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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o 
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) - dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego" 
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" 
podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 29 ust. 1 
zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów 
użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane: 
-symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, 
-numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- 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 $ię 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 f rysunki oraz sporządzać z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy - zgłaszać dď Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód unie

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

należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: 
Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, A1. Niepodległości 188. 

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

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

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

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

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

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - A1. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 11 maja 1998 r. Nr 10 (636) Rok XXVI 

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

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

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

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

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

publikacji) 

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

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



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 324020 (22)96 0619 6(51) AOIC 7/08 
A01C7/12 

(31) 95 19522229 (32)95 06 20 (33) DE 
(86) 96 0619 PCT/DE96/01079 
(87) 97 0109 WO97/00603 PCT Gazette nr 03/97 
(71) HORSCH MASCHINEN GMBH, 

Schwandorf, DE 
(72) Horsch Michael 
(54) Urządzenie siewne z modułowym 

przyrządem dozującym 
(57) Urządzenie siewne do dozowanego wydawania mate

riału siewnego, nawozów lub tp. charakteryzuje się tym, że 
przyrząd dozujący zawiera jeden lub szereg wymiennych bęb
nów z przegrodami (17) obudowa (16) przyrządu dozującego, 
przyjmująca bęben z przegrodami, jest ukształtowana w osio
wym kierunku po obu przeciwnych stronach czołowych syme
trycznie w odniesieniu do umieszczenia napędu, łożyskowania, 
zestawienia przyrządu dozującego i zawiera wyjmowalny wał 
(18); obudowa (16) jest ukształtowana jako bezłożyskowa i 
sprzężony jest z nią co najmniej jeden zespół napędowy (22) z 
łożyskowaniem i/lub co najmniej jeden zespół łożyskowy (24) i 
wał (18), ukształtowany jako wał wtykowy (28), jest ułożyskowa-
ny w zespole (zespołach) napędowym (napędowych) i/lub łoży
skowej (łożyskowych), a zespół napędowy i/lub łożyskowy jest 
ukształtowany jako nasadzany, nakręcany lub tp. 

(8zastrzeżeń) 

A1(21) 316801 (22) 96 10 30 6(51) A01G 5/02 
(75) Karpik Stanisław, Koszalin 
(54) Sposób trwałej ekspozycji żywych roślin 
(57) Jako bazę hodowlaną stosuje się metalowy koszyk ażu

rowy, w którym oczka mają kształt dowolnej figury płaskiej i 
mieszczą się w prostokącie o wymiarach 6x12 cm. Dno i boki 
ażurowego koszyka wykłada się warstwą mchu o grubości od 3 
do 7 cm. Po wyłożeniu mchem kosz wypełnia się ziemią ogro
dową i sadzi ukorzenioną, wcześniej wybraną roślinę ozdobną. 
Tak przygotowany koszyk ustawia się lub zawiesza na stano
wisku ekspozycyjnym, umieszczonym na otwartym terenie 
wystawowym. Powyższy sposób umożliwia sporządzenie trwa
łej, mającej 5 do 8 miesięcy, ekspyzycji żywych roślin ozdob
nych na terenach otwartych, takich jak: wystawy, targi, ulice, 

skwery czy tereny rekreacyjne. Ekspozycja jest mało praco
chłonna i nie wymaga stałej pielęgnacji. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 324223 (22)97 0417 6(51) AOIM1/20 
(31) 96 633335 (32) 96 0417 (33) US 
(86) 97 0417 PCT/US97/06404 
(87)971023 W097/38576 PCT Gazette nr 45/97 
(7l) S.C JOHNSON & SON, INC, Racine, US 
(72) Gatzemeyer John J., Corba Robert E., 

Demarest Scott W., Gerrits Nicholas M. 
(54) Fumigator elektryczny 
(57) Fumigator (10) ma być używany z usytuowanymi piono

wo lub poziomo, zamontowanymi w ścianie gniazdkami elektry
cznymi, jak również z gniazdkami montowanymi w poziomych 
pulpitach, zawsze bez konieczności stosowania w fumigatorze 
ruchomych części. Uzyskiwane jest to przez kąt wtyku elektry
cznego względem osi wzdłużnej C-C szybu (14) zawartego w 
korpusie (12) fumigatora, z którego wylotu (16) aktywny składnik 
jest wyrzucany przez reakcję chemiczną. Zastosowanie modu
łowego zespołu grzejnego pomaga w umożliwieniu ekonomicz
nego wytwarzania tak, że fumigator może być wytwarzany dość 
tanio, by był urządzeniem jednorazowego użytku, z samoczyn
nie wyłączającym się elektrycznie uaktywnianym elementem 
grzejnym jednorazowego użytku. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 324183 (22)960612 6(51) A01M 23/24 
(31)95 9502253 (32)95 0621 (33) SE 
(86) 960612 PCT/SE96700771 
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(87) 97 01 09 WO97/00607 PCT Gazette nr 03/97 
(75) Hansson Goran, Linneiyd, SE 
(54) Pułapka na małe zwierzęta, zwłaszcza 

szczury i myszy 
(57) Pułapka na małe zwierzęta, zwłaszcza szczury i myszy, 

służy do chwytania i uśmiercania tych zwierząt, wyposażona jest 
w korpus (1) i w zacisk, obracający się dokoła poprzecznej, 
poziomej osi (5), napięty sprężyną (4), zwalniany przez zespół 
zwalniający i przemieszczający się od położenia, w którym 
pułapka jest załadowana przynętą, do położenia końcowego, w 
którym zacisk uderza i uśmierca zwierzę. Zacisk stanowi prze
dłużenie osi (5), dokoła której się obraca i jest zaopatrzony w 
krótkie ramiona (2) i w długie ramiona (3). Sprężyna (4) jest 
przymocowana z jednej strony do części krótkiego ramienia (2) 
zacisku, a z drugiej strony do korpusu (1), przy czym linia, 
łącząca oba miejsca mocowania sprężyny (4), biegnie przez oś 
(5) zacisku lub w jej pobliżu, a sprężyna w położeniu początko
wym nie wywiera siły albo wywiera nieznaczną tylko siłę na 
zacisk w kierunku jego położenia końcowego. Zespół zwalnia
jący jest przymocowany obrotowo do korpusu (1) za pomocą 
osi (7) i składa się z pojemnika (12) dla przynęty i przykrywki (6) 
oraz z ramienia (10), naciskającego na krótkie ramię (2) zacisku 
po uniesieniu przykrywki (6) przez zwierzę. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 324264 (22)960619 6(51) A01N 25/12 
A01N 25/14 

(31)95 494641 (32)95 0623 (33) US 
(86) 96 06 19 PO7US96/10581 
(87) 97 0109 WO97/00608 PCT Gazette nr 03/97 
(71) E.LDU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY, Wilmington, US 
(72) Brown Philip Alexander, Pugh Luann 

Marshall 
(54) Jednorodne mieszaniny granulatów 

pestycydowych 
(57) Jednorodna mieszanina dwu lub więcej grup starych 

granulek o cylidrycznym kształcie, o zasadniczo jednakowej 
średnicy i o długości w każdej grupie odpowiadającej nie więcej 
niż 8 średnicom, przy średniej długości odpowiadającej 1,5 - 4 
średnicom, przy czym średnica granulek różni się nie więcej niż 
o 30% pomiędzy różnymi grupami. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 324167 (22)9606 27 6(51) A01N 63/00 
A01N 63/02 

C12N 1/14 
C12P 1/04 

(31) 95 60000543 (32) 95 06 27 (33) US 
(86) 9606 27 PCT/US96/10959 
(87) 970116 WO97/01282 PCT Gazette nr 04/97 

(71) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, 
US 

(72) Manker Denise G, Liu Chi-Li, Macmullan 
Anita M. 

(54) Nowa substancja pestycydowa Bacillus 
thuringiensis 

(57) Przedmiotem wynalazku jest nowa substancja posiada
jąca aktywność pestycydową, zwłaszcza wobec szkodliwych 
owadów z rzędu chrząszczy oraz sposób jej otrzymywania. 
Wynalazek obejmuje ponadto kompozycję pestycydową zawie
rającą substancję i nośnik pestycydowy, jak również sposób 
stosowania kompozycji pestycydowych do zwalczania szkodni
ka oraz sposób otrzymywania zmutowanego szczepu Bacillus. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 316771 (22)9610 29 6(51) A23L1/31 
(71) STASTNDC POLSKA Sp. z o.o., 

Niepołomice 
(72) Zibusch Walter 
(54) Sposób wytwarzania szynki formowanej z 

części anatomicznej półtuszy wieprzowej 
(57) Sposób polega na tym, że z całej szynki wieprzowej bez 

kości wykrawa się mięsień anatomiczny tak, aby był otoczony 
równą warstwą tłuszczu, następnie poddaje się go peklowaniu 
i masowaniu w znany sposób, po czym tak spreparowany mię
sień formuje się w kształt kuli, zanurza w roztworze wodnym 
karmelu ziemniaczanego, po czym prasuje, a następnie podda
je wędzeniu i gotowaniu w znany sposób. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 322982 (22)971104 6(51) A23L1/317 
(31) 96 96203097 (32) 96 11 06 (33) EP 
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 

Vevey, CH 
(72) Bodenas Lars Goeran, SE; Halden Jonas 

Peter, CH; Olsson Kjell, SE 
(54) Wytwarzanie mięsa zawierającego okrawki 

mięsa i produkt mięsny 
(57) Sposób wytwarzania mięsa zawierającego okrawki 

mięsne, który obejmuje fermentację okrawków mięsnych za 
pomocą wyjściowej kultury, mrożenie sfermentowanych 
okrawków mięsnych i wprowadzenie zamrożonej zawiesiny 
okrawków mięsnych w solance, zalewie marynującej lub kon
serwującej do schłodzonego mięsa, charakteryzuje się tym, że 
do okrawków mięsnych dodaje się tłuszcz. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 322983 (22)971104 6(51) A23L1/317 
(31) 96 96203098 (32) 961106 (33) EP 
(71) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 

Vevey, CH 
(72) Bodenas Lars Goeran, SE; Halden Jonas 

Peter, CH; Zurbriggen Beat Denis, CH; 
Olsson Kjell, SE 

(54) Wytwarzanie mięsa zawierającego salami i 
produkt mięsny 

(57) Sposób wytwarzania mięsa zawierającego salami cha
rakteryzuje się tym, że do scNodzonego mięsa wprowadza się 
zamrożoną zawiesinę salami w solance, zalewie marynującej 
lub konserwującej. 

