ramowych z tworzywa sztucznego z
wciągniętymi uszczelkami
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zgrzewania prze
ciętych na skos kształtowników ramowych z tworzywa sztucz
nego z wciągniętymi uszczelkami, który pozwala zachować
sprężystość uszczelek, zgrzewanych w obszarze ukośnego na
roża z kształtownikami ramowymi.
Sposób charakteryzuje się tym, że na czas zgrzewania
kształtowników ramowych (1) i uszczelek (2) osłania się, utwo
rzony z wargi uszczelniającej i stopki mocującej, wewnętrzny
zarys uszczelki (2) w płaszczyźnie skosu i w sąsiedztwie tej
płaszczyzny za pomocą co najmniej jednej kształtki w postaci
części (27, 28) stempla, mającego taki sam lub zbliżony zarys,
zaś po zakończeniu zgrzewania usuwa się kształtkę z obszaru
uszczelki (2). Osłonięcie kształtką wewnętrznego zarysu usz
czelki w obszarze skosu podczas zgrzewania kształtowników
ramowych (1) i uszczelek (2) zapobiega powstawaniu wewnątrz
uszczelki (2) ściegu zgrzewalniczego, który pogarsza jej sprę
żystość w tym obszarze. Przedmiotem wynalazku jest również
urządzenie do zgrzewania przyciętych na skos kształtowników
ramowych z tworzywa sztucznego z wciągniętymi uszczelkami.
Sposób i urządzenie do realizacji sposobu są stosowa
ne przy wytwarzaniu ram okiennych i drzwiowych z kształtowni
ków z tworzywa sztucznego.

(16 zastrzeżeń)
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A1(21) 323831 (22) 96 06 06
6(51) B32B 3/02
(31)95 475275
(32)95 06 07
(33) US
95 571160
951212
US
(86) 9606 06 PCT/US96/09188
(87) 96 12 19 W096/39885 PCT Gazette nr 55/%
(71) NIKE INTERNATIONAL LTD.,
Beaverton, US; TETRA PLASTICS INC,
St.Charles, US
(72) Bonk Henry W., Goldwasser David
(54) Membrany z materiałów na bazie
poliuretanów zawierających poliestry polioli
(57) Przedmiotem wynalazku są membrany, zawierające po
liuretan zawierający poliester poliolu, o szybkości przepuszcza
nia gazu równej 15,0 lub mniej dia azotu, przy czym membrana
ma przeciętną grubość około 20,0 milimetrów. W pewnych
kształtkach, membrany zawierają mieszaniny jednego lub wię
cej uretanów termoplastycznych na bazie poliestrów polioli i
jednego lub więcej materiałów oddzielających. Membrany te
mogą mieć różne zastosowania i mogą być stosowane jako
pojedyncze warstwy lub jako wielowarstwowe laminaty.

(183 zastrzeżenia)

A1(21) 323859 (22)95 06 28 6(51) B32B 27/08
(86) 95 0628 PCT/US95/Ü8164
(87) 97 0116 WO97/01438 PCT Gazette nr 04/97
(71) MOBIL O L CORPORATION, Fairfax, US
(72) Benoit Leon Gordon, Vandervelden Rudolf
(54) Wielowarstwowe struktury foliowe do
wytwarzania banknotów lub podobnych
wyrobów
(57) Ujawniono laminatowy, wielowarstwowy materiał podło
żowy do wytwarzania banknotów, w którego skład wchodzi
pierwsza warstwa i druga warstwa, które mogą być takie same
lub różne, każda zawierająca co najmniej 50 procent wagowych
polietylenu dużej gęstości o gęstości co najmniej 0,94 g/cm3,
oraz każda zorientowana w co najmniej pierwszym kierunku w
stopniu, który jest co najmniej trzy razy większy niż stopień
orientacji w drugim kierunku, w zasadzie normalnym do pier
wszego kierunku, w którym druga warstwa jest laminowana z
pierwszą warstwą tak, że pierwszy kierunek orientowania dru
giej warstwy jest w zasadzie zsynchronizowany z pierwszym
kierunkiem orientowania pierwszej warstwy.

(20 zastrzeżeń)

A1(21) 323791

(22)96 06 05

6(51) B41F17/00
F16K 25/00
(31)95 476595
(32)95 0607
(33) US
(86) 960605 PCT/US96/08744
(87) 961219 WO96/40523 PCT Gazette nr 55/96
(71) SEQUA CORPORATION, Hackensack, US
(72) Williams Robert
(54) Czołowe urządzenie zaworowe do dekoratora
puszek pracującego w trybie ciągłym

(57) Czołowe urządzenie zaworowe (20) zawierające kilka
stanowisk zaworowych, z których każde zawiera wymienną
wkładkę (86), która znajduje się za i w kontakcie z płaską
powierzchnią czołową (56) poruszającej się w sposób ciągły
sekcji zaworowej, posiada kilka portów wlotowych (120) usta
wionych w kołowym szyku dookoła osi obrotu ruchomej sekcji
zaworowej. Każde ze stanowisk zaworowych jest usuwalnie
zamontowane na nieruchomej podporze (59) za pomocą kilku
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elementów mocujących (82), które są dostępne z tyłu podpory
(59). Każda wkładka (86) określa otwór wylotowy umieszczony
z przodu wspomnianej podpory (59) i tak operacyjnie ustawio
ny, aby przez część każdego obrotu ruchomej sekcji zaworowej
każdy z otworów wlotowych komunikował się bezpośrednio z
otworem wylotowym. Kiedy pewne elementy mocujące (82)
zwalniają wybrane stanowisko zaworowe z nieruchomej podpo
ry (59), wybrane stanowisko zaworowe jest usuwane z podpory
(59) przez otwór w niej wykonany tak, że władka (86) znajduje
się z tyłu podpory, przy czym wkładka taka jest dostępna w celu
wymiany bez kolizji z zamocowaniem innych stanowisk zaworo
wych do nieruchomej podpory (59).
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sposób widoczny umieszczony między częścią górną (5), a
częścią dolną.

(7 zastrzeżeń)

(12 zastrzeżeń)

A1(21) 323793 (22)96 0606 6(51) B42D 15/10
(31)95 1000496
(32)95 06 06 (33) NL
(8fj) 9606 06 PCT/NL96/00222
(87) 961212 WO96/39306 PCT Gazette nr 54/96
(71) GOOD SPORTS B.V., Amsterdam, NL
(72) Grootveld Jan Arie Frederik
(54) Arkusz rejestracyjny
(57) Przedmiotem wynalazku jest arkusz rejestracyjny (1 ) do
rejestrowania jednej lub wielu danych szczegółowych określo
nej osoby lub określonego obiektu i środka identyfikacyjnego
tej osoby lub tego obiektu, jak również do połączenia danych
szczegółowych i środka identyfikacyjnego wznak rejestracyjny.
Arkusz (1) obejmuje, przynajmniej częściowo, współdziałające
ze sobą części, górną (5) i dolną, które nadają się do rozłączania
i ponownego złączania, przy czym środek identyfikacyjny jest w

A1(21) 322567 (22)971013
6(51) B42F 7/00
(31) 96 9600870
(32) 961015
(33) BE
(71) UNIBIND (CYPRUS) LIMITED, Nikozja,
CY
(72) Peleman Guido
(54) Segregator
(57) Segregator składa się głównie z arkusza przedniego (2)
i arkusza tylnego (3), wykonanych ze sztywnego materiału,
połączonych ze sobą za pomocą elastycznego grzbietu (4), przy
czym przynajmniej jeden z tych arkuszy (2, 3) jest zaopatrzony
w skierowaną do wewnątrz klapę (5), która na krawędziach
bocznych jest przytrzymywana za pomocą łączników (6) w
pewnej odległości od arkusza (2,3), do którego ta klapa (5) jest
przymocowana. Łączniki (6) są przymocowane przynajmniej do
wspomnianego arkusza (2, 3) i klapy (5) za pomocą połączeń
czysto mechanicznych.

(10 zastrzeżeń)
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(54) Elektroniczny system dawkowania powietrza
i wyrównywania ciśnienia w oponach
(57) Przedmiotem wynalazku jest system elektronicznego
dawkowania i utrzymywania w równowadze ciśnienia powietrza
do pompowania opon, w szczególności stosowany na stacjach
benzynowych, stacjach mechanicznego wspomagania przy
grogách lub podobnych zawierający kompresor, który poprzez
zbiornik lub bezpośrednio doprowadza gaz, korzystnie sprężo
ne powietrze do urządzenia do napełnienia gazem, które ma
wiele przewodów do napełnienia, których końce zaopatrzone są
w środki umożliwiające połączenia tych przewodów z wentylami
opon tak, jak również strukturą do mocowania tych przewodów,
mające jednostkę uruchamiającą lub maszynę (1) zawierającą
obudowę (2), metalową ramę elektroniczny przyrząd pomiaro
wy, osprzęt pneumatyczny, osprzęt urządzenia napędowego
lub kompresora z zewnętrznymi lub wewnętrznymi zespołami
kompresyjnymi, podstawę lub podłoże oraz zespół dostarczają
cy powietrze.

(26 zastrzeżeń)

A1(21) 323818

(22) 96 06 04

6(51) B44F1/10
B41M3/06
B44F1/08
G09F13/20
(31)95 9506721
(32)95 06 07
(33) FR
(86) 9606 04 PCT/IB96/00556
(87) 96 12 19 WO96/40530 PCT Gazette nr 55/96
(71) LUMINESCENT TECHNOLOGIES
Europa b.v., Geldrop, NL
(72) Planche Patrick Claude, Planche Francois
Maurice, Collet Jacques-Charles Roger
(54) Sposób wytwarzania reprodukcji o
właściwościach luminescencyjnych i
reprodukcja uzyskana drogą realizacji tego
sposobu

(57) Sposób wytwarzania reprodukcji o właściwościach
luminescencyjnych obejmuje następujące etapy: przygotowy
wana jest folia zawierająca materiał luminescencyjny, przygoto
wywany jest przezroczysty filtr stanowiący warstwę spajającą
między materiałem luminescencyjnym i powierzchnią zawiera
jącą obraz i łagodzący wpływ koloru materiału luminescencyjnego na wygląd obrazu, następnie na co najmniej jednej powierz
chni przepuszczającej światło nadrukowany jest obraz w taki
sposób aby był przezroczysty. Powierzchnią nadruku może być
powierzchnia filtra, przezroczystego podłoża lub materiału luminescencyjnego.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 323981 (22)97 04 22 6(51) B60C 23/02
(31)96 9600911
(32)9604 22
(33) ES
96 9602122
961008
ES
(86) 9704 22 PCT/ES97/00102
(87) 971030 W097/39925 PCT Gazette nr 46/97
(71) FAST AIR, S.L, Madryt, ES
(72) Loureiro Benimeli Fennin Jaime

A1(21) 322679 (22) 97 1017
6(51) B60J 5/04
(31) 96 1830
(32) 961018
(33) AT
(71) IFE Industrie-Einrichtungen
Fertigungs-Aktiengesellschaft, Waidhofen
an der Ybbs, AT
(72) Fink Martin
(54) Drzwi przesuwne, zwłaszcza
uchylno-przesuwne pojazdów
(57) Przedmiotem zgłoszenia są drzwi przesuwne, zwłasz
cza uchylno-przesuwne pojazdu, w których stanowiący całość
element napędowy (9) w postaci łańcucha, liny lub pasa, obiega
dwa krążki (7, 8) umieszczone powyżej drzwi, a jedno lub oba
skrzydła drzwiowe (1,2) są połączone za pomocą zabieraka (3,
4) z jednym z dwóch kawałków cięgna (5,6), utworzonego przez
stanowiący całość element napędowy (9), przy czym właściwy
blok napędowy jest poruszany przez otaczający go element
napędowy (9) i złożony z silnika elektrycznego (12), z połączonej
z nim przekładni (13), zwłaszcza przekładni kątowej oraz z koła
zębatego (11) lub koła ciernego, współpracującego z innym
odpowiednio dopasowanym kołem zębatym (10) lub kołem
ciernym, połączonym z jednym z krążków (7, 8) otoczonych
elementem napędowym (9).

(6 zastrzeżeń)
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wychylnego mechanizmu nośnego, zwłaszcza tworzącego równoległobok przegubowy, łączącego skrzydło drzwiowe (1) z
sankami (6), zamocowanej na stałe na pojeździe szyny prowa
dzącej, w której prowadzony jest czop prowadzący (8), połączo
ny z jednym z elementów mechanizmu nośnego, określający
ustawienie kątowe mechanizmu nośnego, wyposażony w na
pęd liniowy (10), realizujący przesuw skrzydeł drzwiowych (1)
względnie sanek (6) wzdłuż szyny nośnej (7), przy czym napęd
liniowy (10) oddziaływuje na element przyłożenia (15) na san
kach (6).

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 322841 (22)9710 25 6(51) B60K17/08
(31) 96TO 872
(32)9610 25
(33) IT
(71) ROLTRA MORSE S.p.A, Pozzilli, IT
(72) Ottino Franco Giovanni
(54) Urządzenie sterujące skrzynki biegów
pojazdu

A1(21) 322704 (22)971020
6(51) B60J 5/04
(31) 96 1843
(32)961021
(33) AT
97 1512
97 0909
AT
(71) IFE Industrie-Einrichtungen
Fertigungs-Aktiengesellschaft, Waidhofen
an der Ybbs, AT
(72) Jarolim Reinhold, Fink Martin
(54) Drzwi uchylno-przesuwne pojazdów
(57) Drzwi uchylno-przesuwne pojazdów składają się co naj
mniej jednego skrzydła drzwiowego (1), podtrzymującej go,
zamocowanej na stałe na pojeździe, szyny nośnej (7), ułożyskowanych i przesuwnych wzdłużnie na szynie nośnej sanek (6),

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie sterujące (1)
dla skrzynki biegów pojazdu, które posiada człon nośny (2),
montowany do nadwozia (3) pojazdu oraz zespół przemieszcze
nia (4), połączony z członem nośnym (2), który podczas mani
pulowania ręcznego przenosi ruch do skrzynki biegów pojazdu.
Człon nośny (2) może być zmontowany zarówno z pierwszym
zespołem przemieszczenia (4) dla wybrania szeregu trybów
roboczych automatycznej skrzynki biegów oraz z drugim zespo
łem przemieszczenia dla wybrania biegów w przypadku skrzyn
ki biegów sterowanej ręcznie i człon ten posiada pierwsze (52,
54,55) i drugie elementy łącznikowe dla odpowiedniego i sele
ktywnego łączenia pierwszego zespołu przemieszczenia (4) i
drugiego zespołu przemieszczenia z członem nośnym (2).

(18 zastrzeżeń)
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A1(21) 316574 (22) 96 10 16
6(51) B60N 2/08
(75) Skibiński Waldemar, Piotrków Trybunalski
(54) Stelaż fotela, instalowanego w samochodzie
dostawczym
(57) Wynalazek dotyczy stelaża fotela, mocowanego szybkozłącznie na śrubach mocujących (S), przytwierdzonych do
podłogi (P) samochodu. Dwie nogi stelaża, na przykład nogi
tylne (2), są wyposażone w zamknięcia, unieruchomiające te
nogi (2) na śrubach (S). Noga (2) z zamknięciem unieruchomiającym jest wyposażona w element zamykający (5), umieszczony
na tej nodze (2) przesuwnie lub obrotowo, który w normalnym
położeniu zamknięcia zasłania okienko montażowe (4), wyko
nane w dolnej części nogi (2). Element zamykający (5) może być
w położeniu zamknięcia unieruchomiony połączeniem szybkozłącznym, na przykład wysuwalną przetyczką, trzpieniem za
trzasku sprężynowego lub innym znanym połączeniem rozłącz
nym.

(17 zastrzeżeń)
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A1(21) 322678 (22) 97 10 17
6(51) B61D 3/06
(31) 96 1854
(32) 9610 22
(33) AT
(71) Franz Plasser
Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft
m.b.H., Wiedeń, AT
(72) Theurer Josef, Ollerer Friedrich
(54) Wagon załadowczy do materiałów sypkich
(57) Wagon załadowczy do materiałów sypkich (2) jest wy
posażony, w celu włączenia w pociąg załadowczy (1), złożony
z wielu tego rodzaju wagonów, w zamocowane na ramie pod
wozia pudło zasobnikowe (10), otwarte do góry, do przechowy
wania materiału sypkiego i zawiera przenośnik denny (5), prze
biegający w obszarze dolnym pudła zasobnikowego (10) i w
kierunku wzdłużnym wagonu. Dla przekazywania materiału syp
kiego pomiędzy pojedynczymi pudłami zasobnikowymi (10) jest
przewidziany przenośnik przesyłowy (14), zbudowany jako
przenośnik bez końca, wyposażony w napęd przenośnikowy
(17). Zachodzący pod spód, pod koniec zwrotny (7) przenośni
ka dennego (5), koniec zwrotny (15) przenośnika przesyłowego
(14) jest wykonany z możliwością zmiany odległości, za pomocą
napędu (19), względem bliżej leżącego i "zachodzącego nad*
koniec zwrotny (6, 7) przenośnika dennego (5).

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 316598 (22) 96 10 17
6(51) B60P 1/60
(71) ZASTAL WAGONY Sp. z o.o., Zielona
Góra
(72) Boczan Aleksander, Iwanowski Jerzy,
Kamińska Iwona, Rymaszewski Ireneusz
(54) Cysterna samonośna
(57) Przedmiotem wynalazku jest cysterna samonośna do
przewożenia produktów płynnych i półpłynnych. Zbiornik cy
sterny składa się z poziomego walczaka (1) z symetrycznymi,
ukośnymi ścięciami (2), do których mocowane są skrajne wal
czaki (3), których osie są prostopadłe do ścięć poziomego
walczaka (1). Zbiornik cysterny oparty jest, wzdłuż swej osi, na
ostojnicach (4), a prostopadle do osi - na podporach (6).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 323816 (22) 96 05 30 6(51) B61H11/14
(31)95 9506469
(32)95 05 31
(33) FR
(86) 9605 30 PCT/FR96/00810
(87) 9612 05 WO96/38330 PCT Gazette nr 53/96
(71) SOCIETE DES FORGES DE FRESNES,
Fresnes-Sur-Escaut, FR
(72) Deramaux Jean-Michel, Caron Bernard
(54) Urządzenie hamulcowe pojazdu szynowego
(57) Urządzenie hamulcowe pojazdu szynowego, zawierają
ce elementy (1, 2) napędowe przystosowane do przyłożenia
klocka hamulcowego na powierzchnię hamulcową sztywno po
łączoną z kołem pojazdu, ma człon (11, 20) reakcyjny, co naj
mniej jedną dźwignię (6', 6") przystosowaną do współpracy z
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wymienionym członem reakcyjnym i elementy połączenia mię
dzy elementami napędu i wymienioną dźwignią. Wymieniony
klocek hamulcowy jest wsparty przez dźwignię i przyłożony do
powierzchni hamulcowej poprzez obrót dźwigni pod działaniem
elementów napędu i członu reakcyjnego.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 322610 (22) 97 10 15
6(51) B65B 3/14
(31) 96BO 516
(32) 96 10 15
(33) IT
(71) CELLI Sj).a., Coriano Rn, IT
(72) Castaldi Bruno
(54) Zespół dyfuzorowy do dozowników napojów
chłodzonych

A1(21) 323938
(31)
(86)
(87)
(75)
(54)

(22) 96 05 30

6(51) B64C 23/08
B63H 25/40
95 484237
(32) 95 06 07
(33) US
9605 30 PCT/US96/Ö8224
961219 WO96/40555 PCT Gazette nr 55/96
Jeswine William W., Seattle, US
Układ napędzania płynu do przyspieszania i
kontrolowania kierunku płynu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ napędowy do przy
spieszania i sterowania ukierunkowaniem płynu, mający ciągłą
powierzchnię dynamiczną (40) krążącą poprzez płyn z obszaru
przechwytywania (44), gdzie płyn jest wprowadzany do powie
rzchni dynamicznej (40) do obszaru ciągu (46), gdzie płyn jest
wyładowywany z powierzchni dynamicznej (40). Powierzchnia
dynamiczna (40) przyspiesza płyn w sąsiedztwie powierzchni
tak, aby wytworzyć warstwę przyspieszonego płynu z obszaru
przechwytywania (44) poprzez obszar ciągu (46). Silnik jest
podłączony roboczo do powierzchni dynamicznej w celu jej
napędzania. Płyta oddzielająca (60) jest umieszczona za powie
rzchnią dynamiczną (40) i posiada krawędź prowadzącą (62) do
odwarstwiania warstwy przyspieszonego płynu z powierzchni
dynamicznej (40) oraz zasadniczo płaską powierzchnię ciągu
(64) w sąsiedztwie krawędzi prowadzącej (62) do kierowania
przyspieszonego płynu w pożądanym kierunku. Płyta oddziela
jąca (60) jest przestawna względem powierzchni dynamicznej
(40) tak, że krawędź (62) znajduje się ogólnie w bliskim sąsie
dztwie powierzchni dynamicznej (40), a powierzchnia ciągu (64)
jest zasadniczo styczna do powierzchni dynamicznej (40) dla
przynajmniej części obszaru ciągu (46).

(26 zastrzeżeń)

(57) Zespól dyfuzorowy do dozowników napojów z grupami
dystrybucyjnymi wyposażony jest w zawory mieszanki, podłą
czone do co najmniej dwóch przewodów (2, 3) do zbiorczego
doprowadzania odpowiednich składników napoju, przy czym w
skład tego zespołu wchodzą: zespół wybierający (12) z sekcją
wylotową (4), podłączoną do zaworu mieszanki oraz z co naj
mniej dwoma sekcjami wlotowymi, przeznaczonymi do odbie
rania odpowiednich składników napoju, które są wysyłane wy
biórczo do sekcji wylotowej (4) oraz co najmniej dwa elementy
rurowe (7, 8), rozgałęzione na co najmniej trzy drogi i mające,
odpowiednio, pierwsze odgałęzienia (9a, 9b), połączone z od
powiednimi wspomnianymi przewodami zasilającymi (2,3) oraz
drugie odgałęzienia (10a, 10b), odchodzące od pierwszego
odgałęzienia (9a, 9b) i połączone z odpowiednią sekcją wlotową
zaworu (12) w taki sposób, że wysyła do niej strumień składni
ków napoju, odebrany z odpowiednich przewodów zasilających
(2, 3).

(13 zastrzeżeń)
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A1(21) 323922 (22) % 0611 6(51) B65B 67/06
(31)95 1000546
(32)95 0612
(33) NL
(86) 96 0611 PCT/NL96/00233
(87) 96 12 27 W096/41748 PCT Gazette nr 56/96
(71) NOVEM INTERNATIONAL B.V.,
Rotterdam, NL
(72) Langerak Alfred
(54) Urządzenie do opasywania wyrobów
(57) Zespół do opasywania wyrobu paskiem taśmy przyle
pnej zawiera urządzenie opasujące (1) oraz rolkę taśmy przyle
pnej (8), a także w razie potrzeby, rolkę taśmy papierowej (10).
W skład urządzenia opasującego (1) wchodzi obudowa ze
szczeliną (5), która jest przeznaczona do przemieszczania przez
nią wyrobu, oraz środki do obrotowego podpierania rolki taśmy
przylepnej, a także rolki taśmy papierowej, o ile są. Po jednej
stronie szczeliny leży krzyż zastawki maltańskiej (11) ze szpry
chami, które biegną przez szczelinę i są oddzielone zagłębie
niami nadającymi się do przyjmowania wyrobu, kiedy wyrób ten
jest przemieszczany przez szczelinę i przechodzi w procesie
przez krzyż zastawki maltańskiej. Urządzenie opasujące i rolka
taśmy przylepnej i/lub rolka taśmy papierowej są skonstruowa
ne w taki sposób, że wspomnianą rolkę można wkładać do
urządzenia opasującego tylko w jednym położeniu.

(9 zastrzeżeń)
A1(21) 323933 (22) % 06 05 6(51) B65D 17/32
(31)95 9506880
(32)95 06 06
(33) FR
(86) 96 06 05 PCT/FR96/00841
(87) % 12 12 W096/39334 PCT Gazette nr 54/96
(75) Benarrouch Jacques, Villeurbanne, FR
(54) Dziobek do wylewania zawartości odwrócony
po zamontowaniu i zagłębiony na pokrywie
metalowego pojemnika

A1(21) 316543 (22)961014
6(51) B65D 1/04
(71) GEROLSTEINER POLSKA Spółka z co.,
Rzeniszów
(72) Kucharski Jacek
(54) Butelka elastyczna typu PET
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej
konstrukcji butelki elastycznej typu PET, zwłaszcza do napoi
gazowanych, wykazującej zwiększony współczynnik sztywno
ści postaciowej w stanie wypełnionym płynem i mającej lepszy
chwyt
Butelka elastyczna typu PET charakterystyczna tym, że
w odległości (B), równej 1,185+0,001 średnicy nominalnej (D)
butelki, jest ukształtowane regularne, cylindryczne, usztywnia
jące przewężenie (2), mające średnicę zewnętrzną (d) równą
0,936 +0001 średnicy nominalnej (D) i mające długość (A) równą
0,9086 średnicy nominalnej (D). Przechodzi ono od góry łagod
nym łukiem w stożkową część wlewową (3) i od dołu takim
samym łukiem w część chwytową (4), ukształtowaną w odległo
ści (E) w postać graniastosłupa foremnego o podstawie regular
nego szesnastokąta. Jest on wpisany w okrąg o średnicy nomi
nalnej (D) i ma długość (C), równą 1,076 +0,001 średnicy
nominalnej (D). Wszystkie boczne powierzchnie graniastosłupa
części chwytowej (4) są powierzchniami płaskimi, łączącymi się
ze sobą powierzchniami wypukłymi lub wklęsłymi.

(9 zastrzeżeń)

(57) Ramię napędowe metalowej dźwigni ręcznej w postaci
odwróconego dziobka (1) do wylewania zawartości, zintegrowane
jest z młotkiem wgniatającym wstępnie nacięty kołpak ochronny
pokrywy (A) metalowego pojemnika (B) z cieczą, przy czym
młotek ten stanowi ramię oporowe tej dźwigni.
Dźwignia, umieszczona po zamontowaniu w strefie (15)
wgniecenia pokrywy, jest nitowana w środku pokrywy za pomo
cą korpusu zamkniętego, wydrążonego pseudonřtu, odchodzą
cego od zewnętrznej powierzchni pokrywy i otrzymanego przez
tłoczenie wewnętrznej powierzchni pokrywy. Po wtłoczeniu koł
paka ochronnego podstawa dziobka (1) do nalewania jest wycentrowana i chwytana w otworze pozostwionym po kołpaku
ochronnym po obróceniu dźwigni o 180° na osi przesunięcia
promieniowo do pokrywy.

(7 zastrzeżeń)
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A1(21) 316640 (22) 96 10 21 6(51) B65G 19/00
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego
OMET, Sztum
(72) Kania Jan, Bula Marian, Markiewicz
Władysław, Łabęcki Mirosław, Kaczmarek
Kazimierz
(54) Ścianowy przenośnik zgrzebłowy
(57) Przenośnik ma wysypowy napęd (1 ) i zwrotny napęd (5)
połączone z ciągiem liniowym rynien (3) za pośrednictwem
dołączonych rynien (2a, 4). Co najmniej jeden z napędów (1,5)
złączony jest z ciągiem liniowych rynien (3) za pośrednictwem
samonośnego odcinka (2) rynnociągu, jaki stanowi dołączona
rynna (2a) spięta z co najmniej jedną liniową rynną (2b), ładują
cymi klinami (2d) i zastawkami (2c) o długości większej od
podziałki (s) przenośnika. Korzystnym jest aby klin (2d) i odpo
wiadająca mu zastawka (2c) miały tę samą długość (1 ) równą co
najmniej 2,5 krotnej długości podziałki (s) przenośnika, przy
czym zastawka (2c) ma odpowiednią do krotności podziałki (s)
liczbę przyłączy (9) przesuwnika obudowy zmechanizowanej
oraz gniazd (10) dla osadzenia sworzniowego segmentu parka
nu (11). Przenośnik ma znane cięgno (8) z podwieszonymi do
niego zgrzebłami.
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(54) Podzespół segmentu trasy przenośnika
zgrzebłowego
(57) Podzespół segmentu trasy w postaci ostrogi (1) ma,
usytuowaną w swojej dolnej części, co najmniej jedną zakładkę
spągową (15), wysuniętą w kierunku wzdłuż przenośnika, poza
powierzchnię czołową (Pi) profili bocznych (21) współpracują
cej rynny (2). Wysunięcie znajduje się po tej stronie rynny (2),
po której blacha ślizgowa (22) zakończona jest zakładką górną
(23). Podzespół segmentu trasy w postaci wspornika zastawki
ma, usytuowaną w swej dolnej części, co najmniej jedną zakład
kę spągową, wysuniętą w kierunku wzdłuż przenośnika, analo
gicznie jak zakładka spągową (15) w ostrodze (1 ).
(7 zastrzeżeń)

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 316511 (22) 96 10 14 6(51) B66B 13/30
(71) Warszawska Fabryka Dźwigów
TRANSLIFT, Warszawa
(72) Janiszewski Jerzy
(54) Drzwi wieloskrzydłowe stosowane w
dźwigach, zwłaszcza osobowych
(57) Drzwi wieloskrzydłowe, stosowane w dźwigach, zwłasz
cza osobowych, mają belkę górną wykonaną jako zestaw utwo
rzony z profilowych kształtowników, stanowiących prowadnice
dla przesuwnych skrzydeł. Głównym elementem belki górnej
jest kształtownik zewnętrzny mający prowadnicę - wybrzuszenie
(4) dla rolek na których wisi skrzydło i półkę (10) dla umieszcze
nia na belce zespołu napędowego drzwi. Półka (10) zakończona
jest przegięciem usztywniającym (11).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 316578 (22) 9610 16 6(51) B65G 19/28
(71) Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych
NOWOMAG SA, Nowy Sącz
(72) Fiałek Mariusz, Kotlarski Henryk, Nowak
Jerzy
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DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1(21) 316553 (22) 96 10 15
6(51) C01B 3/16
(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
(72) Basińska Anna, Domka Florian
(54) Sposób otrzymywania wodoru
(57) Zadaniem wynalazku jest opracowanie sposobu prowa
dzenia wysokotemperaturowego procesu konwersji tlenku wę
gla z parą wodną, charakteryzującego się możliwie najniższą
energochłonnością.
Sposób otrzymywania wodoru w konwersji tlenku węgla
z parą wodną przy zastosowaniu katalizatora rutenowego, za
wierającego od 0,5 do 2% wag. rutenu, osadzonego na nośniku,
którym jest tlenek żelaza otrzymany przez wyprażenie tlenowodorotlenku żelaza typu a lub <5, polega na tym, że w zastoso
wanym katalizatorze ruten osadza się na nośniku przez im
pregnację roztworu chlorku rutenu lub karbonylku rutenu w
rozpuszczalnku organicznym, korzystnie acetonie, na nośniku,
przy czym przed osadzeniem rutenu na nośniku otrzymanym z
tlenowodorotlenku żelaza typu a, nośnik modyfikuje się korzy
stnie alkalicznymi solami litowcówtak, by zawierał ich od 0,1 do
2% wagowych. Proces konwersji prowadzi się w temperaturze
od 573 do korzystnie 623 K.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 316595 (22) 96 10 17
6(51) C02F 3/28
(71) Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji, Katowice Szopienice
(72) Kowal Tadeusz, Zuber Tadeusz, Sikora Jan,
Kusznik Wacław
(54) Sposób biologicznej defosfatacji ścieków
(57) Surowe ścieki i recyrkulowany osad czynny z osadnika
wtórnego (1) poddaje się w komorze anaerobowej (4) procesowi
sedymentacji i utrzymuje w niej stale warstwę (5) osadu, odpro
wadzając go z powierzchni dna tej komory i łącząc z cieczą
odprowadzaną przez jej przelew, przed komorą (7) napowietrza
nia osadu czynnego.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 323932 (22)97 04 09
6(51) C02F 3/30
(31) 96 19614214
(32) 96 04 10 (33) DE
(86) 97 04 09 PCT/EP97/01754

(87) 97 1016 W097/37942 PCT Gazette nr 44/97
(71) HERHOF UMWELTTECHNIK GMBH,
Solms, DE
(72) Czermak Peter, Bender Heiko
(54) Sposób i urządzenie do oczyszczania wody po
procesie degradacji biologicznej
(57) Wynalazek dotyczy sposobu obróbki wody, zwłaszcza
kondensatu i/lub wody gruntowej, z procesu degradacji biolo
gicznej. W celu uproszczenia i ulepszenia wspomnianego pro
cesu obróbki, przepuszcza się wodę na przemian przez stan
aerobowy i anaerobowy.

(14 zastrzeżeń)
A1(21) 316605 (22) 96 10 21
6(51) C03B 5/02
(75) Piekarczyk Marek, Chorzów
(54) Sposób otrzymywania ozdobnych elementów
szklanych
(57) Sposób otrzymywania ozdobnych elementów szkla
nych z różnych gatunków szkła o różnej kolorystyce i o różnych
kształtach przy pomocy metody termicznej charakteryzuje się
tym, że produkty wyjściowe podgrzewa się do temperatury 400
- 550°C w czasie do 500 minut, następnie szkło poddaje się
temperaturze 700 - 980°C w czasie 180 minut i wtedy następuje
łączenie produktów wyjściowych w odpowiednie kształty przez
czas od 5 do 100 minut, następnie chłodzi się do temperatury
od 550 - 400°C, gdzie podtrzymujemy ją w czasie od 60 do 300
minut, by natychmiastowo schłodzić produkt do temperatury
otoczenia, a następnie ponownie go podgrzać do temperatury
od 400CC do 800°C i formować mechanicznie.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 323923 (22) 95 09 25
6(51) C04B 7/42
(31) 94 1295
(32) 941111 (33) DK
(86) 95 09 25 PCT/DK95/00381
(87) 96 05 23 WO96/15076 PCT Gazette nr 23/96
(71) F.L.SMIDTH & CO. A/S, Valby, DK
(72) J0nsEbbeS.
(54) Sposób wytwarzania klinkieru cementowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania klin
kieru cementowego, w którym surowiec zostaje początkowo
poddany obróbce wstępnej, na przykład przez rozdrobnienie,
homogenizację i/lub suszenie, następnie zostaje podgrzany i
kalcynowany, a następnie podlega zbrylaniu i wypaleniu, przy
proces zbrylania przebiega w nieruchomej komorze spalania.
W metodzie, przed wprowadzeniem surowca do nieruchomej
komory spalania lub też bezpośrednio do nieruchomej komory
spalania, do surowca dodawane są siarczany w wystarczającej
ilości, na przykład za pośrednictwem powietrza podtrzymujące
go spalanie lub wraz z paliwem. Stosowane siarczany mogą
zostać wybrane spośród wszystkich typów siarczanów, które nie
mają wpływu na własności gotowego cementu. Szczególnie
korzystne jest użycie siarczanu wapnia, czy to naturalnego, czy
też stanowiącego produkt uboczny procesów przemysłowych,
czy wreszcie pochodzącego z odpadów, jak na przykład zużyty
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absorbent z suchego odsiarczania gazów spalinowych. Opty
malne warunki temperatury do zbrylania poddanego kalcynowaniu surowca, przy wykorzystaniu omawianego stopu.występują w zakresie temperatur 1100 - 1250°C, przy czym
zasadniczym warunkiem, wymaganym do przeprowadzenia
sposobu jest, aby zawartość siarczanów w kalcynowanym su
rowcu była znacząco wyższa od zawartości tlenków metali alka
licznych. Korzystnie surowiec powinien spełniać następującą
nierówność (procenty oznaczają procenty wagowe): %S03 >
%K20 + 1,5 • %Na20, w której zawartość procentowa SO3
oznacza całkowitą zawartość siarczanów w materiale, który zo
staje wprowadzony do procesu.