(15 zastrzeżeń) 
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A1(21) 316929 (22)961108 6(51) A41D 13/02 
(71) MORATEX Instytut Technicznych 

Wyrobów Włókienniczych, Łódź 
(72) Łuczyński Witold, Tarkowska Sylwia, 

Grabowska Grażyna, Witczak Elżbieta 
(54) Ubranie wypornościowe, trudnopalne 
(57) Wynalazek dotyczy ubrania wypornościowego, trudno-

palnego, w formie dwuwarstwowego kombinezonu mającego 
stójkę, wszyte rękawy (3) z wzmocnieniami (4) na łokciach, 
zapinane na krótkie zamki (5) ściągnięte w dole na gumkę (6) i 
zabezpieczone paskiem zapinanym taśmą sczepną. Na całej 
długości usytuowane są zamki (10 i 11), przechodzące na 
nogawki (12), tworząc drukowaną literę Y. W plecach są zakładki 
kompensacyjne, a na przodzie (1) i na nogawkach (12) naszyty 
jest zestaw czterech funkcjonalnych kieszeni (17,18,19, 20). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 316815 (22)961104 6(51) A45C 5/04 
(75) Libiszowski Wiesław, Warszawa; Puśkar 

Gojko, Warszawa; Dokman Dusan, 
Warszawa 

(54) Walizka, zwłaszcza do transportu 
przedmiotów delikatnych i kruchych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest walizka, zwłaszcza do 
transportu przedmiotów kruchych i delikatnych, wyposażona w 
specjalną wkładkę (2) z miękkiego i lekkiego tworzywa, w której 
znajdują się otwory (3) i gniazda (4) do umieszczania transpo
rtowanych przedmiotów np. ze szkła lub porcelany, przy których 
znajdują się wycięcia lub wyprofilowania (5), umożliwiające 
łatwość wypakowywania. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 316742 (22)961028 6(51) A47L 9/24 
(71) ZELMER, Rzeszów 
(72) Kruczek Andrzej, Piejko Stanisław 

(54) Teleskopowa rura ssąca do odkurzacza 
(57) Teleskopowa rura ssąca do odkurzacza do stosowania 

w gospodarstwie domowym ma mechanizm blokujący, który 
charakteryzuje się tym, że końcówka (2) rury zewnętrznej (1 ) ma 
wzdłużne, bazujące wgłębienie walcowe, którym osadzona jest 
na wzdłużnym, prowadzącym wgłębieniu walcowym rury we
wnętrznej (7). Końcówka (2) rury zewnętrznej (1), na długości 
większej od długości bazującego wgłębienia walcowego, po
czynając od czoła, ma w ściance wzdłużne wycięcie, utworzone 
na zasadzie odcinka koła, w płaszczyźnie równoległej do płasz
czyzny osi wzdłużnej rury zewnętrznej (1) i prostopadłej do 
płaszczyzny symetrii końcówki (2). Końcówka osadzona jest w 
tulei (10), a element blokujący (9) w stanie zablokowania rury 
teleskopowej znajduje się jednocześnie w przelotowym otworze 
zapadkowym, wykonanym w dnie wzdłużnego, bazującego 
wgłębienia walcowego końcówki (2) rury zewnętrznej (1) oraz w 
gnieździe zapadkowym wzdłużnego wgłębienia walcowego ru
ry wewnętrznej. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 323022 (22) 97 11 06 6(51) A47L 9/24 
(31) 96 29619422 (32) 96 11 08 (33) DE 
(71) AEG Hausgerate GmbH, Norymberga, DE 
(72) Schneider Gottfried 
(54) Rura ssawna teleskopowa do odkurzaczy 
(57) Rura ssawna teleskopowa do odkurzaczy składa się z 

dwóch wzajemnie przesuwnych rur (2, 3), przy czym rura we
wnętrzna (2) posiada szereg zagłębień (10), umieszczonych 
w odstępie od siebie w kierunku osiowym, w które w celu 
wzajemnego ustalenia rur, poprzez uruchomienie elementu 
obsługowego, umieszczonego na rurze zewnętrznej, wchodzi 
rozłaczalnie element zatrzaskowy (9). Element obsługowy jest w 
ten sposób umieszczony, wychylnie w rodzaju dźwigni, na rurze 
zewnętrznej (3), wbrew działaniu siły cofającej, że element 
zatrzaskowy (9), umieszczony na elemencie obsługowym, 
poprzez uruchomienie elementu obsługowego jest ruchliwy 
pomiędzy położeniem zatrzaskowym, a zluzowanym. 

(18 zastrzeżeń) 
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A1(21) 322920 (22) 97 10 30 6(51) A61C 3/00 
(31) 96 96810729 (32) 96 1101 (33) EP 
(71) Hawe Neos Dental Dr.Rv.Weissenfluh AG, 

Bioggio, CH 
(72) Kilcher Beat, Gozzi Guido, v.Weissenfluh 

Beat A 
(54) Sonda okołozębowa 
(57) Sonda okołozębowa, zawierająca rękojeść i sondę wła

ściwą z końcówką, która to sonda zawiera element wskazujący 
siłę przykładaną dla penetrowania badanej tkanki, charakte
ryzuje się tym, że sonda (2) jest zamontowana obrotowo na 
przegubie (9) przy rękojeści (1) i zawiera elementy magnetyczne 
(10,11) przy tylnym zakończeniu (7) przeciwległym względem 
końcówki (5), które to elementy współpracują z elementami 
magnetycznymi (11,10) umieszczonymi w rękojeści (1) tak, że 
w położeniu spoczynkowym tylne zakończenie (7) sondy jest 
osadzone blisko rękojeści (1), od której jest oddzielone, gdy siła 
przyłożona do końcówki (5) osiąga określoną wartość, a wyni
kowy przeskok powoduje wytworzenie zauważalnego sygnału. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 324199 (22)9606 21 6(51) A61F13/32 
(31) 95 496103 (32)95 0628 (33) US 
(86) 960621 PCT/US96/10721 
(87) 97 0116 W097/01318 PCT Gazette nr 04/97 
(71) McNEIL-PPC, INC, Skillman, US 
(72) Hagerty Andrew J. 
(54) Rurka aplikacyjna tamponów z 

perforowanym uchwytem na palec 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia aplikacyjnego uformo

wanego z elementu rurkowego (12), który jest w zasadzie przy
stosowany do zawierania w sobie elementu do aplikowania. 
Element rurkowy (12) ma koniec aplikacyjny (14) i koniec 
uchwytowy (16). W końcu uchwytowym (16) znajduje się wiele 
otworów (18) na palce. Wymiary tych otworów umożliwiają 
wchodzenie w nie części palców użytkownika. 

Urządzenie to jest szczególnie przydatne w rurce apli-
katora tamponów mającej silnie błyszczącą powierzchnię, 

(36 zastrzeżeń) 

A1(21) 316811 (22)961031 6(51) A61H1/02 
(75) Bogalecki Jacek, Gdynia 
(54) Przyrząd rehabilitacyjny 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji przy

rządu, współpracującego z komputerem wraz z monitorem 
i rozłącznie mocowanych krześle, chrakteryzującego się 
tym, że zawiera ruchowy, dźwigniowy, siłowy układ (1), 
zamocowany przegubowo w podstawie (2), połączony w 
części dolnej z wielopłaszczyznowym, regulowanym, opo
rowym zespołem (3) oraz z elektronicznym układem (4), ste
rującym komputerem (5). W części górnej zakończony jest 
uchwytami (7) do rąk z wyposażonymi na ich końcach przyci
skami (8), sterującymi funkcją komputera (5). Do podstawy (2) 
zamocowane są również rozłącznie, z regulacją kątowego po
chylenia, oporowe, płytowe podnóżki (9). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 316922 (22) 961108 6(51) A61H1/02 
(75) Andruszkiewicz Stanislaw, Opole 
(54) Przyrząd do ćwiczeń rehabilitacyjnych 

kończyn 
(57) Konstrukcja przyrządu pozwala na równoczesne wyko

nywanie ćwiczeń dolnymi i górnymi kończynami z wzajemnym 
oddziaływaniem na siebie. Ćwiczenia w zakresie zadanego 
obciążenia na kończyny można podzielić na ćwiczenia: czynne 
wspomagane, czynne wolne, czynne z zadanym oporem. Przy
rząd przeznaczony jest dla chorych z porażeniem wiotkim i 
spastycznym, połowicznym i paraplegików, przypadków orto
pedycznych pourazowych, reumatologicznych, ozdrowieńców 
oraz pacjentów sanatoryjnych. Na dwu gumowych stopkach (3) 
osadzona jest rura podstawy (1) z dwoma wspornikami (2), 
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związanymi trwale z ramą podstawy (4). Rama (4) połączona jest 
z korpusem (5), aten z wysięgnikiem (6). W wewnętrznej rurowej 
konstrukcji korpusu (5) i wysięgnika (6) przemieszcza się pasek 
(18). Pasek (18) 'łączy' i porusza dwa mechanizmy: hamulcowy 
(15) i napinacza (17). Z wymienionych mechanizmów (15) i (17) 
wyprowadzone są po dwie dźwignie, na których zamocowane 
są drewnianie rękojeści i pedały. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 316744 (22)961030 6(51) A61K 7/00 
(71) Fabryka Kosmetyków POLLENA-EWA 

S.A,Łódź 
(72) Kilian Henryka, Kaczmarska Hanna, 

Wiejacka Jadwiga, Jarzębiak Halina, 
Kwiecińska Danuta, Macierzyńska Ewa, 
Kaszczyk Grażyna 

(54) Środek kosmetyczny do pielęgnacji skóry, 
włosów i paznokci 

(57) Środek składa się z 0,05-5% wagowych substancji od
żywczej, 0-20% wagowych substancji tłuszczowej, 0,5-15% wa
gowych alkoholu, 0-1,5% wagowych kompozycji zapachowej, 
0,5-5% wagowych substancji nawilżającej, 0-20% wagowych 
emolientu, 0,1-20% wagowych substancji powierzchniowo 
czynnej, 0,02-1,0% wagowych konserwantu, 0-5% wagowych 
środka kondycjonującego, 0,1-25% wagowych biokompleksu 
lnianego, w zależności od potrzeb 0-2,5% wagowych regulatora 
lepkości i w zależności od potrzeb regulatory pH. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 324198 (22)96 0916 6(51) A61K 7/06 
(31)95 9511485 (32)95 0929 (33) FR 
(86) 960916 PCT/FR96/01438 
(87) 97 0410 W097/12595 PCT Gazette nr 16/97 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Cauwet-Martin Daniele, Dubief Claude, 

Dupuis Christine 

(54) Kompozycja do traktowania substancji 
keratynowych zawierająca co najmniej jeden 
szczepiony polimer silikonowy i co najmniej 
jeden polimer zagęszczający lub kopolimer 
(met) akryloamidu lub pochodnej (met) 
akryloamidu oraz ich zastosowanie 

(57) Ujawniono kompozycję kosmetyczną lub dermatolo
giczną do traktowania substancji keratynowych, w szczegól
ności ludzkich włosów, zawierającą w kosmetycznie lub 
dermatologicznie dopuszczalnym medium co najmniej jeden 
szczepiony polimer silikonowy z częścią polisiloksanową i czę
ścią składającą się z niesilikonowego łańcucha organicznego, 
przy czym jedna z tych dwóch części tworzy główny łańcuch 
polimeru, a druga jest wszczepiona do tego głównego łańcucha 
oraz co najmniej jeden polimer zagęszczający lub kopolimer 
(met) akryloamidu lub pochodnej (met) akryloamidu, jak rów
nież jej zastosowania. Takie kompozycje szczególnie nadają się 
jako dające się wypłukać lub nie dające się wypłukać produkty 
stosowane np. do mycia, utrwalania i modelowania włosów. 

(43 zastrzeżenia) 

A1(21) 324203 (22) 96 0916 6(51) A61K 7/06 
(31)95 9511484 (32)95 09 29 (33) FR 
(86) 96 0916 PCT/FR96A)1437 
(87) 97 0410 W097/12587 PCT Gazette nr 16/97 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Dubief Claude, Cauwet-Martin Danièle, 

Dupuis Christine 
(54) Kompozycja do traktowania substancji 

keratynowych, zawierająca co najmniej 
jeden szczepiony polimer silikonowy i co 
najmniej jeden dhigołańcuchowy amid 
tłuszczowy i jej zastosowanie 

(57) Ujawniono kompozycję kosmetyczną lub dermatolo
giczną do traktowania materiału keratynowego, w szczególności 
ludzkich włosów, zawierającą kosmetycznie lub dermatologicz
nie dopuszczalne medium, w którym znajdują się co najmniej 
jeden szczepiony polimer silikonowy z częścią polisiloksanową 
i częścią składającą się z niesilikonowego łańcucha organicz
nego i co najmniej jeden wybrany długołańcuchowy amid 
tłuszczowy. Takie kompozycje szczególnie nadają się do zasto
sowania jako dające się lub nie dające się wypłukać produkty 
do mycia i kondycjonowania włosów, układania włosów i mode
lowania włosów. 