(4 zastrzeżenia)
A1(21) 316557 (22) 96 10 15
6(51) C05D 3/02
(71) Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z 0.0.,
Tarnów Opolski
(72) Lysek Norbert, Barglik Zdzisław
(54) Sposób wytwarzania ziarnistych produktów
wapiennych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania ziar
nistych produktów wapiennych, przeznaczonych zwłaszcza dla
celów przemysłowych i hodowli. Istotą tego sposobu jest to, że
produkt wyjściowy, to jest kamień wapienny, najpierw kruszy
się, potem suszy przez okres od 10 do 30 minut w temperaturze
do 700°C, po czym poddaje się klasyfikacji sitowej dla otrzyma
nia ziarn o określonej średnicy.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 324008 (22) 96 06 03
6(51) C05G 3/00
(31) 95 19521502
(32) 95 06 13 (33) DE
(86) 96 06 03 PCT/EP96/02390
(87) 96 12 27 W096/41779 PCT Gazette nr 56/96
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE
(72) Horchler von Locquenghien Klaus,
Engelhardt Karl, Kleinbach Eberhard,
Müller Michael Wolfgang
(54) Otoczkowane granulaty nawozowe
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następnie poddaje się granulacji i spieka w temperaturze 900 1500°C. Nawóz otrzymany tym sposobem zawiera nie mniej niż
40% krzemionki i nie więcej niż 60% makroskładnika lub makro
składników.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 316696 (22) 96 10 25 6(51) C07C 35/21
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
(72) Odrzywolska Małgorzata; Chodyński Michał;
Halkes Sebastianus Johannus, NL; Van de
Velde Jan-Paul, NL; Kutner Andrzej
(54) Nowe analogi l,25-dihydroksy-24a,
24b-dihomocholekalcyferolu, sposób ich
wytwarzania i zawierające je kompozycje
farmaceutyczne
(57) Nowe analogi 1,25-dihydroksy-24a, 24b-dihomocholekalcyferolu o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę
metylową lub hydroksylową, podstawniki X i Y oznaczają grupę
metylową lub hydroksylową, przy czym podstawniki R i Y są
różne, a P oznacza atom wodoru, wykazują działanie arrryproliferacyjne.
Sposób wytwarzania nowych analogów 1,25-dihydroksy-24a, 24b-dihomocholekalcyterolu o wzorze ogólnym 1 po
lega na tym, że sulfon o wzorze ogólnym 2, w którym X i Y mają
znaczenia takie jak podano dla wzoru 1, a P oznacza grupę
zabezpieczającą grupę hydroksylową, poddaje się redukcji,
otrzymując związek o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza
grupę hydroksylową, który ewentualnie poddaje się reakcji z
chlorkiem kwasu p-toluenosurfonowego i następnie z halogen
kiem metylomagnezowym, otrzymując związek o wzorze 1, w
którym R oznacza grupę metylową, a następnie ewentualnie w
znany sposób usuwa się grupy zabezpieczające grupy hydro
ksylowe. Środek farmaceutyczny zawiera jako substancję czyn
ną w/w związek o wzorze ogólnym 1.

(10 zastrzeżeń)

(57) Otoczkowane granulaty nawozowe, posiadają jako oto
czkę kopolimer etylenu zawierający grupy karboksylowe, które
ewentualnie występują również w postaci ich soli, przy czym
kopolimer etylenu zawierający grupy karboksylowe zbudowany
jest z a) 75 - 90% wagowych etylenu i b) 10 - 25% wagowych
a-olefinowo nienasyconego kwasu C3-Ce-alkanokarboksylowego i, przy czym wyłączone są takie otoczkowane granulaty
nawozowe, które zawierają substancję czynną ochrony roślin.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 316602

(22)961018

6(51) C05G 3/04
C05G 1/00

(71) POLLYTAG S.A, Gdańsk
(72) Nowosielski Olgierd, Żebrowski Romuald,
Reginis Sławomir, Wilczyński Andrzej,
Oraowski Zbigniew
(54) Sposób otrzymywania nawozów
makroskładnikowych i nawozy otrzymywane
tym sposobem

(57) Wynalazek rozwiązuje sposób otrzymywania nawozów
polegający na tym, że nośnik krzemionki, korzystnie w postaci
popiołu w ilości nie mniejszej nóż 40%, łączy się w masie z
nośnikiem makroskładników, korzystnie w postaci potażu, mie
wa, dolomitu, magnezytu, węglanu wapnia w ilości do 60%,

A1 (21) 323946 (22)96 06 04 6(51) C07C 209/52
(31) 95 1685
(32) 95 06 08 (33) CH
(86) 96 06 04 PCT/EP96/02419
(87) 96 12 27 W096/41793 PCT Gazette nr 56/96
(71) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(72) Jalett Hans-Peter, Spindler Felix, Hanreich
Reinhard Georg
(54) Sposób uwodornienia imin
(57) Sposób uwodornienia imin wodorem pod zwiększonym
ciśnieniem w obecności katalizatów irydowych w lub bez obo
jętnego rozpuszczalnika, znamienny tym, że mieszanina re
akcyjna zawiera jodowodór.

(41 zastrzeżeń)
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A1(21) 323795

(22)960513 6(51) C07C 229/08
C07C 255/19
C07C 255/22
C07C 227/04
A61K 31/185
A61K 31/275
(31) 95 474874
(32)95 0607
(33) US
(86) 96 0513 PCT/US96/06819
(87) 96 12 19 WO96/40617 PCT Gazette nr 55/96
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY,
Morris Plains, US
(72) Grotę Todd Michel, Huckabee Brian Keith,
Mulhern Thomas, Sobieray Denis Martin,
Titus Robert Daniel
(54) Sposób wytwarzania kwasu
(S) -3- (aminometylo) -5-metyloheksanowego
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(54) Sposób przekształcania 2,4-dichloropirydyn
w 2-aryloksy-4-chloropirydyny
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
związków o wzorze (I), w którym R1 oznacza (C1-C4) alkil, R2
oznacza metyl lub etyl, a R3, RT i R5 są wybrane niezależnie z
(C1-C4) alkilu i (C1-C4) alkoksylu, lub jego dopuszczalnej farma
ceutycznie soli, polegający na tym, że związek o wzorze (II), w
którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji
ze związkiem o wzorze (III), w którym R3, R4 i R5 mają wyżej
podane znaczenie, w obecności zasady, która jest zdolna do
odprotonowania związku o wzorze III, ewentualnie w obecności
halogenku lub tlenku metaloorganicznego i odpowiednio roz
puszczalnika, a następnie otrzymany związek o wzorze I ewen
tualnie przekształca się w dopuszczalną farmaceutycznie sól
takiego związku.

(16 zastrzeżeń)

(57) Ujawniono sposób wytwarzania kwasu (±) -3-(aminometylo)-5- metyloheksanowego obejmujący kondensację alde
hydu izowalerianowego ze związkiem o wzorze (II), poddanie
otrzymanego związku reakcji ze źródłem cyjanku z wytworze
niem związku o wzorze (IV), dekarboksylację związku (IV), hy
drolizę otrzymanego związku o wzorze (V) wodorotlenkiem me
talu alkalicznego lub ziem alkalicznych z wytworzeniem soli
karboksylowej metalu alkalicznego lub ziem alkalicznych, uwo
dornienie tej soli z wytworzeniem kwasu (±)-3-(aminometylo)-5metyloheksanowego, w którym Ri i R2 są jednakowe lub różne
i oznaczają atom wodoru, grupę Ci-Ce alkilową, grupę arylową,
grupę benzylową lub grupę Ca-Ce cykloalkilową. Wynalazek
także zapewnia sposób wytwarzania kwasu (±)-3-(aminometylo)-5-metyloheksanowego obejmujący kondensację aldehydu
izowalerianowego ze związkiem o wzorze (II), poddanie otrzy
manego związku reakcji ze źródłem cyjanku z wytworzeniem
związku o wzorze (IV), dekarboksylację związku o wzorze (IV) z
wytworzeniem soli karboksylowej metalu alkalicznego lub ziem
alkalicznych, uwodornienie tej soli z wytworzeniem kwasu (±)3-(aminometylo)-5-metyloheksanowego. Wynalazek obejmuje
także m.in. sposób otrzymywania kwasu (S)-3-(aminometylo)-5metyloheksanowego z kwasu (±)-3-(aminometylo)-5-metyloheksanowego.

(29 zastrzeżeń)

A1(21) 323995

A1(21) 323817 (22)95 0606 6(51) C07D 213/64
(86) 95 0606 PCT/IB95/00437
(87) 961212 W096/39388 PCT Gazette nr 54/96
(71) PFIZER INC, Nowy Jork, US
(72) Chen Yuhpyng L., Ruggeri Sally Gut

(22)9606 07 6(51) C07D 213/82
C07D 401/12
C07D 401/14
A61K 51/04
A61K 31/44
(31)95 476296
(32)95 06 07
(33) US
(86) 96 06 07 PCT/US96/09766
(87) 96 12 19 WO96/40637 PCT Gazette nr 55/96
(71) THE DU PONT MERCK
PHARMACEUTICAL COMPANY,
Wilmington, US
(72) Sworin Michael, Rajopadhyde Milind, Harris
Thomas David, Edwards David Scott,
Cheesman Edward Hollister, Liu Shuang
(54) Stabilne reagenty do wytwarzania środków
radiofarmaceutycznych

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe reagenty do wytwa
rzania środków radiofarmaceutycznych, przydatnych jako środ
ki obrazujące do diagnostyki zaburzeń sercowo-naczyniowych,
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infekcji, stanu zapalnego i raka, zestawy diagnostyczne zawie
rające takie reagenty oraz związki pośrednie przydatne do wy
twarzania takich reagentów. Reagenty zawierają bilogicznie
czynne cząsteczki zmodyfikowane stabilnym hydrazonem, któ
re reagują z radioizotopami emitującymi promieniowanie y, z
wytworzeniem środków radiofarmaceutycznych, które selektyw
nie umiejscowiają się w miejscach występowania choroby, umo
żliwiając w ten sposób uzyskanie obrazu tego miejsca przy
wykorzystaniu scyntygrafii y.
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Związki takie wytwarza się poprzez pośredni związek izomocznikowy.

(11 zastrzeżeń)

(12 zastrzeżeń)
A1(21) 323824 (22)96 0513 6(51) C07D 241/44
(31) 95 474876
(32)95 0607
(33) US
(86) 96 05 13 PCT/US96/06818
(87) 961219 WO96/40651 PCT Gazette nr 55/96
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY,
Morris Plains, US
(72) Kornberg Brian Edward, Nikam Sham,
Rafferty Michael Fracis
(54) Alkiloaminowe pochodne podstawionych
chinoksalino-2,3-dionów jako antagoniści
receptora glutaminianowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest nowa grupa podstawio
nych chinoksalino-2,3-dionów o wzorze ogólnym I, użytecznych
jako środki ochronne układu nerwowego, jak również nowe
związki pośrednie, sposoby wytwarzania związków o wzorze I i
farmaceutyczne kompozycje zawierające te związki. Związki te
są antagonistami glutaminianów i stosowane są m.in. w leczeniu
udaru, niedokrwienia mózgu lub zawału mózgu spowodowane
go udarem krwotocznym lub zakrzepowym, skurczu naczyń
krwionośnych mózgu, niedocukrzenia krwi, zahamowania akcji
serca, stanu padaczkowego, zamartwicy okołoporodowej, cho
roby Alzhaimera, choroby Parkinsona i choroby Huntingtona.

(14 zastrzeżeń)

A1(21) 323993 (22)9606 06 6(51) C07D 243/04
(31) 95 481683
(32) 95 06 07
(33) US
(86) 96 06 06 PCT/US96/09021
(87) 96 12 19 WO96/40652 PCT Gazette nr 55/96
(71) THE DU PONT MERCK
PHARMACEUTICAL COMPANY,
Wilmington, US
(72) Rodgers James David, Sun Jung-Hui
(54) Sposób wytwarzania N-monopodstawionych
i N,N-dipodstawionych niesymetrycznych
cyklicznych moczników
(57) Wynalazek dotyczy ogólnie sposobów wytwarzania nie
symetrycznie podstawionych cyklicznych moczników o wzo
rach (Via) i (Vlb), przydatnych jako inhibitory proteazy HIV.

A1(21) 323835

(22)96 05 30 6(51) C07D 261/04
C07D 261/10
C07D 498/10
C07D 413/04
C07D 413/10
C07D 413/12
C07D 413/14
A61K 31/42
(31) 95 455436
(32) 95 05 31
(33) US
(86) 9605 30 PCT/US96/07692
(87) 96 12 05 W096/38426 PCT Gazette nr 53/96
(71) THE DU PONT MERCK
PHARMACEUTICAL COMPANY,
Wilmington, US
(72) Wityak John, Cain Gary Avonn, Batt
Douglas Guy, Pinto Donald, Hussain Munir
Alwan, Xue Chu-Biao, Sielecki-Dzurdz
Thais Motria, Olson Richard Eric, Degrado
William Frank, Mousa Shaker Ahmed
(54) Nowi izoksazolinowi i izoksazolowi
antagoniści receptora fibrynogenu

(57) Wynalazek dotyczy nowych izoksazolin i izoksazoli uży
tecznych jako antagoniści receptora fibrynogenu, kompleksu
llb/llla będącego glikoproteiną płytkową lub receptora wřtronektyny, środków farmeceutycznych zawierających takie związki i
sposobów zastosowania tych związków, samych lub w połącze
niu z innymi środkami terapeutycznymi, w celu hamowania
agregacji płytek, jako trombolityków i/lub w leczeniu zaburzeń
zakrzepowo/zatorowych.

(52 zastrzeżenia)
A1(21) 324012

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

(22)95 06 07 6(51) C07D 263/10
C07D 263/14
C07D 277/10
C07D 413/04
C07E) 417/04
95 06 07 PCT/JP95/01127
96 12 19 WO96/40659 PCT Gazette nr 55/96
PFIZER INC., Nowy Jork, US
Ando Akemi, Stevens Rodney William
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(54) N-hydroksymoczniki jako środki
przeciwzapalne
(57) Wynalazek dotyczy nowych związków N-hydroksymocznikowych zdolnych do hamowania enzymu 5-lipoksygenazy,
o wzorze (I) i ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli, w którym
to wzorze I A oznacza grupę Ci-CValkilenowa, grupę CH(R),
grupę CH(R)CH2 lub grupę CH(R)CH2CH2, gdzie R oznacza
metyl lub etyl; m i n oznaczają liczbę 0 lub 1 ; R1 i R2 oznaczają
atom wodoru, Ci-C4-alkil lub Ce-Ce-alkenyl; X oznacza atom
tlenu lub siarki; Y oznacza atom tlenu, siarki, grupę CH=CH lub
C=C; Ar1 oznacza fenyl lub fenyl monopodstawiony atomem
chlorowca, Ci-C4-alkilem, Ci-C4-alkoksylem, Ci-C4-chłorowcoalkilem lub Ci-C4-chlorowcoalkoksylem; oraz Ar2 oznacza
grupę fenylową, pirydylenową lub grupę fenylenową monolub dipodstawioną atomem chlorowca, Ci-C 4 -alkilem, C1-C4alkoksylem, Ci-C4-chlorowcoalkilem lub Ci-C4-chlorowcoalkoksylem.
Związki te są przydatne w leczeniu lub łagodzeniu sta
nów zapalnych, alergii i chorób układu sercowo-naczyniowego
u ssaków i jako substancja czynna w środkach farmaceutycz
nych przeznaczonych do leczenia tych stanów.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 324003

(31) 95
96
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)96 0610 6(51) C07D 271/06
C07D 271/10
C07D 273/01
C07D 413/12
C07D 417/12
C07C 251/32
C07F7/08
A01N 43/82
A01N 43/88
A01N 43/72
1835
(32)95 06 22
(33) CH
1051
96 04 25
CH

A1(21) 316707

(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
(72) Prewysz-Kwinto Andrzej, Białowież
Katarzyna
(54) 3- (2-amino-2-karboksyetylo) -7-chloro-2-karbo
ksybenzofuran i sposób jego wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest 3-(2-amino-2-karboksyetylo)-7- chloro-2-karboksybenzofuran o wzorze 1, który w pozycji
2 układu benzofuranu posiada grupę karboksylową, w pozycji
3 grupę 2-amino-2-karboksyetylową oraz w pozycji 7 atom
chlorowca.
Sposób polega na tym, że 3-bromometylo-7-chloro-2karboksyetylobenzofuran podaje się reakcji z malonianem dietylowym w obecności alkoholowego roztworu alkoholanu sodo
wego, uzyskany produkt hydrolizuje się, a następnie poddaje
reakcji bromowania korzystnie w tetrachlorku węgla, po czym
wytworzony 3-(2-bromo-2-dikarboksyetylo)-7-chloro -2-karboksybenzof uran dekarboksyluje się w temperaturze 160 -185CC,
a następnie poddaje reakcji z wodnym lub metanolowym roz
tworem amoniaku. Odmiana sposobu polega na tym, że 3-bromometylo-7-chloro-2-karboetoksybenzofuran poddaje się re
akcji z acetamidomalonianem dietylowym w obecności
alkoholanu sodowego, uzyskany produkt poddaje się hydrolizie
zasadowej, a następnie dekarboksylacji w temperaturze 160 185°C, po czym wytworzony 3-(2-acetamido-2-karboksyetylo)7-chloro-2- karboksybenzofuran ogrzewa się ze stężonym kwa
sem solnym, a wydzielony i osuszony produkt poddaje się
reakcji korzystnie z bezwodną pirydyną.

(5 zastrzeżeń)

96 06 10 PCT/EP96/02518
97 0109 WO97/00866 PCT Gazette nr 03/97
NOVARTIS AG, Bazylea, CH
Trah Stephan, DE; Zurflüh Rene, CH
Przeciwszkodnikowe heterocykliczne związki
trójoksyiminowe

(57) Ujawniono związki o ogólnym wzorze 1 oraz ich wszel
kie możliwe izomery i mieszaniny izomerów, w których Z ozna
cza grupę a) o wzorze 101, albo grupę b) o wzorze 102, albo
grupę c) o wzorze 103, albo grupę d) o wzorze 104. Można je
stosować do zwalczania szkodników, zwłaszcza jako środki
bakteriobójcze, owadobójcze i roztoczobójcze w rolnictwie,
ogrodnictwie oraz w dziedzinie higieny.

(33 zastrzeżenia)

(22)9610 24 6(51) C07D 307/83

A1 (21) 323906

(22)96 06 04 6(51) C07D 333/52
C07D 333/56
C07D 333/66
C07D 333/72
C07D 333/74
C07D 405/00
C07D 409/00
C07D 413/00
C07D 207/04
(31) 95 481015
(32) 95 06 07
(33) US

(86) 96 06 04 PCT/US96/09477
(87) 961219 WO96/40677 PCT Gazette nr 55/96

Nr 9 (635) 1998

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

35

(71) ELI LILLY & COMPANY, Indianapolis, US
(72) Hoard David Warren, Luke Wayne Douglas
(54) Sposób syntezy benzo[b] tiofenów
(57) W jednym z rozwiązań ujawniono sposób wytwarzania
związku o wzorze I, w którym: Ri oznacza atom wodoru, C1-C4alkoksyl, aryloalkoksyt, atom chlorowca lub grupę aminową; a
R2 oznacza atom wodoru, Ci-C4-alkoksyl, aryloalkoksyl, atom
chlorowca lub grupę aminową; zgodnie z którym poddaje się
cyklizacji w obecności katalizatora kwasowego związek o wzo
rze III, w którym: R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie; FU
oznacza OSi(R)a, NRsRe lub SRa; każdy R niezależnie oznacza
Ci-Ce-alkil, ary I lub aryloalkil; R5 i Re niezależnie oznaczają atom
wodoru, Ci-Ce-alkil, aryloalkil lub aryl, względnie R5 i Re razem
z atomem azotu tworzą pierścień wybrany z grupy obejmującej
piperydynę, pirolidynę, morfolinę lub heksametyloiminę; a Ra
oznacza Ci-C6-alkil, aryl lub aryloalkil.

(25 zastrzeżeń)

A1(21) 323908

(22)96 06 04 6(51) C07D 333/62
C07D 333/64
C07D 333/66
(31) 95 486873
(32) 95 06 07
(33) US
(86) 96 06 04 PCT/US96/09357
(87) 96 1219 WO96/40678 PCT Gazette nr 55/96
(71) ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, US
(72) Hoard David Warren, Lukę Wayne Douglas
(54) Sposób syntezy benzo[b] tiofenów

A1(21) 323909

(22)96 06 04 6(51) C07D 333/52
C07D 333/56
C07D 333/66
C07D 333/72
C07D 333/74
C07D 405/00
C07D 413/00
C07D 409/00
C07D 207/04
(31)95 484536
(32)95 06 07
(33) US

(57) Wynalazek dotyczy nowego sposobu syntezy związków
o wzorze I oraz dotyczy nowych związków pośrednich o wzorze
VI i sposobu ich wytwarzania.

(17 zastrzeżeń)

(86) 96 06 04 PCT/US96/09167
(87) 96 12 19 WO96/40676 PCT Gazette nr 55/96
(71) ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, US
(72) Aikins James Abraham, Zhang Tony Yantao
(54) Sposób wytwarzania benzo[b] tiofenów
(57) Wynalazek dotyczy nowego sposobu wytwarzania
związków o wzorze I i związków o wzorze XII.

(13 zastrzeżeń)
A1(21) 323780

(22)96 0607 6(51) C07D 401/06
C07D 403/06
C07D 207/00
C07D 211/00
A61K 31/44
A61K 31/395
(31)95 481024
(32)95 06 07
(33) US
(86) 96 0607 PCT/US96/09816
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(87) 961219 WO96/40679 PCT Gazette nr 55/96
(71) RHONE-POULENC RORER
PHARMACEUTICALS INC., Collegeville,
US
(72) Ewing William R., Becker Michael R., Pauls
Henry W., Cheney Daniel L., Mason
Jonathan Stephen, Spada Alfred P.,
Choi-Sledeski Yong Mi
(54) Podstawione związki: amidy
(kwasu sulfinowego, kwasu sulfonowego,
sulfonyloamino lub sulfinyloamino)
N-[(aminoiminometylo) - fenyloalkilo] azaneterocykliczne
(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I), kompozycji
farmaceutycznych zawierających związki o wzorze (I) i ich za
stosowania, które polega na leczeniu pacjentów dotkniętych
schorzeniem, lub poddania fizjologicznym uwarunkowaniom,
które mogą być poprawione wskutek podania inhibitora czynni
ka Xa.

(55 zastrzeżeń)

(71) WARNER-LAMBERT COMPANY,
Morris Plains, US
(72) Ando Howard Yoshihisa, Barrett Stephen
Douglas, Jaen Juan Carlos, Rose Steven
Edward, Tecle Haile
(54) Maleinian
0- [3- (3-metoksyfenylo) -2-propynylo] oksymu
(R)-(Z)-l-azabicyklo[2.2.1]heptan-3-onu
jako środek farmaceutyczny
(57) Maleinian 0-[3-(3-metoksyfenylo)-2-propynylo]oksymu
(R)-(Z)-1-azabicyklo[2.2.1] heptan-3-onu, znanego agonisty
muskarynowego, ma unikalne właściwości w porównaniu z in
nymi solami związku, dając pożądany środek farmaceutyczny
do łagodzenia bólu i leczenia objawów zaburzeń poznania.

(6 zastrzeżeń)
A1(21) 322713
(31)
(71)
(72)
(54)

A1(21) 323916

(22)96 06 07 6(51) C07D 403/04
A61K 31/445
A61K 31/505
(31)95 473396
(32)95 06 07
(33) US
96 636779
96 0419
US
(86) 96 06 07 PCT/US96/10039
(87) 96 12 19 WO96/40143 PCT Gazette nr 55/96
(71) SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION, Filadelfia, US
(72) Adams Jerry Leroy, Gallagher Timothy
Francis, Sisko Joseph, Osifo Irennegbe
Kelly, Boehm Jeffrey Charles
(54) Związki imidazolowe

(57) Ujawniono nowe, 1,4,5-podstawione związki imidazolo
we, sposoby ich wytwarzania i kompozycje przeznaczone do
stosowania w lecznictwie jako inhibitory cytokiny.

(36 zastrzeżeń)
A1(21) 323796

(22)96 0513 6(51) C07D 487/08
A61K 31/435
(31)95 474622
(32)95 0607
(33) US
(86)96 0513 PCT/US96/06814
(87) 961219 WO96/40687 PCT Gazette nr 55/96
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(22)9710 21 6(51) C07D 501/56
A61K 31/545
96 96116927
(32) 96 10 22
(33) EP
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bazylea,
CH
Angehrn Peter, CH; Heinze-Krauss Ingrid,
DE; Page Malcolm, CH; Weiss Urs, CH
Pirydyniowe pochodne cefalosporyny, sposób
ich wytwarzania oraz zawierające je
preparaty farmaceutyczne

(57) Ujawniono pirydyniowe pochodne cefalosporyny o
ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru, niższą
grupę alkilową, grupę cykloalkilową albo grupę acetylową, X
oznacza CH albo N, n oznacza 0,1 albo 2, m oznacza 0 albo 1,
R2 oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową, grupę w-hydroksy-alkilową, grupę benzylową albo niższą grupę alkiloheterocyklilową, przy czym grupa benzylowa i heterocyklilowa
jest niepodstawiona albo podstawiona albo R2 oznacza grupę
-CH2CONR4R5, w której R i R5 niezależnie od siebie oznaczają
atomy wodoru, grupy a>-hydroksy-alkilowe, fenylowe, naftylowe
albo heterocyklilowe, przy czym grupy fenylowe, naftylowe lub
heterocyklilowe są niepodstawione albo podstawione albo gru
py R4 i R5 razem tworzą grupę o wzorze 6, z tym, że m oznacza
1, gdy pierścień pirydyniowy A oznacza grupę pirydynio-4-ylową, a także ich łatwo hydrolizujące estry, farmaceutycznie do
puszczalne sole tych związków i hydraty związków o wzorze 1
oraz ich estrów i soli, jak również sposób ich wytwarzania oraz
zawierające je preparaty farmaceutyczne.
Związki według wynalazku nadają się do stosowania
jako środki lecznicze, zwłaszcza do leczenia i zapobiegania w
przypadku chorób zakaźnych.

(10 zastrzeżeń)
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(71) ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, US
(72) Hoard David Warren, Luke Wayne Douglas
(54) Sposób syntezy pochodnych kwasów
winylosulfenowych

A1(21) 323919

(22)95 09 08 6(51) C07D 519/00
A61K 31/58
(31) 95 467273
(32)95 0606
(33) US
(86) 95 0908 PCT/GB95/02151
(87) 961212 W096/39367 PCT Gazette nr 54/96
(71) NYCOMED IMAGING A/S, Oslo, NO
(72) Andersson Sven, Rydbeck Anna, Servin
Rolf, Wistrand Lars-Goran, Radner Finn
(54) Heterocykliczne metylowe wolne rodniki
jako środki poprawiające obrazowanie

(57) Przedmiotem wynalazku są m.in. nowe trwałe wolne
rodniki, nadające się do stosowania w metodzie MRI Overhausera, którymi są rodniki triarylometylowe, zawierające co naj
mniej jedną grupę arylową o wzorze (1) lub (2), w którym każdy
z X, które mogą być takie same lub różne, oznacza atom tlenu
lub atom siarki albo grupę CO lub S(0) n (gdzie n oznacza 1 do
3), pod warunkiem, że co najmniej jedna grupa X oznacza atom
siarki lub grupę S(0) n , R1 oznacza atom wodoru lub grupę o
wzorze -M, -XM, -X-Ar2 lub -Ar2, w którym M oznacza grupę
solubilizującąwwodzie, aAr2 oznacza5- 10-członowy pierścień
aromatyczny ewentualnie podstawiony solubilizującąwwodzie
grupą M, każda z grup R7, które mogą być takie same lub różne,
oznacza atom wodoru, grupę węglowodorową albo grupę solu
bilizującąwwodzie M lub dwie grupy R7 razem z atomem węgla,
do którego są przyłączone, oznaczają grupę karbonylową lub
5- do 8-członową grupę cykloalkilidenową, mono- lubdi-oksacykloalkilidenową, mono- lub di-azacykloalkilidenową lub monolub di-tiacykloalkilidenową, przy czym ewentualnie węgiel zwią
zany z pierścieniem jest zastąpiony atomem krzemu, a gdy R
ma znaczenie inne niż wodór, ewentualnie jest podstawiona
grupą hydroksylową, ewentualnie alkoksylową, ewentualnie hydroksylowaną grupą acyloksy lub alkilową lub solubilizującą w
wodzie grupą M. Nowe rodniki wykazują dobrą trwałość, długie
czasy relaksacji i dobrą relaksatywność.

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych kwasów winy
losulfenowych, oraz sposobów syntezy nowych pochodnych
kwasów winylosulfenowych. Te związki są użyteczne w syntezie
benzo[b]tiofenów, w szczególności 2-arylobenzo[b]tiofenów.

(42 zastrzeżenia)
A1(21) 322802 (22) 97 10 23 6(51) C07H 17/08
(31) 96 19644195
(32) 96 10 24 (33) DE
(71) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover,
DE
(72) Höltje Dagmar, DE; Preuschoff Ulf, DE;
Eeckhout Christian, BE; Finner Emil, DE
(54) Pochodne
10,13,15-trioksatricyklo
[9.2.1.1 9'6 ]-pentadekanonu, sposób ich
wytwarzania i zawierające te związki środki
lecznicze
(57) Przedmiotem wynalazku są spiroacetalowe pochodne
o zwężonym pierścieniu N-desmetylo-N-izopropylo-erytromycyny A, o ogólnym wzorze 1, o właściwościach agonistycznych
wobec działania motyliny, stymulujących w korzystny sposób
ruchliwość przewodu żołądkowo-jelitowego i sposób ich wytwa
rzania.

(4 zastrzeżenia)

(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 323904

A1(21) 323907

(22) 96 06 04

6(51) C07F 7/08
C07C 313/00
C07D 223/08
(31)95 483607
(32)95 06 07
(33) US
95 482692
95 0607
US
(86) 9606 04 PCT/US96/09460
(87) 961219 WO96/40693 PCT Gazette nr 55/96

(22) 96 06 07

6(51) C07H 19/14
A61K 31/70
(31)95 486161
(32)95 06 07
(33) US
(86) 96 06 07 PCT/US96/10404
(87) 9612 19 WO96/40705 PCT Gazette nr 55/96
(71) GENSIA SICOR, San Diego, US
(72) Boyer Serge H., Erion Mark D., Ugarkar
Bheemarao G.
(54) C-4' modyfikowane inhibitory kinazy
adenozynowej

(57) Wynalazek dotyczy inhibitorów kinazy adenozynowej i
nukleotydowych analogów, C-4' modyfikowanych pirolo[2,3djpirymidyno i pirazolo[3,4-d]pirymidyno nukleozydowych
analogów o podanym niżej wzorze, mających aktywność jako
inhibitory kinazy adenozynowej. Wynalazek dotyczy nukleozy
dowych analogów tego typu mających zero podstawników lub
dwa podstawniki w pozycji C-4' ugrupowania furanozy (cukro
wego). Wynalazek również dotyczy wytwarzania i zastosowania
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tych inhibitorów kinazy adenozynowej w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych i naczyniowo-mózgowych, zapaleń i innych
chorób, które mogą być regulowane przez zwiększenie miejsco
wego stężenia adenozyny.

(72 zastrzeżenia)

Nr 9 (635) 1998

(71) GLAXO GROUP LIMITED, Greenford,
GB
(72) Dower William J., US; Barrett Ronald W.,
US; Cwirla Steven E., US; Duffin David J.,
US; Gates Christian M., US; Haseiden
Sherril S., US; Mattheakis Larry C, US;
Schatz Peter J., US; Wagstrom Christopher
R., US; Wrighton Nicholas C, GB
(54) Peptydy i związki, które wiążą się z
receptorem trombopoetyny
(57) Wynalazek dotyczy peptydów i mimetyków peptydów,
które wiążą i aktywują receptor trombopoetyny. Takie peptydy i
mimetyki peptydów są użyteczne w metodzie leczenia chorób
hematologicznych, a w szczególności małopłytkowości będącej
wynikiem chemioterapii, radioterapii lub transfuzji szpiku kost
nego, jak również w metodach diagnostycznych wykorzystują
cych znakowane peptydy i mimetyki peptydów.

(31 zastrzeżeń)

A1(21) 323858
A1(21) 323825
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)96 06 03

6(51) C07K 5/00
A61K 38/06
C07D 275/04
95 486473
(32)95 06 07
(33) US
96 06 03 PCT/US96/08456
96 12 19 WO96/40748 PCT Gazette nr 55/96
ORTHO PHARMACEUTICAL
CORPORATION, Raritan, US
Costanzo Michael J., Maryanoff Bruce E.
Związki peptydyloheterocykliczne przydatne
w leczeniu zaburzeń związanych z trombiną

(57) Związki o wzorze (I) są przydatne w leczeniu zaburzeń
związanych z trombiną i trypsyną.

(40 zastrzeżeń)

(22) 96 06 07

(31) 95 484631
95 484635

6(51) C07K14/00
A61K 38/16

(32) 95 06 07
95 06 07

(33) US
US

(86) 9606 07 PCT/US96/09810
(87) 9612 19 WO96/40749 PCT Gazette nr 55/96
(71) ORTHO PHARMACEUTICAL
CORPORATION, New Brunswick, US;
AFFYMAX TECHNOLOGIES N.V.,
Greenford, GB
(72) Wrighton Nicholas C, Dower William J.,
Chang Ray S., Kashyap Arun IC, Jolliffe
Linda K., Johnson Dana, Mulcahy Linda
(54) Związki i peptydy wiążące się z receptorem
erytropoetyny
(57) Przedmiotem wynalazku jest peptyd o długości od 10
do 40 reszt aminokwasowych, wiążący się z receptorami erytro
poetyny i zawierający następującą sekwencję aminokwasów
Xa.Xi.XöGPXeTWXyXa, gdzie każdy aminokwas jest oznaczony
standardowym skrótem jednoliterowym; Xe jest niezależnie wy
branym, jednym z 20 genetycznie kodowanych L-aminokwasów; X3 jest C; X* jest R, H, L lub W; X5 jest M, F lub I; X7 jest D,
E, I, L lub V; a Xa jest C, sposoby jego stosowania oraz kompo
zycja farmaceutyczna.

(30 zastrzeżeń)

A1(21) 323917

(22) 96 06 07

(31) 95 485301
95 478128

6(51) C07K 7/52
C07K14/525

(32) 95 06 07
95 06 07

(33) US
US

(86) 96 0607 PCT/US96/09623
(87) 96 12 19 WO96/40750 PCT Gazette nr 55/96

A1(21) 323994 (22)96 06 04 6(51) C07K 14/00
(31)95 484220
(32)95 06 07
(33) US
(86) 96 06 04 PCT/US96/07963
(87) 96 12 19 WO96/40730 PCT Gazette nr 55/96
(71) ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, US
(72) Baker Jeffrey Clayton, Moser Brian Allen,
Shrader Warren E.
(54) Sposób wytwarzania acylowanego białka w
postaci proszku
(57) Ujawniono m.in. sposób odzyskiwania acylowanego
białka w postaci proszku, zwłaszcza w przypadkach gdy acylowane białko jest niewyodrębnialne z wodnego roztworu drogą
wytrącania izoelektrycznego, który polega na doprowadzeniu
wodnego roztworu białka do wartości pH zbliżonej do wartości pH
w punkcie izoelektrycznym białka oraz dodaniu odpowiedniej
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ilości alkoholu dla wytrącenia białka w postaci odsączalnych
cząstek przy tej wartości pH.

(19 zastrzeżeń)

A1(21) 323781 (22)96 0517 6(51) C07K14/315
A61K 39/09
C12N 15/63
(31) 95 472534
(32)95 06 07
(33) US
95 60001805
95 08 04
US

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

960517 PCT/CA96/00322
961219 WO96/40928 PCT Gazette nr 55/96
BIOCHEM VACCINES INC., Ste-Foy, CA
Hamel Josée, Brodeur Bernard R., Martin
Denis, Rioux Clément
(54) Białka szoku cieplnego paciorkowców
należące do rodziny HSP70

(57) Opisano m.in. nowo odkryte białka szoku cieplnego
(HSPs), pochodzące ze Streptococcus pneumoniae, Strepto
coccus pyogenes i Streptococcus agalactiae, o masach cząste
czkowych 70 - 72 kDa oraz polipeptydy zbliżone do nich
immunologicznie, sekwencje nukleotydowe i domniemane se
kwencje aminokwasowe HSP72 ze Streptococcus pneumoniae,
sekwencje nukleotydowe i domniemane sekwencje aminokwa
sowe HSP70 ze Streptococcus pyogenes, sekwencji nukleoty
dowe i domniemane sekwencje aminokwasowe HSP70 ze
Sterptococcus agalactiae, przeciwciała wiążące się z HSPs i
metody rekombinacji DNA stosowane do produkcji HSPs i poli
peptydy zbliżone immunologicznie. Polipeptydy, sekwencje
DNA i przeciwciała będące przedmiotem wynalazku, dostarcza
ją nowe środki do diagnozy, zapobiegania i/lub leczenia chorób
wywołanych przez paciorkowce.

(101 zastrzeżeń)

A1(21) 323943
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(54)

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

(72)
(54)

(22)96 0606 6(51) C07K14/575
A61K 38/22
95 481633
(32)95 06 07
(33) US
96 06 06 PCT/US96/09229
961219 WO96/40219 PCT Gazette nr 55/96
AGRITECH TECHNOLOGIES, LTD.,
Coppell, US; THE BOARD OF
SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE
UNIVERSITY AND AGRICULTURAL
AND MECHANICAL COLLEGE, Baton
Rouge, US
Fioretti William C, Kousoulas Konstantin,
Satterlee Daniel G.
Kompozycje inhibiny i sposoby zwiększania
produktywności

(57) Wynalazek dotyczy ogólnie metody zwiększania produ
ktywności ptaków przez podanie ptakowi heterologicznego biał
ka złożonego z białka inhibiny lub jego fragmentu i białka
nośnikowego, Wynalazek także dotyczy sposobu zwiększania
produktywności ptaków przez podanie ptakowi produktu fuzji
genowej obejmującej gen kodujący ekspresję podjednostki alfa
ptasiego białka inhibiny lub jej fragmentu i gen kodujący eks
presję białka nośnikowego. Skuteczna ilość heterologicznego
białka lub produktu fuzji genowej jest podawana zwierzęciu tak,
że u zwierzęcia powstaje odpowiedź immunologiczna na heterologiczne białko. Wynalazek także dotyczy m.in. powyższego
białka heterologicznego, produktu fuzji genowej i sposobu jego
wytwarzania.

(26 zastrzeżeń)

(22)% 06 28 6(51) C07K14/655
A61K 38/16
95 9513224
(32) 95 06 29 (33) GB
96 9600429
96 0110
GB
96 06 28 PCT/EP96/02840
97 0116 WO97/01579 PCT Gazette nr 04/97
NOVARTIS AG, Bazylea, CH
Albert Rainer, CH; Bauer Wilfried, CH;
Bruns Christian, DE; Chandramouli
Nagarajan, US; Lewis łan, CH; Weckbecker
Gisbert, CH
Peptydy somatostynowe

(57) Analogi somatostatyny obejmują sekwencję aminokwasową o wzorze I -(D/L)Trp-Lys-Xi-Xz- gdzie Xi jest podstawioną
resztą Thr, Ser, Tyr, Glu lub Cys a X2 jest a-aminokwasem
posiadającym resztę aromatyczną nałańcuchu bocznym C g , lub
jednostkę aminokwasową wybraną z Dab, Dpr, Dpm, His,
(Bzl)HyPro, tienylo-Ala, cykloheksylo-Ala i t-butylo-Ala, reszta
Lys wymienionej sekwencji odpowiada reszcie Lys9 natywnej
somatostatyny-14, w formie wolnej, soli lub kompleksu z wykry
walnym pierwiastkiem mającym interesujące właściwości far
makologiczne.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 323822
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

A1(21) 323865

39

(22)96 06 06

6(51) C08B 37/00
A61K 39/09
A61K 39/385
95 481883
(32) 95 06 07
(33) US
96 0606 PCT/US96/09294
96 1219 WO96/40795 PCT Gazette nr 55/96
NORTH AMERICAN VACCINE, INC.,
Beltsville, US
Michoń Francis, Dong Catherine, Tai Joseph

(54) Fragmenty polisacharydowe Streptococcus
typu II i typu III z grupy antygenowej B
posiadające terminalną strukturę
2,5-anhydro-D-mannozy i skoniugowana
szczepionka na ich podstawie
(57) Ujawniono sposób depolimeryzacji Streptococcus typu
II i typu III z grupy B i wytwarzanie fragmentów polisacharydowych z końcem redukującym odpowiednim do koniugowania z
białkiem. Ujawniono również m.in. skoniugowane cząsteczki,
szczepionki i ich zastosowanie do uodporniania ssaków, w tym
ludzi.

(39 zastrzeżeń)

A1(21) 323927 (22) 96 05 31
6(51) C08F 2/00
(31) 95UD 109
(32) 95 06 05
(33) IT
(86) 96 05 31 PCT/IT96/00112
(87) 9612 12 W096/39446 PCT Gazette nr 54/96
(71) C.I.R.S. S.P.A., Rovigo, IT
(72) Sattin Mario
(54) Sposób polimeryzacji z użyciem środka
zapobiegającego osadzaniu się nalotu
(57) Sposób polimeryzacji monomerów w wodnych zawiesi
nach i/lub emulsjach, prowadzonej w reaktorach, wewnątrz
których osadzony jest środek zapobiegający osadzaniu się na
lotu, polega na tym, że środek zapobiegający osadzaniu się
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nalotu pochodzi z usieciowania alkoholu poliwinylowego pro
duktem powstałym w reakcji soli sodowej kwasu hydroksymetanosulfinowego z naftolami.

(20 zastrzeżeń)
A1(21) 323911

(22) 96 06 01

(31) 95 9500506

6(51) C08F10/00
C08F 210/16
C08F2/00
G05B 13/02
G05D 21/02
(32) 95 06 09
(33) BE

(86) 96 06 01 PCT/EP96/02408
(87) 9612 27 W096/41822 PCT Gazette nr 56/96
(71) SOLVAY POLYOLEFINES
EUROPE-BELGIUM (SOCIETE
ANONYME), Bruxelles, BE
(72) De Selliers Jacques
(54) Sposób regulacji procesu syntezy produktów
chemicznych
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób regulacji procesu
syntezy, co najmniej jednego produktu chemicznego w apara
turze zawierającej, co najmniej jeden reaktor porównywalny do
reaktora z doskonałym mieszaniem, w którym jedna lub więcej
wielkości regulujących może oddziaływać na przebieg procesu
tak, aby jedna lub więcej wielkości powiązanych z właściwościa
mi produktu i/lub z przebiegiem procesu, zwanych wielkościami
regulowanymi było równe odpowiednim wartościom zadanym
(CGR). Sposób zawiera następujące etapy: (a) wprowadzenia
wartości zadanych odpowiadających wielkościom regulowa
nym (CGR); (b) obliczenia, za pomocą elementu prognozujące
go (OP) prognozowanych wielkości regulowanych (PGR) na
podstawie pomiarów wielkości sterujących procesem (MGC) ; c)
wykorzystania elementu sterującego (OC) dla obliczenia warto
ści zadanych wielkości regulujących proces (CGC) na podstawie
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wartości zadanych (CGR) i wartości prognozowanych (PGR)
wielkości regulowanych; (d) przesyłania wartości zadanych
wielkości regulujących proces (CGC) do elementów wykonaw
czych lub elementów regulujących sterujących elementami wy
konawczymi, aby wpływać na przebieg procesu. Element
prognozujący (OP), oparty na modelu matematycznym proce
su, zwanym modelem bezpośrednim, jest tak wykonany, że
przewiduje się masę co najmniej jednego składnika w reaktorze
na podstawie odpowiedniego równania.

(18 zastrzeżeń)

A1(21) 316643

(22) 96 10 21

6(51) C08F 20/56
C08J3/12

(71) Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
EKOCHEM S.A., Siemianowice Śląskie
(72) Maciejewski Mariusz, Łukaszek Benedykt,
Glados Stanisław, Binko Andrzej, Bereś
Janusz, Masłowska Marzena
(54) Sposób wytwarzania polimerów i
kopolimerów akryloamidu w postaci
proszków
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania poli
merów i kopolimerów w postaci proszków na drodze wydziela
nia ich z roztworów wodnych lub żeli. Istotą tego sposobu jest
to, że do żeli otrzymanych w kierunku polimeryzacji lub kopolimeryzacji wodnych roztworów monomerów wprowadza się
bezwodne lub uwodnione sole jednowartościowych metali alka
licznych i kwasów fosforowego, siarkowego i/lub suchy rozdrob
niony polimer lub kopolimer akryloamidu. Po dokładnym wy
mieszaniu składników suszy się je w przepływie powietrza lub
gazu obojętnego. Jako polimer lub kopolimer akryloamidu sto
suje się usieciowany lub nieusieciowany polimer akryloamidu
lub kopolimer akryloamidu i soli jednowartościowych metali
ziem alkalicznych.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 316703

(22) 96 10 25

6(51) C08G 2/10

(71) Polyplastics Co., Ltd., Osaka, JP
(72) Nakai Akira, Masuda Eiji, Yamamoto Kaoru
(54) Sposób wytwarzania kopolimeru
poliacetalowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kopo
limeru poliacetalowego o bardzo wysokiej stabilności termicz
nej, zawierającego bardzo mało niestabilnych grup końcowych
nawet przy wysokiej wydajności polimeryzacji, przez kopolimeryzację trioksanu jako podstawowego monomeru, z kopolimeryzującym z nim komonomerem, przy czym jako katalizator
polimeryzacji stosuje się izopolikwas lub jego kwaśną sól. Kata
lizator można w prosty sposób zdezaktywować w niewielkiej
ilości roztworu dezaktywacyjnego po polimeryzacji, a etap prze
mywania nie jest konieczny. Kopolimeryzację prowadzi się sto
sując izopolikwas lub jego kwaśną sól jako katalizator polime
ryzacji do momentu, aż zawartość resztkowych monomerów
wyniesie co najwyżej 10% wagowych w stosunku do całego
wsadu monomerów, po czym dodaje się roztwór zawierający
dezaktywator katalizatora w ilości 0,01 - 10% wagowych w
stosunku do uzyskanego surowego polimeru, w celu zdezaktywowania katalizatora, a następnie poddaje się surowy stabilny
polimer obróbce cieplnej w stopie bez przemywania.

(7 zastrzeżeń)
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(22) 96 06 10

6(51) C08L 33/02
C08J3/24
H01B 7/28
(31) 95 19521431
(32)95 0616
(33) DE
(86) 96 0610 PCT/EP96/02503
(87) 97 0103 WO97/00280 PCT Gazette nr 02/97
(71) STOCKHAUSEN GMBH & CO. KG,
Bäkerpfad, DE
(72) Houben Jochen, Krug Winfried
(54) Pasta pęczniejąca nanoszona punktowo i jej
zastosowanie do izolowania kabli i produkcji
włóknin

(57) Pasta pęczniejąca nanoszona punktowo, zawierająca
dwa składniki na bazie substancji o wysokich zdolnościach
absorpcyjnych, znamienna tym, że pierwszy składnik zawiera a)
wodny, w niewielkim stopniu usieciowany roztwór kwasu pe
rmet) akrylowego i/lub b) wodny, w niewielkim stopniu usiecio
wany roztwór kwasu poli(met)akrylowego, którego część sta
nowi sól, zgodnie z korzystnym rozwiązaniem sól potasowa,
sodowa i/lub amonowa i/lub c) kopolimer obejmujący przynaj
mniej 50% molowych wodnego, w niewielkim stopniu usieciowanego roztworu kwasu poli (met) akrylowego i amidu akrylowe
go zaś drugi składnik zawiera lub jest rektywną substancją
sieciującą.

(16 zastrzeżeń)
A1(21) 323827
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 06 05

6(51) C08L 67/08
C08G 63/91
C08K5/07
95 1000534
(32)95 06 09
(33) NL
95 0605 PCT/NL96/00221
9612 27 W096/41833 PCT Gazette nr 56/96
DSM N.V., Heerlen, NL
Hendriks Johannes Wilhelmus Maria
Kompozycja wiążąca zawierająca polimer
silnie aktywowany karboanionowymi
grupami funkcyjnymi oraz środek sieciujący

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji wiążącej zawierającej
polimer silnie aktywowany karboanionowymi grupami funkcyj
nymi oraz środek sieciujący. Środek sieciujący zawiera grupy
aldehydowe, a polimer jest żywicą alkidową lub żywicą polie
strową. Karboanionowe grupy funkcyjne stanowią grupy acetylooctanowe, grupy malonianowe, grupy acetonianowe lub ich
mieszaniny. Korzystnie, polimer jest żywicą alkidową zawierają
cą wymienione karboanionowe grupy funkcyjne i ma liczbę
hydroksylową 40 - 70 mg KOH/gram żywicy i liczbę kwasową 15
- 25 mg KOH/gram żywicy.

(10 zastrzeżeń)
A1(21) 322569 (22)971013
6(51) C09D 1/00
(31) 96 19642534
(32) 96 10 15 (33) DE
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE
(72) Körschen Wolfgang, Meisen Ulrich
(54) Magnetyczny tlenek żelaza, sposób jego
wytwarzania oraz sposób wytwarzania na
jego podstawie tonerów, farb drukarskich i
farb do atramentowych drukarek
strumieniowych
(57) Ujawniono m.in. magnetyczny tlenek żelaza, zawierają
cy od 45 do 73% masowych Fe, o jasności (!_]) od 45,0 do 65,0
jednostek CIELAB, odcieniu zabarwienia (a ) od -0,5 do 1,5
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jednostek CIELAB, odcieniu zabarwienia (b ) od -1,0 do -7,0
jednostek CIELAB i z jednym lub z większą liczbą dodatkowych
związków z grupy obejmującej tlenki, wodorotlenki, oksywodorotlenki, słabo rozpuszczalne w wodzie i dobrze rozpuszczalne
w wodzie sole metali - litu, sodu, potasu, magnezu, wapnia,
strontu, baru, manganu i cynku, organiczne pochodne cyrkonu
(IV), organiczne pochodne ceru (IV) oraz organiczne pochodne
cyny (IV) w ilości od 0,1 do 5% masowych, które to dodatkowe
związki zwiększają ładunek tryboelektryczny wyjściowego ma
teriału bez dodatku o co namniej 30%.

(8 zastrzeżeń)
A1(21) 322811 (22) 97 10 24
6(51) C09D 5/02
(31) 96 19644548
(32) 96 10 26 (33) DE
(71) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT,
Frankfurt, DE
(72) Weise Anneliese, Scheffler Jochen
(54) Farba emulsyjna
(57) Przedmiotem wynalazku jest farba emulsyjna, która po
za innymi składnikami zawiera zeolit X.

(1 zastrzeżenie)
A1(21) 322880 (22) 97 10 27
6(51) C09J 1/00
(71) Skawińskie Zakłady Materiałów
Ogniotrwałych, Skawina
(72) Kawecki Marian, Wielanowski Krzysztof,
Hamankiewicz Ryszard, Ryba Roman,
Jirsa-Ociepa Anna, Pawełek Alicja, Król
Leszek, Buzek Jan
(54) Sposób wytwarzania kleju ogniotrwałego
(57) Sposób polega na tym, że ogniotrwałe związki krzemu
i/lub glinu, korzystnie węglik krzemu i/lub tlenek glinu, w postaci
mikroziarna o uziamieniu poniżej 50 /<m, w ilości od 9 do 98%
wagowych, glinokrzemianowy składnik ilasty w postaci mikro
ziarna o uziamieniu poniżej 30 ^ m , w ilości od 1 do 90%
wagowych oraz spoiwo w postaci wodnego roztworu związków
krzemu i/lub glinu w ilości od 1 do 50% wagowych w przelicze
niu na substancję stałą homogenizuje się dwuetapowo. W pier
wszym etapie miesza się składnik ilasty z wodnym roztworem
spoiwa, a w drugim etapie do uzyskanego układu dyspersyjne
go wprowadza się ogniotrwałe związki krzemu i/lub glinu i
całość miesza się z co najmniej trzykrotnie większą intensywno
ścią niż w pierwszym etapie.

(3 zastrzeżenia)
A1(21) 316515 (22) 96 10 15
6(51) C09K 3/32
(71) Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Służby MPS, Warszawa; Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Rafineryjnego, Płock
(72) Górski Wiesław, Ciszewski Jarosław, Galas
Irena, Karpisz Sławomir, Przybyłowicz
Jarosław, Wawak Janina
(54) Rozpuszczalnik ekologiczny
(57) Przedmiotem wynalazku jest rozpuszczalnik ekologicz
ny, przeznaczony do dekonserwacji części metalowych i prze
mywania mechanizmów precyzyjnych, występujących w
technice lotniczej. Rozpuszczalnik stanowi produkt składają
cy się z od 80 do 90% objętościowych alkilatu (izo) parafinowe
go i od 10 do 20% objętościowych benzyny ekstrakcyjnej, o
temperaturze początku destylacji od 60°C i końca destylacji do
120°, o zawartości co najmniej 99,8% objętościowych węglo
wodorów (izo) parafinowych, posiadający od 0,5 do 4,0 mg/l
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dodatku antystatycznego, korzystnie "Stadis 450" - Du Pont oraz
od 5,0 do 20,0 mg/l znanego inhibitora przeciwkorozyjnego.
Rozpuszczalnik jest szczególnie skuteczny w działaniu,
nie wpływa ujemnie na organizm ludzki i nie stwarza zagrożenia
spowodowanego gromadzeniem się ładunków elektrycznych.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 316576 (22) 96 10 16 6(51) C10B 39/04
(75) Malcher Jacek, Zabrze; Płaczek Krzysztof,
Zabrze; Jurczyk Andrzej, Kuźnia Raciborska
(54) Sposób gaszenia koksu
(57) Sposób gaszenia koksu wodą polega na tym, że do
grubej warstwy koksu, umieszczonego w szczelnym pojemniku,
doprowadza się część porcji wody od dołu w ilości wystarcza
jącej do zatopienia całej ilości koksu w pojemniku i przetrzymuje
koks w wodzie przez dobrany krótki okres czasu, a drugą porcją
wody, po spuszczeniu wody w pojemnika, dogasza się powie
rzchnię koksu przez natrysk, przy czym ilość wody podawanej
w drugiej porcji stanowi 10 - 20% całej ilości wody użytej do
gaszenia.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 323940 (22) 96 06 05
6(51) C10C 3/02
(31)95 484758
(32)95 06 07
(33) US
96 606320
96 02 23
US
96 606321
9602 23
US
96 657831
96 05 31
US
(86) 96 06 05 PCT/US96/08990
(87) 96 12 19 WO96/40838 PCT Gazette nr 55/96
(71) OWENS CORNING, Toledo, US
(72) Janicki Richard T., Vermilion Donn R.,
Gallagher Kevin P., Ponn Frederick H.,
Franzen Michael R., Marzari Jorge A,
Keating Jay W., Trumbore David G, Harris
Steven G., Mirra Edward Jr.
(54) Topliwe pojemniki asfaltowe oraz sposób
zmniejszania oparów z kotła z roztopionym
asfaltem
(57) Topliwy pojemnik jest ukształtowany z kompozycji za
wierającej 40 - 90% wag. asfaltu i 10 - 60% wag. materiału
polimerowego, który korzystnie może zawierać pierwszy poli
mer, taki jak PP, który powoduje wytrzymałość termiczną oraz
drugi polimer, taki jak EVA, który powoduje wiązkość i odpo
rność udarową. Ten ukształtowany materiał asfartowo-polimerowy korzystnie ma wytrzymałość udarową bez karbu Izod co
najmniej około 2 J. Pojemnik jest topliwy. Może być on roztapia
ny wraz z asfaltem do pokrywania dachów, trzymanym w tym
pojemniku, bez szkodliwego wpływu na właściwości asfaltu i
bez konieczności mieszania. Kompozycja może być również
stosowana do zmniejszania ilości oparów normalnie wydziela
nych z kotła roztopionego asfaltu, np. mierzonej przez zmniej
szenie widocznej nieprzezroczystości oparów o co najmniej
20% lub zmniejszenie całkowitej emisji zawiesiny pyłów w opa
rach o co najmniej 15%. Pojemnik może być używany na przy
kład na asfalt do pokrywania dachów lub nawierzchni dróg albo
na odzyskiwany materiał ropopochodny, taki jak zużyty olej
silnikowy.

(66 zastrzeżeń)
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A1(21) 323925 (22) 97 03 19 6(51) C10G 65/12
(31) 96 60015074
(32) 96 04 09
(33) US
97 800163
97 0213
US
(86) 97 03 19 PCT/US97/04270
(87) 971016 WO97/38066 PCT Gazette nr 44/97
(71) CHEVRON U.S.A. INC., San Francisco, US
(72) Cash Dennis R.
(54) Sposób odwracania etapów w reaktorach
hydroprzetwarzających
(57) Ujawniono sposób prowadzenia odwrotnych etapów
dla otrzymania dużej konwersji, selektywnej hydroobróbki i
selektywności produktu w układzie reaktora do hydroprzetwarzania, sposób prowadzenia hydroobróbki wsadu węglowodo
rowego z etapem odwrotnym oraz sposób obróbki wsadu wę
glowodoru.

(19 zastrzeżeń)

A1(21) 316558 (22) 96 10 15 6(51) C10G 73/00
(71) Rafineria Trzebinia S.A., Trzebinia
(72) Karczmitowicz Sławomir, Trębacz
Kazimierz, Hapek Wanda, Folga Renata,
Szczepara Anna, Bolek Alina, Chodacki
Roman
(54) Sposób wytwarzania wosku
(57) Sposób wytwarzania wosku syntetycznego będącego
odpowiednikiem wosku karnauba polega na tym, że w tempe
raturze od 90 - 100°C stapia się frakcję glicerydów nasyconych
kwasów tłuszczowych o temperaturze topnienia od 60 - 75°C w
ilości do 60% wagowych z frakcją glicerydów nasyconych kwa
sów tłuszczowych o temperaturze topnienia od 80 - 90CC w ilości
do 60% wagowych oraz frakcją stałych węglowodorów nafto
wych o zawartości od 21 - 60 atomów węgla w cząsteczce w
ilości od 20 - 50% wagowych, ciągle mieszając do chwili uzy
skania jednorodnej masy. Do mieszaniny tej można dodać
polimerów w postaci wosku polietylenowego, a następnie masę
tę podgrzać do temperatury 120 - 160°C ciągle mieszając do
uzyskania jenorodnej masy.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 323013 (22) 97 11 04 6(51) C10M 169/04
(71) Instytut Technologii Nafty
im.prof.Stanislawa Piłata, Kraków
(72) Steinmec Franciszek, Zajezierska Anna,
Bednarski Alfred, Moson Zbigniew, Kuś
Witold, Ptak Stefan, Tokarska Stanisława,
Ruttar Mariusz
(54) Olej hydrauliczny
(57) Olej hydrauliczny zawiera 0,4 -1,4% masowych kompo
zycji pakietu dodatków uszlachetniających, zawierającego 55 90% masowych dialkiloditiofosforanu cynku z grupami alkilowy
mi pierwszo i/lub drugorzędowymi o zawartości 6,8 - 9,5%
masowych cynku i 6,8 - 8,2% masowych fosforu oraz 0,01 - 0,09
alkilofosforanu amoniowego o zawartości 3,2 - 7,9% masowych
fosforu i 1,7 - 4,8% masowych azotu, przy zachowaniu stosunku
masowego fosforu tiofosforanowego do fosforanowego 1 : 0,02
- 0,13,0,2 - 8,0% masowych modyfikatorów lepkości typu kopo
limeru metakrylanowego, 0,001 - 0,05% masowych dodatku
przec'rwpiennego typu polimetylosiloksanu lub poliestru akrylanowego oraz 90,6 - 99,4% masowych rafinowanego oleju nafto
wego o lepkości 9-165 mm2/s w temperaturze 40°C.

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 316626 (22) 96 10 22 6(51) C10M 175/02
(75) Lachmirowicz Maciej, Warszawa
(54) Sposób regeneracji olejów przepracowanych
(57) Sposób regeneracji olejów przepracowanych, zwłasz
cza na paliwa płynne, polega na tym, że olej przepracowany
miesza się z ropą naftową w stosunku objętościowym oleju do
ropy naftowej w zakresie od 1 :2 do 1 : 20, korzystnie w stosunku
1 : 9. Uzyskany roztwór poddaje się regeneracji w trzech eta
pach. W pierwszym etapie prowadzi się oczyszczanie roztworu
oleju przepracowanego w ropie naftowej z zanieczyszczeń me
chanicznych i wody, przepuszczając roztwór przez zespół odstojników i filtrów. W drugim etapie oczyszczany roztwór pod
grzewa się do temperatury 320° - 420°C i poddaje destylacji
atmosferycznej na frakcje benzyny, oleju napędowego, frakcję
I oleju ciężkiego i frakcję pozostałości atmosferycznej. Frakcję
pozostałości atmosferycznej poddaje się destylacji próżniowej
na frakcję II oleju ciężkiego i frakcję oleju opałowego usuwaną
z instalacji. W trzecim etapie dla frakcji I i II oleju ciężkiego
prowadzi się proces krakingu termicznego w temperaturze 380°
- 680°C, korzystnie w temperaturze 480° - 550°C, dla uzyskania
oleju napędowego.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 316518 (22) 96 10 15 6(51) CUD 17/08
(71) Jaworskie Zakłady Chemii Gospodarczej
POLLENA w Jaworze S.A, Jawor
(72) Szyszkowicz Lech, Marcisiak Jan, Wersocka
Jadwiga, Kozioł Marek, Wersocki Ireneusz,
Babijczuk Adam
(54) Sposób konfekcjonowania i dozowania
środków detergentowych do kąpieli piorącej
(57) Istotą rozwiązania jest to, że środek detergentowy za
wiera otoczkę w formie saszetki z błony przepuszczalnej dla
wody, z dodatkowym elementem ułatwiającym rozpuszczanie
się produktu. Błonę stanowi włóknina lub tkanina o gramaturze
5 - 200 g/m 2 wykonana z poliestru, wiskozy, poliakrylonrtrylu,
lnu, bawełny, poliamidu lub polipropylenu bądź ich mieszaniny.

(2 zastrzeżenia)
A1(21) 322611 (22) 97 10 15 6(51) C12N 15/00
(31) 96 272114
(32) 961015
(33) JP
(71) Ajinomoto Co.,Inc, Tokio, JP
(72) Kikuchi Yoshimi, Nakanishi Kazuo, Kojima
Hiroyuki
(54) Sposób wytwarzania L-aminokwasu poprzez
fermentację, DNA oraz mikroorganizm
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania L-aminokwa
su ze znaczącą wydajnością poprzez fermentację. DNA kodują
cy aspartokinazę III pochodzącą z bakterii rodzaju Escherichia
i posiadającą mutację, w wyniku której zniesione zostaje hamo
wanie zwrotne przez L-lizynę, wprowadza się do komórek two
rząc transformat bakterii rodzaju Escherichia, po czym bakterie
te hoduje się we właściwym podłożu. Następnie L-aminokwas
wytwarzany i gromadzony w hodowli, zbiera się z tej hodowli.

(71) ICOS CORPORATION, Bothell, US
(72) Staunton Donald E., Lipsky Brian P.
(54) Modulatory cytoplazmatyczne
regulacji/sygnalizacji integryn
(57) Wynalazek dostarcza oczyszczonych i wyizolowanych
polinukleotydów kodujących polipeptydy IRP, które regulują
integryny fa i 07 i które uczestniczą w szlakach sygnalizacji i/lub
obrotu integryny. Dostarczono również m.in. sposobów identy
fikacji modulatorów aktywności IRP i sposobów identyfikacji
innych białek, które oddziaływują z polipeptydami IRP w szla
kach sygnalizacji. Modulatory oddziaływania IRP są, jak się
uważa, przydatne do, przykładowo, śledzenia i leczenia proce
sów zapalnych z udziałem leukocytów.

(31 zastrzeżeń)
A1(21) 323867
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22)96 06 07

6(51) C12N 15/63
A61K 38/33
95 481917
(32) 95 06 07
(33) US
96 06 07 PCT/US96/09629
96 12 19 WO96/40959 PCT Gazette nr 55/96
CYTOTHERAPEUTICS, INC., Lincoln, US
Saydoff Joel, Wong Shou
Linia komórkowa wytwarzająca związki
analgetyczne do leczenia bólu

(57) Przedmiotm wynalazku jest m.in. genetycznie zmienio
na linia komórkowa, która wytwarza przynajmniej jedną katecholaminę, przynajmniej jedną endorfinę i przynajmniej jedną
enkefalinę do leczenia bólu. Komórki mogą być dostarczone
pacjentowi wymagającemu leczenia bezpośrednio albo kapsułkowane w postaci sztucznego narządu.

(29 zastrzeżeń)

A1(21) 323784 (22) 96 05 31 6(51) C12N 15/82
(31) 95 9510927
(32) 95 05 31 (33) GB
(86) 96 05 31 PCT/CA96/00350
(87) 96 12 05 W096/38573 PCT Gazette nr 53/96
(71) NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF
CANADA, Ottawa, CA
(72) Zou Jtao, Taylor Dawid G, Katavic Vesna,
MacKenzie Samuel L, Keller Wilfred A.
(54) Sposób modyfikacji lipidów roślin i nasion
oleistych z zastosowaniem genów SLC
drożdży oraz szczep bakterii i plazmoid
(57) Wynalazek dotyczy sposobu modyfikacji lipidów roślin
i nasion oleistych metodami inżynierii genetycznej w celu po
prawienia ich użyteczności. Otrzymuje się transgeniczne rośliny
oleiste lub ich nasiona, w których genom przyłącza się do genu
SLC1-1 lubSLCI prasowanych drożdży.
Przedmiotem wynalazku jest również nowy szczep ba
kterii Agrobacterium tumefacines oraz nowe wektory plazmoidu
pSLC1-1/pRD400(ATCC97545), stosowane w sposobie według
wynalazku.

(6 zastrzeżeń)

(6 zastrzeżeń)
A1(21) 323998

(22) 97 04 15

6(51) C12N 15/10
C07K14/00
(31) 96 632247
(32) 96 0415
(33) US
(86) 97 04 15 PCT/US97/06272
(87) 9710 23 W097/39124 PCT Gazette nr 45/97
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A1(21) 324000

(22) 96 06 06

6(51) C12Q 1/00
C12P 19/34
(31)95 478238
(32)95 06 07
(33) US
95US 9512791
951012
WO
(86) 96 06 06 PCT/US96/09513
(87) 961219 WO96/41011 PCT Gazette nr 55/96
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(71) LYNX THERAPEUTICS, INC., Hayward,
US
(72) Brenner Sydney, GB; Albrecht Glenn, US
(54) Znaczniki oligonukleotydowe dla sortowania
i identyfikacji
(57) Wynalazek dostarcza sposobu śledzenia, identyfikacji
i/lub sortowania klas i podpopuiacji cząsteczek przy pomocy
znaczników oligonukieotydowych. Znaczniki oligonukleotydo
we będące przedmiotem wynalazku są wyselekcjonowane z
zestawu o minimalnej hybrydazacji krzyżowej. Korzystnie jeśli
każdy z takich oligonukleotydów zawiera mnogość podjednostek o długości od 3 do 9 nukleotydów. Podjednostki o minimal
nej hybrydyzacji krzyżowej tworzą między sobą dwu lub trzyniciowe struktury w których występują dwa, trzy lub więcej
niesparowane nukleotydy. Liczba znaczników oligonukieotydo
wych dostępnych w szczególnym zastosowaniu zależy od liczby
podjednostek stanowiących jeden znacznik oraz od długości
tych podjednostek. Ważnym aspektem wynalazku jest użycie
znaczników oligonukieotydowych dla sortowania polinukleotydów przez specyficzną hybrydyzację znaczników doczepionych
do polinukleotydów z ich komplementami związanymi ze zło
żem stałym. Zastosowanie to dostarcza gotowego zautomaty
zowanego systemu dla manipulowania i sortowania polinu
kleotydów szczególnie użytecznego przy prowadzeniu
wielkoskalowych, równoległych operacji, takich jak sekwencjonowanie DNA na dużą skalę, molekularne odciski palców dla
mRNA i im podobnych, w których równocześnie sekwencjonuje
się wiele polinukleotydów lub wiele obszarów jednego polinukleotydu.