(44 zastrzeżenia) 

A1(21) 324108 (22) 96 0611 6(51) A61K 7/043 
(31)95 9511939 (32)95 0613 (33) GB 
(86) 96 0611 PCT/EP96/02574 
(87) 9612 27 W096/41612 PCT Gazette nr 56/96 
(71) COTYBV,Alkmaar,NL 
(72) Hood Alan Roger 

(54) Wodny lakier do paznokci 
(57) Wodny lakier do paznokci zawiera rozpuszczalną w 

alkoholu nitrocelulozę, plastyfikatory, rozpuszczalnik aktywny 
rozpuszczający nitrocelulozę i rozpuszczalnik łączący rozpusz
czający nitrocelulozę, przy czym rozpuszczalnik aktywny i woda 
tworzą wodny roztwór lakieru do paznokci. Jako łączący rozpu
szczalnik stosuje się etanol albo monopropylenowy eter glikolu 
propylenowego. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 324243 (22)9606 21 6(51) A61K 9/12 
(31)95 19523207 (32)95 0627 (33) DE 
(86) 9606 21 PCT/EP96/Ü2700 
(87) 97 0116 WO97/01329 PCT Gazette nr 04/97 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM KG, 

Ingelheim am Rhein, DE 
(72) Freund Bernhard, Krüger Michael, 

Zierenberg Bernd 
(54) Nowe trwałe preparaty środków leczniczych 

do uzyskiwania aerozoli nie zawierających 
gazowego propelenta 

(57) Przedmiotem wynalazku są roztwory preparatów sub
stancji leczniczych zawierające etanol, do uzyskiwania aerozoli 
nie zawierających gazowego propelenta. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 324220 (22)96 05 24 6(51) A61K 9/28 
(31) 95 1542 (32) 95 05 24 (33) CH 
(86) 96 05 24 PCT/CH96/00203 
(87) 961128 W096/37195 PCT Gazette nr 52/96 
(71) MEPHAAG,Aesch,CH 
(72) Scheiwe Max Werner, DE; Villiger Thomas, 

CH 
(54) Nowa forma użytkowa drażetki 

farmaceutycznej 
(57) Nowa forma użytkowa drażetki farmaceutycznej zawiera 

substancję niestabilną w środowisku kwaśnym i TÍO2 oraz po
włokę odporną na działanie soków żołądkowych. Taka farma
ceutyczna forma użytkowa posiada lepszą trwałość podczas 
przechowywania niż formy znane w stanie techniki. Przedmio
tem zgłoszenia jest też sposób wytwarzania farmaceutycznej 
formy użytkowej. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 322998 (22) 971105 6(51) A61K 9/127 
(31) 96 19645658 (32) 96 1106 (33) DE 
(71) Rhone - Poulenc Rorer GmbH & Co., 

Kolonia, DE 
(72) GhyczyMiklos 
(54) Zestaw fosfolipidowy i sposób jego 

wytwarzania 
(57) Cechą zestawu jest to, że obok co najmniej jednego 

fosfolipidu dalej jako stabilizator zawiera kwas frtynowy, sól 
kwasu frtynowego i/lub pochodną kwasu fřtynowego. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 322999 (22) 971105 6(51) A61K 9/127 
(31)96 19645657 (32)961106 (33) DE 
(71) Rhône - Poulenc Rorer GmbH & Co., 

Kolonia, DE 
(72) GhyczyMiklos 
(54) Zestaw fosfolipidowy i sposób jego 

wytwarzania 
(57) Cechą zestawu jest to, że obok co najmniej jednego 

fosfolipidu dalej jako stabilizator zawiera rozdrobnione składniki 
i/lub ekstrakt ze zboża 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 316924 (22) 96 11 08 6(51) A61K 31/19 
(71) Centralne Laboratorium Przemysłu 

Koncentratów Spożywczych, Poznań 
(72) Przygodzki Ryszard, Szumała Jerzy, 

Remiszewski Marian 
(54) Sposób otrzymywania mleczanu wapnia w 

proszku 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że gorący roztwór mle

czanu wapnia powstający przy wytwarzaniu kwasu mlekowego 
metodą fermentacyjną poddaje się schłodzeniu do temperatury 
50-90°C, a następnie krystalizacji w krystalizatorze taśmowym. 
Otrzymany półprodukt rozdrabnia się do postaci proszku, po 
czym suszy się go do uzyskania zawartości 24-30% wody. 
Mleczan wapnia otrzymany w/w sposobem znajduje zastosowa
nie w przemyśle farmaceutycznym. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 322925 (22) 97 10 30 6(51) A61K 31/38 
(31) 96 60029850 (32) 96 10 30 (33) US 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Cohen Fredric Jay, US; Glusman Joan Ellen, 

US; Knickerbocker Ronald Keith, US; 
Nickelsen Nikolaus Thomas, DE; Scott Ten 
Janine, US 

(54) Zastosowanie pochodnych tiofenu do 
wytwarzania środka farmaceutycznego, 
sposób wytwarzania środka 
farmaceutycznego i środek farmaceutyczny 

(57) Sposób wytwarzania środka farmaceutycznego hamu
jącego rozwój raka sutka u kobiet po menopauzie, drogą formu
łowania substancji czynnej, polega na tym, że jako substancję 
czynną stosuje się związek o wzorze przedstawionym na rysun
ku lub jego farmaceutycznie dopuszczalną sól w ilości wystar
czającej dla dostarczenia dawki około 30-150 mg dziennie. 

Środek farmaceutyczny hamujący rozwój raka sutka u 
kobiet po menopauzie zawierający substancję czynną i znane 
substancje pomocnicze, jako tę substancję czynną zawiera 
związek o wzorze przedstawionym na rysunku lub jego farma
ceutycznie dopuszczalną sól w ilości wystarczającej dla dostar
czenia dawki około 30-150 mg dziennie. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 322926 (22) 9710 30 6(51) A61K 31/38 
(31) 96 60029850 (32) 96 10 30 (33) US 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Cohen Fredric Jay, US; Glusman Joan Ellen, 

US; Knickerbocker Ronald Keith, US; 
Nickelsen Nikolaus Thomas, DE; Scott Teri 
Janine, US; Eckert Robert Stephen, US 
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(54) Zastosowanie pochodnych tiofenu do 
wytwarzania środka farmaceutycznego, 
wyrób, sposób wytwarzania środka 
farmaceutycznego i środek farmaceutyczny 

(57) Sposób wytwarzania środka farmaceutycznego zapo
biegającego rakowi sutka u ludzi, drogą formułowania substan
cji czynnej, polega na tym, że jako substancję czynną stosuje 
się związek o wzorze przedstawionym na rysunku, jego farma
ceutycznie dopuszczalną sól lub jego/jej solwat 

Środek farmaceutyczny zapobiegający rakowi sutka u 
ludzi, zawierający substancję czynną i znane substancje po
mocnicze, jako tę substancję czynną zawiera związek o wzorze 
przedstawionym na rysunku, jego farmaceutycznie dopuszczal
ną sól lub jego/jej solwat. 

(98 zastrzeżeń) 

A1(21) 324172 (22)960612 6(51) A61K 31/40 
(31) 95 60000203 (32) 95 06 14 (33) US 
(86) 96 0612 PCT/US96/10135 
(87) 97 0103 WO97/00069 PCT Gazette nr 02/97 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Clarke David Oakley, Jordan William Henry, 

Shipley Lisa Ann 
(54) Agoniści melatoniny do leczenia łagodnego 

przerostu gruczołu krokowego 
(57) Wynalazek dotyczy środka farmaceutycznego oraz spo

sobu leczenia łagodnego przerostu gruczołu krokowego z za
stosowaniem różnych agonistów melatoniny. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 324078 (22)96 05 22 6(51) A61K 31/41 
(31)95 473818 (32)95 0607 (33) US 
(86) 96 05 22 PCT/US96/07446 
(87) 961219 WO96/40120 PCT Gazette nr 55/96 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Camden James Berger 
(54) Zastosowanie bis-l,2,4-triazoli do 

wytwarzania leku przeznaczonego do 
leczenia raków 

(57) Ujawniono środek farmaceutyczny hamujący wzrost no
wotworów i raków u ssaków, zawierający pochodną 1,3-bis-tria-
zolilo-2 -propanolu. Środki można stosować w leczeniu infekcji 
wirusowych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 324107 (22) 96 05 22 6(51) A61K 31/41 
(31)95 473819 (32)95 0607 (33) US 
(86) 96 05 22 PCT/US96/07444 

(87) 961219 WO96/40119 PCT Gazette nr 55/96 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Camden James Berger 
(54) Zastosowanie pochodnych 1,2,4-triazolu do 

wytwarzania leku przeznaczonego do 
leczenia raków 

(57) Ujawniono środek farmaceutyczny hamujący wzrost no
wotworów i raków u ssaków zawierający pochodną 1H-1,2,4-
triazolu. Środki można stosować w leczeniu infekcji wirusowych. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 316898 (22) 96 1108 6(51) A61K 31/44 
(71) J.B.CHEMICALS & 

PHARMACEUTICALS LTD, Mumbai, IN 
(72) Mody Shirish Bhagwanlal, Dosni Madhukant 

Mansukhlal, Joshi Milind Dattaraya 
(54) Zawierająca nifedypinę kompozycja 

farmaceutyczna o przedłużonym uwalnianiu 
i sposób jej wytwarzania 

(57) Wytworzona nowym sposobem kompozycja farmaceu
tyczna o przedłużonym uwalnianiu zawiera koprecypřtat nifedy-
piny i poliwinylopirolidonu osadzony na mieszaninie złożonej z 
farmaceutycznie dozwolonej, rozpuszczalnej w wodzie zarobki 
takiej jak laktoza i tworzącego matrycę hydrofilową polimeru, 
takiego jak hydroksypropylometyloceluloza. Postacie dawko
wania w stanie stałym wytworzone z udziałem tak otrzymanych 
mieszanin przejawiają przedłużone działanie, dzięki czemu mo
żliwe jest stosowanie ich raz na dzień przy jednoczesnym za
chowaniu dostępności biologicznej podobnej do dostępności 
biologicznej innych produktów obecnych na rynku. 