(72 zastrzeżenia)
A1 (21 ) 322757 (22) 97 10 22 6(51) C13F 3/00
(31) 96 19643472
(32) 96 10 22 (33) DE
(71) SÜDZUCKER Aktiengesellschaft,
Mannheim, DE
(72) Cronewitz Theodor, Michelberger Thomas,
Weinz Hans-Werner
(54) Sposób wytwarzania drobno zmielonej
kondycjonowanej substancji
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania drob
no zmielonej kondycjonowanej substancji z substancji grubo
ziarnistych lub krystalicznych, w którym substancje miele się i
kondycjonuje. Sposób charakteryzuje się tym, że kondycjonowanie substancji przeprowadza się podczas mielenia.

(7 zastrzeżeń)
A1(21) 323942

(22) 96 06 18

6(51) C21C 5/52
F27B3/22
(31) 95 9507308
(32) 95 0619
(33) FR
(86) 96 0618 PCT/FR96/00940
(87) 97 0103 WO97/00413 PCT Gazette nr 02/97
(71) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME
POUR L'ETUDE ET L'EXPL01TATION
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE,
Paris Cedex, FR
(72) Slootman Franck, FR; Perrin Nicolas, SG;
Viraize Frédéric, FR
(54) Sposób topienia wsadu w łukowym piecu
elektrycznym

(57) Sposób ten jest przeznaczony do topienia wsadu w
piecu, zwłaszcza w piecu elektrycznym do topienia złomu, w
celu wytworzenia stali, przez doprowadzanie do wsadu energii
topienia oraz dopalanie spalin przez iniekcję gazu utlenionego
do przestrzeni pieca nad wsadem. Iniekcji gazu utlenionego
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dokonuje się w postaci szeregu strumieni, z których każdy ma
natężenie przepływu, zawarte w granicach od ok. 50 do ok. 1200
Nm /h oraz prędkość wylotu z iniektora, zawartą w granicach od
ok. 10 do ok. 150 m/s.

(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 323782 (22) 96 06 07
6(51) C22B 3/00
(31) 95 488128
(32) 95 06 07
(33) US
(86) 96 0607 PCT/CA96/00365
(87) 961219 WO96/41029 PCT Gazette nr 55/96
(71) COMINCO ENGINEERING SERVICES
LTD., Vancouver, CA
(72) Jones David L.
(54) Hydrometalurgiczna ekstrakcja niklu i
kobaltu z rud siarczkowych wspomagana
chlorkiem
(57) Sposób ekstrakcji Ni/Co z rudy lub koncentratu obejmu
je etapy poddawania rudy lub koncentratu utlenianiu ciśnienio
wemu w obecności tlenu i roztworu kwasu zawierającego jony
halogenkowe, miedzi i siarczanowe do otrzymania roztworu
macierzystego zawierającego Ni/Co w otrzymanej zawiesinie po
utlenianiu ciśnieniowym. Roztwór ten poddaje się obróbce se
lektywnego wytrącania w celu otrzymania ciała stałego zawie
rającego wodorotlenek Ni/Co. W etapie ługowania ciało stałe
poddaje się ługowaniu roztworem amoniaku otrzymując ług
zawierający Ni/Co i pozostałość. Ni/Co rozdziela się za pomocą
ekstrakcji rozpuszczalnikowej tworząc roztwory odpowiednie
do elektrolitycznego otrzymywania Ni i Co. Sposób obejmuje
również odzyskiwanie metali szlachetnych oraz innych metali
takich jak miedź.

(75 zastrzeżeń)

A1(21) 323799
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
(54)

(22) 96 0119

6(51) C22B 3/42
C22B 3/08
95 488128
(32) 95 06 07
(33) US
96 0119 PCT/CA96/00036
961219 WO96/41027 PCT Gazette nr 55/96
COMINCO ENGINEERING SERVICES
LTD., Vancouver, CA
Jones David L.
Hydrometalurgiczna ekstrakcja metalu
wspomagana chlorkiem

(57) W jednym z rozwiązań ujawniono proces ekstrakcji mie
dzi z rudy siarczkowej lub koncentratu, który zawiera m.in. etap
poddawania tej rudy lub koncentratu utlenianiu ciśnieniowemu
w obecności tlenu i kwaśnego roztworu zawierającego jony
chlorowca oraz w obecności źródła jonów wodorosiarczanowych lub siarczanowych, takiego jak np. H2SO4. Metalami, które
mogą być ekstrahowane, są równeż metale niemiedziane, takie
jak cynk oraz metale szlachetne, takie jak złoto i srebro.

(43 zastrzeżenia)

A1(21) 324004 (22)96 06 27
6(51) C23C 8/22
(31) 95 95110279
(32) 95 06 30
(33) EP
(86) 96 06 27 PCT/EP96/02825
(87) 97 01 23 WO97/02367 PCT Gazette nr 05/97
(71) CARL AUG. PICARD GMBH & CO. KG,
Remscheid, DE
(72) Deimel Hans Joachim
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(54) Materiał podstawowy do wytwarzania
brzeszczotów do pił tarczowych, tarcz
rozcinających, pił trakowych oraz urządzeń
tnących i wygładzających
(57) Materiał podstawowy składa się ze stali wzbogaconej w
węgiel wychodząc ze swojej powierzchni (2, 3, 4) utworzonej z
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dwóch powierzchni pokrywających (2), dwóch czołowych po
wierzchni krawędziowych (3) i dwóch wzdłużnych powierzchni
krawędziowych (4), przy czym stal ma podstawową zawartość
węgia mniej niż 0,3% wagowo.
Stal podstawową dzięki obróbce termochemicznej
przynajmniej jednej powierzchni pokrywającej (2) ma obszary
brzegowe wzbogacone w od 0,5 do 1,1 % wagowo węgla, które
przy zmniejszającej się zawartość węgla przechodzą w obszar
(6) niewzbogacony lub nieznacznie wzbogacony w węgiel.
Materiał podstawowy na powierzchniach krawędzio
wych (3, 4) ma strukturę warstwową utworzoną ze wzbogacone
go w węgiel obszaru brzegowego (5) i niewzbogaconego w
węgiel obszaru (6).

(18 zastrzeżeń)

A1(21) 316593 (22)961017 6(51) C23F11/00
(75) Lulko Małgorzata, Koło
(54) Antykorozyjna pasta nieizolująca
(57) Rozwiązaniem jest pasta przeznaczona do ochrony
przed korozją powierzchni metalowych, charakteryzująca się
przewodnością elektryczną i odporna na działanie wody oraz
rozcieńczonych zasad i kwasów.
Pasta charakteryzuje się tym, że zawiera od 24,4 do
71,9% wagowych oleju rafinowanego, od 37,0 do 90,0% wago
wych fluidolu, od 0,5 do 3,0% wag. rozcieńczalnika, 0,1% wag.
pigmentu barwiącego.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1 (21) 323913

(22) 96 06 10

6(51) D06N 7/00
A47G 27/04
(31)95 489156
(32)95 06 09
(33) US
(86) 96 0610 PCT/CA96/00406
(87) 96 12 27 W096/41913 PCT Gazette nr 56/96
(71) TAC-FAST SYSTEMS S.A.,
Villars-sur-Glane 2, CH
(72) Pacione Joseph R.
(54) Dywan i warstwowe podłoże dla stabilności
wymiarowej i integralności

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy struktury dywanu i podłoża o le
pszej stabilności wymiarowej i integralności, która jest szczegól
nie użyteczna w swobodnie ruchomym systemie instalowania.
Według jednego aspektu wynalazku przewidziany jest dywan o
wybranej stabilności wymiarowej, w którym jest (i) pierwsza
część dywanu, posiadająca warstwę główną z okrywą, zasadni
czo przykrywającą pierwszą stronę tej warstwy, przy czym okry
wa ta jest kępkowana poprzez tę warstwę główną, by zostawiać
kępki, po drugiej stronie tej warstwy głównej, a spoiwo (2.1)
zamyka te kępki, a ponadto ta pierwsza część ma określoną siłę
rozszerzania i skurczu w cyklicznych warunkach temperatury i
wilgotności; (ii) drugą część w układzie warstwowym z pierwszą
częścią dywanu, przy czym ta druga część dywanu jest skon
struowana z jednej lub wielu warstw, aby miała określoną wy
trzymałość na rozszerzanie się i kurczenie, przynajmniej równą
lub większą niż siła rozszerzania i kurczenia pierwszej części

dywanu w cyklicznych warunkach temperatury i wilgotności
oraz przy obciążeniach okrywy dywanu ruchem.

(60 zastrzeżeń)
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A1 (21) 323999 (22) 96 06 21 6(51) D21H 17/28
(31)95 493881
(32)95 06 23
(33) US
(86) 96 06 21 PCT/US96/10662
(87) 97 01 09 WO97/00921 PCT Gazette nr 03/97
(71) CPC INTERNATIONAL INC., Englewood
Cliffc.US
(72) Mentzer Merle J., US; Piazza Eduardo A.,
AR
(54) Spęcznione skrobie jako dodatki do
produkcji papieru
(57) Dodatkowa kompozycja, stosowana w części mokrej
jako środek klejący w procesie produkcji papieru, obejmuje
dwufazową zawiesinę spęcznionej skrobi o zawartości suchej
substancji od około 0,5 do około 30% wagowych, przy czym
warzona spęczniona objętość wynosi od około 1,6 ml/g do około
100 ml/g i warzone substancje rozpuszczalne wynoszą od około
0,5% do około 50% wagowych. Kompozycję wytwarza się przez
działanie skrobi w postaci zawiesiny o stosunkowo małym stę
żeniu (suchej substancji) skrobi. Zawiesinę poddaje się dokład
nie kontrolowanym warunkom spęcznienia (temperatura i
pH), zmiennym w zależności od typu stosowanej skrobi. Za
wartość suchej substancji w zawiesinie może też zmieniać się
zależnie od tego, czy stosuje się proces ciągły czy periodyczny.

Kompozycję stosuje się w procesie produkcji papieru dodając
ją do masy papierniczej po etapie oczyszczania.

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 316697

(22)% 10 25

6(51) D21H19/72
D21H 19/00
D21H 27/00
(75) Krajewski Tadeusz, Grodzisk Mazowiecki;
Krajewski Mariusz, Warszawa
(54) Sposób wytwarzania nieprzemakalnej
galanterii papierowej, zwłaszcza serwetek

(57) Sposób polega na tym, że zadrukowany obustronnie i
wykrojony na określony wymiar arkusz, powleka się obustronnie
cienką warstwą lakieru ekologicznego o podłożu akrylowym,
podgrzanego do temperatury 70-75GC. Następnie pokryte lakie
rem powierzchnie poddaje się działaniu promieni ultrafioleto
wych przez okres 2-7 sekund.

DZIALE

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE
A1(21) 323783 (22) 96 05 31 6(51) E02D 29/02
(31)95 458563
(32)95 06 02
(33) US
96 607238
96 02 26
US
(86) 96 05 31 PCT/CA96/00348
(87) 96 12 05 W096/38636 PCT Gazette nr 53/96
(71) PRODUITS ALBA INC., Ville de la Baie,
CA
(72) Bouchard Michel, Lambert Paul-Emile,
Fortin Marc
(54) Ściana i blok do konstrukcji ściany bez
użycia zaprawy
(57) Blok, stosowany w konstrukcji ściany, w której liczne,
analogiczne bloki układane są w kolejne, nakładające się ciągi
bez użycia zaprawy, tworzące lico ściany, charakteryzuje się
tym, że zawiera: dwie ściany boczne, pomiędzy którymi znajdu
ją się ściana górna (5), ściana dolna (7), ściana czołowa (9) i
ściana tylna (11).

(44 zastrzeżenia)
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(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 316627 (22) 96 10 22
6(51) E04B 1/24
(71) PONZIO POLSKA Sp. z o.o., Cekanowo
(72) Ponzio Emilio
(54) Przegroda budowlana, sposób wytwarzania
przegrody budowlanej oraz elementy
konstrukcyjne do wytwarzania przegrody
budowlanej
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trzech bokach, prostokątnej płyty (8) będącej połową czworo
kątnej nośnej płyty (1) z nacięciami (2) na jednym boku, czwo
rokątnej wypełniającej płyty (9) o wymiarach zmniejszonych o
grubość czworokątnej nośnej płyty (1).

(2 zastrzeżenia)

(57) Przegroda budowlana składa się z układu połączonych
wzajemnie profili aluminiowych (A, B) i płaskich elementów
budowlanych (10), między którymi są elementy uszczelniające
i/lub wypełnienia. Z elementów konstrukcyjnych, będących
profilami aluminiowymi (A, B), profilami aluminiowymi z prze
kładkami termicznymi, profilami uszczelniającymi, można w do
wolnie zaprojektowanych zestawieniach konstruować
przegrody budowlane zamknięte lub otwarte. Otwarte złącza
w przegrodzie budowlanej mają ramy, mocowane uchylnie lub
przesuwnie. Przegrody mogą samodzielnie tworzyć konstru
kcje budowlane lub łączyć się z tradycyjnymi przegrodami
budowlanymi w charakterze elewacji, zamknięć otworów bu
dowlanych, dachów itp.
Dzięki stałości wymiarów elementów konstrukcyjnych
do wykonania przegród budowlanych możliwa jest daleko po
sunięta standardyzacja konstrukcji.

(17 zastrzeżeń)

A1(21) 322641 (22) 97 10 16 6(51) E04F 15/12
(31) 96 19642955
(32) 96 10 17 (33) DE
(71) Kömmerling Chemische Fabrik KG,
Pirmasens, DE
(72) Themm Jürgen, Stadler Franz
(54) Powłoka podłogowa i sposób wytwarzania
powłoki podłogowej
A1(21) 316510 (22)% 10 14
6(51) E04B 1/38
(75) Kotlicka-Uherek Liliana, Gdynia
(54) Modułowy węzeł połączeniowy budowlanych
konstrukcji przestrzennych
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji modułowe
go węzła połączeniowego składającego się z elementów o jed
nakowej grubości i identycznych wymiarach nacięć, w którym
podstawową jednostkę modułową stanowi czworokątna nośna
płyta (1) z wykonanymi nacięciami (2) w osi każdego boku na
głębokość nie mniejszą niż jedna czwarta wysokości boku,
połączona rozłącznie poprzez nacięcia (2) z prostokątną łączni
kową płytą (3) o szerokości równej jej potrójnej grubości i z
nacięciami (2) znajdującymi się w osi wzdłużnej na dwóch
przeciwległych bokach. Węzeł połączeniowy zawiera uzupełnia
jący zestaw składowych elementów płytowych połączonych ze
sobą rozłącznie poprzez nacięcia (2) utworzony z: trójkątnej
płyty (4) z nacięciami (2) na przyprostokątnych, będącej połową
czworokątnej nośnej płyty (1) przeciętej po przekątnej, czworo
kątnej płyty (5) z nacięciami (2) na narożach, czworokątnej płyty
(6) z nacięciami (2) na dwóch przeciwległych bokach, czworo
kątnej płyty (7) o wielkości równej trzy czwarte powierzchni
czworokątnej nośnej płyty (1) z nacięciami (2) wykonanymi na

(57) Przedmiotem wynalazku jest powłoka podłogowa, skła
dająca się z szeregu warstw, leżących jedna na drugiej, mająca
co najmniej dwie warstwy (2, 3), leżące jedna na drugiej, wyko
nane zasadniczo z poliuretanu. Wynalazek dotyczy także spo
sobu wytwarzania powłoki podłogowej, składającej się z szere
gu warstw, leżących jedna na drugiej, który charakteryzuje się
tym, że przy nanoszeniu każdych dwu kolejnych warstw (2, 3)
najpierw nanosi się dolną wrastwę (2), a następnie, przed cał
kowitym utwardzeniem tej dolnej warstwy (2), nanosi się na nią
górną warstwę (3).

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 316713 (22) 96 10 25 6(51) E04H 12/28
(75) Niepon Zdzisław, Koszalin; Piłat Jan,
Koszalin
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(54) Komin żelbetowy
(57) Komin charakteryzuje się tym, że w segmentach (1)
dolnych, usytuowane są segmenty (2) górne, ustawione na
pierścieniu (7) dolnym, który usytuowany jest pomiędzy seg
mentami (1).
Segmenty (2) w segmentach (1) usytuowane są na
pewnym odcinku L zakończonym pierścieniem (8) górnym, do
którego dochodzą segmenty (1) dolne, a powyżej którego usta
wione na tym pierścieniu (8) są tylko segmenty (2) górne i
wieńce (10) monolityczny. Pomiędzy ściankami zewnętrznymi
segmentów (2) i ściankami wewnętrznymi segmentów (1), usy
tuowany jest element wiążący (3) w postaci betonu monolitycz
nego, a segmenty (1) i segmenty (2) ustawione są na sobie za
pośrednictwem podkładek (9).

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 322712 (22) 97 10 21
6(51) E06B 3/12
(31) 96 19643693
(32) 96 10 23 (33) DE
(71) Norsk Hydro ASA, Oslo, NO
(72) Schulz Harald
(54) Termoizolacyjny profil połączeniowy,
zwłaszcza do ram okien, drzwi, elementów
elewacyjnych lub tym podobnych
(57) Termoizolacyjny profil połączeniowy składa się z we
wnętrznego i zewnętrznego metalowego kształtownika (1, 2)
oraz z przynajmniej jednego, łączącego te metalowe kształtow
niki (1, 2), z utworzeniem mostka termoizolacyjnego, żebra
izolacyjnego (3). Żebro izolacyjne (3) swoimi, rozciągającymi
się w kierunku wzdłużnym, korzystnie rozszerzającymi się w
kształcie jaskółczego ogona i tworzącymi stopę (4), odcinkami
końcowymi zaczepione jest w odpowiednio podciętych ro
wkach osadczych metalowych kształtowników (1, 2). Każdy z
odcinków końcowych żebrach izolacyjnego (3) zaopatrzony jest
na swojej, zwróconej do profilu metalowego (1,2), stronie czo
łowej w co najmniej jedną szczelinę (13), przebiegającą w
kierunku wzdłużnym, która mieści w sobie, wystające z metalo
wego kształtownika (1, 2), obrzeże (14), tworząc połączenie
kształtowe z jego ściankami bocznymi.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 316606 (22)961021 6(51) E05B 15/10
(75) Korgul Grzegorz, Warszawa
(54) Mechanizm zamykąjąco-blokujący zamka
drzwiowego, zwłaszcza wpuszczanego
(57) Istota mechanizmu zamykająco-blokującego zamka
uruchamianego wkładką bębenkową o zabieraku zębatym
współpracującym z zębatką osadzoną obrotowo w obudowie (1 )
zamka oraz napędzającą zasuwkę (9) zamka i ewnetualnie rygle
dodatkowe zamka za pośrednictwem cięgien (8), ewentualnie
wyposażonego w dźwigniowy układ klamkowej zapadki, polega
na tym, że cięgno (8) zasuwki (9) zamka ma krzywkowy otwór
(7) o kształcie zbliżonym do stylizowanego serca, w którym to
otwór (7) jest wprowadzony kołek (6) kołowej zębatki (3) osa
dzonej obrotowo w obudowie zamka tak, że oś obrotu zębatki
(3) przecina powierzchnię cięgna (8) zasuwki zamka. Zębatka
(3) ma korzystnie kształt zbliżony do wycinka koła, a do cięgna
(8) zasuwki zamka jest korzystnie zamocowany kołek prowadzo
ny w otworze wykonanym w obudowie (1 ) zamka.

(3 zastrzeżenia)

Nr 9 (635) 1998
A1 (21) 316709 (22) 96 10 25
(75) Brych Zbigniew, Ustroń
(54) Sonda iniekcyjna
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tworzą kuliste drobiny adsorbentu (4), przy czym zbieraki (2)
usytuowane są na taśmie (1) przemiennie względem siebie w
rzędach A i B wzajemnie równoległych.

(4 zastrzeżenia)

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego usz
czelnienia przed wypływem masy uszczelniającej z wywierco
nego otworu w wyrobisku górniczym.
Sonda iniekcyjna ma rurę metalową (1) wkręconą z
przodu w przedni trzon (2) w postaci zbliżonej do tulei korzystnie
z tworzywa, zaopatrzony na całej długości w osiowo usytuowany
kanał o zróżnicowanej średnicy oraz osadzonej z tyłu przesuw
nie w tylnym trzonie (3) w postaci zbliżonej do tulei korzystnie z
tworzywa zaopatrzony w osiowo usytuowany kanał o zróżnico
wanej średnicy, przy czym na tylnym trzonie (3) na część karbo
waną nasunięta jest opaska gumowa (6), dociśnięta do tylnego
trzonu pierścieniem zabezpieczającym (7), której koniec usz
czelnia połączenie rury metalowej (1) z tylnym trzonem (3),
podczas trzon przedni (2) i trzon tylny (3) połączone są wężem
gumowym (8) o rozszerzalności poprzecznej, którego końce
zaciśnięte są za pomocą tulejek zaciskowych (9) usytuowanych
symetrycznie względem dwu rowków zabezpieczających (10) w
zgrubieniu przedniego trzonu (2) i tylnego trzonu (3), przy czym
tulejki zaciskowe (9) naprzeciw rowków zabezpieczających (10)
zaopatrzone są od wewnątrz w symetryczny rowek (11) o
ostrych krawędziach.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 316641

(22) 96 10 21

6(51) E21C 29/00
B65G 19/28
(71) Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA
Spółka Akcyjna, Rybnik
(72) Rojek Henryk, Gros Sylwester, Kasprzak
Janusz, Fijałkowski Witold
(54) Napęd z wysypem bocznym górniczego
przenośnika zgrzebłowego

(57) Napęd zawiera kadłub, reduktory (2), sprzęgła (3) i
napędzające jednostki (4). Kadłub zbudowany z burt (6, 7)
połączonych ślizgową i denną płytą, ma boczny przesyp (11),
jaki tworzy wylot w burcie (6), odkładnia (10) i ukształtowana
odpowiednio ślizgowa płyta. Obszar przesypu (11) zamyka od
strony napędowego bębna (5) płyta. Stosunek odległości zew
nętrznej powierzchni zamykającej płyty od osi napędowego
bębna (5) do podziałowej średnicy bębna (5) jest mniejszy od
jedności. Płyta tworzy z wy rzutnikową płytą (15) komorę, w której
rozłącznie osadozny jest wyrzutnik i oddziela ją od przesypu
(11) kadłuba.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 316710 (22) 96 10 25 6(51) E21B 43/00
(75) Budny Lucyna, Neuss, DE; Raszeja
Wojciech, Bydgoszcz
(54) Urządzenie do oczyszczania skażonej wody
(57) Przedmiotem wynalazku jest segment roboczy urządze
nia do zbierania zanieczyszczeń płynnych, zwłaszcza ropopo
chodnych z rzek i zbiorników wodnych. Istota rozwiązania pole
ga na tym, że powierzchnię zewnętrzną (3) zabieraków (2)
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DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1(21) 316556 (22) 96 10 15 6(51) F02B 25/02
(75) Langiewicz Janusz, Zielona Góra
(54) Silnik dwusuwowy
(57) Wynalazek dotyczy silnika dwusuwowego, w którym
cylinder (1) z tłokiem (4) oddzielony jest od skrzyni korbowej (9)
przegrodą (8), przez którą przechodzi tłoczysko (6), łączące tłok
(4) z korbowodem (13). Kanały przelotowe (14) łączą przestrzeń
pomiędzy głowicą (2) i tłokiem (4) z przestrzenią pomiędzy
tłokiem (4) i przegrodą (8). Zamknięty od góry głowicą (2)
cylinder (1) zaopatrzony jest w przysłonięte tiokiem (4) obwodo
we, smarowe otwory (17), połączone, zasilanym poprzez redu
kujący ciśnienie oleju przepust (20), przepływowym kanałem
(19), który przewodem spływu oleju (21 ) połączony jest z, wy ko
naným w przegrodzie (8), tioczyskowym kanałem (22). W pobli
żu przelotowych kanałów (14) przegroda (8) ma wykonane
wybrania (25).

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 323857 (22)9606 07
6(51) F02C 3/14
(31)95 480663
(32)95 0607
(33) US
(86) 96 0607 PCT/US96/09612
(87) 96 12 19 WO96/41073 PCT Gazette nr 55/96
(75) Lawlor Shaw P., Redmond, US

(54) Urządzenie energetyczne i sposób jego
działania
(57) Urządzenie jest wyposażone w odciążony naddźwiękowy moduł (118) komory ciągu silnika strumienio
wego, umieszczony na obwodzie stożkowego wirnika o małym
oporze aerodynamicznym. Odciążony wlot silnika strumienio
wego spręża dynamicznie strumień powietrza dolotowego wy
korzystując konstrukcję wlotu modułu komory ciągu i sąsiednią
ścianę boczną (105, 106) korpusu. Paliwo jest urteniane w
module komory ciągu silnika strumieniowego, wytwarzając
gazy spalinowe obracające silnik strumieniowy z prędkością
naddźwiękową dokoła osi wału (108) wytwarzając energię. En
talpia odlotowych gazów spalinowych jest niejednorodna w
kanale odlotowym i może być wykorzystana termicznie za po
mocą wymiennika ciepła. Skuteczne dynamiczne mieszanie na
wlocie i krótki czas przebywania w komorze spalania zapewnia
ją niski poziom emisji tlenków azotu.

(45 zastrzeżeń)
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A1(21) 316559 (22) 96 10 15 6(51) F02C 7/057
(75) Wieczorek Bogdan, Ostrowiec Świętokrzyski
(54) Rotacyjny silnik spalinowy
(57) Silnik znajduje się w kadłubie (1) i składa się z rucho
mego wirnika (4) w którym są rury kierunkowe (3) o przekroju
kołowym lub prostokątnym, odpowiednio wyprofilowane i połą
czone z komorą spalania (2). W silniku znajduje się nieruchomy
stojan (5) w którym znajdują się półkoliste wycięcia (6) i przysło
na (7) w postaci pierścienia w której znajdują się otwory (8).
Przysłona jest ruchoma i przez jej przesunięcie możemy otwie
rać lub zamykać kanały wylotowe gazów spalinowych przepły
wające przez stojan.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 322995 (22)97 11 05 6(51) F03B 15/06
(75) Marczewski Bogusław, Połaniec; Michalec
Zdzisław, Połaniec
(54) Urządzenie do regulacji kąta nachylenia
łopat, zwłaszcza pomp śmigłowych podczas
pracy

A1(21) 316573 (22) 96 10 15 6(51) F02N 15/04
(71) Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej
ELMOT SA, Świdnica
(72) Kogut Szczepan, Faluta Józef, Osiowski
Maciej
(54) Rozrusznik silnika spalinowego
(57) Rozrusznik silnika spalinowego zawiera korpus (15) z
uzwojeniem i nabiegunnikami, uzwojony wirnik (6) z wałakami
(3) ułożyskowanym w głowicy (2) i tarczy tylnej, zespół sprzęga
jący (4) przesuwnie nasadzony na wałek (3), oraz wyłącznik
elektromagnetyczny (14) połączony przegubowo z zespołem
sprzęgającym (4) za pośrednictwem pierścienia prowadzącego
(5) i dwuczęściowej płaskiej dźwigni (8, 9) zamontowanej w
przegubie (11). Rozrusznik charakteryzuje się tym, że dwuczę
ściowa płaska dźwignia (8,9) uzbrojona jest w podporę dźwigni
(10) z garbikiem I ustaloną wycięciem górnym i wycięciem
górnym podłużnym oraz ślizgacze (7) z garbikiem II nasadzone
na ramiona i ustalone wycięciem dolnym i wycięciem dolnym
podłużnym. Podpora dźwigni (10) wyposażona jest w dwa czo
py obrotowo umieszczone w otworach okrągłych wsporników
przegubu (11). Wewnątrz podpory dźwigni (10) wykonana jest
wnęka kształtowa z garbikiem I i prostopadle do niej rozcięcie.

(2 zastrzeżenia)

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do regulacji
kąta nachylenia łopat, zwłaszcza pomp śmigłowych podczas
pracy, które wyróżnia się tym, że zawiera cylinder hydrauliczny
(1a), wewnątrz którego umieszczone jest tioczysko (1b), połą
czone na stałe z wałem (5) pompy, a na zewnątrz wyposażone
korzystnie w cztery uchwyty (1 c), łączące cięgna (3) z czopami
łopat (4) pompy. Ponadto urządzenie zawiera złącze obrotowe
(13), posiadające perforowane pierścienie, na których są umie
szczone elementy uszczelnień mechanicznych, tworzące za
mkniętą przestrzeń, zapewniającą przepływ cieczy z ruchomych
przewodów (6), znajdujących się w wale (5) pompy do nierucho
mych przewodów (6a). Przy czym ze złączem obrotowym (13)
połączona jest nieruchoma cewka (16), w pobliżu której znajdu
je się na wale (5) cewka ruchoma (17), połączona przewodami
elektrycznymi (12) z czujnikiem przemieszczeń (9).

(1 zastrzeżenie)
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A1(21) 316667 (22) 96 10 24
6(51) F03G 7/08
(75) Cieślak Henryk, Warszawa
(54) Wykorzystanie fal morskich w sposób
pośredni do napełniania wodą przybrzeżnego
zbiornika
(57) Sposób napełniania wodą przybrzeżnego zbiornika (1 )
za pomocą urządzenia opiera się na różnicy ciśnień pomiędzy
szczytami i dolinami fal morskich.
Różnica ciśnień wykorzystana jest w wygiętej rurze (3)
w kształcie litery U odwróconej ramionami do dołu, przy czym
koniec lewego ramienia rury w miejscu jej zanurzenia znajduje
się poniżej najniższego poziomu fal, koniec prawego - połączo
ny jest z rurą główną (5) łączącą się ze zbiornikiem (1). Aby układ
mógł działać, w rurze musi być wytworzona próżnia za pomocą
pompy próżniowej, przez podłączenie jej do zaworu (6), jak
również wysokość lewego ramienia U-rury Jiczona od najniższe
go poziomu fal musi wynosić: 10 m plus średnia wielkość
wysokości fali w miejscu jej zanurzenia.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 316577 (22) 96 10 16 6(51) F16C 33/58
(71) Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych OBRUM, Gliwice
(72) Borowiec Lech, Knapczyk Henryk, Patera Jan
(54) Bieżnie kulkowych łożysk wieńcowych
(57) Bieżnia kulkowych łożysk charakteryzuje się tym, że
punkt zaczepienia promienia bieżni (Rb) jest przesunięty wzglę
dem osi pionowej kulki o odległość Apion. i względem osi
poziomej kulki o odległość Apoz. co czyni promień bieżni (Rb)
większym od promienia kulki (Rk).

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 316708 (22) 9610 25 6(51) F15B 11/02
(75) Lisowski Edward, Kraków
(54) Układ sterowania mechanizmami
napędzanymi hydraulicznie
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania prędko
ścią opuszczania mechanizmu dźwigowego.
Podtłokowa komora siłownika (3) jest połączona po
przez zwrotny sterowany zawór (7) z szybkoupustowym zawo
rem (9), który składa się ze sterującego zaworu (10) i podstawo
wego zaworu (11). Zawór (11) jest włączony równolegle do
jednokierunkowego zwrotnego zaworu (6) zamontowanego na
przewodzie (5) zasilającym komorę podtłokowa siłownika (3). Z
przewodu (4) zasilającego komorę tłoczyskową siłownika (3)
jest wyprowadzony sterujący przewód (16) do komory nad
tioczkiem (12) połączonym łącznikiem (13) ze sterującym stoż
kiem (14) podpartym sprężyną, która reguluje wartość ciśnienia
otwarcia podstawowego zaworu (11) oraz jego zamknięcia przy
zaniku ciśnienia sterującego.

(2 zastrzeżenia)

A1(21) 322349 (22) 97 09 29
6(51) F16H 1/04
(31) 96 19643559
(32) 96 10 24 (33) DE
(71) GKN WALTERSCHEID GMBH, Lohmar,
DE; GKN WALTERSCHEID GETRIEBE
GMBH, Kirschau, DE
(72) Roth Andreas, Jacob Johannes, Coenen Karl

Nr 9 (635) 1998

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

53

(54) Przekładnia kątowa
(57) Wynalazek dotyczy przekładni kątowej, zwłaszcza dla
napędu przyrządów rolniczych albo do napędów w przyrządach
rolniczych, z obudową zestawioną z dwóch odcinków obudowy
(1,2), przy czym oba odcinki obudowy stykają się prostopadle.
Zawiera ona pierwsze stożkowe koło zębate (11), które jest
umieszczone w pierwszym odcinku obudowy oraz drugie stoż
kowe koło zębate (27), które jest umieszczone w drugim odcinku
obudowy, przy czym oba stożkowe koła zębate (11, 27) są
ułożyskowane każdorazowo przez łożyska toczne (16, 17, 33),
a wewnętrzna komora obudowy jest uszczelniona przez usz
czelki (20, 20') między pierwszym stożkowym kołem zębatym
,(11), a pierwszym odcinkiem obudowy (1) i między drugim
stożkowym kołem zębatym (27), a drugim (2) odcinkiem obudo
wy. Przez usytuowanie obu odcinków obudowy (1,2) jedynie na
przykryciu zarysów obu stożkowych kół zębatych (11, 27) i
przewidzeniu wycięcia (25) w obszarze styku między obydwo
ma odcinkami obudowy (1, 2), w którym zazębiają się oba
uzębienia (14, 28) obydwu stożkowych kół zębatych (11, 27)
uzyskano zawarty zespół konstrukcyjny z niewilką włączoną
objętością, dzięki czemu istnieje niewielkie zapotrzebowanie na
miejsce jak również konieczna jest jedynie niewielka ilość oleju.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 316601 (22) 96 10 18
6(51) F16H 1/28
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG,
Gliwice
(72) Chruszcz Jerzy, Drwięga Andrzej, Golanka
Leszek
(54) Przekładnia planetarna
(57) Przekładnia planetarna z układem miękkiego rozruchu
zawiera w jednym ze stopni planetarnych ruchomy, zębaty
wieniec (4), współpracujący za pośrednictwem uzębienia zew
nętrznego z zębatym kołem (5), osadzonym wraz z wielopłytkowym, ciernym hamulcem (6) na wspólnym wale (7). Przekładnia
charakteryzuje się tym, że wspólny wał (7) zębatego koła (5) i
wielopłytkowego, ciernego hamulca (6), niewspótosiowy z
wałem głównym przekładni, jest sprzężony z wałem (8) hy
draulicznej pompy (9). Pompa (9) i hamulec (6), sprzężone
mechanicznie, są równocześnie połączone ze sobą na drodze
hydraulicznej.

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 316575 (22) 96 10 16
6(51) F16H 1/28
(75) Wiśniewski Władysław, Gdynia; Piotrowski
Jan, Gdynia; Parszuto Tadeusz, Gdańsk
(54) Przekładnia zębata obiegowo-mimośrodowa
(57) Przekładnia zębata obiegowo-mimośrodowa, składają
ca się z pary kół zębatych (1, 2) o uzębieniu zewnętrznym, z
których koło zębate (1) zamocowane jest do korpusu (9), a koło
zębate (2) osadzone jest na wale wyjściowym (10), który ułoźyskowany jest w łożysku (5), osadzonym w korpusie (9), jest
obiegana zazębieniem pary kół zębatych (3, 4) o uzębieniu
wewnętrznym. Koła zębate (3, 4) połączone są ze sobą, a
ułożyskowanie ich jest mimośrodowe w stosunku do pary kół
zębatych (1, 2) o uzębieniu zewnętrznym.

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 323826 (22) 96 06 05 6(51) F16H 61/18
(31) 95TO 466
(32)95 06 06
(33) IT
(86) 9606 05 PCT/BR96/00022
(87) 961212 W096/39592 PCT Gazette nr 54/96
(75) Paparoni Paolo, Sao Paulo, BR
(54) Urządzenie wstrzymujące przypadkowe
wrzucenie biegu wstecznego, przeznaczone
do zewnętrznego sterowania dźwignią
zmiany biegów pojazdu
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie wstrzymujące
wrzucenie biegu wstecznego, które zawiera rurowy człon (12)
ze sworzniem (11) przymocowanym do niego i ruchomym osio
wo na dźwigni (10) która jest przemieszczalna w trzech płasz
czyznach zmiany biegów. Blokada wstrzymująca (21) umożliwia
wsteczne przesunięcie dźwigni (10), gdy rurowy człon (12)
przytrzymujący sworzeń (11) jest podniesiony przez ominięcie
blokady wstrzymującej (21). Blokada wstrzymująca (21) jest
osadzona przegubowo na ustalonej podporze (22) i podlega
oddziaływaniu sprężyny (23), która wytwarza siłę powodującą
odsunięcie blokady wstrzymującej (21) od toru przebywanego
przez sworzeń (11) podczas manewrowania dźwignią (10) w
pierwszej i drugiej płaszczyźnie zmiany biegów.
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osiowo rozstawionych pierścieniowych rowków (3) w obwodo
wej powierzchni tłoka (1). Każdy z pierścieniowych rowków (3)
posiada górną i dolną powierzchnię rowka (4, 5) podobnie jak
dno rowka (6). Pierścienie tłoka uszczelniają komorę roboczą
powyżej górnego pierścienia tłokowego, od dołu podczas sprę
żania i suwów tłoka (1), związanych ze spalaniem. Pierścień
tłokowy (7) posiada osiową wysokość, która jest mniejsza niż
osiowa odległość pomiędzy górną i dolną powierzchnią odpo
wiadającego mu obwodowego rowka, a także miejsce podziału
pierścienia, zasadniczo nie przepuszczające gazu, umożliwia
jące rozszerzenie średnicy pierścienia przy montażu w pierście
niowym rowku (3). Kilka ścieżek upływowych (14) w dolnej
powierzchni (15) pierścienia tłokowego (7) jest rozmieszczo
nych wzdłuż obwodu pierścienia, przy czym wspomniane ścież
ki (14) są ukształtowane szczelinowo i posiadają szerokość
szczeliny, skierowaną w stronę obwodu pierścienia i będącą
przynajmniej kilka razy większą niż wysokość szczeliny, rozcią
gającą się w kierunku osiowym. Gdy spodnia powierzchnia (15)
pierścienia tłokowego (7) opiera się na dolnej powierzchni ro
wka (5), gaz upływowy może przepływać przez ścieżki upływo
we (14), co zmniejsza różnicę ciśnień w poprzek pierścienia
tłokowego (7).

(9 zastrzeżeń)

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 323903 (22)96 05 31
6(51) F16J 15/08
(31) 95 19521915
(32) 95 06 09 (33) DE
(86) 96 05 31 PCT/DE96/01003
(87) 96 12 27 W096/41979 PCT Gazette nr 56/%
(71) MANNESMANN
AKTIENGESELLSCHAFT, Düsseldorf, DE
(72) Starke Wilfried
(54) Urządzenie do uszczelniania między
ruchomymi częściami układu
A1(21) 323996 (22) 96 09 18
6(51) F16J 9/08
(31)95 1059
(32)95 09 22 (33) DK
(86) 960918 PCT/DK96/00394
(87) 97 03 27 W097/11295 PCT Gazette nr 14/97
(71) MAN B & W DIESEL A/S, Kopenhaga SV,
DK
(72) CroneErik
(54) Pierścień tłokowy dla tłoka w silniku
spalinowym wewnętrznego spalania
(57) Pierścień tiokowy (7) dla tioka (1) w spalinowym silniku
wewnętrznego spalania jest wprowadzany do jednego z kilku

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do uszczelniania mię
dzy dwiema ruchomymi względem siebie częściami (1,2) ukła
du, zwłaszcza między dwoma skrzydłami klapy albo między
jednym skrzydłem klapy, a ogranicznikiem ruchu armatury ga
zów spalinowych, zawierającego elastyczny element uszczel
niający (5), który ma dwie, mocowane na części układu, krawę
dzie mocujące oraz łukową strefę uszczelniającą (10). Element
uszczelniający (5) na części swojej osiowej długości jest otoczo
ny przechwytująco od zewnątrz przez szczelnie przylegające,
utworzone ze stali sprężystej, mankiety przytrzymujące, przy
czym mankiety przytrzymujące są ustalone każdorazowo w
obszarze krawędzi przylegania (15), odwróconej od obu krawę
dzi mocujących (6,7) elementu uszczelniającego (15), w kierun
ku pionowym do powierzchni przylegania do elementu podpo
rowego (8).

(12 zastrzeżeń)
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A1(21) 316545

(22) 96 10 16
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6(51) F24D 13/02

(75) Nawrocka Grażyna, Warszawa
(54) Ogrzewacz listwowy wnętrzowy
Al(21) 323936

(22) 96 06 06

(31) 95 19521916

6(51) F16J 15/08

(32)95 06 09

(33) DE

(86) 96 06 06 PCT/DE96/01043
(87) 9612 27 WO96/41980 PCT Gazette nr 56/96
(71) MANNESMANN
AKTIENGESELLSCHAFT, Düsseldorf, DE
(72) Starke Wüfried
(54) Urządzenie do uszczelniania między
ruchomymi częściami układu
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do uszczelniania mię
dzy dwiema ruchomymi względem siebie częściami urządzenia
(2), zwłaszcza między skrzydłami klapy albo skrzydłem klapy a
ogranicznikiem ruchu armatury gazów spalinowych, zawierają
cego elastyczny element uszczelniający (5), utworzony przez
pasmo sprężystej blachy stalowej, który zawiera dwie umiesz
czone równolegle obok siebie, skierowane w tę samą stronę i
dające się zamocować za pomocą urządzenia zaciskowego (9)
na jednej stronie układu, płaskie krawędzie mocujące (6,7) oraz
łukowo zakrzywioną strefę uszczelniającą (10), przy czym ele
ment uszczelniający (5) z leżącą na zewnątrz krawędzi mocują
cych (6, 7) powierzchnią podporową przylega powierzchniowo
do płaskiej powierzchni przylegania (15) elementu podporowe
go (8), a elementem podporowy (8) daje się zamocować również
za pomocą urządzenia zaciskowego (9) na jednej części układu
i przy czym druga część układu w obszarze wierzchołkowym
łukowo zakrzywionej strefy uszczelniającej (10) styka się z ele
mentem uszczelniającym (5) i następuje ruch względny między
obydwiema częściami układu w przybliżeniu stycznie do tego
obszaru wierzchołkowego. Element podporowy (8) jest umiesz
czony wewnątrz przestrzeni, zamkniętej przez wygięty element
uszczelniający (5).

(7 zastrzeżeń)

(57) Istota wynalazku polega na tym, że w zestawionym
ogrzewaczu listwowym z pierwszych segmentów modułowych
(A) o wysokości (h1) i długości (11), posiada co najmniej jeden
drugi segment modułowy (A1) o tej samej wysokości (h1) i o
innej długości (I2).
W pierwszym wykonaniu ogrzewacz listwowy zestawio
ny z pierwszych segmentów modułowych (A) o wysokości (h1)
oraz długości (11), posiada co najmniej jeden drugi segment
modułowy (A2) o tej samej długości (11) i o innej wysokości (h2).
W drugim wykonaniu ogrzewacz listwowy zestawiony z pier
wszych segmentów modułowych (A) o wysokości (h1) i długości
(11) posiada co najmniej jeden drugi segment (A1) o innej
długości (I2) i tej samej wysokości co pierwszy segment modu
łowy (A) i co najmniej jeden trzeci segment modułowy o tej samej
długości (11) i o innej wysokości niż pierwszy segment moduło
wy (A). W trzecim wykonaniu każdy z segmentów modułowych
(A, A1) wyposażony jest w wyłącznik termiczny ograniczający
temperaturę pracy segmentu modułowego.

(8 zastrzeżeń)
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A1(21) 316711 (22) 96 10 25
6(51) F24H 1/10
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
ENERGO-INWEST Sp.z o.o., Rybnik;
Siedlaczek Lucjan, Rybnik; Siedlaczek Jerzy,
Rybnik; Kwiatoń Henryk, Niedobczyce
(72) Siedlaczek Lucjan, Siedlaczek Jerzy, Kwiatoń
Henryk
(54) Kocioł wodny centralnego ogrzewania
(57) Kocioł wodny centralnego ogrzewania charakteryzuje
się tym, że ma komorę dopalania w postaci monolitycznej,
żaroodpornej kształtki, wyposażonej w przewód powietrza wtór
nego w postaci wzdłużnej szczeliny (6) w jej dolnej części, do
której regulowany jest dopływ powietrza z wentylatora (4) i
urządzenia (1), zainstalowanego w dolnej partii korpusu kotła,
poprzez przysłony oraz kanały powietrza pierwotnego i wtórne
go (2), rozmieszczone symetrycznie po obydwu bokach kotła,
wyposażone w przysłony (7), regulujące dopływ powietrza pier
wotnego i wtórnego.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 323944 (22) 96 06 19
6(51) F28D 1/03
(31) 95 19522193
(32) 95 06 19 (33) DE
(86) 960619 PCT/EP96/02648
(87) 97 0103 WO97/00414 PCT Gazette nr 02/97
(71) KERMI GMBH, Plattling, DE
(72) Fonfara Harald, Blab Reinhard
(54) Urządzenie grzejne, zwłaszcza grzejnik dla
układów centralnego ogrzewania
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia grzejnego, zwłaszcza
grzejnika (10) do układów centralnego ogrzewania oraz sposo
bu wytwarzania odpowiednich urządzeń grzejnych, przy czym
urządzenie grzejne jest zaopatrzone w doprowadzenie (18) i
odprowadzenie (20) dla czynnika grzewczego, w przewód (14)
między doprowadzeniem, a odprowadzeniem oraz w powierz
chnię (12) wypromieniowywania ciepła czynnika grzewczego.
Przewód (14) jest ukształtowany jako element rurowy i jest
połączony z powierzchnią wypromieniowywania ciepła (12),
przewodząc ciepło na dużej powierzchni.

(25 zastrzeżeń)

A1(21) 323794 (22) 96 05 31 6(51) F28D 19/04
(31) 95 9502100
(32) 95 06 08
(33) SE
(86) 96 05 31 PCT/SE96/00713
(87) 9612 27 W096/41996 PCT Gazette nr 56/96
(71) SVENSKA ROTOR MASKINER AB,
Stockholm, SE
(72) Karlsson Kurt, Westerlund Dag
(54) Wymiennik ciepła obrotowy regeneracyjny
(57) Przedmiotem wynalazku jest wymiennik ciepła obroto
wy regeneracyjny, który posiada część cylindryczną zawierają
cą masę regeneracyjną, oraz płyty sektorowe (6) oddzielające
strumienie czynników, przy czym płyty sektorowe posiadają
końce zewnętrzne wyposażone w ślizgi (25), przemieszczające
się prostopadle do płyt sektorowych i blokowane, oraz utrzymu
jące określony luz pomiędzy końcami płyt sektorowych (6) i
kołnierzem krawędziowym (12) albo podobnym elementem czę
ści cylindrycznej, po którego kołnierzu krawędziowym (12) śliz
gają się ślizgi (25). Ślizgi (25) posiadają powierzchnie ścierane
wykonane z węgla albo grafitu i mogą być przykręcane za
pomocą mechanizmu przykręcającego (51,52) wystając na kika
mm, aby skompensować ścieranie. Zasadnicze zmniejszenie
prędkości ścierania jest uzyskiwane dzięki faktowi, że każdy
ślizg jest wyposażony w środki prowadzące (23, 29), które po
przemieszczeniu ślizgu (25) do przodu zapobiegają jego obra
caniu, w ten sposób utrzymując stały charakter ścierania.

(3 zastrzeżenia)
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(22) 96 10 25
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6(51) F41H 1/02

(71) MORATEX Instytut Technicznych
Wyrobów Włókienniczych, Łódź
(72) Tarkowska Sylwia, Witczak Elżbieta,
Kokoszko Maria, Łuczyński Witold
(54) Sposób wytwarzania wkładu balistycznego
dla kobiet
(57) Sposób wytwarzania wkładu balistycznego dla kobiet
znamienny tym, że dla części przedniej wytłacza się termicznie
siatkę poliamidową w temperaturze 150-160 stopni C w czasie
30-60 sekund, tworząc tioki, a następnie troczy 12-44 warstw
tkaniny aramidowej w temperaturze 110-140 stopni C w czasie
20-30 sekund i zestawia, dając warstwę wytłoczonej tkaniny
aramidowej, tłok siatki poliamidowej, 10-42 warstw wytłoczonej
tkaniny aramidowej, tłok siatki poliamidowej i jako ostatnią
warstwę wytoczoną tkaninę aramidową, lekko przeszywa, łą
cząc tkaninę aram idową z tłokami i utworzony pakiet usytuowuje
w powłoczce zewnętrznej wkładu.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIZYKA
A1(21) 322639 (22) 97 10 16 6(51) G01C 22/00
(31) 96 19643045
(32) 961018
(33) DE
(71) Mannesmann VDO AG, Frankfurt /Main,
DE
(72) Haas Dieter
(54) Urządzenie do wyznaczania stałej przyrządu
dla przyrządu kontrolnego zainstalowanego
w pojeździe
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wyznacza
nia stałej przyrządu dla przyrządu kontrolnego zainstalowanego
w pojeździe, w którym do przyrządu kontrolnego (5) jest przyłą
czony, umieszczony w pojeździe, nadajnik impulsów do reje
strowania odcinka drogi pojazdu, przy czym wyznaczenie stałej
przyrządu, która ma zostać nastawiona w przyrządzie kontrol
nym (5), uwzględniające właściwości pojazdu, jest przeprowa
dzone na rolkowym stanowisku próbnym (8), które przy rejestro
waniu liczby obrotów rolek wysyła do komputera pomiarowego
(10) sygnał odcinka drogi, a przy rejestrowaniu liczby obrotów
koła pojazdu, napędzanego przez rolkowe stanowisko wysyła
do komputera pomiarowego (10) sygnał obwodu koła. W celu
poprawiania bezpieczeństwa pracy i komfortu obsługi urządze
nia proponuje się aby urządzenie to wyposażyć w ruchomy
terminal radiowy (4), umieszczony w pojeździe, przy czym ter
minal radiowy (4) dysponuje połączeniem (3) do transmisji
danych z przyrządem kontrolnym (5) i poprzez nie przyjmuje

impulsy drogi, które zostają uchwycone przez jego nadajnik
sygnałów przyłączony do przyrządu kontrolnego (5). Ponadto
terminal radiowy (4) jest połączony dwukierunkowo z kompute
rem pomiarowym (10), ewentualnie poprzez oddzielny zespół
radiowy odbiorczo -nadawczy (1), przy czym impulsy drogi są
przez terminal radiowy (4) przekazywane w czasie rzeczywistym
do komputera pomiarowego (10) dla zrównoważenia z zareje
strowanym na stanowisku (8) sygnałem trasy drogi i sygnałem
obwodu koła.

(6 zastrzeżeń)
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A1 (21) 323792 (22) 96 05 29 6(51) G01F1/78
(31)95
631
(32)95 06 02 (33) DK
96
69
960123
DK
(86) 96 05 29 PCT/DK96/00226
(87) 96 12 05 W096/38714 PCT Gazette nr 53/96
(71) DRONNINGBORG INDUSTRIES A/S,
Randers, DK
(72) Gunneskov Ole, Fabrin Knud
(54) Sposób określania natężenia masowego
przepływu strumienia materiału ziarnistego
(57) Sposób określania prędkości masowego przepływu
materiału ziarnistego przez kanał, za pomocą fal elektromagne
tycznych, korzystnie w zakresie mikrofalowym, polega na tym,
że mierzy się albo tłumienie, albo przesunięcie fazowe, albo
zarówno tfumienie, jak i przesunięcie fazowe, a opcjonalnie
również współczynnik odbicia. Na podstawie znajomości zarów
no odbicia, jak i absorpcji możliwe jest określenie typu wystę
pujących ziaren, ponieważ proporcja tych wartości jest chara
kterystyczna dla różnych typów. Przy pomiarze, zwłaszcza
ziaren oleistych, które mogą wpływać na stałą dielektryczną
korzystny jest pomiar fazy przenoszonego sygnału ponieważ
przesunięcie fazowe jest w zasadzie proporcjonalnie do stru
mienia przepływu takich ziaren.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 316516 (22) 96 10 15 6(51) G01N 29/00
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Glinkowski Wojciech
(54) Sposób pomiaru twardości kostniny
złamanych kości długich oraz urządzenie do
realizacji tego sposobu
(57) W sposobie pomiaru twardości złamanych kości dłu
gich, za pomocą głowicy ultrasonograficznej (1) o wysokiej
częstotliwości sygnału ustala się położenie szczeliny złamania,
a następnie ustawia się symetrycznie po obu stronach głowicy
(1) dwie głowice nadawczo-odbiorcze (2,2'), po czym pobudza
się do drgań giętnych odcinek kości przed złamaniem (3) za
pomocą głowicy nadawczo-odbiorczej (2) i odbiera się sygnał z
odcinka kości ze złamaniem (3') za pomocą głowicy nadawczo
-odbiorczej (2').
W urządzeniu do pomiaru twardości kostniny złama
nych kości długich wysokoczęstotliwościowa głowica ultrasonograficzna (1) znajduje się między dwiema głowicami niskoczęstotliwościowymi nadawczo-odbiorczymi (2, 2'), przy czym
wszytkie te głowice są osadzone przesuwnie na szynie (4).

(2 zastrzeżenia)
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A1(21) 316600 (22) 96 10 18 6(51) G01N 33/00
(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin; Durakiewicz Tomasz, Lublin
(72) Durakiewicz Tomasz
(54) Sposób jednoczesnego zastosowania
katodoluminescencji i laserowej ekstrakcji
gazów z próbek mineralnych oraz urządzenie
do stosowania tego sposobu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób jednoczesnego
użycia katodoluminescencji i laserowej ekstrakcji gazów z pró
bek mineralnych. Urządzenie charakteryzuje się tym, że komora
próżniowa i układ optyczny są wspólne dla katodoluminescencji
i laserowej ekstrakcji gazów, a laserową ekstrakcję przeprowa
dza się po uprzednim wyselekcjonowaniu właściwych miejsc na
płytce mineralnej za pomocą katodoluminescencji.
Urządzenie składa się z komory próżniowej i układu
optycznego do celów ekstrakcji laserowej oraz z katody i zasi
lacza wysokiego napięcia dla uzyskania katodoluminescencji.

(2 zastrzeżenia)
A1 (21) 322813
(31)
(71)
(72)
(54)

(22) 97 10 24 6(51) G01N 33/53
C12Q 1/00
96 738383
(32) 9610 25
(33) US
BAYER CORPORATION, Tarrytown, US
Allard William Jeffrey, Yeung Kwok K.,
Zhou Zeqi
Oznaczanie cPSA

(57) Ujawniono m.in. sposób oznaczania związanych posta
ci oznaczalnego immunologicznie antygenu swoistego dla gru
czołu krokowego (cPSA) w próbce krwi, np. poprzez testy immunometryczne o podwójnej swoistości, w których próbkę krwi
poddaje się obróbce w celu uczynienia wolnego PSA (fPSA)
niewykrywalnym immunologicznie. W szczególnie korzystnym
sposobie testu immunometrycznego stosuje się trzy przeciwcia
ła anty-PSA: przeciwciało wiążące się zarówno z cPSA, jak i z
fPSA (anty-tPSA), drugie przeciwciało anty-tPSA, charakteryzu
jące się unikalną właściwością, a mianowicie taką, że wiązanie
z fPSA ulega zablokowaniu przez wiązanie przeciwciał skiero
wanych swoiście przeciwko fPSA i trzecie przeciwciało, które
stanowi przeciwciało skierowane swoiście przeciwko fPSA. Tak
więc, wiązanie przeciwciała skierowanego swoiście przeciwko
fPSA z PSA w próbce powoduje, że w teście immunometrycznym oznacza się tylko cPSA. Stwierdzono, że oznaczenie pozio
mu cPSA we krwi zapewnia sposób ułatwiający rozpoznanie i
monitorowanie przebiegu raka gruczołu krokowego, przy czym
sposób ten jest wysoce czuły i swoisty i eliminuje, u istotnej
liczby pacjentów, konieczność wykonania niepotrzebnej biopsji
gruczołu krokowego.

(27 zastrzeżeń)
A1(21) 322810

(22) 97 10 24

6(51) G02B 3/00
G02B 27/02
(31)96 282750
(32)961024
(33) JP
(71) SONY CORPORATION, Tokio, JP
(72) Yamamoto Kenji, Ichimura Isao, Maeda
Fumisada, Watanabe Toshio, Ohsato Kiyoshi
(54) Soczewska obiektywowa i optyczne
urządzenie do zapisu i odczytu

(57) Przedmiotem wynalazku jest soczewka obiektywowa
posiadająca strukturę dubletową (zawierającą pierwszą (3) i
drugą (4) soczewkę) i liczbę szczelin korygującą aberracje,
chromatyczną, oraz optyczne urządzenie do zapisu/odczytu posia
dające soczewkę obiektywową, przystosowane do optycznego

Nr 9 (635) 1998

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

59

nośnika zapisu o dużej gęstości zapisu informacji. Wspomniana
soczewka ma taką strukturę, że przynajmniej jedna jej strona jest
uformowana w asferyczną powierzchnię, a elementy soczewko
we są wykonane ze szkła o małym rozpraszaniu o współczynni
ku dyspersji równym 40 lub więcej.

(8 zastrzeżeń)

A1(21) 323875

6(51) G07F 7/08
G06F 17/60
(31)95 488248
(32)95 0607
(33) US
(86) 96 03 11 PCT/US96/02569
(87) 96 1219 W096/41315 PCT Gazette nr 55/96
(71) CITIBANK N.A., Nowy Jork, US
(72) Rosen Sholom S.
(54) Zaufani agenci do otwartej dystrybucji
pieniędzy elektronicznych

A1(21) 323864

(22)960606

6(51) G06F17/60
G06G7/52
G06K5/00
(31)95 473975
(32)95 06 07
(33) US
(86) 96 06 06 PCT/US96/08609
(87) 96 12 19 W096/41287 PCT Gazette nr 55/96
(71) CITIBANK N.A., Nowy Jork, US
(72) Weiss Lawrence, Dowd Marylou
(54) Zintegrowany system pełnej obsługi
bankowej klienta oraz system i sposób
otwierania rachunku bankowego

(57) Zintegrowany system finansowy, zawiera pojedynczy
rachunek klienta (17), który umożliwia klientowi przeprowadza
nie różnorodnych transakcji finansowych. Rachunek zawiera
przynajmniej elementy bankowe i elementy brokerskie. Środki
jednolitego interfejsu użytkownika (10) są wprowadzone, tak
aby umożliwić klientowi dostęp do rachunku z różnych źródeł
obejmujących przynajmniej automatyczne maszyny kasowe
(12[2]), telefon (12[5]) oraz transakcje dokonywane osobiście z
kasjerem (12[7]). Rachunek jest wystarczająco elastyczny, aby
objąć różnorodne elementy, takie jak element dotyczący kart
kredytowych, element dotyczący linii kredytowych, element do
tyczący kredytów zabezpieczonych, oraz element dotyczący
rynku pieniężnego. Ponadto wynalazek dotyczy systemu i spo
sobu otwierania pojedynczego zintegrowanego rachunku klien
ta, w czasie trwania pojedynczej sesji.

(17 zastrzeżeń)

(22) 96 03 11

(57) System otwartej dystrybucji pieniędzy elektronicznych
zaopatrzony jest w zaufanego agenta (2) klienta, związanego z
pierwszym modułem (6) pieniężnym, zaufanego agenta (4)
sprzedawcy, który nawiązuje pierwszą sesję zabezpieczoną
kryptograficznie z zaufanym agentem (2) klienta i związany z
drugim modułem (6) pieniężnym, w którym moduły (6) pienięż
ne nawiązują sesję zabezpieczoną kryptograficznie. Zaufany
agent (2) klienta dostarcza informację o zakupie albo sprzedaży
elektronicznych pieniędzy i uwierzytelnienie konta zaufanemu
agentowi (4) sprzedawcy, a zaufany agent (4) sprzedawcy do
starcza pokwitowanie odbioru zaufanemu agentowi (2) klienta.
Zaufany agent (4) sprzedawcy uzyskuje dostęp do sieci autory
zacyjnej i inicjalizuje proces autoryzacji przy użyciu informacji
spośród informacji o zakupie albo sprzedaży pieniędzy elektro
nicznych i uwierzytelnienia konta. Po odbiorze autoryzacji za
ufany agent (4) sprzedawcy inicjalizuje przekaz pieniędzy ele
ktronicznych od drugiego modułu (6) pieniężnego do
pierwszego modułu (6) pieniężnego w przypadku zakupu albo
inicjalizuje przekaz pieniędzy elektronicznych od pierwszego
modułu (6) pieniężnego do drugiego modułu (6) pieniężnego w
przypadku sprzedaży.

(23 zastrzeżenia)
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DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1(21) 322808

(22) 97 10 24

6(51) H01F1/14
H01F 27/24
(31) 96 9612996
(32)961025
(33) FR
(71) MECAGIS, Puteaux, FR
(72) Vérin Philippe, Couderchon Georges
(54) Sposób wytwarzania rdzenia magnetycznego
z miękkiego materiału magnetycznego
nanokrystalicznego

(57) Sposób wytwarzania co najmniej jednego rdzenia mag
netycznego z miękkiego stopu magnetycznego na bazie żelaza
mającego strukturę nanokrystaliczną, polega na tym, że wytwa
rza się ze stopu magnetycznego taśmę amorficzną, określa się
temperaturę Tm wyżarzania, która dla tej taśmy prowadzi do
osiągnięcia maksymalnej przenikalności magnetycznej, z taśmy
wytwarza się co najmniej jeden półwyrób rdzeniowy, poddaje
się co najmniej jeden półwyrób rdzeniowy co najmniej jednemu
wyżarzaniu przeprowadzonemu w temperaturze T zawartej mię
dzy Tm+10°C i Tm+50°C, w czasie t utrzymywania tego wyża
rzania zawartym między 0,1 i 10 godzin, dla utworzenia się
nanokryształów.

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 323997 (22) 96 06 12 6(51) H01H 11/00
(31) 95
675
(32)95 0613
(33) DK
(86) 96 0612 PCT/DK96/00257
(87) 96 12 27 WO96/42097 PCT Gazette nr 56/96
(71) MEC A/S, Ballerup, DK
(72) Enoch Claus, Jacobsen Flemming
(54) Sposób wytwarzania łącznika elektrycznego
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania łącz
nika elektrycznego, w którym materiał wycina się z arkusza (1)
lub rolki materiału przewodzącego prąd tak, że wiele zestawów
końcówek (5, 6, 7) jest tworzonych nierozdzielnie z arkuszem
(1). Obudowa (nie pokazana) jest kształtowana na każdym
zestawie końcówek tak, że końcówki wewnętrzne (7) znajdują
się wewnątrz obudowy. Elementy robocze są montowane w
obudowie. Kształtowanie obudowy i kształtowanie elementów
jest przeprowadzane jednocześnie dla zespołu końcówek. Po
szczególne łączniki są oddzielane od arkusza (1) albo przez
odcięcie końcówek (5) w punktach (15) oraz końcówek (6) w
punktach (16), tworząc w ten sposób łącznik o mniejszej odle
głości (4 mm) między końcami końcówek (16) lub przez odcięcie
końcówek (6) w puntach (16) oraz końcówek (5) w punktach
(15), tworząc w ten sposób łącznik o większej odległości (6 mm)
między końcami końcówek (15). W ten sposób może być pro
dukowany, na życzenie, łącznik dla montowania w macierzy o
wymiarach 4 x 4 albo 6 x 6, w tym samym procesie i z wykorzy
staniem tego samego wyposażenia.

(22 zastrzeżenia)

A1(21) 322950 (22) 97 10 30 6(51) H01H 31/02
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Chuk Mirosław, Pikoń Marek
(54) Rozłącznik napowietrzny
(57) Przedmiotem wynalazku jest rozłącznik napowietrzny
mający zastosowanie w sieciach rozdzielających średniego na
pięcia. Rozłącznik charakteryzuje się tym, że izolatory wsporcze
(7) wszystkich biegunów są połączone z podstawą rozłącznika
oraz są sprzężone ze sobą i z mechanizmem napędowym
rozłącznika. Każdy izolator wsporczy (7) posiada swoją podsta
wę (6), która połączona jest wahliwie z odpowiednim wsporni
kiem bieguna lub z wspornikiem bieguna (4). Wszystkie podsta
wy (6) należące do lewych izolatorów wsporczych (7) biegunów
są ze sobą połączone za pomocą belki synchronizującej (8),
przymocowanej do każdej z tych podstaw (6). Wszystkie pod
stawy (6) należące do prawych izolatorów wsporczych (7) bie
gunów są ze sobą połączone za pomocą drugiej belki synchro
nizującej (8). Podstawy (6) należące do lewego i prawego
izolatora wsporczego (7) bieguna są ze sobą sprzężone za
pośrednictwem dwóch dźwigni synchronizujących (9). Do każ
dej podstawy (6) izolatora wsporczego (7) są przymocowane
dwa ograniczniki jej kąta obrotu, ogranicznik górny (11) i dolny
(12). Przy końcu każdego izolatora wsporczego (7) znajdują się
zderzaki (31) usytuowane tak, że w stanie zamkniętym rozłącz
nika zderzaki (31) obu izolatorów wsporczych (7) bieguna opie
rają się o siebie.

(6 zastrzeżeń)
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A1(21) 322951 (22) 97 10 30 6(51) H01H 33/02
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Pikoń Marek, Żyborski Jacek
(54) Ultraszybki łącznik zestykowy
(57) Ultraszybki łącznik zestykowy przeznaczony jest do wy
łącznika hybrydowego służącego do szybkiego ograniczania i
wyłączania prądów zwarciowych. Wyłącznik hybrydowy sto
sowany jest do ochrony urządzeń elektroenergetycznych,
zwłaszcza przekształtników, przed skutkami przetężeń oraz ele
ktrycznego łuku awaryjnego.
Łącznik charakteryzuje się tym, że wymienny człon stykowy zawiera jednozwojową cewkę (8), której zwój posiada co
najmniej dwie wąskie pętle (9) usytuowane prostopadle do
płaszczyzny czołowej cewki (8). Końce obu pętli (9) opierają się
za pośrednictwem trawersy (10) o jarzmo (6), będące częścią
korpusu (1).
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węzłem (62). Obwody izolowanych przewodników (56, 58) mo
gą tworzyć jedną lub więcej nieskończonych dróg przewodze
nia wokół i nad powierzchnią wielospójną. Uzwojenia mogą
mieć rozkład spiralny, rozkład poloidalny peryferyjny lub mogą
być skonstruowane ze szczelinowego przewodnika na toroidzie. Opisany jest również sposób nadawania sygnału przy
pomocy takiej anteny.

(34 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

A1(21) 323920

6(51) H01Q 7/00
H01Q 1/36
H01Q 19/13
(31)95 483200
(32)95 06 07
(33) US
(86) 96 06 06 PCT/US96/09119
(87) 96 1219 W096/41397 PCT Gazette nr 55/96
(71) WEST VIRGINIA UNIVERSITY,
Morgantown, US
(72) Craven Robert P.M., Prinkey Michael T.,
Smith James E.
(54) Antena toroidalna

A1(21) 323869

(22) 96 06 06

6(51) H01Q 7/00
H01Q 1/36
(31)95 486340
(32)95 06 07
(33) US
(86) 96 06 06 PCT/US96/09120
(87) 961219 W096/41398 PCT Gazette nr 55/96
(71) WEST VIRGINIA UNIVERSITY,
Morgantown, US
(72) Van Voorhies Kurt L.
(54) Antena toroidalna

(57) Opisana jest antena (48), która ma jeden lub więcej
układów izolowanych przewodników (56, 58) z uzwojeniem,
które są przeciwnie nawinięte wokół i nad powierzchnią wielcspójną, taką jak powierzchnia toroidalna. Powierzchnia wielcspójna ma główny promień i promień koła tworzącego, przy
czym główny promień jest przynajmniej równie duży co promień
koła tworzącego. Obwody izolowanych przewodników (56, 58)
rozciągają się wzdłuż pierwszej ogólnie spiralnej drogi przewo
dzenia wokół i nad powierzchnią wielospójną z pierwszym spo
sobem nawinięcia spirali od pierwszego węzła (60) do drugiego
węzła (62), a także rozciągającą się wzdłuż drugiej ogólnie
spiralnej drogi przewodzenia wokół i nad powierzchnią wielo
spójną z drugim sposobem nawinięcia spirali, który jest prze
ciwny w stosunku do pierwszego sposobu nawinięcia spirali, od
drugiego węzła (62) do pierwszego węzła (60) w tym celu, aby
ogólnie spiralne drogi przewodzenia pierwsza i druga były
nawinięte przeciwnie jedna w stosunku do drugiej i tworzyły
pojedynczą nieskończoną drogę przewodzenia wokół i nad
powierzchnią wielospójną. Pierwsza końcówka sygnałowa (52)
jest elektrycznie połączona z pierwszym węzłem (60), zaś druga
końcówka sygnałowa (54) jest elektrycznie połączona z drugim

(22)96 06 06

(57) Opisana jest antena (10), która posiada uzwojenia, na
winięte przeciwnie w segmentach na bryle fTF) toroidu i która
ma przeciwnie skierowane prądy w wybranych segmentach
(12). Opisywana jest antena, która ma jeden lub kilka układów
izolowanego przewodnika z uzwojeniami, które są nawinięte
przeciwnie wokół i nad powierzchnią, taką jak powierzchnia
sferyczna, ogólnie sferyczna powierzchnia, powierzchnia wielo
spójną, powierzchnia toroidalna lub powierzchnia półsferyczna.
Układy izolowanego przewodnika mogątworzyć jedną lub wiele
nieskończonych dróg przewodzenia wokół i nad powierzchnią.
Uzwojenia mogą mieć rozkład spiralny, ogólnie spiralny, czę
ściowo spiralny i poloidalny peryferyjny, lub mogą być skon
struowane ze szczelinowego przewodnika na toroidzie. Zwoje
pętli poloidalnych są opisane z piastą toroidalna na toroidzie,
zawierającą dwie płytki, które dają pojemnościowe dostarczanie
sygnałów do pętli selektywnie połączonych z jedną z płytek.