(79zastrzeżeń) 

A1(21) 324170 (22)97 0401 6(51) A61K 31/165 
(31)96 9601421 (32)960412 (33) SE 
(86) 97 0401 PCT/SE97/Ö0566 
(87) 971023 W097/38675 PCT Gazette nr 45/97 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Brodin Arne, SE; Fynes Raymond, US; Heijl 

Lars, SE; Nyqvist-Mayer Adela, SE; 
Scherlund Marie, SE 

(54) Nowa kompozycja farmaceutyczna o 
działaniu znieczulającym 

(57) Wynalazek dotyczy nowej kompozycji farmaceutycznej 
zawierającej jeden lub większą liczbę środków miejscowo znie
czulających w postaci oleju, jeden lub większą liczbę środków 
powierzchniowo czynnych , wodę i ewentualnie środek masku
jący smak. Nowa kompozycja korzystnie jest przeznaczona do 
stosowania jako środek miejscowo znieczulający do łagodzenia 
bólu w obrębie jamy ustnej. Przedmiotem zgłoszenia jest też 
sposób wytwarzania kompozycji farmaceutycznej. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 324026 (22)96 05 22 6(51) A61K 31/415 
(31)95 473817 (32)95 06 07 (33) US 
(86) 9605 22 PCT/US96/07445 
(87) 961219 WO96/40122 PCT Gazette nr 55/96 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Camden James Berger 
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(54) Zastosowanie benzimidazoli do wytwarzania 
leku przeznaczonego do leczenia białaczki 

(57) Ujawniono środek farmaceutyczny do leczenia biała
czki u ssaków. Konkretnym stosowanym fungicydem jest po
chodna benzimidazolu o wzorze (I), w którym X oznacza atom 
wodoru, atom chlorowca, alkil zawierający mniej niż 7 atomów 
węgla lub al koksy I zawierający mniej niż 7 atomów węgla; n 
oznacza dodatnią liczbę całkowitą mniejszą niż 4; Y oznacza 
atom wodoru, atom chloru, grupę nitrową, metyl lub etyl; R 
oznacza atom wodoru lub grupę alkilową zawierającą 1-8 ato
mów węgla; a Ffe oznacza 4-tiazolil lub NHCOOR1, gdzie Ri 
oznacza alifatyczną grupę węglowodorową zawierającą mniej 
niż 7 atomów węgla, względem jego farmaceutycznie dopusz
czalne sole nieorganiczne i addycyjne sole z kwasami. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 324041 (22)960413 6(51) A61K 31/415 
(31)95 19514579 (32)95 04 20 (33) DE 
(86)96 0413 PCT/EP96/01568 
(87) 9610 24 W096/32939 PCT Gazette nr 47/96 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM KG, 

Ingelheim, DE 
(72) Esser Franz, DE; Staehle Helmut, DE; 

Luettke Sven, DE; Muramatsu Ikunobu, JP; 
Kitagawa Hisato, JP; Uchida Shuji, JP 

(54) Zastosowanie agonistów α 1L do leczenia 
nietrzymania moczu 

(57) Ujawniono w szczególności zastosowanie agonistów 
aiL do wytwarzania kompozycji farmaceutycznych do leczenia 
nietrzymania moczu, a zwłaszcza wysiłkowego nietrzymania 
moczu, korzystnie o ogólnym wzorze I, w którym Y oznacza 
ewentualnie podstawioną grupę fenylową lub naftylową albo Y 
oznacza 5- lub 6-członowy ewentualnie całkowicie nienasycony, 
ewentualnie podstawiony pierścień heterocykliczny, który jako 
heteroatomy zawiera tlen, siarkę lub azot, a X oznacza -NH-, 
-CHa-, -OCH2-, -O-CHCH3-, -CH=N-NH-, -N=N- lub -NZ-, gdzie 
Z oznacza-CH2-CH=CH2 lub cyklopropylometyl oraz ich farma
ceutycznie dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 324282 (22) 96 06 26 6(51) A61K 31/435 
(31)95 496465 (32)95 06 29 (33) US 
(86) 96 06 26 PCT/IB96/00742 
(87) 97 0116 WO97/01336 PCT Gazette nr 04/97 
(71) PHARMA, MAR, S.A, Madryt, ES 
(72) Puentes Jose Luis Fernandez, Garcia 

Gravalos Delores, Rodriguez Quesada Ana 

(54) Użycie lamellaryny - klasy alkaloidów w 
różnych sposobach leczenia 

(57) Stwierdzono, że ujawnione w opisie związki typu lamel-
laryn stanowią inhibitory MDR, tzn., nabytej mnogiej oporności 
na leki, która stała się poważnym problemem przy leczeniu 
różnych nowotworów. Odkryto również, że związki te mają włas
ności cytotoksyczne w stosunku do komórek typu MDR. Uważa 
się, że efekt MDR związany jest z pewnymi zmianami w komórce 
nowotworowej, obejmującymi nadmierną ekspresję pewnej 
wysokocząsteczkowej glikoproteiny membranowej oraz obniżo
ną zdolność komórki nowotworowej do gromadzenia oraz prze
chwytywania czynników chemoterapeutycznych. W związku z 
powyższym przedmiotem wynalazku są sposoby leczenia no
wotworów typu MDR za pomocą skutecznej przeciw MDR ilości 
(czy to przeciwdziałająco czy też cytotoksycznie) jednego lub 
większej liczby związków typu lamellaryn, które zostały sklasyfi
kowane jako skuteczne czynniki przeciwnowotworowe skiero
wane przeciw komórkom typu MDR. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 324086 (22)96 06 04 6(51) A61K 31/445 
(31)95 485406 (32)95 06 07 (33) US 
(86) 9606 04 PCT/US96/09162 
(87) 961219 WO96/40134 PCT Gazette nr 55/96 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Cohen Marlene Lois 
(54) Antagoniści kanałów wapniowych 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu antagonizowania lub blo

kowania kanałów wapniowych w tkance naczyń, polegającego 
na podawaniu potrzebującemu tego zwierzęciu związku o wzo
rze (0, w którym R1 i R3 niezależnie oznaczają atom wodoru, 
grupę Ci-C^alkilową, grupę -CO-(Ci-Ce-alkir), grupę -CHžAr 
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. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 324289 (22)9606 24 6(51) A61K 35/76 
(31) 95 740 (32) 95 06 27 (33) DK 
(86) 96 0624 PCT/EP96/02748 
(87) 970116 WO97/01357 PCT Gazette nr 04/97 
(71) BAVARIAN NORDIC RESEARCH 

INSTITUTE A/S, Glostrup, DK; 
GSF-FORSCHUNGSZENTRUM FUR 
UMWELT UND GESUNDHEIT GMBH, 
Oberschleissheim, DE 

(72) Salier Robert Michael, Günzburg Walter H., 
Salmons Brian 
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(54) Pokryte kapsułą komórki produkujące 
cząstki wirusa 

(57) Wynalazek dotyczy pokrytych kapsułami komórek, pro
dukujących cząstki wirusowe, szczególnie cząstki retrowiruso-
we zawierające genom wektora wirusowego przenoszącego 
geny terapeutyczne oraz sposobu przygotowania takich komó
rek pokrytych kapsułami, jak również zastosowania tak pokry
tych kapsułami komórek w leczeniu chorób. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 316916 (22) 96 11 07 6(51) A61K 35/78 
(75) Osypińska-Kozłowska Alina, Redykajny; 

Kozłowski Eligiusz, Redykajny 
(54) Kompozycje ziołowe 
(57) Kompozycje ziołowe stosowane w profilaktyce zdrowot

nej, wspomaganiu leczenia i do leczenia chorób, składają się z 
co najmniej jednego zioła i miodu, przy czym miód stanowi 
20-50% wagowych całej masy. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 324284 (22)96 06 26 6(51) A61K 38/16 
(31)95 60000718 (32)95 0630 (33) US 
(86) 96 06 26 PCT/US96/10983 
(87) 97 0123 WO97/02004 PCT Gazette nr 05/97 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Stephens Thomas Wesley 
(54) Sposoby leczenia cukrzycy 
(57) Opisano sposoby leczenia lub zapobiegania cukrzycy, 

a w szczególności sposoby leczenia otyłych diabetyków typu II 
o różnych poziomach endogennej leptyny, polegające na po
dawaniu tym pacjentom skutecznej ilości leptyny, mimetyku 
leptyny lub ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli lub 
solwatów. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 324242 (22)960619 6(51) A61K 39/145 
A61K 39/39 

(31) 95 9512827 (32) 95 06 23 (33) GB 
95 9513443 95 0701 GB 
95 9525657 951215 GB 
96 9606032 9603 22 GB 

(86) 96 0619 PCT/EP96/02690 
(87) 97 0109 WO97/00697 PCT Gazette nr 03/97 
(71) SMITHKLINEBEECHAM 

BIOLOGICALS S.A, Rixensart, BE 
(72) Peetermans Julien, Hauser Pierre 
(54) Kompozycja szczepionki zawierająca 

koniugat antygenu polisacharydowego 
zaadsorbowany na fosforanie glinu 

(57) Wynalazek dotyczy w szczególności kompozycji 
szczepionki do ochrony przed infekcją pałeczką grypy typu B 
(Haemophilus Influenzae typ B Hib), w której antygen jest 
zaadsorbowany na fosforanie glinu, przy czym antygen jest 
kapsułkowanym polisacharydem pałeczki grypy typu B skoniu-
gowanym z nośnikiem białkowym. Wynalazek dotyczy również 
wieloważnej szczepionki, która polepsza lub leczy więcej niż 
jeden stan chorobowy, a także wytwarzania i stosowania takich 
szczepionek w medycynie. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 324204 (22)960619 6(51) A61K 39/155 
(31)95 493265 (32)95 0621 (33) US 
(86) 96 0619 PCT/US96/10595 
(87) 970109 WO97/00696 PCT Gazette nr 03/97 
(71) REGENTSOFTHEUNIVERSITYOF 

MINNESOTA, Minneapolis, US 
(72) JooHanSoo 
(54) Żywy wirus PRRS o niskiej patogenności, 

szczepionki i sposoby ich wytwarzania 
(57) Wynalazek dostarcza żywej albo modyfikowanej szcze

pionki PRRS do podawania świniom, posiadającej niską wiru-
lentność i zapewniającej skuteczną odporność przeciw PRRS. 
Korzystnie szczepionka zawiera izolaty wirusa mającego śred
nią średnicę łysinki mniejszą niż 2 mm i niską patogenność. 
Korzystnie szczepionka zawiera szczep o małych średnicach 
łysinek, mający numer akcesyjny (ATCC) nrVR2509. Szczepion
ka może być podawana rodzącym samicom albo warchlakom i 
odstawionym od ssania prosiętom i jest skuteczna do immuni-
zowania świni przeciwko postaciom chorób układu oddechowe
go jak i chorób rozrodu. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 324088 (22) 95 12 21 6(51) A61K 48/00 
(31)94 9426380 (32)941224 (33) GB 

95 9520879 951012 GB 
(86)951221 PCT/GB95/03008 
(87) 960704 WO96/20013 PCT Gazette nr 30/96 
(71) CAMBRIDGE UNIVERSITY 

TECHNICAL SERVICES LIMITED, 
Cambridge, GB 

(72) Charnock-Jones David Stephen, Smith 
Stephen Kevin, Sharkey Andrew Mark, Heap 
Robert Brian 

(54) Ulepszenia funkcji endometrium lub 
pokrewnych 

(57) Ujawniono sposób zmieniania jednej lub wielu chara
kterystyk przynajmniej niektórych spośród komórek dróg rod
nych ssaków, przez wprowadzanie do tych komórek kwasu 
nukleinowego oraz kompozycję obejmującą kwas nukleinowy, 
do zastosowania w tym sposobie. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 316809 (22)9610 31 6(51) A61L 27/00 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. 

Staszica, Kraków 
(72) Stoch Anna, Błażewicz Stanislaw, Brożek 

Alicja 
(54) Sposób nanoszenia powłoki na powierzchnię 

implantów biomedycznych 
(57) Sposób nanoszenia powłoki na powierzchnię implan

tów biomedycznych polega na tym, że na odtłuszczoną po
wierzchnię implantu nanosi się powłokę drogą elektroforezy 
zawiesiny cząstek węgla i hydroksypatytu o średnicy poniżej 0,5 
firn w alkoholu, przy czym stosunek ilościowy cząstek węgla do 
cząstek hydroksyapatytu wynosi od 1:1 do 1:5, a zawartość fazy 
stałej w alkoholu wynosi 3-5% wagowych. Elektroforezę prowa
dzi się korzystnie przy napięciu 5-10V w czasie 20-30 sekund, a 
otrzymaną powłokę poddaje się suszeniu. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 323170 (22)971115 6(51) A63B 21/062 
(71) Paszka Czesław, Tarnowskie Góry 
(72) Karp Kazimierz 

(54) Urządzenie do ćwiczeń siłowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ćwiczeń 

siłowych, stosowane w siłowniach lub ośrodkach rehabilitacyj
nych. Urządzenie ma podstawę, zbudowaną z poziomej belki 
(1), połączonej z ukośną belką (2) i co najmniej dwoma wspo
rnikami, na których spoczywa równoległa do belki (1) rama (7) 
z pakietem obciążników (5). W ukośnej belce (2) jest umieszczo
ny węzeł (3), mocujący mechanizm napędowy (4). Pakiet ob
ciążników (5) wraz z ramą (7) jest zabezpieczony osłoną (6), 
korzystnie umocowaną do ramy (7). Konstrukcja urządzenia do 
ćwiczeń siłowych może być wykorzystana przy różnych ustawie
niach stanowisk do ćwiczeń i przy różnym ukształtowaniu me
chanizmów napędowych. 

(8 zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 

A1(21) 324171 (22)96 06 21 6(51) B01D 3/38 
(31) 95 9500548 (32)95 0621 (33) BE 
(86) 9606 21 PCT/BE96/00066 
(87) 970109 WO97/00714 PCT Gazette nr 03/97 
(71) Culot Michel Vital Jean, Waterloo, BE; 

Takhim Mohamed, Khouribga, MA 
(72) Takhim Mohamed 
(54) Sposób oczyszczania przez ekstrakcję z 

ciekłego medium 
(57) Sposób oczyszczania przez ekstrakcję co najmniej jed

nej substancji wydzielanej z ciekłego medium, obejmuje doda
nie do ciekłego medium związku organicznego, który może być 
niesiony przez parę i który stanowi cząsteczki o kwasowo-zasa-
dowym charakterze w sensie Lewisa dzięki co najmniej jednemu 
atomowi N, O i/lub S tworzącemu jedno lub więcej aktywnych 
miejsc zaopatrzonych w wolną parę elektronową, przy czym 
wolna para lub pary elektronowe są w rezonansie z co najmniej 
jedną inną parą zawartą na cząsteczce, oraz dodaje się ilość 
wytwarzającą skutecznie równowagowy produkt reakcji 
pomiędzy związkiem organicznym i wymienioną co najmniej 
jedną substancję wydzielaną, dostateczny do wywołania 
strącania równowagowego produktu reakcji w postaci osadu, 
odsączenie osadu i spowodowanie porywania przez parę 
związku organicznego z osadu, z uzyskaniem substancji i 
w postaci oczyszczonej. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 316812 (22)961104 6(51) B01D 27/06 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice; 

Zakład Doświadczalny Sp. z o.o., Lubin 
(72) Meinhardt Elżbieta, Biliński Jerzy, Dajer 

Kazimierz, Meinhardt Bolesław, 
Michałowski Jan, Podedworny Bronisław 

(54) Filtr urządzeń stacjonarnych 
(57) Firtr urządzeń stacjonarnych, przeznaczony do oczysz

czania powietrza z zanieczyszczeń w postaci pyłów, stosowany 

jest w urządzeniach z wymuszonym przepływem powietrza, 
znajdujących zastosowanie w kabinach samojezdnych lub sta
cjonarnych maszyn i urządzeń, pracujących w górnictwie lub 
budownictwie. Składa się z obudowy, zawierającej ściany bocz
ne (1, 2), w której umieszczona jest bibuła filtracyjna (4), ufor
mowana z prostokąta w kształt harmonijki, siatek osłonowych 
(3) i nakładki (5). Siatki osłonowe (3) osadzone są po obu 
stronach bibuły filtracyjnej (4) stycznie do jej krawędzi 
zewnętrznych. Nakładka (5), umieszczona na jednej z sia
tek osłonowych (3) ma postać chłonnej maty polipropylenowej, 
utwardzonej chemicznie, o masie powierzchniowej 180 - 220 
g/m2 i pyłochłonności 8 -10 g. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 323242 (22) 971118 6(51) B01D 39/16 
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Rajczyk Jarosław, Rajczyk Marlena, Pabian 

Arnold 
(54) Mata filtracyjna do usuwania nadmiaru 

wody i powietrza ze świeżo formowanej 
mieszanki betonowej 

(57) Mata składa się kolejno, od strony deskowania, z war
stwy (1) włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 -150 g/m2, 
co najmniej jednej warstwy (2) tkaniny polipropylenowej o splo
cie gazejskim, warstwy (4) tkaniny polipropylenowej typu juta o 
splocie skośnym wzmocnionym oraz korzystnie warstwy (3) 
włókniny polipropylenowej o gramaturze 20-150 g/m2. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 316886 (22)961106 6(51) B01D 53/14 
B01D 53/48 

(71) Politechnika Krakowska im.Tadeusza 
Kościuszki, Kraków; Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Betonów 
PREFABET-KOLBUSZOWA S.A, 
Kolbuszowa 

(72) Bednarski Stanisław, Kozakiewicz Zbigniew, 
Fitas Helena, Salach Stanislaw 

(54) Układ do jednoczesnego odpylania i 
odsiarczania spalin kotłowych 

(57) Układ do jednoczesnego odpylania i odsiarczania spa
lin kotłowych charakteryzuje się tym, że w kolumnie (1 ) znajdują 
się trzy strefy I, II i III procesu oczyszczania spalin, z których 
strefę I stanowi korzystnie około 0,4 H kolumny (1 ), gdzie 'H' jest 
wysokością kolumny (1). Strefa I od dołu jest zamknięta zbiorni
kiem (2) absorpcyjnej cieczy, a od góry ma zamknięcie w 
postaci talerzowo-kaskadowej rynny (3). Strefę II stanowi korzy
stnie 0,4 H kolumny (1), ograniczonej od dołu zamknięciem w 
postaci talerzowo-kaskadowej rynny (3), a od góry jest ograni
czona sitowym dnem. Strefę III stanowi korzystnie około 0,2 H 
kolumny (1), wyposażonej w znany strukturalny zestaw wypeł
nień pierścieniowych (5), który umieszczony jest na sitowym 
dnie, a ponadto krótki wyciąg kominowy (6), połączony ze strefą 
III, jest zaopatrzony korzystnie w dyfuzor (7), zaś króciec (8) 
osadzony jest korzystnie stycznie do wewnętrznej, cylindrycznej 
powierzchni kolumny (1). Natomiast dolna krawędź (9) króćca 
(8) znajduje się zawsze nad maksymalnym poziomem (10) 
cieczy sorbentowej, zaś nad górną krawędzią (11) króćca (8) 
usytuowana jest pierścieniowa kierownica (12). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 316926 (22) 96 11 08 6(51) B01F 7/04 
(75) Krajewski Jan, Kraków 
(54) Przesyp urządzenia do nawilżania i 

mieszania materiałów sypkich 
(57) Przesyp urządzenia do nawilżania i mieszania materia

łów sypkich, zwłaszcza pyłów z baterii cyklonów odpylania 
przemysłu energetycznego lub grzewczego, złożony z leja prze
sypowego i kompensatora, odznacza się tym, że ma turbinę 
(13), osadzoną na ułożyskowanej osi (12), przytwierdzoną do 
ściany bocznej (11), zaopatrzoną w zabierakowe łopaty (14). 
Ułożyskowana oś (12) ma licznik obrotów (17), połączony po
przez przetwornik obrotów (18) z urządzeniem sterującym na
pędu przenośników i zasilania procesu produkcyjnego w media 
energetyczne. Zabierakowe łopaty (14) mają powierzchnie ro
bocze zaopatrzone w warstwę ochronną (16), a wewnętrzne 
powierzchnie (21) osłonowej kieszeni (19) i dolna ściana (20) są 
zaopatrzone w warstwę zabezpieczającą (22), wykonane korzy
stnie z teflonu lub bazaltu. Zabierakowe łopaty (14) mają płaskie 
powierzchnie robocze, a w odmianie wykonania mają wklęsłe 
powierzchnie robocze. Ściana boczna (11), z osadzoną na 
ułożyskowanej osi (12) turbiną (13), ma osłonową kieszeń (19), 
której dolna ściana (20) jest nachylona pod kątem nie mniejszym 
niż 15°. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 324169 (22)97 04 09 6(51) B01J 2/14 
C05G3/00 

(31)96 636751 (32)96 0419 (33) US 
(86) 97 04 09 PCT/CA97/00234 
(87) 97 10 30 W097/39826 PCT Gazette nr 46/97 
(71) ORMISTON MINING & SMELTING CO. 

LTD., Saskatchewan, CA 
(72) Phinney Robin 
(54) Sposób granulacji i urządzenie do granulacji 
(57) Sposób dotyczy użycia początkowego materiału poda

wanego, mającego wymiary cząsteczek dla przesiewu przez 
sito o numerze 150 i 90% lub więcej cząsteczek o wymiarach 
dla przesiewu przez sito o numerze 200. Podawany materiał 
może być kontaktowany w granulatorze misowym, który zawie
ra mniejszą ilość materiału zarodkującego o przesiewie przez 
sito o numerze około 35. Do generatora misowego wprowadzo
ny jest materiał wiążący dla progresywnego ułożenia warstw 
materiału podawanego na materiale zarodkującym dla uformo
wania produktu końcowego, mającego skład ziarnowy dla prze
siewu przez sito od numeru 8 i odsiewu na sicie od numeru 4. 
Sposób zaprojektowany jest tak, aby mógł być przerywany i jest 
szczególnie użyteczny do formowania granulek, mających sze
reg warstw z odmiennych materiałów. Mogą być uformowane 
szczególnie drobne granulki w stosunkowo dogodnym procesie 
w wyniku czego granulki mają wysoką wartość handlową i 
wysoką wytrzymałość na rozerwanie. 

(36 zastrzeżeń) 

A1(21) 324021 (22) 96 06 03 6(51) B01J 31/20 
C07F15/06 
C07C 45/50 

(31) 95 19521936 (32)95 0616 (33) DE 
(86) 96 06 03 PCT/EP96/02394 
(87) 97 0103 WO97/00132 PCT Gazette nr 02/97 
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Ritter Uwe, Winkhofer Norbert, Roesky 

Herbert 
(54) Rozpuszczalne w wodzie katalizatory 

kobaltowe, sposób ich wytwarzania i ich 
zastosowanie jako katalizatorów 
hydroformylowania w układzie dwufazowym 
zawierającym poliglikol etylenowy jako fazę 
polarną 

(57) Wynalazek dotyczy katalizatora karbonylokobalto-
wego o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza ugrupowanie 
-CH(CH2OCH2CH2)2 lub -C2H4(OCH2CH2)nOY, przy czym 
n=1-12 a Y=H lub CHs oraz sposobu jego wytwarzania i jego 
zastosowania jako katalizatora procesu hydroformylowania. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 324023 (22)96 0510 6(51) B03C3/74 
B03C3/86 

(31) 95 9502246 (32) 95 06 20 (33) SE 
(86) 96 0510 PCT/SE96/00611 
(87) 97 0109 WO97/00727 PCT Gazette nr 03/97 
(71) ABB FLÀKT AKTIEBOLAG, Stockholm, 