(41 zastrzeżeń)
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(54) Urządzenie gospodarstwa domowego
(71) KRONE Aktiengesellschaft, Berlin, DE
(72) Gerke Dieter, Mössner Frank
(54) Element łączący
(57) Element łączący zawiera usytuowane w gnieździe ko
mory elektryczne izolacyjne końcowe elementy stykowe do
łączenia elektrycznych przewodów bez zdejmowania z nich
izolacji, część ruchomą zawierającą w sobie część izolacyjną
końcowych elementów stykowych.
W części ruchomej (1) elementu jest ukształtowany
otwór ustalający dla przewodu, ułożony ukośnie względem pod
łużnej osi części ruchomej (1), stanowiącą jednocześnie podłuż
ną oś komory (17), przy czym przewód jest umieszczony w
izolacyjnym końcowym styku łączącym (4) i jest ułożony pod
kątem do ścianki komory (17) i tworzy elektyczny styk z izolacyj
nym końcowym stykiem łączącym (4).

(57) Urządzenie gospodarstwa domowego z osłoną (20) z
elementami i wskaźnikami (22, 24) do obsługi urządzenia, która
jest wkładana we wnękę obudowy urządzenia (10) lub na nią
nakładana i z elektronicznym urządzeniem sterującym (40)
umieszczonym na tylnej ściance osłony, które jest połączone
elektrycznie z elementami i wskaźnikami do obsługi urządzenia
oraz za pomocą przewodu (28) z częściami funkcjonalnymi
urządzenia, charakteryzuje się tym, że na osłonie (20) i wnęce
umieszczone są pasujące do siebie elektryczne złącza wtykowe
(46, 50), które podczas wkładania lub nakładania osłony zazę
biającej się ze sobą i łączą urządzenie sterujące (40) w sposób
elektryczny z częściami funkcjonalnymi.

(5 zastrzeżeń)

(10 zastrzeżeń)

A1(21) 316517

(22) 96 10 15

6(51) H0IR 25/00
H01R 4/30
(75) Wyszkowski Zbigniew, Dobczyn
(54) Odgałęźnik elektryczny

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie niezawodnego i
trwałego styku elektrycznego.
Odgałęźnik charakteryzuje się tym, że między poprze
czne, izolacyjne przegrody (4) izolacyjnej podstawy (1)
rozgałęźnika zamocowane są zaciski (2) w postaci bryły z wy
drążonymi kanałami (7, 8), w których usytuowane są łączone
przewody, w zaślepieniu tych kanałów. Zacisk (2) zawiera szer
szy kanał (7) na przewód wewnętrznej linii zasilającej i co
najmniej jeden kanał węższy (8) na przewód doprowadzający
do poszczególnych lokali. Kanały (7, 8) są przelotowe w trzech
sąsiadujących ze sobą ścianach i mają poprzeczne gwintowane
wydrążenia (15) na śruby (7, 8) dociskające przewody (11,12)
do zaślepienia.

(3 zastrzeżenia)

A1(21) 322809

(22)9710 24

(31) 96 29618572

6(51) H0IR 9/22
H01R 13/46
H01R 4/64
(32) 9610 24
(33) DE

(75) Schwarzbich Jörg, Bielefeld, DE

A1(21) 322523 (22)9710 09 6(51) H02G 3/08
(31) 96 735307
(32) 9610 21
(33) US
(71) WALKER SYSTEM INC., Williamstone, US
(72) Bowman Timothy S., Domigan Charles,
Stauffer John
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(54) Niemetaliczna puszka łączeniowa do
przewodów, zalewana w podłodze betonowej
(57) Niemetaliczna puszka łączeniowa do przewodów, mo
cowania zwłaszcza w cementowych podłogach, jest wyposażo
na w obudowę, składającą się z podstawki (20) i z połączonej z
nią ścianki bocznej (24), zaopatrzonej od wewnątrz w pionowe
rzędy oznakowanych ząbków (26), oraz w umieszczony w obu
dowie pierścień mocujący, do którego jest zamocowany zespół
montażowy przewodów, wyposażony na zewnątrz w pionowe
zębate kołnierze współpracujące z pionowymi rzędami ząbków
(26) ścianki bocznej (24) obudowy. Kołnierze pierścienia mocu
jącego i zębate rzędy ścianki bocznej (24) tworzą łącznie me
chanizm zapadkowy, umożliwiający wsunięcie i uniemożliwiają
cy wyjęcie pierścienia mocującego z obudowy. Obudowa jest
w dolnej części zaopatrzona obustronnie w dwie pary równole
głych i wystających na zewnątrz gniazd kanałów kablowych (38,
40), w których są umieszczone rury izolacyjne z przewodami.
Puszka jest również zaopatrzona od góry w pokrywę, zamoco
waną do pierścienia mocującego i której obrzeże wystaje pro
mieniowo poza obudowę. Na obudowie są umieszczone znacz
niki objętości puszki, ułatwiające inspektorom budowlanym
łatwą kontrolę poprawności jej instalacji.

(15 zastrzeżeń)
A1(21) 322520 (22) 97 10 09
6(51) H02K 3/46
(31) 96PD 255
(32) 961018
(33) IT
(71) INARCA S.p.A, Vigodarzere, IT
(72) Boischioldo
(54) Łącznik elektryczny, zwłaszcza do uzwojeń
stojana silnika elektrycznego
(57) Łącznik elektryczny (10), zwłaszcza do uzwojeń stojana
(11) silnika elektrycznego (12), zawiera element łączący posia
dający człon zaczepiający (14) do mocowania w silniku elektry
cznym i człon łączący (15) do łączenia uzwojeń stojana z uzu
pełniającą częścią połączoną ze źródłem zasilania. Człon
łączący (15) zawiera co najmniej jedną wnękę dostosowaną do
umieszczenia w niej końcówek (17) przewodów elektrycznych
pomiędzy stojanem (11) i źródłem zasilania. Każda końcówka
(17) zawiera płaski korpus z materiału przewodzącego, który
posiada dwie części usytuowane we wzajemnie prostopadłych
płaszczyznach. Pierwsza część (19) ma co najmniej jedną klap
kę, której swobodny koniec posiada dwa sztywne, usytuowane
przeciwległe skrzydła ze szczeliną pomiędzy nimi. W szczelinie
są umieszczone sprężyste klapki zbiegające się w kierunku dna
szczeliny i połączone z odpowiednim skrzydłem w układzie
litery L. Część krawędzi klapek jest ostra, a odstęp między nimi
jest dostosowany do elektrycznego przewodu (24) z izolacją,
który ma być umieszczony między klapkami (32). Druga część
ma postać elementu wtykowego dostosowanego do gniazda
elementu łączącego.

(9 zastrzeżeń)

A1(21) 322482 (22)9710 08 6(51) H02G 3/16
(31) 96 9612545
(32) 961015
(33) FR
(71) LEGRAND, Limoges, FR; LEGRAND
SNC, Limoges, FR
(72) Delage Jean-Christophe, Nicolas Yves
(54) Rozdzielacz
(57) Rozdzielacz zawiera dwie ścianki boczne (11) oraz co
najmniej jedną montażową szynę łączeniową (12), która współ
pracuje za pośrednictwem środków zapadkowych (13) ze ścian
kami bocznymi (11) na jej końcach.
Na przynajmniej jednym z końców szyny łączeniowej
(12) środki zapadkowe (13) działają poprzecznie względem tej
szyny łączeniowej (12), a zatem równolegle do ścianek bocz
nych (11), rozpatrywana zaś oddzielnie szyna łączeniowa (12)
tworzy listwę zaciskową.

(18 zastrzeżeń)
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A1(21) 316694 (22) 96 10 23
6(51) H02P 1/28
(75) Jóźwik Jan, Poniatowa; Biegaj Andrzej,
Poniatowa
(54) Silnik elektryczny
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układu podstawy (14) czasu w kierunku przeciwnym do zmien
nej błędu.

(5 zastrzeżeń)

(57) Silnik elektryczny posiada napięcie nominalne niższe
od napięcia nominalnego w sieci zasilającej. Korzystnie jest ono
zbliżone do minimalnego napięcia rozruchowego i stanowi od
0,82 do 0,92 napięcia nominalnego w sieci zasilającej.
Silnik nadaje się szczególnie do napędu maszyn i urzą
dzeń w gospodarstwie domowym.

(4 zastrzeżenia)

A1(21) 322815 (22)97 10 24
6(51) H04L 5/00
(31) 96 19644436
(32) 96 10 25 (33) DE
(71) KRONE Aktiengesellschaft, Berlin, DE
(72) Stadler Bruno, Kasimir Thomas
(54) Sposób dynamicznego przydzielania kanału
w systemie radiowym, zwłaszcza w systemie z
bezprzewodową pętlą lokalną, oraz stacja
bazowa i jednostka użytkownika do
stosowania tego sposobu
(57) W sposobie dynamicznego przydzielania kanału w sy
stemie radiowym, zawierającym przynajmniej dwie stacje zdol
ne pracować w każdym przypadku jako nadajnik i odbiornik, w
którym stacje łączy się równolegle przez zmianę kanałów i
zmianę ich liczby, z zastosowaniem algorytmu odwzorowania,
charakterystyczne jest to, że na wstępie wyznacza się jedną
stację jako stację nadrzędną i drugą stację jako stację podrzęd
ną wydziela się żądanie kanału z aktualnej treści przekazywa
nych danych przez stację nadrzędną i oblicza się nowy kanał i
tablice łączy, oraz przesyła się informację o nowym kanale i
tablicach łącz do modułów odwzorowania stacji nadrzędnej i
stacji podrzędnej. Następnie nadaje się sygnał rekonfiguracji ze
stacji nadrzędnej do stacji podrzędnej, nadaje się sygnał po
twierdzenia ze stacji podrzędnej do stacji nadrzędnej po otrzy
maniu sygnału konfiguracyjnego oraz dokonuje się ostatecznej
rekonfiguracji przez stację nadrzędną i stacją podrzędną, przy
czym sygnał rekonfiguracji i sygnał potwierdzenia są ignorowa
ne przez algorytm odwzorowania, a sygnał rekonfiguracji i syg
nał potwierdzenia zachodzą na siebie w czasie procedury
przydzielania lub wycofywania dla kanałów po stronie stacji
nadrzędnej i stacji podrzędnej.
Przedmiotem wynalazku jest także stacja bazowa i jed
nostka użytkownika do stosowania tego sposobu.

(11 zastrzeżeń)

A1(21) 322796 (22) 97 10 23 6(51) H04L12/20
(31) 96 19644238
(32) 96 10 24 (33) DE
(71) KRONE Aktiengesellschaft, Berlin, DE
(72) Stadler Bruno, Krause Olaf
(54) Sposób i układ do synchronizacji transmisji
o stałej prędkości bitowej w sieci z
asynchronicznym przesyłaniem sygnałów
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób synchronizacji
transmisji o stałej prędkości bitowej w sieci z asynchronicznym
przesyłaniem sygnałów (ATM) i układ do realizacji tego sposo
bu, w którym do wprowadzonych po stronie odbiorczej komórek
ATM dodaje się stempel czasowy Ts. Dane wyprowadza się z
opóźnieniem, rzeczywiste opóźnienie czasowe porównuje się z
zadaną z góry pożądaną wartością czasu tv i w sterowniku (13)
na podstawie zmiennej błędu tn = tv - (TA-TS) generuje się
zmienną korekcyjną, która doregulowuje częstotliwość zegarową

A1(21) 324002 (22) 95 06 14 6(51) H04L12/28
(86) 95 0614 PCI7IB95/00482
(87) 97 01 03 WO97/00568 PCT Gazette nr 02/97
(71) INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, Armonk,
US
(72) Chevillât Pierre René, CH; Cideciyan Roy
Daron, TR; Rupf Marcel, CH; Schott
Wolfgang Hans, DE
(54) Transmisja danych pakietowych w
systemach łączności dostępu wielokrotnego z
podziałem kodu
(57) Niniejszy system jest rozdzielony na warstwę fizyczną
(20), warstwę łącza danych i warstwę sieciową (24). Warstwa
łącza danych jest rozdzielona dalej na trzy części, kontrolę łącza
danych (23) i dwie części (21, 22) kontroli dostępu do nośnika
(DLC). Warstwa DLC (23) zajmuje się nawiązywaniem, zwalnia
niem i utrzymywaniem połączenia. Dolna część MAC (21) może
istnieć w wielu egzemplarzach, natomiast górna część MAC (22)
jest unikatowa. Fizycznie dwie części MAC (21,22) są oddzielo
ne po stronie sieciowej ponieważ górna część MAC znajduje się
w RNC, a dolna część MAC występuje w każdej stacji bazowej.
Jednostka obsługi pakietów bez połączenia (CLPS) (25.1) do
starcza radiową usługę pakietową ruchomemu użytkownikowi,
a jednostka CLPS po stronie sieciowej dostarcza wszystkie
funkcje wymagane do rejestracji i legalizacji ruchomych użyt
kowników, przypisania i zarządzania ich VCI oraz do interfejsu
z siecią danych pakietowych. Jednostki CLPS wykorzystują
administratorów łączy logicznych (LLA) (26.1) do wstępnego
kierowania komunikatów poprzez regularny specjalny kanał
sterujący (DCCH) do swoich jednostek równorzędnych. Po do
łączeniu MS do PRCH wszystkie komunikaty wymieniane po
między jednostkami CLPS (25.1) oraz pakiety danych użytko
wych są zawsze kierowane poprzez odpowiedni PRCH (28.1).
W tym przypadku pakiety kontrolne i pakiety danych użytko
wych są przekazywane przez DLC (29.1) do pakietowej radiowej
jednostki sterującej (PR) (30.1). Pakiety są dzielone nafragmenty i zabezpieczane kodem kontroli błędu, na przykład kodem
blokowym (BC) przez odpowiedni zespół (31.1) do wykrywania
błędów transmisji po stronie odbiorczej, są kodowane splotowo,
przeplatane (IL) przez jednostkę (32.1) i następnie wysyłane
poprzez PDCH (33). Po stronie odbiorczej fragmenty są nastę
pnie odtwarzane z odebranych próbek, łączone ponownie w
pakiety i przekazywane do docelowej jednostki CLPS. Gdy
dekoder wykryje odbiór błędnego fragmentu pakietu, schemat
automatycznego żądania powtórzenia (ARQ) występujący w
sterowaniu PR żąda jego ponownej transmisji.

(25 zastrzeżeń)
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(31)
(86)
(87)
(71)
(72)
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(22)9606 06

6(51) H04N 7/088
H04N 7/16
H04N1/00
95 479699
(32)95 06 07
(33) US
96 06 06 PCT/US96/10378
961219 W096/41471 PCT Gazette nr 55/96
TV GUIDE ON SCREEN, Greenwood
Village, US
Ellis Michael Dean, Smith Barry L, Borges
Constance L., Reynolds Rose A., Tenney
Dennis

(54) Układ i sposób wyszukiwania
elektronicznego przewodnika po programie
telewizyjnym

A1(21) 322812 (22)9710 24 6(51) H04L12/66
(31)96 738157
(32)961025
(33) US
(71) CARRIER CORPORATION, New York,
US
(72) Dolan Robert Paul, Phillips Thomas Roy,
De Wolf Thomas Laurence, Wright Graham
Charles
(54) System sprawdzania sieci HVAC
(57) Wynalazek dotyczy systemu sprawdzania sprawności
jednego lub więcej urządzeń HVAC w sieci łączności, zawierają
cego urządzenie (10) sterowania sieci, które wysyła określony
typ komunikatu do urządzeń (12,14,16,18,20 22) HVAC. Każde
urządzenie HVAC odbierające komunikat będzie inicjować
wyraźnie widoczne wyświetlanie na urządzeniu HVAC, jeśli ko
munikat jest odpowiednio przetwarzany w odbierającym urzą
dzeniu HVAC. Każde urządzenie HVAC może być wzrokowo
sprawdzane dla potwierdzenia, że faktycznie reaguje na komu
nikat z urządzenia (10) sterowania sieci.

(21 zastrzeżeń)

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ i sposób wyszukiwa
nia planu programu elektronicznego przewodnika programowe
go, pokrywającego wiele obszarów usług. Układ zawiera filtr
informacji, umieszczony w skrzynce odbiorczej subskrybenta,
dostosowany do rozpoznawania informacji o planie programu,
dotyczących obszaru usług przypisanego do widza. W bazie
danych informacji o planie programu telewizyjnego elektronicz
nego przewodnika programowego są przechowywane tylko
informacje odnoszące się do obszaru usług przypisanego do
widza. W rezultacie powstaje elektroniczny plan programu tele
wizyjnego, który jest dopasowany do specyficznego obszaru
usług przypisanych do widza, bez użycia kosztownego sprzętu
po stronie nadawcy sygnału planu programu telewizyjnego.

(18 zastrzeżeń)
A1(21) 323830
(31)
(86)
(87)
(71)
(72)

(22)96 0606

6(51) H04N 7/173
H04N 5/445
95 476215
(32) 95 06 07
(33) US
9606 06 PCT/US96/09203
9612 19 W096/41477 PCT Gazette nr 55/96
TV GUIDE ON SCREEN, Greenwood
Village, US
Miller Larry, Knudson Edward Bruce, Davis
Bruce, Darata Paul

(54) Elektroniczny system informatora o
rozkładzie programu telewizyjnego i sposób
wykorzystujący kanały wirtualne
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest elektroniczny system infor
macji rozkładowej o programach z kanałami wirtualnymi, zawie
rający odbiornik do odbioru programów telewizji rozsiewczej,
satelitarnej lub kablowej dla zestawu kanałów telewizyjnych,
oraz głowicę do dostrajania odbiornika telewizyjnego do wybra
nego jednego z zestawu kanałów. Procesor danych odbiera i
przechowuje w pamięci informację rozkładową o programach
telewizyjnych dla zestawu programów telewizyjnych, które mają
się pojawić na zestawie kanałów telewizyjnych. Do wyboru
rozkazów sterujących przez użytkownika, i w odpowiedzi nada
wania sygnałów dla procesora danych wykorzystuje się urzą
dzenie sterujące użytkownika, na przykład nadajnik zdalnego
sterowania. Do wyświetlania programów telewizyjnych i progra
mów kanału wirtualnego służy odbiornik telewizyjny. Rozkazy
sterowania wizją z procesora danych odbiera generator obrazu
wyświetlanego i generuje oraz wyświetla zestaw kanałów wirtu
alnych, przy czym każdy kanał wirtualny jest dostępny jako
kanał i przyporządkowany pewnej usłudze dostarczanej na pod
zestawie kanałów.

(14 zastrzeżeń)
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(22) 96 06 06

6(51) H04N 7/173
H04N 5/445
95 476217
(32)95 06 07
(33) US
96 06 06 PCT/US96/09292
9612 19 W096/41478 PCT Gazette nr 55/96
TV GUIDE ON SCREEN, Greenwood
Village, US
Knee Robert Alan, Favia Anthony R., Miller
Larry, Davis Bruce

(54) Elektroniczny system informatora o
rozkładzie programu telewizyjnego i sposób
wykorzystujący ładunki informacyjne
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest elektroniczny system infor
macji rozkładowej programów z dostępem do zarówno zareje
strowanej informacji rozkładowej programów jak i ładunków
informacyjnych zawierających informację stanu dla programów
przekazywanych na bieżąco, na przykład imprez sportowych.
System zawiera procesor danych do odbierania informacji roz
kładowej programów i ładunków informacyjnych zawierających
informację stanu dla niektórych programów oraz generator wy
świetlanego obrazu wizyjnego dostosowany do generowania
sygnału wyświetlania zawierającego równocześnie informację,
zarówno zarejestrowaną informację rozkładową, jak i informację
odebranego ładunku informacyjnego. System jest poza tym
wyposażony w środek sterujący użytkownika, na przykład na
dajnik zdalnego sterowania do generowania przez użytkownika
rozkazów sterujących w odpowiedzi na nie nadawania sygna
łów do procesora danych, w celu sterowania zawartością syg
nału wyświetlania. Sygnał wyświetlania może być obrazowany
na urządzeniu wyświetlającym, na przykład odbiorniku telewi
zyjnym.
Ponadto system rozkładowy wykorzystuje specjalizo
wane według kategorii interfejsy użytkownika zapewniające do
stęp do zestawu usług włącznie z programami telewizyjnymi,
odebranymi ładunkami informacyjnymi, usługami zakupów w
domu i grami telewizyjnymi, jak również zarejestrowanej infor
macji rozkładowej programów.

(5 zastrzeżeń)

A1(21) 322797

(22) 97 10 23

6(51) H05K 5/02
H01R 4/64
(31)96 19644416
(32)9610 25
(33) DE
(71) Schroff GmbH, Straubenhardt, DE
(72) Günther Hans-Ulrich, Mazura Paul, Haag
Volker, Pfeifer Klaus, Thalau
Klaus-Michael, Joist Michael, Weiss Udo
(54) Element stykowy do elektrycznego styku kart
sterujących z przednią szyną modułową
kasety modułowej

(57) Element stykowy z co najmniej jedną sprężyną płytkową
(2, 3) zawiera zestyk w kształcie litery U, którego oba ramiona
zwężają się w kierunku swoich końców i są odkształcalne sprę
żyście ku sobie nawzajem.
Element stykowy jest wkładany w rowek prowadzący
(22) prowadnicy szynowej (13) kasety modułowej lub temu
podobnego elementu, przy czym sprężyny płytkowe (2, 3)
stykają się z wsuwalną w kasetę modułową kartą sterującą,
natomiast zestyk jest wraz z prowadnicą szynową (13) wkładalny zaciskowo w otwór ustalający (15) szyny modułowej
(16) kasety modułowej, wytwarzając tam styk elektryczny z
szyną modułową (16).
Dzięki temu wyeliminowane jest zakłócające działanie
warstwy eloksalowanej na szynie modułowej (16).

(7 zastrzeżeń)

A1(21) 322798 (22) 97 10 23
6(51) H05K 5/02
(31) 96 19644414
(32) 96 10 25
(33) DE
(71) Schroff GmbH, Straubenhardt, DE
(72) Günter Hans-Ulrich, Mazura Paul, Haag
Volker, Pfeifer Klaus, Thalau
Klaus-Michael, Joist Michael, Weiss Udo
(54) Ekranowany wspornik montażowy
(57) Zaproponowany został ekranowany wspornik montażo
wy (1) dla, wsuwanych na szynach prowadzących (7), kart
sterujących (2), z elektrycznymi lub elektronicznymi elementa
mi, który ma co najmniej cztery szyny modułowe (4) do moco
wania szyn prowadzących (7). Każda karta sterująca (2) jest
połączona z płytą przednią (9) we wsuwany i wysuwany zespół
wtykowy (10), przy czym płyty przednie (9) są zamocowane za
pomocą śrub do taśm z otworami pod gwint, które osadzone są
w rowkach (11) w przednich szynach modułowych (4), otwartych
ku przedniej stronie wspornika montażowego (1). Dla ekrano
wania wspornika montażowego (1) od zakłócających pól o
wysokiej częstotliwości, płyty przednie (9) stykają się z szynami
modułowymi (4) za pomocą specjalnych stykowych sprężyn
taśmowych, zatrzaskiwanych na powierzchni przylegania szyn
modułowych (4). Stykowe sprężyny taśmowe mają pewną ilość,
sprężynująco wychylonych ku przedniej stronie wspornika mon
tażowego (1), przerwań, jak również pewną ilość skierowanych
ku powierzchni przylegania, pazurów stykowych. Korzystnie
stykowe sprężyny taśmowe wykonane są z płaskiej metalowej
blachy, której górne krawędzie są wygięte do zaczepienia w
górnym rowku zaczepowym i której dolne krawędzie są wygięte
do zaczepienia w dolnym rowku zaczepowym.

(9 zastrzeżeń)
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A1(21) 322799 (22) 97 10 23 6(51) H05K 5/02
(31) 96 19644419
(32) 9610 25
(33) DE
(71) Schroff GmbH, Straubenhardt, DE
(72) Günther Hans-Ulrich, Mazura Paul, Haag
Volker, Pfeifer Klaus, Thalau
Klaus-Michael, Joist Michael, Weiss Udo
(54) Wspornik montażowy
(57) Zaproponowano wspornik montażowy dla płyt okablo
wanych (2), wsuwanych na szynach prowadzących, którego
cztery, równolegle przebiegające, szyny modułowe (4), na któ
rych zamocowane są szyny prowadzące, za pomocą specjalnej
techniki łączeniowej są połączone z dwiema równoległymi ścia
nami bocznymi (3). Zastosowano specjalne śruby mocujące (8),
które składają się z łba śruby (11) z płaską powierzchnią przyle
gania (13), z cylindrycznego, w zasadzie, trzpienia gwintowane
go (12) i z przylegającego do trzpienia gwintowanego (12),
zwężającego się ku trzpieniowi gwintowanemu (12) odcinka
pośredniego (19). śruby mocujące (8) są przeprowadzone na
wylot przez otwory mocujące (9) ścian bocznych (3) i wkręcone
w cylindryczne otwory (10) szyn modułowych (4). Przy wkręca
niu odcinek pośredni (19) dochodzi do oparcia na zewnętrznej
krawędzi otworów mocujących (9), przez co szyny modułowe
(4) są przymusowo dociskane do, usytuowanych pod lub nad
otworami mocującymi (9), występów (17). W ten sposób przy
musowo osiąga się dokładne pozycjonowanie szyn moduło
wych (4) w odniesieniu do ścian bocznych (3). W danym przy
padku zostaje odkształcona, dodatkowo do odcinka
pośredniego (17), krawędź zewnętrzna otworu mocującego (9),
aż powierzchnia przylegania (13) przynależnego łba (11) śruby
będzie przylegała do ściany bocznej (3).

(5 zastrzeżeń)
(71) Schroff GmbH, Straubenhardt, DE
(72) Günther Hans-Ulrich, Mazura Paul, Haag
Volker, Pfeifer Klaus, Thalau
Klaus-Michael, Joist Michael, Weiss Udo
(54) Wspornik montażowy
(57) Wspornik montażowy, wsuwanych na szynach prowa
dzących płytek drukowanych z elektrycznymi lub elektroniczny
mi elementami konstrukcyjnymi, zawiera dwie równoległe
ścianki boczne i przynajmniej cztery, przebiegające równolegle,
szyny modułowe (4) do mocowania szyn prowadzących. Szyny
modułowe (4) są wykonane z anodowego aluminium lub ano
dowanego stopu aluminium i mają na swej stronie przedniej
przynajmniej jedną przylgę (12) dla jednej lub kilku płytek
czołowych. Dla zapewnienia styku elektrycznego szyny modu
łowe (4) są pozbawione strefowo warstewki anodowej za pomo
cą mechanicznej obróbki ubytkowej, korzystnie dzięki
wzgórkom (18), znajdującym się pierwotnie na przylgach (12).
Celem poprawienia styku elektrycznego, wykorzystuje
się stykowe taśmy sprężyste, które są osadzone zatrzaskowo na
przylgach (12) szyn modułowych (4).

(15 zastrzeżeń)
A1(21) 322800 (22)971023
6(51) H05K 5/02
(31) 96 19644418
(32) 96 10 25 (33) DE
(71) Schroff GmbH, Straubenhardt, DE
(72) Günther Hans-Ulrich, Mazura Paul, Haag
Volker, Pfeifer Klaus, Thalau
Klaus-Michael, Joist Michael, Weiss Udo
(54) Wspornik montażowy
(57) Wspornik montażowy (1) kart wtykowych, posiadający
dwie równoległe ścianki boczne (2, 3), połączone ze sobą za
pomocą szyn modułowych (4, 5), ma element mocujący w
postaci kątownika (13) ze sprężystej blachy stalowej do moco
wania pokryw blaszanych (11,12), ekranowego względem wy
sokiej częstotliwości, wspornika montażowego (1) na jego
ściankach bocznych (2, 3).

(8 zastrzeżeń)
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A1 (21) 322814 (22) 97 10 24 6(51) H05K 7/20
(31) 96 736899
(32) 9610 25
(33) US
(71) INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, Armonk,
US
(72) Kosteva Stephen John, Sammakia Bahgat
Ghaleb
(54) Podstawa montażowa
(57) Podstawa montażowa zawiera elastyczne słupki przy
trzymujące (11, 12), przymocowane do powierzchni podkładu
(13) pod ustalonym kątem. Każdy ze słupków przytrzymujących
(11,12) ma dwa końce, z których jeden jest mocowany w sposób
zdejmowalny do powierzchni podkładu (13), a drugi koniec ma
elementy chwytające i przytrzymujące radiator (16) na zasadzie
tarcia.

(15 zastrzeżeń)
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II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁA

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1(21) 105447 (22)96 10 16 6(51) A01B 45/02
(75) Niemczal Feliks, Poznań; Korcz Andrzej,
Poznań; Anton Andrzej, Poznań
(54) Głebosz
(57) Głębosz poprzez możliwość mocowania różnej, w za
leżności od rodzaju zabiegu agrotechnicznego, ilości grządzeli
i możliwości regulacji odległości między nimi może być stoso
wany do wielu prac uprawowych, nabierając jednocześnie cech
uniwersalności, azastosowanie kroju talerzowego do rozcinania
resztek pożniwnych i na runi łąkowej przynosi znaczne efekty
ekonomiczne.
Do ramy głębosza posiadającej otwory mocowane są
rozłącznie, przy pomocy wsporników (3), belki mocujące (4),
posiadające otwory do mocowania grządzeli (7) i kroju talerzo
wego (8), który składa się z uchwytu (9) z otworami regulacyjny
mi (10), ramienia (11), sprężyny (12) oraz tarczy (13).

(1 zastrzeżenie)

I

niskoburtową misę (7) zasypową biohumusu, usytuowany jest
piętrowo na sadzarce nad powierzchnią zbiornika (1) na sadze
niaki i mocowany jest poprzez podburtowe wsporniki do czte
rech podpór (3) słupowych rozmieszczonych w narożach zbior
nika (1) na sadzeniaki. Denna część misy (7) ukształtowana jest
w asymetryczny lej w kształcie ściętego ostrosłupa z wierzchoł
kiem przesuniętym ku tylnej krawędzi misy (7). Wzdłuż dennej
przedniej ściany leja wykonany jest kanał, na zakończeniach
obustronnie otwarty, w którym zamontowany jest przenośnik
taśmowy z wymiennymi czerpakami osadzonymi w kilku rzę
dach. W dole przenośnik ma uszczelnienie szczotkowe, zaś w
górze u jego wylotu zamontowany jest pod nim zsyp (11 ) sekcyj
ny, o liczbie sekcji równej liczbie rzędów czerpaków na taśmie.
Zsyp (11) zakończony jest elastycznymi rurami (12) zrzutowymi
dla każdej sekcji wprowadzonymi swobodnie do rozwidleń red
lić (2) wysadzających sadzarki. Na sadzarce zabudowano pier
wszy stopień wielostopniowej przekładni pasowej składającej
się: z wrzeciona pośredniego (4) poziomo zamocowanego na
przedniej krawędzi zbiornika (1) na sadzeniaki z osadzonymi na
jego osi biernym zestawem kół zmianowych, z osadzonego na
osi jezdnego (5) czynnego zestawu kół zmianowych, oraz z
napinacza pasa (6) zamontowanego na boku zbiornika (1) na
sadzeniaki. Napęd na górną rolkę przenośnika taśmowego
przenoszony jest z koła pasowego osadzonego na wewnętrz
nym krańcu wrzeciona (4) pośredniego, zaś napęd na dodatko
we urządzenia mieszająco-rozdrabniające zamontowane w mi
sie (7) zasypowej przenoszony jest z wrzeciona (4) pośredniego.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 105480

(22) 96 10 22

6(51) A01C 9/02
A01B 49/06
(71) Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja,
Kraków
(72) Marks Norbert, Krzysztofik Barbara, Sobol
Zygmunt, Baran Piotr, Baran Dariusz
(54) Biosadzarka

(57) Konstrukcja zestawiona jest z typowej sadzarki ciągni
kowej kołowej oraz specjalnego makrosiewnika sypkiego biohumusu, stanowiącego jej wyposażenie. Makrosiewnik, mający
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U1(21) 105503 (22) 96 10 25 6(51) A0IK 25/00
(75) Duszyńska-Baranowska Katarzyna, Gdańsk
(54) Kaganiec
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji kagań
ca, w którym osadzająca część (1) połączona jest z osłonowym
koszem (2) pyska zwierzęcia (3) poprzez mocująco-rozłączające elementy (4) sterowane impulsami elektrycznymi.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105489 (22) 96 10 25
6(51) A43D 3/14
(75) Rakowski Jarosław, Częstochowa
(54) Prawidło
(57) Prawidło służy do utrzymania prawidłowego fasonu
obuwia. Prawidło składa się z wkładki (1) przedniej, wkładki (2)
tylnej oraz elementu łączącego w postaci płaskownika (3), po
siadającego na końcu kołek mocujący. Wkładka (2) tylna składa
się z półki (6) dolnej oraz z półki (7) górnej, połączonych ze sobą
słupkiem (8) przednim, a z tyłu elementem (9) sprężystym. Półka
(6) dolna ma od spodu dwie równoległe ścianki (10), zaopatrzo
ne w rzędy otworów (11) osadczych.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 105490 (22) 96 10 25 6(51) A44C1/00
(75) Chojnacki Andrzej, Warszawa; Puszcz
Ireneusz, Warszawa,
(54) Brosza ozdobna
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest brosza ozdobna,
przeznaczona do spinania włosów lub przypinania do odzieży
jako ozdoba.
Istota rozwiązania polega na tym, że część dekoracyjna
(1) jest utworzona z rozłącznie połączonych dwóch elementów
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dekoracyjnych (2, 3) o takim samym kształcie, zbliżonym do
sinusoidy. Elementy (2, 3) są odwrócone do siebie o 180° w
płaszczyźnie poziomej i splecione przemiennie przeciwległymi
ramionami (4, 6). W jednym z ramion zewnętrznych, od spodu
elementu (2, 3) znajduje się trzpień montażowy do osadzania
zespołu mocującego.
Rozwiązanie umożliwia łączenie ze sobą elementów o
różnych właściwościach w zestaw, tworzący część dekoracyjną
broszy ozdobnej.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 105486 (22)9610 23 6(51) A45D 26/00
(75) Chowaniec Ewa, Nowy Targ; Jasion
Stanisława, Szaflary
(54) Depilator
(57) Depilator stanowi opaska (1) w postaci tulei stożkowej
o niewielkim pochyleniu ścian, której powierzchnia zewnętrzna
jest szorstka i ma właściwości ścierne. Opaska (1) wykonana jest
z materiału ściernego nasypowego.