SE 
(72) Knutsson Filip 
(54) Urządzenie do elektrostatycznego osadnika 

do zawieszania, kontrolowania i uderzania 
elektrod osadczych 

(57) Urządzenie do osadnika elektrostatycznego do zawie
szania, kontrolowania i uderzania co najmniej jednej elektrody 
osadczej (2) ustawionej zasadniczo pionowo w co najmniej 
jednym zasadniczo równoległym rzędzie (1), zawiera dla każde
go rzędu (1) zasadniczo poziomo ułożony element nośny (3), 
do którego są przymocowane górne końce elektrody osadczej 
(2), elementy łączące (4a, 4b) mocujące element nośny do 
obudowy (5) osadnika elektrostatycznego, zespół kontrolujący 
(11 a, 11 b, 13,14a, 14b) do kontrolowania ruchu każdego rzędu 
(1 ) elektrod osadczych w kierunkach poprzecznym i/lub wzdłuż
nym osadnika elektrostatycznego i mechanizm uderzający (6) 
do uderzania elektrod osadczych (2) każdego rzędu, zawierają
cy element uderzający (7), taki jak młot uderzający i kowadło 
połączone z elementem nośnym (3). Element nośny (3) każdego 
rzędu jest zawieszony oddzielnie za pomocą elementów łączą
cych (4a, 4b), co zapewnia, podczas uderzania, za pomocą 
elementów łączących (4a, 4b), co zapewnia, podczas uderza
nia, minimalny poziomy ruch wahadłowy ograniczony do jed
nego rzędu (1) elektrod osadczych, występujący w kierunku 
wzdłużnym osadnika elektrostatycznego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 322940 (22) 97 10 31 6(51) B05C1/04 
(31) 96 740807 (32) 96 1101 (33) US 
(71) PREMARK RWP HOLDINGS, INC., 

Wilmington, US 
(72) Chao Tien-Chieh, Nelson Thomas J., 

Ingriola Joseph A 
(54) Aplikator kleju dla laminowanej wykładziny 

podłogowej 
(57) Aplikator kleju do mocowania laminowanej wykładziny 

podłogowej na podłożu posiada trzy poprzecznie rozsunięte 
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dysze (2, 3, 4) do nakładania osobnych nitek kleju na tył płyty 
laminowanej wykładziny podłogowej. Dwie dysze (2, 4) są tak 
rozsunięte, aby nakładały osobne nitki kleju wzdłuż bocznych 
krawędzi płyty, zaś trzecia dysza (3) jest tak umieszczona, aby 
nakładała nitkę kleju przez środek płyty. Kołnierze (5) po bokach 
aplikatora kleju pozycjonują nitki kleju z tyłu płyty laminowanej 
wykładziny podłogowej, zaś kołnierze (6) odsuwające utrzymują 
dysze ponad tyłem płyty na odległość wystarczającą do zapew
nienia, że aplikator kleju nie rozmaże nitek kleju. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 316723 (22)961029 6(51) B09B 3/00 
(75) Manka Robert, Zabrze 
(54) Urządzenie do sortowania odpadów stałych 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że część (4) pasa 

transportowego (1), usytuowana w pomieszczeniu nadbudówki 
(5), jest oddzielona wraz ze zsypem od przestrzeni nadbudówki 
obudową (10). W obudowie znajduje się przynajmniej jedno 
okno obserwacyjne (12) oraz co najmniej jedna para otworów (14) 
uszczelnionych rękawami (15) zakończonymi rękawicami (16). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 316885 (22)961106 6(51) B09B 3/00 
(75) Foss Eugeniusz, Toruń; Foss Olgierd, 

Warszawa; Foss Sławomir, Trląg; 

Niewiarowski Krzysztof, Szczecin; Habrych 
Zenon, Szczecin; Jakubowski Tadeusz, 
Szczecin; Buczkowski Roman, Toruń 

(54) Sposób utylizacji osadów z oczyszczalni 
ścieków przemysłu drobiarskiego i układ 
urządzeń do utylizacji osadów z oczyszczalni 
ścieków przemysłu drobiarskiego 

(57) Sposób utylizacji osadów z oczyszczalni ścieków prze
mysłu drobiarskiego zawierających między innymi białko, Husz
cze, związki wapnia i fosforu oraz zawiesinę w postaci włókna 
surowego i substancji organicznych, odznacza się tym, że osad 
poddaje się neutralizacji stężonym kwasem fosforowym do pH 
= 5 - 7,5, korzystnie 6 - 6,5, a następnie operacji suszenia. Układ 
do neutralizacji osadów zawierający między innymi wirówkę, 
reaktor, zbiornik kwasu fosforowego, suszarkę, nagrzewnicę 
powietrza, wytwornicę pary, zespół cyklonów i płucznik, chara
kteryzuje się tym że wejście reaktora (2) połączone jest z wirów
ką (1) oraz poprzez pH-metr (6), organ sterujący (5) i pompę (4) 
ze zbiornikiem (3) kwasu fosforowego, a jego wyjście poprzez 
pompę (7) z suszarką (8), której wyjście połączone jest transpo
rtem ślimakowym (14) z urządzeniem konfekcjonującym (15), 
przy czym suszarka (8) połączona jest z jednej strony z wytwor
nicą pary (9) i nagrzewnicą (10), a z drugiej z zespołem cyklo
nów (11), płucznikiem (12) i wentylatorem (13). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 322861 (22)971028 6(51) B09B 3/00 
(31) 96 19644964 (32) 96 10 29 (33) DE 

97 19720450 970515 DE 
97 19729816 970711 DE 
97 19734911 970812 DE 

(71) Thermoselect AG, Vaduz, LI 
(72) Kiss Günter H. 
(54) Sposób zupełnego materiałowego, 

bezemisyjnego wykorzystania wszystkich 
składników odpadów komunalnych i 
przemysłowych drogą 
wysokotemperaturowej recyrkulacji i drogą 
frakcjonowanej, materiałowo specyficznej 
konwersji powstającego surowego gazu 
syntezowego oraz urządzenie do 
przeprowadzania tego sposobu 

(57) Cechą sposobu jest to, że przeprowadza się przynaj
mniej następujące etapy postępowania: stopniową konwersję 
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zawartych jako substancje szkodliwe w surowym gazie syntezo
wym substancji składowych w surowce wtórne, w odrębnych, 
osobno termostatowalnych etapach obróbki mokrej, przy czym 
warunki temperaturowe każdego etapu obróbki ustala się przez 
potrzebnie dla częściowego oddzielenia stopniowaną konde
nsację pary wodnej, zawartej w surowym gazie syntezowanym, 
współprowadzenie zawierających skonwertowane surowce 
wtórne roztworów i kondensatów z różnych etapów konwersji 
i stopniowe oddzielanie odzyskiwalnych surowców wtórnych 
drogą stopniowanych reakcji strącania i wymiany jonowej oraz 
reakcji rozdzielania wobec odzysku wody procesowej, suszenie 
na zimno gazu syntezowego, oczyszczonego drogą konwersji 
substancji szkodliwych i zawrócenie odzyskanej wody proceso
wej wraz z kondensatem z suszenia na zimno do poszczegól
nych etapów konwersji. 

Cechą urządzenia jest to, że posiada ścieżkę przepły
wową dla gazu syntezowego, która w wyszczególnionej kolej
ności przynajmniej zawiera etapy czynne obróbki mokrej • 
chłodzenie szokowe (2) o wartości pH < 5, - zobojętnianie (3) o 
wartości pH > 8 i - kombinowany konwertor (4), który integralnie 
zawiera co najmniej etap konwertora substancji szkodliwych, 
płukanie glicerynowe, płukanie surferoksowe i etap suszenia na 
zimno oraz - ogrzewanie gazu (6") i - filtr z węglem aktywnym 
(5), nadto urządzenie to posiada ścieżkę odzyskową, która 
zawiera przynajmniej etapy reakcyjne, - strącania wodorotlen
kiem dla żelaza (9), - strącania wodorotlenkiem dla metali cięż
kich (10),- wymiany jonowej wapnia (11),- osmozy odwróconej 
(12) i - zatężania krystalizacyjnego (13), poprzez które w wy
szczególnionej kolejności przepływa obsadzona substancjami 
woda z chłodzenia szokowego-zobojętniania i konwersji, przy 
czym etapy reakcyjne mają urządzenia wyładowcze dla surow
ców wtórnych: wody (14), gazu użytecznego (18), soli użytecz
nej (17), siarki (16), wodorotlenków metali ciężkich (21), żelaza 
(19) i substancji nieorganicznych (20) oraz posiada urządzenia 
zawracające dla wodorotlenku żelaza (15) i węgla (8) do reakto
ra wysokotemperaturowego (1). 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 316715 (22) 9610 28 6(51) B09C1/10 
(75) Szpala Kazimierz, Opole; Farbiszewska 

Teresa, Opole 
(54) Sposób izolacji i adaptacji mikroflory 

autochtonicznej do biodegradacji gruntów 
zanieczyszczonych substancjami 
organicznymi 

(57) Sposób polega na tym, że z pobranych i uśrednionych 
próbek zanieczyszczonego gruntu sporządza się wodny 

ekstrakt, następnie wstępną hodowlę mikroflory prowadzi się w 
napowietrzanym ekstrakcie glebowym, zmieszanym z zanieczy
szczonym gruntem w odpowiednim stosunku, korzystnie 10:1 , 
a następnie wyizolowaną mikroflorę poddaje się hodowli w 
pożywce zawierającej jony K+, NhU+ i HPO4 - w odpowiednim 
stężeniu, przesiewając co 10 dni, aż do uzyskania hodowli 
zawierającej 109 komórek bakterii w 1 cm3. Następnie prowadzi 
się adaptacje mikroorganizmów do zwiększonych stężeń zanie
czyszczeń poprzez przesiewanie i hodowle bakterii w poży
wkach rozpoczynając od pożywki zawierającej 0,1% do max. 
20% substancji skażającej, a kończąc na pożywce o stężeniu 
substancji skażającej odpowiadającemu stężeniu skażonego 
gruntu. Uzyskaną hodowlę, która w ciągu 5 dni wzrostu uzyskuje 
109 komórek bakterii w 1 cm3, poddaje się procesowi namnaża-
nia do potrzebnej ilości. Cały proces adaptacji prowadzi się przy 
zachowaniu odpowiednich warunków temperatury i pH. Uzy
skana mikroflora może być stosowana w mikrobiologicznym 
oczyszczaniu gleby sposobem in vřtro, sposobem in sito oraz 
przy tworzeniu barier. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 316716 (22) 96 10 28 6(51) B09C1/10 
(75) Szpala Kazimierz, Opole; Farbiszewska 

Teresa, Opole 
(54) Sposób mikrobiologicznego oczyszczania 

gruntów ziemi zanieczyszczonych związkami 
organicznymi metodą in vitro 

(57) Sposób polega na tym, że do pryzmy zanieczyszczone
go gruntu o określonym stężeniu zanieczyszczeń, o max. wyso
kości 3 m, z zainstalowanym systemem biowentylacji, dodaje 
się pożywkę w postaci odpowiednio dobranych nawozów mine
ralnych zawierających jony K+, NhU+ i HPOi - w odpowiedniej 
proporcji. Następnie do pryzmy wprowadza się autochtoniczną 
mikroflorę bakteryjną, wcześniej wyizolowaną z partii gruptu 
podlegającego oczyszczaniu, w odpowiedniej ilości, po czym 
włącza się system biowentylacji, co rozpoczyna proces biode
gradacji zanieczyszczeń. Zanieczyszczone powietrze jest od
ciągane z pryzmy i oczyszczane w specjalnym biofiltrze. Proces 
biodegradacji przebiega od 6 tygodni do 6 miesięcy w okre
ślonych warunkach temperatury w przedziale 0 - 40°C, wilgot
ności w zakresie 50 - 80% i kwasowości w przedziale pH 5 - 8 
oraz tempa biodegradacji i poddawany jest okresowej co 2 - 4 
tygodnie kontroli, począwszy od czwartego tygodnia od roz
poczęcia procesu. W/w sposób pozwala na oczyszczanie 
zanieczyszczonych gruntów do wymaganych wielkości zanie
czyszczeń uzależnionych od ich dalszego zagospodarowania. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 324283 (22)9606 28 6(51) B21B 1/46 
(31)95 1000694 (32)95 0629 (33) NL 
(86) 960628 PCT/EP96/02874 
(87) 97 0116 WO97/01402 PCT Gazette nr 04/97 
(71) HOOGOVENS STAAL B.V., IJmuiden, NL 
(72) Pronk Cornelis, Den Hartog Huibert 

Willem, Cornelissen Mareus Cornelis Maria 
(54) Sposób i instalacja do wytwarzania taśmy ze 

stali odkształcalnej plastycznie 
(57) Sposób wytwarzania taśmy z odkształcaJnej plastycznie 

stali, obejmuje etapy: (i) odlewania ciągłego ciekłej stali we 
wlewek o grubości nie większej niż 100 mm, (ii) walcowania 
wlewka w obszarze austenitycznym, we wlewek pośredni o 
grubości w zakresie od 5 mm do 20 mm, (iii) schładzania wlewka 
pośredniego do temperatury poniżej temperatury Ara stali, (iv) 
utrzymywania wlewka pośredniego w obudowie dla wyrówna
nia jego temperatury, (v) walcowania wlewka pośredniego w 
taśmę, przy czym przynajmniej w jednym przejściu zmniejszę-
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nie grubości jest większe od 50%, w temperaturze poniżej 
temperatury Tt, a powyżej 200°C, gdzie Tt jest to temperatura, 
przy której 75% stali ulega przemianie w ferryt i (vi) zwijania 
taśmy przy temperaturze powyżej 500°C. Osiąga się zalety w 
postaci prostoty sposobu i potrzebnej instalacji. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 321656 (22) 97 08 18 6(51) B21C 37/15 
(31) 96 742422 (32)9610 30 (33) US 
(71) MEDINOLLTD.,TelAviv,IL 
(72) Richter Jacob, Yaron Ira 
(54) Sposób wytwarzania rurki udrażniającej, 

blacha do wytwarzania rurki udrażniającej 
oraz rurka udrażniąjąca 

(57) Rurka (31) udrażniąjąca ma oryginalny płaski wzór (32) 
i punkty łączenia, w których łączy się boki płaskiego wzoru. W 
ramach sposobu wycina się wzór (32) rurki (31) udrażniającej w 
płaskim kawałku metalu, w wyniku czego wytwarza się metalowy 
wzór, odkształca się metalowy wzór tak, że doprowadza się do 
spotkania się przeciwległych boków ze sobą, łączy się dwa 
przeciwległe boki co najmniej w jednym punkcie. W zasadzie 
żadna część rurki (31) udrażniającej nie wystaje do prześwitu 
rurki udrażniającej, kiedy rurka udrażniąjąca jest rozszerzana ku 
wewnętrznej ściance naczynia krwionośnego. 

(63 zastrzeżenia) 

A1(21) 323065 (22)971107 6(51) B22D 11/18 
(31) 96 9613777 (32)961107 (33) FR 
(71) Usinor, Puteaux, FR; Thyssen Stahl 

Aktiengesellschaft, Duisburg, DE 
(72) Damasse Jean-Michel, Salvado Olivier 
(54) Sposób odlewania ciągłego cienkich wyrobów 

metalowych pomiędzy walcami 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób odlewania cią

głego cienkich wyrobów metalowych pomiędzy walcami, 
pozwalający na wykrywanie defektów podczas odlewania cią
głego pomiędzy walcami. Sposób polega na tym, że mierzy się 
nieprzerwanie podczas odlewania sygnał zależny od siły roz
dzielającej walców (RSF), sygnał ten rozkłada się na różne 
składowe harmoniczne, przy czym wynik porównania tak 
uzyskanych składowych harmonicznych ze składowymi 
harmonicznymi odniesienia jest reprezentatywny dla stanu 
defektów walców, przy czym ten stan defektów walców umożli
wia określenie różnych reguł prowadzenia procesu. Sposób ma 
zastosowanie szczególnie do odlewania ciągłego cienkich taśm 
stalowych pomiędzy walcami. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 324040 (22) 95 12 13 6(51) B23C 5/06 
(31) 94 9404369 (32) 941215 (33) SE 
(86) 95 12 13 PCT/SE95/01503 
(87) 9606 20 W096/18473 PCT Gazette nr 28/96 
(71) SANDVIKAB,Sandviken,SE 
(72) KarlssonRolf 
(54) Korpus freza i sposób wytwarzania korpusu 

freza 
(57) Przedmiotem wynalazku jest korpus freza i sposób wy

twarzania narzędzia frezarskiego do obróbki przez frezowanie, 
korzystnie metali. Narzędzie frezarskie posiada część przytrzy
mującą (2) do mocowania narzędzia frezarskiego na obracają
cym się elemencie napędowym, oraz część przytrzymującą 
wkładkę, która wokół obrzeża jest wyposażona w kilka przymo
cowanych w sposób zdejmowalny wkładek frezarskich (23), 
przy-czym każda wkładka frezarska (23) jest zamocowana w 
gnieździe na wkładkę, przynajmniej częściowo znajdującym się 
w brzegowej części korpusu freza przytrzymującej wkładkę. 
Każde gniazdo na wkładkę posiada dolną powierzchnię pod
trzymującą (10) i podporę boczną posiadającą przynajmniej 
jedną boczną powierzchnię podtrzymującą oraz kieszeń (25) na 
wióry znajdującą się z przodu każdego gniazda na wkładkę w 
kierunku obrotu. Zaletą wynalazku jest to, że boczną podporę 
gniazda na wkładkę przynajmniej częściowo wytwarza się za 
pomocą kulowo-szpicowego freza końcowego. Powoduje to, że 
można znacznie zwiększyć liczbę gniazd na wkładki w danym 
narzędziu frezarskim. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 324206 (22) 96 03 14 6(51) B23D 61/12 
(31)95 408847 (32)95 03 23 (33) US 

95 577930 951222 US 
(86) 960314 PCT/US96/03533 
(87) 960926 W096/29173 PCT Gazette nr 43/96 
(71) AMERICAN SAW & MFG. COMPANY, 

East Longmeadow, US 
(72) Holston James R. 
(54) Synchronizowane zmienne konstrukcje 

zębów do pił 
(57) Przedstawiona została piła taśmowa o zmiennej po-

działce, która ma uzębioną krawędź, zawierającą pewną liczbę 
powtarzających się grup zębów. Każda grupa zawiera nie usta
wiony ząb wiodący (111) i pewną liczbę zębów (112-117), które 
są na przemian ustawione bocznie po przeciwległych stronach 
piły. Każdy ząb (111 -117) ma krawędź tnącą, usytuowaną w 
określonej płaszczyźnie cięcia i skumulowany wymiar podziałki 
(P111 - P117), pomiędzy nim, a następnym, poprzedzającym 
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zębem piły, mającym krawędź tnącą w płaszczyźnie zgodnej z 
wymienioną, określoną płaszczyzną. Wielkość obszaru (A111 -
A117) wrębu międzyzębowego każdego zęba jest wprost pro
porcjonalna do wymiaru skumulowanej podziałki (P111 - P117) 
tego zęba (111 -117) tak, że wielkości obszarów (A111 - A117) 
wrębów międzyzębowych są takie same dla wszystkich zębów, 
mających taką samą skumulowaną podziałkę (P111 - P117). 
Każda z grup zębów może zawierać zęby o różnej wysokości i 
stopniach ustawienia bocznego. Niektóre z zębów każdej grupy 
mają podziałkę, mierzoną od wierzchołka jednego z wymienio
nych zębów do wierzchołka zęba, sąsiadującego z nim taką, by 
uniknąć równomiernego odstępu zębów pomiędzy wszystkimi 
zębami tej grupy. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 322840 (22) 97 10 27 6(51) B23K 9/013 
(75) Świstalnicki Krzysztof, Piastów 
(54) Przecinarka automatyczna do cięcia 

termicznego 
(57) Przecinarka automatyczna do cięcia termicznego skła

da się z przegubowego ramienia wodzącego z napędem rolki, 
odwzorowującego zadany do wycinania kształt i palnikiem oraz 
kolumny z nogami. Przegubowe ramię wodzące (1) składa się 
z dwóch członów (a, b), każdy rozdzielający się na obu końcach, 
przy czym człon (a) zakończony jest z każdej strony osią (2) -
wałkiem jego obrotu i jedną stroną jest osadzony w ramionach 
tulei nośnej (3), zamocowanej obrotowo na kolumnie (4) przeci
narki, natomiast przeciwną stroną osadzony jest w ramionach 
członu (b), odsądzonych od jego osi wzdłużnej. W górnej części 
rozwidlenia członu (b) zamocowany jest motoreduktor (5) z 

silnikiem (6) na prąd stały i możliwością regulacji prędkości 
obrotowej, a w dolnej części - ruchomy względem płaszczyzny 
styku z nią uchwyt oprawy (7) palnika (8), przy czym na moto
reduktorze (5) posadowiona jest cewka indukcyjna, wewnątrz 
której umieszczona jest magnesowana przez nią rolka napędo
wa (9) przecinarki, osadzona na wałku wyjściowym motoredu
ktora (5). Nad ramieniem wodzącym (1) usytuowane jest ramię 
wysięgnikowe (16) o regulowanej płynnie długości, wyposażo
ne wymiennie we wzornik (17) lub cyrkiel, zakończony 
uchwytem rolki napędowej, przy czym ramię wysięgnikowe (16) 
osadzone jest obrotowo na kolumnie (4) przecinarki. Przewody 
elektryczne i gazowe (20) z poszczególnych punktów układu 
doprowadzone są wspólną wiązką do półki (21 ), na której zamo
cowane są zawory (22), odcinające dopływ gazów technicznych 
i elektrozawór (23), sterujący dopływem tlenu tnącego. Od stro
ny podłoża kolumna (4) zakończona jest okrągłą płytą (26), do 
której dolnej płaszczyzny przymocowany jest magnes lub 
elektromagnes, zaś do górnej płaszczyzny przymocowane są 
symetrycznie na obwodzie trzy nogi (27), każda zakończona 
umieszczonym w prostopadłości en nej obudowie mechani
zmem zwalniająco-jezdnym (28). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 316887 (22)961106 6(51) B23P 6/04 
(71) Fabryka Kotłów RAFAKOS.A, Racibórz 
(72) Pałczyński Antoni, Kajzer Kazimierz, 

Mogielski Kazimierz, Kaczorowski Maciej, 
Dudek Czesław, Białak Ryszard, Olbrych 
Maciej 