(3 zastrzeżenia)
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U1(21) 105430 (22) 96 1014 6(51) A45D 44/18
(75) Rumianowski Krzysztof, Warszawa
(54) Etui do szczotki do zębów
(57) Etui składa się z dwóch jednakowych wyprasek (1,2),
które mają na części obwodu pionowe przedłużenie ścianek w
postaci kołnierza z wybraniem zewnętrznym. Pozostała część
obwodu wyprasek (1,2) ma wybranie wewnętrzne.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 105498

(22) 96 10 24

(75) Kler Piotr, Dobrodzień
(54) Podnóżek

71
6(51) A47C 1/034
A47C 20/04

(57) Podnóżek składa się ze skrzyni (1), górnej części tapi
cerowanej (2) i mechanizmu ruchowego (3). Tapicerowana
część górna (2) wykonana jest z poliuretanowej pianki (4),
ułożonej na drewnianej ramce (5), a całość obciągnięta jest
tkaniną lub innym materiałem obiciowym. Tapicerowana część
górna (2) podnóżka poprzez listwę (6) połączona jest z metalo
wym mechanizmem ruchowym (3), składającym się z nierucho
mego układu dźwigni (7) i (8) oraz z układu ruchomego dźwigni
(9), (10) i (11). Dźwignie (7) i (8) układu nieruchomego przymo
cowane są od strony wewnętrznej do dłuższych boków skrzyni
(1), natomiast dźwignie (10) i (11) jednym końcem połączone są
obrotowo z górnymi końcami dźwigni (8), a drugim końcem
łączą się również obrotowo z końcami dźwigni (9). Do nierucho
mej dźwigni (7) mechanizmu ruchowego umocowane są na
poziomej osi kółka (12), które w czasie wsuwania podnóżka
toczą się po podłodze, a następnie po listwach (13) usytuowa
nych z obu stron na dnie schowka (14). Do czołowej ściany
skrzyni (1) przymocowany jest uchwyt (15).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 105441 (22) 96 10 14 6(51) A46B 15/00
(75) Majka Janusz, Bydgoszcz
(54) Szczotka rolkowa, zwłaszcza do tkanin
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest szczotka rolkowa,
zwłaszcza do tkanin, przeznaczona do łatwego zdejmowania
wszelkich zanieczyszczeń pyłowych z tkanin ubraniowych.
Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że zawiera rolkę
klejącą (1), mającą z jednej strony pierścień zatrzaskowy (2)
oraz z drugiej strony pierścień oporowy (3), przez które przecho
dzi trzpień osiowy (4) uchwytu. Rolkę klejącą (1) stanowi cien
kościenna sztywna tuleja z przyklejoną i nawiniętą wielokrotnie
taśmą, która zawiera górną warstwę (11), korzystnie z papieru
silikonowanego, osłaniającą dolną warstwę (12) roboczą samo
przylepną. Poszczególne obwody taśmy są ze sobą trwale skle
jone. Równolegle do osi tulei, przez cały przekrój nawiniętej
wielokrotnie taśmy, wykonana jest perforacja (14).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 105496

(22) 96 10 24

6(51) A47C 17/04
A47C 17/86

(75) Kler Piotr, Dobrodzień
(54) Skrajny element do siedzenia
(57) Skrajny element do siedzeniaskładasięzwiększej stałej
części, wykonanej w formie elementu mebla wypoczynkowego
o kształcie prostokątno-owalnym oraz z ruchomej części stano
wiącej półokrągły tapicerowany taboret. Stelaż stałej części od
spodu tworzy belka (3), wzmocniona układem belek (4), przy
krytych płytą (5). Dno stelaża ruchomej części tworzy tylna belka
(6) i przednia belka (7) z poprzeczną belką (8), przy czym belkę
(7) i belkę (6) łączy środkowa belka (9). Całość pokryta jest płytą
(10). Stałą cześć z ruchomą częścią skrajnego elementu do
siedzenia łączy mechanizm ruchowy, składający się z dwóch
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płaskowników (11) zjednej strony przymocowanych do belki (6)
ruchomej części, a do przeciwnej strony płaskowników (11)
przymocowane są kółka (12), toczące się po podłodze podczas
przesuwania taboretu oraz nieco bliżej belki (6) zamocowane są
kółka (13), współpracujące z prowadnicą (14), umiejscowioną w
belce (3) stałej części, ograniczającą ruchy taboretu - ruchomej
części skrajnego elementu do siedzenia w granicach kąta 90°.
Do dna ruchomej części przymocowane są ponadto cztery kółka
(15) z możliwością obrotu w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

(2 zastrzeżenia)

Nr 9 (635) 1998

U1(21) 105448 (22) 96 10 16
6(51) A47D 1/00
(71) VOX INDUSTRIE Sp. z O.O., Poznań
(72) Gliszczyński Ryszard, Mozolewski Paweł,
Olejniczak Janusz
(54) Krzesełko dziecięce
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest krzesełko dziecię
ce, mające zastosowanie do sadowienia na nim dziecka o
dowolnym wzroście.
Elementy wsporcze krzesełka stanowią dwie symetrycz
ne względem siebie ramy (1) o trójkątnym zarysie części dolnej,
będącej podstawą (2) i wspornikiem (3), połączone w strefie
węzłów łącznikami (4), (5), (6). Belki główne (7) mają na wewnę
trznych powierzchniach wzdłużne, w przybliżeniu poziome
wpusty (8) do osadzania podnóżka (9) i siedziska (10), nato
miast w górnej strefie belki (7) są połączone kształtowym opar
ciem (11) oraz mają zamocowany trwale rozłącznie pałąk (12),
na którym osadzony jest jeden z końców elementu osłonowego (13).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 105497 (22) 96 10 24
(75) Kler Piotr, Dobrodzień
(54) Skrzynia na pościel

6(51) A47C17/86

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest skrzynia na po
ściel, wykorzystywana w kompletach wypoczynkowych mebli
tapicerowanych, opartych na ciężkim wzornictwie ich konstru
kcyjnych elementów dębowych.
Skrzynia na pościel wykonana w formie prostopadło
ścianu ma płytę górną, stanowiącą pokrywę obudowy skrzyni
(1), podzieloną na trzy nierówne części, z których węższe części
skrajne (2) i (3) zabudowane są na stałe w obudowie skrzyni (1 ),
natomiast środkowa część (4) połączona z częścią (3) poprzez
zawiasy (5) jest ruchoma. Unoszenie części (4) ułatwia przymo
cowany do jej górnej powierzchni uchwyt (6). Dwie krótsze
ściany boczne obudowy skrzyni (1 ) przymocowane są rozłącz
nie do bocznych ścian mebla dębowego poprzez klocki dystan
sowe. Części (2) i (3) wraz z częścią ruchomą (4) pokrywy
obudowy skrzyni (1) stanowią jednocześnie podstawę dla po
duchy tapicerskiej siedziska mebla.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105449 (22) 96 10 16
6(51) A47D 1/00
(71) VOX INDUSTRIE Sp. z o.o., Poznań
(72) Gliszczyński Ryszard, Mozolewski Paweł,
Olejniczak Janusz
(54) Zespół stabilizacji położenia blatu krzesełka
dziecięcego względem podłokietników
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół stabilizacji
położenia blatu krzesełka dziecięcego względem podłokietni
ków, mający zastosowanie w krzesełkach stałych i ze zmiennym
położeniem siedziska względem podstawy.
We wzorze podłokietnik (1) ma otwór na śrubę (2) z
czworokątem (4) poniżej łba (3) i z nakrętką (6), zaś blat (7) ma
wzdłużny otwór (8) o dłuższej osi w kierunku przesuwu, w
szerokości odpowiadającej szerokości spłaszczonej nasadki
(5), lecz mniejszej od średnicy łba (3).

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 105450 (22) 96 10 16
6(51) A47D 1/00
(71) VOX INDUSTRIE Sp. z O.O., Poznań
(72) Gliszczyński Ryszard, Mozolewski Paweł,
Olejniczak Janusz
(54) Wielofunkcyjne krzesełko dziecięce
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wielofunkcyjne
krzesełko dziecięce, mające zastosowanie podczas zabaw dzie
cka oraz umożliwiające posadowienie dziecka przy stole.
Fotelik (1) ma nogi (6) o prostokątnym przekroju poprze
cznym, usytuowane równolegle względem siebie, zaś stolik podstawa (2) stanowi przestrzenny układ ram z elementów o
prostokątnym przekroju poprzecznym, których nogi (7) w jednej
płaszczyźnie połączone są płytą (8), a nogi (9) w płaszczyźnie
do niej równoległej łącznikiem dolnym (10) i środkowym (11),
zaś w płaszczyznach bocznych co najmniej łącznikiem górnym
(12) i środkowym (13), poza tym łączniki środkowe (13) nóg (7)
i (9) w strefie płyty (8) połączone są łącznikiem tylnym (14),
natomiast między łącznikami (12) i (13), w strefie łącznika tylne
go (14), ma prowadnicę (15), każda w postaci dwóch równole
głych względem siebie elementów prostopadłościennych.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105429 (22) 96 10 14 6(51) A47G 29/10
(75) Wiszniewski Krzysztof, Sopot
(54) Brelok, zwłaszcza do kluczy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem budowy breloka,
którego korpus (1) o budowie cienkościennej zawiera łukowe
boczne ściany i w jednej z bocznych ścian znajduje się przelo
towe ramowe wycięcie (2) z kątowymi profilami krawędzi bocz
nych pod osadzaną rozłącznie zatrzaskowo zamykającą osłonę
(3).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 105451 (22) 96 10 16 6(51) A47D 13/06
(71) VOX INDUSTRIE Sp. z o.o., Poznań
(72) Gliszczyński Ryszard, Mozolewski Paweł,
Olejniczak Janusz
(54) Mechanizm łączenia górnych listew
składanego kojca dziecięcego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mechanizm łącze
nia górnych listew składanego kojca dziecięcego, mający zasto
sowanie w kojcach o zarysie prostokątnym, sześciokątnym i
innych.
Mechanizm ma łącznik (1), który stanowi przestrzenny
element o przekroju poprzecznym odpowiadającym zarysowi
przekroju poprzecznego listwy (2) i łukowym zarysie osi wewnę
trznej, mający w swej ścianie otwór (6) zatrzasku (10) i otwór (4)
wkręta (5), zaś listwa (2) w strefie otworu (6) ma gniazdo (9)
zatrzasku (10), przy czym zatrzask (10) stanowi przycisk (11) ze
sprężyną (14), mający prowadnicę (12) osadzonego w ścianach
listwy (2) kołka (13).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 105499 (22) 96 10 25 6(51) A47K 3/164
(75) Woźniak Jadwiga, Łódź
(54) Stojak pod wanienkę
(57) Stojak składa się z dwóch połączonych ze sobą uchyl
nie na osiach (3) podpór w kształcie zbliżonym do odwróconej
litery U, które mają górną część ramion (1) wraz z poprzeczkami
odgięte do wewnątrz względem pozostałych części ramion pod
kątem a wynoszącym od 10° do 30°. Ramiona podpór powyżej
osi (3) są połączone od strony bocznej przegubowo ogranicza
jącym ich wychylenie dwuczęściowym łącznikiem (5) oraz z
sąsiedniej strony usztywniającą poprzeczką.

(2 zastrzeżenia)
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(54) Klamra do wyciągu
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie niezawodnego
mocowania drutów Kirschnera w klamrach do wyciągu, stoso
wanych w chirurgii kostnej. Klamra charakteryzuje się tym, że
powierzchnia chwytowa szczęki stałej posiada wgłębienie (W)
zakończone łukami (Ł), a powierzchnia chwytowa szczęki ru
chomej w przekroju poprzecznym posiada kształt łukowy (L'),
przy czym oś łuku (L') jest symetrycznie ułożona względem
łuków (Ł) powierzchni chwytowych szczęki stałej.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 106274 (22) 97 03 25
6(51) A47L 9/14
(31) 96 29618161
(32) 96 10 19 (33) DE
(71) Papierverarbeitung Görlitz GmbH,
Markersdorf, DE
(72) Lorenz Wolfgang
(54) Zamknięcie klejone do worków i/lub toreb
dla odkurzaczy lub temu podobnych
pojemników
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zamknięcie klejo
ne do worków i/lub toreb dla odkurzaczy lub temu podobnych
pojemników, składające się z zamknięcia samoprzylepnego,
umieszczonego na dłuższym boku. Zamknięcie samoprzylepne
ma postać nalepki wielowarstwowej (3), która składa się z na
lepki nośnej (3.1) i umieszczonej na niej, nalepki zamykającej
(3.2), przy czym nalepka wielowarstwowa (3) jest zrywalna z folii
nośnej i przyklejalna do worka (1) odkurzacza.

(4 zastrzeżenia)

U1(21) 105488

(22)961024

6(51) A61F 5/04
A61B 17/56
(75) Cnarkiewicz Mikołaj, Lewickie

U1(21) 105500

(22)9610 25

6(51) A61H 1/00
A63B 21/00
(71) Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT,
Bielsko-Biała
(72) Duc Czesław, Łęczyński Janusz
(54) Urządzenie rehabilitacyjno-rekreacyjne

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie reha
bilitacyjno-rekreacyjne, przeznaczone do stosowania w ośrod
kach prowadzących rehabilitację pourazową oraz dla
gabinetów prowadzących zajęciach rekreacyjne.
Urządzenie rehabilitacyjno-rekreacyjne ma ramową
podstawę dolną (1) i podstawę górną (2), połączone trwale
czterema równolegle do siebie usytuowanymi słupkami (3), a na
dwóch przednich słupkach (3) osadzono przesuwnie dwie iden
tyczne poprzeczki w uchwytach, unieruchomionych przez zatyczki, osadzonych w otworach, znajdujących się na bocznych
powierzchniach przedniej pary słupków (3). Na poprzeczkach
osadzone są w uchwytach rolki, zaś przeciwległe wewnętrzne
powierzchnie szkieletu górnej podstawy (2) mają zamocowane
wahliwie w uchwytach rolki oraz na obu tylnych słupkach (3)
osadzone przesuwnie prowadzenie, składające się z tulejki (10)
i połączonych z nią jedną krawędzią ramienia górnego (11) i
ramienia dolnego (12), których drugie krawędzie połączono
łącznikiem (13) z osadoznym ciężarkiem (14). Ramię górne (11)
ma zamocowany uchwyt (15) i pod prowadzeniem na ramie
podstawy dolnej (1) zamontowano elastyczne odbijacze (16),
natomiast poniżej podstawy górnej (2) na tylnych słupkach
zamocowano ogranicznik (17) z zatyczką (18), a tylne ramiona
górnej i dolnej podstawy przy krawędziach mają otwory.

(1 zastrzeżenie)

Nr 9 (635) 1998

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

75

U1(21) 105470 (22)96 10 21 6(51) A61M 5/14
(71) ASCOR Sp. z O.O., Warszawa
(72) Sitarek Ireneusz
(54) Urządzenie do infuzji płynów
(57) Urządzenie do infuzji płynów służy do przetaczania
płynów za pomocą pompy infuzyjnej perystaltycznej. Urządze
nie to zapewnia dokładność infuzji płynów poprzez szczelne
połączenie jego elementów.
Urządzenie zawiera wstawkę elastyczną (5) połączo
ną z jednej strony poprzez łącznik (8) z górnym drenem
przedłużającym (3) zakończonym igłą biorczą (1), a z drugiej
strony również poprzez łącznik (8) z dolnym drenem przedłu
żającym (6), zakończonym końcówką typu luer (7). Na wstaw
ce elastycznej (5) w miejscu połączenia jej poprzez łącznik (8)
z dolnym drenem przedłużającym (6) osadzony jest pierścień
opasujący (9).
Urządzenie ma zastosowanie jako sprzęt jednorazowe
go użytku, zwłaszcza w leczeniu pacjentów.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105501

(22) 96 10 25

6(51) A61H 1/00
A63B 22/00
(71) Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT,
Bielsko-Biała
(72) Duc Czesław, Łęczyński Janusz
(54) Ławka korekcyjno-lecznicza

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ławka korekcyjnolecznicza, przeznaczona dla gabinetów rekreacyjno-leczniczych i szkół prowadzących gimnastykę korekcyjną uczniów.
Ławka korekcyjno-lecznicza składa się z prostokątnego
jednostronnie wyściełanego blatu (1) z osadzonymi na jego
powierzchni górnej (2) przy jego krótszych bokach rozpinanymi
pasami (3), a wyściełany blat (1) osadzony jest na pięciu jedna
kowych nogach o regulowanej wysokości, których dwie pary,
połączone w części dolnej poprzeczką, osadzone są przy krót
szych bokach blatu (1), a piąta noga osadzona jest w połowie
długości łącznika (5), łączącego obie poprzeczki nóg, zaś noga
składa się z dwóch wzajemnie przesuwnie w sobie osadzonych
elementów, elementu wewnętrznego (6), na którego podstawie
górnej osadzono jedną stronę przegubu (7), a jego druga strona
jest przytwierdzona do dolnej powierzchni blatu (1). Element
wewnętrzny (6) osadzony jest suwliwie w elemencie zewnętrz
nym (8) nogi, przy czym na górnej podstawie elementu zewnę
trznego (8) osadzono nakładkę osadczą (9) z zatyczką (10),
natomiast pobocznica elementu wewnętrznego ma szereg prze
lotowych otworów (11) równo od siebie oddalonych jeden nad
drugim o osiach poprzecznie usytuowanych do osi podłużnej
elementu wewnętrznego (6).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105491

(22) 96 10 25

6(51) A61N 5/06
A61L9/20
H05B 6/72
(71) Zakłady Aparatury Elektromedycznej i
Precyzyjnej ZALIMP, Warszawa
(72) Bujak Zenon, Rydzewski Waldemar, Czuba
Stefan
(54) Lampa sollux

(57) Lampa sollux z głowicą cylindryczną (1 ) mocowaną do
statywu (2) posiada w swojej przedniej części promiennik pod
czerwieni i szczelinę do wprowadzania filtrów korygujących,
ponadto wyposażona jest w główny adapter w postaci nakłada
nego, metalowego tubusa stożkowego (8) z podwójnym płasz
czem, który ustala odległość pomiędzy promiennikiem, a pa
cjentem oraz ogranicza rozproszenie promieniowania i służy do
naświetlań większych powierzchni ciała. W gniazdach (13) ad
aptera głównego (8) mocowane są wymienne adaptery, wyko
nane z metalu, składające się z dwóch płyt okrągłych z otworami
centralnymi; otworem prostokątnym w adapterze szczelinowym
i okrągłym w adapterze, przy czym otwory centralne osłonięte
są płaszczami ochronnymi, które prowadzą promieniowanie
poprzez te otwory do pacjenta. Sterownik (3), zamocowany do
statywu (2), zawiera co najmniej włącznik sieciowy (4) z wyzwalaczem elektromagnetycznym sprzężonym z zegarem nastaw
nym (6) z krotnością co 5 minut i przełącznik dwupozycyjny (5)
mocy promieniowania.

(4 zastrzeżenia)
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(71) Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych
SA, Siemianowice Śląskie
(72) Wolny Antoni; Gawroński Włodzimierz;
Czyżewski Krzysztof; Hrušovsky Peter, SK;
Pribis Bohumil, SK
(54) Gaśnica balonowa
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U1(21) 105453 (22) 96 10 16 6(51) A63G 11/00
(75) Kurowski Janusz, Wrocław; Załęski Marian,
Wrocław
(54) Podpora sprężysta huśtawek dla dzieci
(57) Podpora sprężysta huśtawek dla dzieci w postaci zwie
rząt, elementem sprężystym, której jest sprężyna śrubowa, po
siada łącznik (4) z przegubem walcowym (5), ograniczającym
kierunki wychylenia huśtawki do jednej płaszczyzny.

(1 zastrzeżenie)

(57) Gaśnica halonowa, charakteryzuje się tym, że posiada
zbiornik (3) wypełniony płynnym środkiem gaśniczym Halotronem 1 (4), przy czym zawór (2) wkręcony w zbiornik (3) połączo
ny jest ze stożkową dyszą (1) i z rurą wylotową (5) kończącą się
w pobliżu dna zbiornika (3).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT
U1(21) 105492 (22) 96 10 25
6(51) B01D 3/32
(71) Zakłady Aparatury Elektromedycznej i
Precyzyjnej ZALIMP, Warszawa
(72) Bujak Zenon, Rydzewski Waldemar
(54) Warnik destylatora
(57) Warnik destylatora (1) lub redestylatora wykonany jest
ze szkła w postaci zbiornika o kształcie walca, w którym, w jego
górnej części, osadzone są trzy grzałki (2) połączone poprzez
stycznik (3) z siecią elektryczną trójfazową, przy czym w płasz
czu warnika, poniżej poziomu wody, znajduje się otwór w którym
zamocowana jest szklana rurka (4) o zamkniętym dnie, w której
umieszczony bezpiecznik termiczny (5) jest połączony szerego
wo z cewką stycznika (3) i układem automatycznego wykrywa
nia poziomu wody (6) z termistorem (7), zamocowanym w prze
lewie wody (8) warnika. Na ścianie bocznej warnika (1) znajduje
się króciec (9) z zaworem elektromagnetycznym (10) połączo
nym szeregowo z łącznikiem termicznym (11 ) zamocowanym do
ściany bocznej warnika (1), natomiast króciec (12) posiada
zawór elektromagnetyczny (13), opróżniania warnika. W zesta
wie dwóch warników, zasilanych z sieci trójfazowej poprzez

styczniki (3), grzałki (2) jednego warnika są łączone równolegle
odpowiednio z grzałkami drugiego warnika.

(3 zastrzeżenia)
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U1(21) 105475 (22) 96 10 23
6(51) B21C1/16
(71) TECHNOKABEL S.A., Warszawa
(72) Jarzębski Stanisław, Królik Tadeusz
(54) Zestaw ciągarniczy w ciągarkach
wielodrutowych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw ciągarni
czy do ciągarek wielodrutowych, zawierający zmodernizowane
ciągowe pierścienie ceramiczne.
Istota wzoru użytkowego polega na tym, że dokonujemy
odpowiednią zmianę stanu i kształtu zużytych powierzchni zew
nętrznych ciągowych pierścieni ceramicznych, występujących
w poszczególnych zestawach ciągarniczy eh, to jest dokonuje
my zmiany stanu ich powierzchni przez usunięcie z nich uszko
dzonej warstwy oraz nadajemy tej powierzchni pierścienia (2)
kształt stożkowy o małym kącie wierzchołkowym a w miejscu
kształtu walcowego.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105439 (22) 96 10 14
6(51) B23P 9/02
(71) Zakład Urządzeń Chłodniczych
HIBERNATUS, Wadowice
(72) SkupińskiJan
(54) Głowica roztłaczająca
(57) Głowica ma korpus (1) w postaci tu lei z wewnętrzną
przegrodą (2), wydzielającą komorę (4) roboczą, w której umie
szczone są osiowo, w kolejności od wewnątrz na zewnątrz, kulka
(6) łożyskowa wewnętrzna, wałek (7) oporowy, kulka (10) łoży
skowa zewnętrzna i korek (11). W ścianie komory (4) roboczej
są przelotowe otwory (13) gniazdowe, w których umieszczone
są kulki (14) robocze, opierające się od wewnątrz o powierzch
nię boczną wałka (7) oporowego.

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 105452

(22) 96 10 16

6(51) B23P 9/00
B24B 33/02
(75) Sierpowski Radosław, Wrocław
(54) Przyrząd do honowania wewnętrznych
powierzchni cylindrycznych

(57) Przyrząd ma uchwyt (1), połączony giętkim wałkiem (2)
z tuleją (3), w którą wkręcony jest trzpień (4). Na trzpieniu (4)
osadzona jest śrubowa sprężyna (5), dociskana z jednej strony
moletowaną nakrętką (6), zaś z drugiej strony pierścieniem (7).
suwtiwie osadzonym na trzpieniu (4). Nad pierścieniem (7)
ułożyskowane są obrotowo ruchome uchwyty (9), zakończone
obejmami (10) ze ściernymi płytkami (11). Uchwyty (9) tworzą
widełki o zmiennym rozstawie pomiędzy ściernymi płytkami (11)
i są u dołu ukształtowane w korytka, mające poniżej osi (8)
skośnie ścięte dolne krawędzie i zaokrąglone naroża.

(1 zastrzeżenie)
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(22) 96 10 21

6(51) B25H 3/04
A47B 49/00
(75) Kozarzewski Robert, Warszawa; Tarnowska
Alicja, Warszawa
(54) Regał o dowolnej geometrii ustawienia pólek

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji re
gału o dowolnie regulowanym ustawieniu półek. Regał posiada
konstrukcję nośną, którą stanowi pionowy pręt (3), zamontowa
ny u dołu trwale w ławeczce (1), a u góry połączony z ostatnią z
półek (6). Każda z półek (6), utworzona z poziomego ramienia i
pionowego ramienia, połączonych ze sobą rozdzielnie, ma po
stać wygiętego kątowo ramienia. Jednym końcem półki (6)
osadzone są na pionowym pręcie (3), a drugim wsparte są o
podłoże (12), co zapewnia regałowi stabilność.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 106491 (22)97 05 05
6(51) B42D 5/04
(23) 97 0410MTK PROMEDIA
(75) Jamroz Jolanta, Dąbrowa Górnicza; Jamroz
Jacek, Dąbrowa Górnicza; Łyczkowska
Hanna, Katowice
(54) Kalendarz
(57) Kalendarz posiada prostokątną, poziomą planszę (1),
podzieloną poziomo na dwie części. Na całej długości górnej
części umieszczony jest graficzny element zdobniczy, a na
dolnej części zamocowane są obok siebie, w poziomie, trzy pliki
(2) miesięcznych kart kalendarzowych, połączonych ze sobą
wzdłuż górnych, poziomych krawędzi. Środkowy plik (2) zaopa
trzony jest w przezroczysty pasek poziomy (3) na którym zamo
cowany jest przesuwnie znacznik (4) w kształcie okienka o
kolorowych ramach.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105502 (22) 96 10 25
6(51) B42B 4/00
(75) Szlakowski Andrzej, Łódź; Kahicki Roman,
Łódź
(54) Urządzenie zszywające
(57) Urządzenie zszywające przeznaczone do łączenia zszywkami warstw papieru charakteryzuje się tym, że podajnik (4)
zszywek ma długość większą od długości korpusu (1) i jest
zamocowany do występów (2) korpusu, przy czym z jednej
strony podajnika (4) znajduje się dociskowa listwa (5) o długości
nieco mniejszej od długości podajnika (4), zamocowana wychylnie za pomocą dwóch łączników (6), których dolne części
są osadzone obrotowo na sworzniach zamocowanych do po
dajnika (4), a górne części łączników (6) są osadzone obrotowo
na sworzniach zamocowanych do dociskowej listwy (5). Ponad
to do dociskowej listwy (5) jest zamocowana sprężyna (9), której
koniec jest umocowany do podajnika (4).

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 106492 (22) 97 05 05
6(51) B42D 5/04
(75) Jamroz Jolanta, Dąbrowa Górnicza; Jamroz
Jacek, Dąbrowa Górnicza; Łyczkowska
Hanna, Katowice
(54) Kalendarz
(57) Kalendarz posiada prostokątną, pionową planszę (1),
podzieloną pionowo na dwie części. Na prawej części zamoco
wane są pionowo, jeden nad drugim, trzy pliki (2) miesięcznych
kart kalendarzowych, połączonych ze sobą wzdłuż górnych,
poziomych krawędzi. Środkowy plik (2) zaopatrzony jest w
przezroczysty pasek poziomy (3) na którym zamocowany jest
przesuwnie znacznik (4) w kształcie okienka o kolorowych ra
mach. Na lewej części planszy (1) umieszczony jest graficzny
element zdobniczy.
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U1(21) 105471 (22) 96 10 19 6(51) B43L13/00
(75) Budzyński Antoni F., Bydgoszcz
(54) Ploter do sterolitografii
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ploter do stereolitografii, przeznaczony do przyrostowego wytwarzania przed
miotów. Ploter charakteryzuje się tym, że suport prowadnicy
poprzecznej (4) z głowicą (3) napędzany jest za pomocą dwóch
śrub tocznych (7) lub jednego paska zębatego i połączony jest
z korpusem (2) plotera kablowodem (10), oraz tym, że w korpu
sie (2), wykonanym z polimerbetonu lub z granitu, znajdują się
okna podglądowe (9) oraz osłona (11), które umożliwiają obser
wację przestrzeni roboczej.

(4 zastrzeżenia)

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 106493 (22) 97 05 05
6(51) B42D 5/04
(75) Jamroz Jolanta, Dąbrowa Górnicza; Jamroz
Jacek, Dąbrowa Górnicza; Łyczkowska
Hanna, Katowice
(54) Kalendarz
(57) Kalendarz posiada prostokątną pionową planszę (1),
podzieloną pionowo na dwie części. Na lewej części zamoco
wane są pionowo, jeden nad drugim, trzy pliki (2) miesięcznych
kart kalendarzowych, połączonych ze sobą wzdłuż górnych,
poziomych krawędzi. Środkowy plik (2) zaopatrzony jest w
przezroczysty pasek poziomy (3) na którym zamocowany jest
przesuwnie znacznik (4) w kształcie okienka o kolorowych ra
mach. Na prawej części planszy (1) umieszczony jest graficzny
element zdobniczy.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105442 (22) 96 10 15
6(51) B60P 9/00
(71) PREXOR Sp z O.O., Częstochowa
(72) Orzechowski Janusz, Cichoń Józef, Rauch
Tomasz
(54) Naczepa do przewozu kontenerów
(57) Naczepa, przeznaczona do przewozu kontenerów wy
sokich, charakteryzuje się tym, że tworzące ramę (2) dwie podłużnice (3) mają w płaszczyźnie poziomej symetryczne zgięcia
(4) i w zagięcia w płaszczyźnie skośnej do powierzchni ramy (2).
W miejscu kończącym symetryczne zgięcia (4), podłużnice (3)
są ścięte na skos i połączone spawem (6).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105443 (22) 96 10 15
6(51) B60Q 1/00
(75) Ostrowski Ryszard, Ostrowiec Świętokrzyski
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(54) Sygnalizator świateł do pojazdów
mechanicznych
(57) Sygnalizator świateł informuje kierowcę o jeździe bez
włączonych świateł, a przy opuszczaniu pojazdu o ich zgasze
niu. Jazdę bez włączonych świateł sygnalizuje dioda koloru
zielonego. W drugim przypadku działa sygnalizacja akustyczna
i dioda koloru czerwonego. Sygnalizator jak na rysunku wyko
nany jest w formie pudełka plastikowego i ma wyprowadzone
trzy końcówki z przewodami, które umożliwiają podłączenie do
każdego pojazdu mechanicznego. Syganalizator świateł zwię
ksza bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz podnosi standard
wyposażenia samochodu.

(4 zastrzeżenia)
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U1(21) 105481 (22)9610 22 6(51) B62D 33/04
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
POLITEX, Poznań
(72) Politowicz Tomasz
(54) Samochodowa ściana działowa
(57) Z pierwszego z końców podstawy ramy (3) wychodzi
pierwszy odcinek prostopadły boku ramy (4), którego koniec
górny przechodzi łagodnym promieniem w pierwszy odcinek
górny boku ramy (5), nachylony w stronę środka ramy (1), po
czym łagodnie przechodzi w pierwszy odcinek skośny boku
ramy (6), wchodzący łagodnym łukiem w odcinek środkowy (7)
równoległy do podstawy ramy (3). Odcinek środkowy (7) scho
dzi łagodnym łukiem w drugi odcinek skośny boku ramy (8),
przechodzący łagodnie w drugi odcinek górny boku ramy (9).
Drugi odcinek górny boku ramy (9) przechodzi łagodnym pro
mieniem w drugi odcinek prostopadły boku ramy (10), który
przechodzi promieniem w dolny odcinek skośny ramy (11).
Dolny odcinek skośny ramy (11) przechodzi w podstawę ramy
(3), przy czym z części środkowej podstawy ramy (3) wychodzi
w dół półka (12), ponadto pierwszy odcinek górny boku ramy
(5) ma połączenie rurową poprzeczką poziomą (13) z drugim
odcinkiem górnym boku ramy (9). Powierzchnię, ograniczoną
pierwszym odcinkiem górnym boku ramy (5), drugim odcinkiem
górnym boku ramy (9) i pierwszym odcinkiem skośnym boku
ramy (6) oraz drugim odcinkiem skośnym boku ramy (8), odcin
kiem środkowym (7), rurową poprzeczką poziomą (13) i dwoma
odcinkami rurowymi krótkimi (14), wypełnia siatka (16). Powie
rzchnię, ograniczoną podstawą ramy (3) i rurową poprzeczką
poziomą (13) oraz pierwszym odcinkiem prostopadłym boku
ramy (4) i drugim odcinkiem prostopadłym boku ramy (10),
zamyka płyta (2).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 105874 (22) 96 10 17 6(51) B61D 17/08
(71) ZASTAL-WAGONY Sp. z o.o., Zielona
Góra
(72) Kwiatkowski Feliks, Kukuć Jan,
Lewandowska Dorota
(54) Ściana boczna wagonu samowyładowczego
(57) Ściana zbudowana jest z dolnej części (1) łączącej się
z dnem pudła uchylanej mechanicznie i górnej części (6) łączo
nej wahliwie z czołowymi ścianami pudła wagonu, która uchyla
się przy przechyle pudła wagonu siłą swej bezwładności i pod
naporem ładunku.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 105482 (22) 96 10 22 6(51) B62D 33/04
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
POLITEX, Poznań
(72) Politowicz Tomasz
(54) Samochodowa ściana działowa
(57) Z pierwszego z końców podstawy ramy (3) wychodzi
pierwszy odcinek prostopadły boku ramy (4), którego koniec
górny przechodzi łagodnym promieniem w pierwszy odcinek
górny boku ramy (5), nachylony w stronę środka ramy (1), po
czym łagodnie przechodzi w pierwszy odcinek skośny boku
ramy (6), wchodzący łagodnym łukiem w odcinek środkowy (7)
równoległy do podstawy ramy (3). Odcinek środkowy (7) scho
dzi łagodnym łukiem w drugi odcinek skośny boku ramy (8),
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przechodzący łagodnie w drugi odcinek górny boku ramy (9).
Drugi odcinek górny boku ramy (9) przechodzi łagodnym pro
mieniem w drugi odcinek prostopadły boku ramy (10), który
przechodzi promieniem w podstawę ramy (3). Pierwszy odcinek
górny boku ramy (5) ma połączenie rurową poprzeczką pozio
mą (11) z drugim odcinkiem górnym boku ramy (9). Podstawa
ramy (3) ma połączenie z odcinkiem środkowym (7) poprzez
dwa usytuowane równolegle względem siebie słupki (12). Po
wierzchnię ograniczoną pierwszym odcinkiem górnym boku
ramy (5), drugim odcinkiem górnym boku ramy (9) i pierwszym
odcinkiem skośnym boku ramy (6) oraz drugim odcinkiem skoś
nym boku ramy (8), odcinkiem środkowym (7), rurową poprze
czką poziomą (11) i dwoma słupkami (12), wypełnia siatka (13).
Powierzchnię, ograniczoną podstawą ramy (3) i rurową poprze
czką poziomą (11) oraz pierwszym odcinkiem prostopadłym
boku ramy (4) i drugim odcinkiem prostopadłym boku ramy (10),
zamyka płyta (2).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 106220 (22) 97 03 13
6(51) B62J 7/04
(23) 96 10 19 MTP Bicykl
(71) Spółdzielnia Inwalidów im.H.Derdowskiego,
Chojnice
(72) Miszewski Zbigniew, Gabryś Edward
(54) Bagażnik rowerowy
(57) Bagażnik rowerowy posiada, zamocowane nierozłącz
nie do ramy bagażnika (1), zaczepy pompki (3), służące do
osadzenia na nich pompki rowerowej.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105469
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(22)9610 21

6(51) B65D 1/26
A47J 47/18
B65D 85/72
(75) Rumiński Konrad, Kolonia Warszawska
(54) Pojemnik z rączką

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest pojemnik z rączką, która
jest elastycznym paskiem o przekroju prostokątnym, korzystnie
z tworzywa sztucznego mającym na końcach otwory, w których
mieszczą się cylindryczne części (2) czopów (3) mających po
zewnętrznej stronie krążki oporowe (4) oraz po wewnętrznej
stronie mniejsze krążki oporowe (5) ze ścięciami naprowadza
jącymi (6), których przedłużeniem są części cylindryczne, dys
tansowe (7), a następnie części cylindryczne (8) mieszczące się
w otworach zaczepów oraz zakończone krążkami oporowymi
wewnętrznymi (11).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 107237 (22) 97 10 28 6(51) B65D 90/04
(71) Fabryka Wagonów ŚWIDNICA S.A.,
Świdnica
(72) Jarecki Witold, Goldwasser Zbigniew,
Litwińczuk Antoni
(54) Kontenerowa listwa do mocowania
ładunków, zwłaszcza w kontenerach typu
SWAP BOX
(57) Kontenerowa listwa do mocowania ładunków, wykona
na z blachy i wyposażona w odpowiednie otwory (2) do moco
wania ładunku, ma w strefie każdego otworu przemoczenia (3)
w kształcie stożka ściętego o podstawie owalu opisanego na
otworze (2). Natomiast w strefie otworów (4) do mocowania
listwy do kontenera ma przemoczenie (5) w kształcie stożka
ściętego o podstawie okręgu, przy czym otwór (4) do mocowa
nia listwy leży w osi stożka ściętego przetłoczenia (5), a średnica
okręgu górnej podstawy wynosi od 2 do 3 średnic otworu (4) do
mocowania listwy. Wysokość przetioczeń (2, 3) wynosi do 5
grubości blachy, z której wykonana jest listwa, korzystnie dwie
grubości blachy.

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 107268 (22) 97 11 05 6(51) B65D 90/14
(71) Fabryka Wagonów ŚWIDNICA S.A,
Świdnica
(72) Studziński Dionizy, Zacirka Bogusław,
Koźbiał Stanisław, Litwińczuk Antoni
(54) Noga podporowa do kontenerów
wyposażonych w znormalizowane naroża
kontenerowe
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U1(21) 105465 (22) 96 10 18
6(51) B65G 1/02
(75) Grzybowski Leszek, Gdynia
(54) Profil nośny regałów
(57) Profil nośny zawiera korpus (1 ) o jednolitej cienkościen
nej budowie, który w przekroju poprzecznym ma zarys czworo
kąta z zaokrąglonymi narożami. Na jednym z boków ukształto
wane jest od wewnątrz odgięcie (2), tworzące na całej długości
korpusu (1) podłużną wprowadzającą szczelinę (3).

(3 zastrzeżenia)

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji nogi podporowej dla kontenerów wyposażonych w
znormalizowane naroża kontenerowe, które odpowiadałyby wy
mogom bezpieczeństwa i ułatwiały rozładunek kontenerów ze
środków transportu bez użycia urządzeń dźwigowych. Zostało
to rozwiązane w ten sposób, że do głowicy przestrzennie
ukształtowanej w formie kątownika przymocowana jest noga (7)
o regulowanej wysokości. Do górnej lub bocznej powierzchni
głowicy może być przymocowany wspornik (11), posiadający
na drugim końcu obejmę (12) i sworzeń (13). Głowica posiada
dwie wzajemnie prostopadłe powierzchnie (3) i (4), przylegające
do naroża kontenerowego, do którego mocowana jest za pomo
cą sworzni (5) i (6), osadoznych w głowicy.

(5 zastrzeżeń)

U1(21) 105472 (22) 96 10 21 6(51) B65G 19/18
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego
OMET, Sztum
(72) Tomaszewski Wiesław, Niedlich Henryk,
Ruta Tadeusz, Bielecki Jan, Vogel Henryk
(54) Cięgło mechanizmu posuwu górniczego
przenośnika zgrzebłowego

U1(21) 105464 (22) 96 10 18
6(51) B65G 1/02
(75) Grzybowski Leszek, Gdynia
(54) Profil nośny regałów

(57) Cięgło ma trzon (1) obustronnie zakończony uchami (2,
3) zawierającymi tuleje (4). Tuleja (4) ma cylindryczny odcinek
przelotowego otworu zakończony wlotami (6) o zarysie ściętych
stożków, zwróconych ku sobie mniejszymi podstawami. Two
rzące stożków wlotów (6) wraz z pobocznicą cylindrycznego
odcinka wpisane są w okrąg o promieniu zaczepionym we
wzdłużnej osi symetrii cięgła, zaś zewnętrzna ścianka tulei (4)
ma w tej osi odsądzenie zaopatrzone w obwodowe rowki zakrzy
wione po promieniu i oddalone od siebie na odległość większą
niż odległość wybrań (10). Tworząca kołnierz krawędź rowków
jest odkształcona do wnętrza wybrań (10) uch (2, 3).

(1 zastrzeżenie)

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji profilu,
którego korpus (1) o jednolitej cienkościennej budowie w prze
kroju poprzecznym ma zarys czworokąta z zaokrąglonymi naro
żami. Na jednym z boków ukształtowane jest do wewnątrz
odgięcie (2), tworzące na całej długości korpusu (1) podłużną
wprowadzającą szczelinę (3), zaś na jej przeciwległym boku, na
całej jego długości, wy prof ilowane jest we wzdłużnej osi symetrii
łukowe usztywniające wgłębienie (4).

(3 zastrzeżenia)

U1(21) 105455 (22) 96 10 15
6(51) B66D 1/02
(75) Rothgangl Erhard, Aulnay sous Bois, FR
(54) Wciągarka
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie niezawodnego
wysprzęglania układu ślimaka i ślimacznicy zarówno poprzez
przyciąganie jak i naciskanie elementu wysprzęglania ręczne
go.
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Zespół wysprzęglający stanowi pierwsza dwuramienna
dźwignia (19), przeznaczona do niezależnego działania ręczne
go, usytuowana wraz z osią obrotu poza obszarem, wyznaczo
nym przez dwie płaszczyzny prostopadłe do powierzchni moco
wania wciągarki i przechodzące - jedna przez oś obrotu
ślimacznicy, a druga przez oś obrotu zapadki, druga dwura
mienna dźwignia (24), przeznaczona do opcjonalnego działania
elektromagnetycznego, o osi obrotu pokrywającej się z osią
obrotu zapadki oraz przeznaczony do opcjonalnego działania
pneumatycznego siłownik (22,23), działający bezpośrednio na
zapadkę, przy czym opcjonalnie i oddzielnie montowane ele
menty, inicjujące wysprzęglanie pneumatyczne i wysprzęglanie
elektromagnetyczne usytuowane są przeciwległe, poza obsza
rem wyznaczonym przez wymienione dwie płaszczyzny, prosto
padłe do powierzchni mocowania wciągarki.

U1(21) 107236 (22) 97 10 28
6(51) B67B 3/18
(71) Fabryka Maszyn Spożywczych
PROSPOMASZ, Połczyn Zdrój
(72) Jasiul Kazimierz
(54) Głowica zakręcarki
(57) Głowica charakteryzuje się tym, że sprzęgło (12) mag
netyczne stanowią magnesy (7, 8) pierścieniowe, z których
magnes (7) usytuowany jest bezpośrednio w korpusie (2) gór
nym tulei (1) napędowej, a magnes (8) usytuowany jest w
korpusie (3) dolnym, nakręconym na tuleje (4) obrotową.
Rozwiązanie znajduje zastosowanie w zakręcarkach,
służących do nakręcania nakrętek na butelki.

(7 zastrzeżeń)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

U1(21) 105457 (22) 96 10 17
6(51) C02F1/40
(75) Patalas Aleksander, Poznań; Reimer
Martyna, Poznań
(54) Krata schodkowa do wstępnego oczyszczania
ścieków
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest krata schodkowa
do wstępnego oczyszczania ścieków, w ramie której osadzony
jest na stałe zespół schodkowych listew nieruchomych, a pomię
dzy nimi umieszczone są naprzemiennie analogiczne listwy
ruchome, tworzące zespół napędzany symetrycznie usytuowa
nymi po obu bokach kraty mechanizmami dźwigniowo-cięgnowymi. Każdy z tych mechanizmów posiada osadzony na końcu
wałka napędzającego (3) mimośród o dwóch czopach (4, 5), z
których jeden (4) związany jest przegubowo z płytą boczną (2)
zespołu listew ruchomych. Na drugim czopie (5) osadzana jest
również przegubowo końcówka cięgna (6) skierowanego po
skosie ku dołowi do przedniej części mechanizmu napędu.
Krata charakteryzuje się tym, że przednią część mecha
nizmu napędu stanowi wahacz (7), zamocowany przegubowo u
dołu ramy (1) i drugim końcem związany również przegubowo
z dźwignią dwuramienna (8), której jedno ramię połączone jest
z cięgnem (6), związanym z czopem (5) mimośrodu, a drugie
ramię z płytą boczną (2) zespołu listew ruchomych.

(1 zastrzeżenie)

83

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 105446 (22) 9610 16 6(51) C10B 39/14
(75) Malcher Jacek, Zabrze; Płaczek Krzysztof,
Zabrze
(54) Wóz gaśniczy koksu
(57) Wóz gaśniczy koksu, zawiera na zestawach kołowych
ramę, na której umieszczony jest pojemnik koksu, przy czym
pojemnik (3) jest szczelny i posiada od strony zrzutni koksu
spustowe klapy (4), a na bocznych zewnętrznych ścianach
posiada kolektory wlewowe wody (5) połączone z kolektorami
dolnymi usytuowanymi na dnie pojemnika (3) i zakończonymi
dyszami.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO

U1(21) 105487 (22) 9610 23 6(51) D06F 37/20
(71) POLAR SA, Wrocław
(72) Pawlus Mieczysław
(54) Nóżka regulacyjno-amortyzująca do
urządzeń drgających
(57) Nóżka, składająca się ze śruby (1) z kołnierzem (2) oraz
osadzonego na kołnierzu (2) krążka gumowego (3), charakte
ryzuje się tym, że krążek (3) ma w dolnej części kuliste wybranie,
współosiowe ze śrubą (1), przy czym promień (R) kulistego
wybrania (5) jest większy od promienia (r) elastycznego krążka
(3). Śruba (1) i kołnierz (2) wykonane są w całości z jednorod
nego materiału, a kołnierz (2) śruby (1) jest około 2,8 raza
większy od średnicy zewnętrznej gwintu śruby (1).
Dla lepszego zespolenia gumy krążka (3) z kołnierzem
(2) w kołnierzu (2) mogą być wykonane otwory (4). Nóżka
umożliwia lepsze tłumienie drgań urządzeń drgających.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE
ZESPOLONE

U1(21) 105483 (22) 96 10 24
(75) Doliwa-Falkowski Andre,
Trans-en-Provense, FR
(54) Osadnik ścieków

6(51) E03F 5/10

( 5 7 ) Osadnik ścieków składa się z jednolitego zbiornika (1)
o jajowatym kształcie, wewnątrz którego znajduje się filtr (3) oraz
element wprowadzający ścieki (2). Na szczycie czaszy zbiornika
znajduje się właz z kielichowym kołnierzem (8) oraz dwa półcylindryczne występy (9a) i (9b), w których odpowiednio umiesz
czony jest otwór wlotowy z kołnierzem (10) i otwór wylotowy z
kołnierzem (11). Kosz (12) filtra (3) po stronie przeciwnej do
wlotu cieczy ma usytuowane otworki filtracyjne (14). Element
wprowadzający ścieki (2) ma kształt płaskiej dyszy, rozszerzają
cej się ku dołowi i skierowany jest wylotem pionowo w dół, zaś
jego tylna ścianka jest załamana przy wylocie ścieków pod
kątem a i skierowana do środka zbiornika.

(7 zastrzeżeń)
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U1(21) 105474 (22)96 1021
6(51) E04B 1/78
(75) Nowakowski Jerzy Jan, Ostrołęka; Kur
Tadeusz, Ostrołęka; Obuchowicz Józef,
Ostrołęka
(54) Wkładka termoizolacyjna

U1(21) 107238 (22)9710 30 6(51) E04D 13/064
(71) Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o., Buk
(72) Szymczak Dariusz, Samól Tadeusz, Piasny
Mariusz, Rzepka Bogumił
(54) Rynna dachowa

(57) Przedmiotem wzoru jest wkładka termoizolacyjna, zwła
szcza do ocieplania w budownictwie. Wkładka posiada postać
zbliżoną do ostrosłupa ściętego o kształcie przystosowanym do
gabarytów wolnych komór wewnętrznych pustaków budowla
nych, przy czym wielkość (A) do (Ai) i (B) do (Bi) stanowi stożek
technologiczny. Wkładka stanowi wygodny i pewny technologi
cznie element ocieplający o dużym stopniu izolacyjności termi
cznej i jest wykonana ze styropianu lub innego materiału pian
kowego.

(57) Rynna dachowa charakteryzuje się tym, że obrzeże
tylne (2) w kształcie odcinka (4) skierowanego skośnie do wnę
trza osnowy (1), połączonego łukiem (5) z osnową (1), ma na
końcu zgrubienie (6), a obrzeże przednie (3) ma kształt przybli
żony do wydłużonej litery C, której górna część jest połączona
łukiem (7) z osnową (1) i ma zgrubienie (8), a ponadto tym, że
osnowa (1 ) jest zaopatrzona po obu stronach w wypusty (9,10),
usytuowane na wysokości obrzeża tylnego (2) i obrzeża prze
dniego (3).

(1 zastrzeżenie)

(/ zastrzeżenie)

U1(21) 105445 (22) 96 10 17
6(51) E04B 2/56
(71) DOMSTAL SA Centrostal Bydgoszcz
Group, Bydgoszcz
(72) Gaca Eugeniusz, Kufel Ryszard, Czerwiński
Zdzisław
(54) Zintegrowany, szkieletowy, lekki, stalowy
system z profili cienkościennych, zwłaszcza
w konstrukcjach ścian, stropów i dachów
(57) Istota wzoru użytkowego polega na tym, że profile cien
kościenne ukształtowane są w elementy konstrukcyjne ścienne
(1) z otworami okiennymi (4) i otworami drzwiowymi lub elemen
ty dachowe, których przekrój dobiera się indywidualnie na pod
stawie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych. Elementy
ścienne (1) lub dachowe połączone są za pomocą specjalnych
łączników w konstrukcje przestrzenne. Przedmiot wzoru użytko
wego może znaleźć szerokie zastosowanie w budownictwie.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105479 (22) 96 10 22
6(51) E06B 5/00
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
SA, Bielsko-Biała
(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Dorzak
Maciej, Adamaszek Krzysztof, Żurawski
Andrzej
(54) Drzwi dymoszczelne z ościeżnicą
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego są drzwi dymoszczel
ne z ościeżnicą, przeznaczone dla pomieszczeń laboratoryj
nych i innych, w budynku, w których może powstać zadymienie
w czasie trwania procesu technologicznego.
Drzwi dymoszczelne z ościeżnicą mają ościeżnicę (1 ) w
formie kształtownika o poprzecznym, prostokątnym przekroju,
którego zewnętrzny krótszy bok ma na dwóch dłuższych bokach
ościeżnicy i na jej górnym, krótszym boku osadzony występ (4),
którego krótszy bok przedłużony jest ścianką (5), zaś w występie
(4) osadzona jest elastyczna uszczelka (6), natomiast pomiędzy
płytą wewnętrzną (7) i zewnętrzną (8) na dwóch dłuższych
bokach i górnym boku jest występ (11), skierowany na zewnątrz.
Pomiędzy płytą wewnętrzną (7) i zewnętrzną (8) drzwi osadzono
trwale przelotowe kształtowniki (12) i kształtownik dolny (13), a
w nich, poprzez uszczelkę (14), szyby ognioodporne (15), przy
czym od spodu w kształtowniku dolnym (13), w wycięciu (16),
osadzono przesuwny mechanizm uszczelniający (17), przesu
wany w kierunku progu poprzez popychacz (18), zamontowany
bezpośrednio w mechanizmie uszczelniającym (17).

(7 zastrzeżenie)
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U1(21) 105461 (22) 96 10 18 6(51) E21D 21/00
(71) Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM Sp. z
o.o., Polkowice
(72) Kuchta Piotr, Stojke Leszek, Szczepański
Mariusz, Bryja Zbigniew, Mróz Janusz
(54) Szczęka głowicy kotwi rozprężnej
(57) Poprzeczne żebra (9) części środkowej (7) szczęki są
połączone nadlewami (10), rozmieszczonymi w dwóch rzędach,
dotykających do siebie w miejscu styku z górną częścią (6).
Rzędy nadlewów (10) są usytuowane w kształcie litery V, której
ramiona są względem siebie rozchylone w kierunku dolnej
części (8) szczęki. Nadlewy (10) posiadają kształt ostrosłupa o
podstawie trójkątnej.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105460 (22) 96 10 18 6(51) E21D 21/00
(71) Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM Sp. z
o.o., Polkowice
(72) Kuchta Piotr, Stojke Leszek, Szczepański
Mariusz, Bryja Zbigniew, Mróz Janusz
(54) Szczęka do głowicy rozprężnej kotwi
górniczej
(57) Na poprzecznych żebrach (12) końcowej części (11)
szczęka ma nadlewy (13) ułożone w dwóch rozbieżnych wzglę
dem siebie rzędach w kształcie litery V. Nadlewy (13) posiadają
kształty ostrosłupów o podstawach trójkątnych, które łączą się z
powierzchniami czołowymi leżących wyżej poprzecznych żeber
(12). W dolnej części (10) dwa boczne podłużne żebra (15) są
dłuższe od środkowego żebra (14) i dolnymi końcami łączą się
z górną krawędzią najbliższego poprzecznego żebra (12) koń
cowej części (11).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105473 (22) 96 10 21 6(51) E21F17/18
(71) Przedsiębiorstwo
Produkcyino-Usługowo-Wdrożeniowo-Handlo
we CARBONEX Sp.z o.o., Katowice
(72) Kaczmarczyk Edward, Giel Roman
(54) Obudowa urządzenia do radiowego
sterowania kombajnem
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest, wykonana w
kształcie walca, obudowa odbiornika do radiowego sterowania
kombajnem górniczym, zwłaszcza do odbiornika o iskrobezpiecznych wyjściach. Obudowa wykonana jest w ten sposób, że
ścianka tylna, stanowiąca część konstrukcji wewnętrznej, wyko
nana jest z materiału izolacyjnego (1) oraz metalowego pierście
nia (3). Złącze wyjściowe (2) obwodów iskrobezpiecznych i
złącze (9) obwodów nieiskrobezpiecznych przymocowane są
do płytki izolacyjnej (1) w taki sposób, że zapewnione są odstę
py izolacyjne pomiędzy złączami oraz pomiędzy złączami, a
obudową.

(1 zastrzeżenie)
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DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1(21) 105440 (22)96 10 14
6(51) F01N 3/24
(71) DCL Trading Co. Sp. z o.o., Lubin
(72) Świątek Marek
(54) Tłumik z katalizatorem spalin
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest tiumik z kataliza
torem spalin do pojazdów samochodowych z silnikiem wysoko
prężnym. Tłumik charakteryzuje się tym, że korpus składa się z
dwóch części walcowych (1 a, 1 b), które z jednej strony zamknię
te są denkami (2, 3), a z drugiej strony ich obrzeża mają na
obwodzie kołnierze (4,5). Pierwsza część walcowa (1 a) korpusu
stanowi komorę rozprężną (6), a druga część walcowa (1b)
korpusu, komorę tłumiącą (8). W komorze tłumiącej (8) prze
strzeń wypełniona elementami tłumiącymi (10) znajduje się od
strony denka (3), a od strony kołnierza (5) jest wolna przestrzeń,
której długość wzdłuż osi tiumika odpowiada co najmniej gaba
rytom katalizatora spalin (15), który osadzony jest w sposób
trwały w tarczy (16), a która z kolei usytuowana jest pomiędzy
obu częściami walcowymi (1 a, 1 b) korpusu. Obie części walco
we (1a, 1b) korpusu, tarcza (16) i usytuowane pomiędzy nimi
uszczelki (17,18) są łączone poprzez kołnierze (4, 5) w sposób
rozłączny.

U1(21) 105478 (22) 96 10 22 6(51) F16B 19/08
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków
Organizacyjno-Technicznych PREBOT,
Radom
(72) Baryłkiewicz Janusz, Działak Wiktor, Sadal
Józef, Kozdrach Zdzisław, Cierpisz Jan
(54) Nit rurkowy z mikrodrukiem
(57) Nit rurkowy z mikrodrukiem służy do łączenia zdjęć
fotograficznych z okładką dowodu osobistego lub paszportu
oraz wszelkich odpowiedzialnych połączeń plastyków, folii, kar
tonu i papieru. Nit uniemożliwia dokonywanie fałszerstwa przez
podmienianie np. zdjęć, dokumentów, ponieważ po wyjęciu nita
z dokumentu ulega trwałemu zniszczeniu, a każdy inny, założo
ny podobny nit, jest łatwy do identyfikacji autentyczności. Nit
składa się z tulejki stożkowej lub walcowej (1), a na końcu
posiada wywinięty kołnierz (2) po promieniu R, na którym znaj
duje się na obwodzie łuku zewnętrzna powierzchnia krzywizny
(3), zaopatrzona w trwały mikrodruk (4), składający się z liter,
cyfr i znaków

(1 zastrzeżenie)

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 105454 (22) 96 10 16 6(51) F16L 11/12
(71) Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego
MASKPOL SA, Panki
(72) Ziarno Józef, Karcz Władysław
(54) Termoizolacyjny wąż przepływowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
ogrzewanego, elastycznego, termoizolacyjnego węża przepły
wowego do transportu cieczy kriogenicznych, zapewniającej
jego prawidłową sprawność cieplną.
Istota rozwiązania polega na tym, że zewnętrzna powło
ka wewnętrznego przewodu (1) o zróżnicowanej zbieżności,
posiadającego właściwości elastyczne zawiera spirale grzejne,
wewnętrzną (2) i zewnętrzną (3) przedzielone izolacjątermiczną
(4, 5), zaciśnięte spiralnie nitką (6).

(1 zastrzeżenie)
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U1(21) 105463 (22) 96 10 18
6(51) F17D 3/00
(75) Szumski Maciej, Białystok
(54) Tarcza prostownicy strumienia płynów
(57) Wzór użytkowy przedstawia tarczę, charakteryzującą
się zmniejszeniem strat ciśnienia przepływu przez prostownicę
oraz poprawą jej funkcji prostowniczych. Istota tarczy (1) polega
na tym, że krawędzie (3) otworów (2), wykonanych w tarczy (1),
od strony wlotowej strumienia, są zaokrąglone.

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105462 (22) 96 10 18
6(51) F17D 3/00
(75) Szumski Maciej, Białystok
(54) Prostownica strumienia gazu
(57) Prostownica charakteryzuje się zwiększonym polem
przepływu gazu, mniejszym spadkiem jego ciśnienia oraz wy
ższą zdolnością niwelowania wirów Istota wzoru polega na tym,
że zewnętrzna średnica tarcz (3), usytuowanych w kanale prze
pływowym (1), jest większa od średnicy kanału (1).

(1 zastrzeżenie)

U1(21) 105493 (22)9610 25
6(51) F17D 3/00
(75) Szumski Maciej, Białystok
(54) Prostownica strumienia gazu
(57) Wzór użytkowy przedstawia prostownicę o wyższych
parametrach eksploatacyjnych. Istota prostownicy polega na
tym, że pomiędzy tarczami (3,4,5) usytuowane są cienkościen
ne tuleje dystansowe (6), a na zewnętrznej powierzchni przewo
du zamocowane są poprzecznie korzystnie trzy kołki oporowe
(7). Końce kołków wprowadzone są do kanału przepływowego
przewodu rurowego, stykając się z zawnętrzną tarczą (5) zespo
łu. Z drugiej strony zespołu tarcz, w płaskiej powierzchni (8)
kołnierza (9) przewodu rurowego, wykonane są korzystnie trzy
otwory (10), w których zamocowane są regulowane elementy
oporowe (11).

(2 zastrzeżenia)
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U1(21) 105485

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(22)9610 23

6(51) F27D 3/12
C21C5/00
(71) Kooperacja POLKO Sp. z o.o., Mikołów
(72) Homa Damian, Pilarz Andrzej, Majchrzak
Ryszard
(54) Urządzenie do dozowania ilości i jakości
składników do ciekłego metalu
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rurociągu chłodzącym o dużych średnicach, mający zastosowa
nie szczególnie w elektrowniach cieplnych i innych urządze
niach chłodniczych, posiadający szczelinowy element rurowy w
strefie styku sit, oddzielających elementy czyszczące od me
dium. Element rurowy (4) w strefie szczelin (6) połączony jest
szeregiem równoległych rurociągów (7) z kolektorem (8), mają
cym połączenie z odsysaczem (9).

(2 zastrzeżenia)

(57) Urządzenie do dozowania ilości i jakości składników do
ciekłego metalu w trakcie jego wytopu składa się ze stojaka (26),
wyposażonego w mechanizm (27) regulacji wysokości z centrycznie osadzonymi pierścieniami (23, 24), umożliwiającymi
odpowiednie nachylenia urządzenia. Do stojaka (26), poprzez
mechanizm (27) i pierścienie (23,24) oraz konstrukcję, przymo
cowana jest szyna prowadząca (1 ), wyposażona w podpierającą
rolkę (20), ograniczniki (19a, 19b), rolkowy łańcuch i uchylną
osłonę (21). Na szynie prowadzącej (1) osadzony jest wózek (2),
wyposażony w zespół kół łańcuchowych (7), łańcuch rolkowy
(8), silnik (5) z przekładnią (4), na osi której zamontowane jest
koło łańcuchowe, napędzające poprzez łańcuch (8) i zespół kół
(7) wózek (2), poruszający się na swym układzie jezdnym. Na
wózku (2) znajduje się zacisk (10), w którym osadzona jest
luneta (11), do której z jednej strony podłączony jest gumowy
wąż (12), dostarczający odpowiedniego medium, ado drugiego
końca podłączona jest rurowa lanca (13), zakończona odpo
wiednią dyszą (15), chronioną stosownym materiałem żarood
pornym.

(1 zastrzeżenie)
U1(21) 105495 (22) 96 10 24
6(51) F28G 1/12
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu
Technicznego POSTEOR Poznań Sp. z o.o.,
Poznań
(72) Banasiak Tadeusz
(54) Urządzenie do oddzielania od medium
chłodzącego elementów czyszczących rurki
wymienników ciepła, zwłaszcza skraplaczy
pary
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do od
dzielania od medium chłodzącego elementów czyszczących
rurki wymienników ciepła, zwłaszcza skraplaczy pary, mające
zastosowanie szczególnie w elektrowniach cieplnych i innych
urządzeniach ciepłowniczych. Urządzenie, stanowiące człon
rurociągu chłodzącego, posiadający rurowy korpus, którego
prześwit przegradzają ukośnie dwa ruchome, obrotowo osadzo
ne sita, w położeniu przegradzającym korpus, tworzące w wido
ku z boku literę "V", otwartą od strony medium, zaś ich krawędzie
spływowe z drugiej strony oparte są o wychwytacz, charakte
ryzuje się tym, że wychwytacz ma postać przegrody (3), o którą
oparte są powierzchnie sit (2) i elementu rurowego (4), usytuo
wanego przed przegrodą (3) w takiej odległości, że prześwit (L)
między obrysem elementu rurowego (4), a powierzchnią spły
wową sit (2) jest nieco większy niż średnia kulek (5), przy czym
element rurowy (4), od strony przegrody (3), ma szczeliny (6) i
połączony jest z odsysaczem.

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 105494 (22) 96 10 24
6(51) F28G1/12
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu
Technicznego POSTEOR Poznań Sp. z o.o.,
Poznań
(72) Banasiak Tadeusz
(54) Zespół do odprowadzania elementów
czyszczących rurki wymienników ciepła w
rurociągu chłodzącym o dużych średnicach
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół do odpro
wadzania elementów czyszczących rurki wymienników ciepła w
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U1(21) 105438 (22) 96 10 15 6(51) F41B 15/04
(75) Borzęcki Adam, Warszawa; Zegarski
Sławomir, Warszawa
(54) Obudowa urządzenia paraliżującego
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mocujących osadzonych w otworach (8) przy narożach i w
gniazdach wewnątrz drugiej ścianki.

(4 zastrzeżenia)

(57) Obudowa ma kształt litery U, której jedno ramię stanowi
uchwyt (2) z otworem na wyłącznik (3) na zagięciu tego ramie
nia. Na płaskiej ściance poprzecznej po zewnętrznej stronie
drugiego ramienia litery U są przy obu brzegach otwory na
elektrody (1), a między nimi jest wybranie (51), w obu wygię
ciach, którego są otwory na bezpieczniki (5). Uchwyt (2) na
ściance poprzecznej od strony drugiego ramienia ma wyprofilo
wanie (4) na palce, a w zagięciu litery U nad uchwytem (2) jest
miejsce wklęsłe z otworem na wyłącznik (3). Na drugim ramieniu
litery U jest zamocowana wsuwka (6), a uchwyt (2) ma otwór (7')
na baterie z pokrywą zaopatrzoną na jednym końcu w zaczep,
a na drugim - w występy usytuowane w prowadnicach na
wewnętrznej stronie ścianki uchwytu (2). Dłuższe boki pokrywy
są oparte o wycięcia (11) ścianki przy otworze (7'). Obudowa
ma dwie równoległe ścianki w kształcie litery U przechodzące
na brzegach pod kątem prostym w połówki ścianek poprze
cznych łączone za pomocą uskoku wzdłuż brzegu wciśniętego
w wycięcie wzdłuż brzegów drugiej połówki oraz elementów

DZIAŁ G

FIZYKA
U1 (21) 105477 (22) 96 10 22 6(51) G01M 17/06
(71) BEST PRODUCTS Sp. z.o.o. j.v., Poznań
(72) Rohowsky Karl-Heinz
(54) Urządzenie do wykrywania luzów w
przegubach pojazdów mechanicznych

trycznie na wspólnym boku zewnętrznego czworokąta, naprze
ciw napędowych siłowników (8, 9).

(2 zastrzeżenia)

(57) Urządzenie posiada stałą podstawę oraz umieszczoną
nad nią płytę pomiarową, wspartą na elementach podporowych,
zaopatrzoną w nakładki ślizgowe, na której to płycie spoczywa
koło pojazdu. Płyta jest przestawna poziomo względem podsta
wy pod wpływem dwóch siłowników napędowych, których kor
pusy są osadzone obok siebie na podstawie, a ich tłoczyska są
związane przegubowo z płytą pomiarową za pośrednictwem
wychylnych dźwigni dwuramiennych.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że elementy podpo
rowe stanowi rama (6), osadzona w podstawie (1), w której to
ramie (6) są zamocowane liczne ślizgowe nakładki (7). Rama (6)
ma postać dwóch czworokątów, rozmieszczonych jeden w dru
gim i posiadających jeden wspólny bok oraz usytuowana jest
tak, że zewnętrzny czworokąt rozmieszczony jest na obrzeżach
podstawy (1), a wewnętrzny czworokąt jest rozmieszczony cen-

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1(21) 105504 (22) 96 10 25 6(51) H01H 85/20
(71) Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy,
Kraków
(72) Szajta Janusz, Gawin Zygmunt,
Klepaczka Andrzej

(54) Wkładka fazowa do podstaw
bezpiecznikowych niskiego napięcia
(57) Wkładka fazowa składa się z dwóch noży uziemiającego
(1) i izolacyjnego (2) połączonych ze sobą łącznikiem (3) i
zaczepem (4) do mocowania uchwytu manipulacyjnego za po
mocą nitów (5). Jedno z połączeń następuje za pomocą śruby
(7), w którą wprowadza się końcówkę kablową (8), na którą
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nakłada się podkładki (9, 10) zbezpieczające przed odkręce
niem nakrętkę (11).

(1 zastrzeżenie)

91

Dźwignie przednia i tylna (2) mają kształt wycinka pier
ścienia kołowego, przy czym dźwignia przednia ma wycięcie, w
którym usytuowany jest wolny koniec sprężyny (10), osadzonej
na bolcu (11) zamocowanym w cięgnie (3).

(2 zastrzeżenia)

U1(21) 107273 (22)971107
6(51) H02G 7/08
(71) Instytut Energetyki (Zakład Doświadczalny
Białystok), Warszawa
(72) Matyjaszek Marian, Aleksiejczuk Mirosław,
Niescierewski Eugeniusz
(54) Uchwyt do napinania przewodów
(57) Uchwyt charakteryzuje się tym, że posiada dwie szczęki
górne (5) osadzone obrotowo na sworzniach (8), łączących je
odpowiednio z dźwignią przednią oraz dźwignią tylną (2). W
każdej szczęce górnej (5), mającej dwie powierzchnie docisko
we w kształcie rowków cylindrycznych (13, 14) z nacięciami,
wykonany jest nieprzelotowy otwór, w którym umieszczone są
sprężyna dociskowa (15) i kulka ustalająca (16), wchodząca w
stożkowe wgłębienia (17) nakładki (18) zamocowanej na sworz
niach (8) szczęk górnych (5). Powierzchnia dociskowa szczęki
dolnej (4) ma kształt rowka pryzmowego (12) z nacięciami.
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SPROSTOWANIE
Wzór użytkowy nr W. 107847 został ogłoszony jako zgłoszenie wynalazku
nr P.306323 w BUP nr 13/96 w dniu 24.06.1996 r.
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