(54) Sposób regeneracji walczaka kotłowego 
(57) Sposób regeneracji walczaka kotiowego z niskostopo-

wej stali miedziowo-niklowej, manganowo-molibdenowej lub 
manganowo-molibdenowo-wanadowej, w którym na wstępie 
ustala się rozmieszczenie uszkodzeń płaszcza walczaka z uwz
ględnieniem głębokości ich zalegania na grubości ścianki w 
oparciu o przeprowadzone badania magnetyczno-proszkowe 
i/lub ultradźwiękowe oraz przeprowadza się pomiary twardości 
HV i grubości blach poszczególnych dzwon płaszcza walczaka, 
następnie wyszlifowuje się wszystkie wykryte uszkodzenia i 
przeprowadza się badania magnetyczno-proszkowe wy szlifo
wanych miejsc, a w dalszej kolejności wytypowuje się blachy, 
wykazujące najwyższą skłonność do kruchych pęknięć, wyróż
nia się tym, że z blach wykazanych, co najmniej z jednego 
dzwona, pobiera się krążek do badań niszczących na własności 
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mechaniczne, metalograficzne i pomiaru twardości, po czym 
walczak poddaje się regeneracji pod warunkiem, jeżeli materiał 
krążka po obróbce cieplnej, przewidzianej dla walczaka w sto
sunku do stanu poeksploatacyjnego, wykaże poprawę własno
ści udarnościowych więcej niż 20% i jeżeli ich wartości nie będą 
niższe niż wymagania normowe, obowiązujące dla danego ga
tunku stali, a także gdy granica plastyczności Ret, w temperatu
rze przyjętej do obliczeń walczaka lub w temperaturze 350°C, 
nie wykaże obniżenia o więcej niż 5% wartości, przyjętej do 
obliczeń lub określonej normą dla 350°C, przy czym w przypad
ku potrzeby napawania ubytków materiałowych w płaszczu 
walczaka dokonuje się doboru spoiwa i technologii spawania, 
zapewniających uzyskanie własności mechanicznych spoiwa 
na poziomie nie niższym niż wymagania ustalone dla materiału 
rodzimego płaszcza walczaka po przeprowadzeniu obróbki cie
plnej, jaka została przetestowana z wynikiem pozytywnym przy 
badaniu własności mechanicznych próbnego krążka, a w przy
padku braku pewności spełnienia tych wymagań dla wytypowa
nego spoiwa, dokonuje się zbadnia tych własności na osobno 
wykonanych elementach próbnych, które poddaje się analogi
cznej obróbce cieplnej, jaka przewidziana jest dla regeneracyj
nego żarzenia naprawianego walczaka. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 316930 (22) 961108 6(51) B23P19/04 
(75) Kolago Marian, Gdańsk 
(54) Elektromagnetyczny przyrząd do montażu 

usztywnień 
(57) Elektromagnetyczny przyrząd, lepiej wykorzystujący 

przyczepną siłę pola magnetycznego, uzyskano dzięki wprowa
dzeniu łącznika (3), który jest osadzony wychylnie w korpusie 
(2) i blisko powierzchni czołowej (5) elektromagnesu (1). Łącz
nik (3) ma kształt trójramiennego krzyżaka, którego jedno ramię 
(6) jest nagwintowane. Do ramienia (6) przykręcona jest nakręt
ka (7), mocująca zaczepowy pręt (4), do którego zamocowana 
jest zębata listwa (8). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 323278 (22)971120 6(51) B26D 3/26 
A47J17/04 

(75) Karasiński Zdzisław, Świdnica 
(54) Urządzenie do obierania warzyw i owoców 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon

strukcji urządzenia do obierania warzyw i owoców na potrzeby 
gospodarstwa domowego. 

W walcowym pojemniku (1) zamkniętym od góry pokry
wą (2) umieszczona jest pionowa oś (3) ułożyskowana w dnie 

pojemnika (1) i w pokrywie (2). Na osi osadzona jest pod katem 
30° do 70°, korzystnie 55°, robocza tarcza (4) płaska lub w 
kształcie daszka W przypadku tarczy (4) w kształcie daszka kąt 
rozwarcia płaszczyzn wynosi 60° do 140°, korzystnie 110°. Na 
tarczy (4) umieszczone są promieniowo noże (5) w ilości 6 do 
12 sztuk, korzystnie 8. Między tarczą (4), a wewnętrzną powie
rzchnią pojemnika (1) jest luz wynoszący 10 do 20 mm, przez 
który spadają obierki obieranych warzyw pod tarczę (4) na dno 
pojemnika (1). Na wewnętrznej powierzchni pojemnika (1) umie
szczone są również noże (6) w ilości 10 do 30 sztuk, korzystnie 
18, nachylonych pod kątem 30° do 60°, korzystnie 45° do pionu. 
Na górnym końcu osi (3) zamocowana jest korba (7) służąca do 
napędu urządzenia. Aby poprawić działanie obierające do po
jemnika wlewa się wodę w iloéci takiej, żeby zakryła obierane 
ziemniaki. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 316867 (22)961107 6(51) B27N 3/02 
(71) Schwörer Haus GmbH & Co., Reutlingen, 

DE 
(72) Cossbau Uwe, Lamm Christian 
(54) Sposób ciągłego wytwarzania płaskich płyt 

prasowanych 
(57) Sposób ciągłego wytwarzania płaskich płyt prasowa

nych polega na tym, że w kolejnych etapach miesza się 
cząsteczki celulozowe z substancjami pomocniczymi, dodaje 
się pierwszą porcję wody i łączy ją z mieszanką heterogeniczną 
tak, że cząsteczki celulozowe zostają całkowicie nawilżone, 
łączy się mieszankę heterogeniczną z pierwszym spoiwem, 
mającym w swym składzie tlenek glinowy, dodaje się drugą 
porcję wody i miesza się, dodaje się drugie spoiwo, mające w 
swym składzie gips, a następnie miesza się dodaje się trzecią 
porcję wody i miesza się, przy czym druga i/lub trzecia porcja 
wody zawiera inhibitor/przyspieszacz oddziaływujący na skład
niki spoiw, dodaje się trzecie spoiwo, mające w swym składzie 
cement portlandzki, a następnie miesza się, usypuje się mie
szankę jako włókninę i prasuje się włókninę w zadanej tempe
raturze z zachowaniem określonego czasu prasowania oraz 
zadanego ciśnienia prasowania. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 316833 (22)961104 6(51) B29C 51/16 
B29C 59/02 

(75) Piechociński Ryszard, Białe Błota 
(54) Sposób nanoszenia danych technicznych 

wyrobu na taśmę poliamidową i urządzenie 
do nanoszenia danych technicznych wyrobu 
na taśmę poliamidową 

(57) Sposób nanoszenia danych technicznych wyrobu na 
taśmę poliamidową charakteryzuje się tym, że po zejściu urzą
dzenia tłoczącego w dół następuje termiczne nagrzewanie ta
śmy poliamidowej do temp. 60 - 92°C w czasie 3 - 5 sek., po 
czym następuje wytłoczenie znaków z danymi technicznymi 
wyrobu, powrót urządzenia tłoczącego w położenie górne i 
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przesunięcie taśmy o ustalony skok. Urządzenie jest wyposażo
ne w zespół podający, składający się z rolek podających (1) i 
dwóch prowadników (2, 3), urządzenia tłoczącego, składające
go się ze stempla (4) i matrycy (5) z wymiennymi wkładkami z 
danymi technicznymi wyrobu, siłownika (6), wykonującego ruch 
posuwisto-zwrotny w kierunku 'góra-dół1, napędu taśmy, skła
dającego się z silnika elektrycznego (8) małej mocy i rolek 
ciągnących (10), napędzanych za pomocą kół pasowych (9). 
Prowadnik (2) posiada regulowany docisk (14) taśmy, wyposa
żony w filc techniczny. Rolki ciągnące (10) posiadają, osadzone 
na osi, koła zębate o małym module, współpracujące ze sobą, 
zapewniające równomierne ciągnienie taśmy. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 322884 (22) 9710 29 6(51) B29C 59/16 
H01M2/04 

(31) 96 96117459 (32) 96 10 31 (33) EP 
(71) Accumulatorenwerke Hoppecke Carl 

Zoellner & Sohn GmbH & Co. KG., Brilon, 
DE 

(72) Pospiech Gerhard, Sassmannshausen Günter 
(54) Sposób wytwarzania obszarów 

przewodzących na sztucznych tworzywach 
izolacyjnych i akumulator z obudową ze 
sztucznego tworzywa 

(57) Dla wytworzenia obszarów przewodzących na sztucz
nych tworzywach izolacyjnych proponuje się, aby do tworzo
ny eh przewodzących obszarów doprowadzić energię 
termiczną. 

Wynalazek dotyczy również specjalnego zastoswania 
sposobu w obudowach akumulatorów. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 324222 (22) 96 06 18 6(51) B32B 29/00 
B32B 27/04 

(31) 95 9502218 (32) 95 0619 (33) SE 
(86) 960618 PCT/SE96/00796 
(87)97 0103 WO97/00172 PCT Gazette nr 02/97 
(71) PERSTORPAB,Perstorp,SE 
(72) Velin Per-Erik, Nilsson Nils-Joel, Lindgren 

Kent 
(54) Sposób wytwarzania dekoracyjnych 

laminatów z termoutwardzalnych tworzyw 
sztucznych 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania deko
racyjnego termoutwardzalnego laminatu z odporną na ścieranie 
i odporną na zarysowanie warstwą powierzchniową, w którym 
ciągły zwój papieru jest impregnowany żywicą melaminowo-for-
maldehydową tak, że jedna strona zwoju jest powlekana twar
dymi cząstkami o rozmiarze 30 -i- 90 ^m. Po suszeniu druga 
strona jest powlekana żywicą melaminowo-formaldehydową za
wierającą twarde cząstki o średnim rozmiarze cząstek 1 + 15 
^m. Papier po suszeniu jest umieszczany w laminacie jako 
najwyżej położony arkusz ze stroną pokrytą najmniejszymi czą
stkami skierowaną do góry. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 314707 (22)961108 6(51) B41K1/00 
(75) Lucas Richard, Kraków 
(54) Stempel 
(57) Stempel ma, na powierzchni roboczej, wzór kodu kre

skowego nanoszonego na podłoże, którym są towary, opako
wania towarów, metki, przywieszki i tym podobne. Odległości 
pomiędzy osiami kresek wzoru i odpowiednie odległości pomię
dzy osiami kresek (1) założonej odbitki wzoru na podłożu są 
jednakowe. Szerokość kresek wzoru wynoszą od 45 do 70% 
szerokości nominalnych kresek (1) odbitki wzoru na podłożu. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 316722 (22)961029 6(51) B41K1/04 
(75) Popławski Lucjan, Warszawa; Popławski 

Krzysztof, Warszawa 
(54) Oprawa do pieczęci 
(57) Oprawa do pieczęci ma mechanizm blokowania w bo

cznej ściance górnej części (1) i dolnej części (2), natomiast 
powierzchnie boczne, wąskie mają od góry wcięcia (3), korzy
stnie ukośnie zakończone u dołu. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 324037 (22) 96 06 26 6(51) B41M 1/18 
(31)95 19523188 (32)95 0626 (33) DE 
(86) 96 06 26 PCT/DE96/Ö1128 
(87) 97 0116 WO97/01445 PCT Gazette nr 04/97 
(71) DLW AKTIENGESELLSCHAFT, 

Bietigheim-Bissingen, DE 
(72) Loren Erhard 
(54) Sposób zadrukowywania przedmiotu oraz 

wykładzina podłogowa otrzymywana tym 
sposobem 

(57) Zaproponowano sposób zadrukowywania przedmiotu 
według zestawu trójbarwnego albo czterobarwnego z wzoru 
drukarskiego, przy czym udziały achromatyczne wyciągów 
barwnych zestawu trójbarwnego redukuje się z wytworzeniem 
wyciągu achromatycznego i odpowiednio zmienionych wycią
gów barwnych, przedmiot zadrukowuje się na podstawie zmie
nionych wyciągów barwnych i specjalną farbą na podstawie 
wyciągu achromatycznego. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 316863 (22)961105 6(51) B42B 4/00 
(75) Szlakowski Andrzej, Łódź; Rałucki Roman, 

Łódź; Maciszewski Grzegorz, Łódź 
(54) Układ napędowy urządzeń, zszywających 

drutem 
(57) Wynalazek dotyczy układu napędowego urządzeń, 

zszywających drutem, służących do zszywania warstw papieru. 
Układ charakteryzuje się tym, że napęd stanowi tarcza 

(2) z wykonanym mimośrodowo otworem (3) o kształcie wielo
kąta foremnego, a do bocznej powierzchni tarczy (2), w pobliżu 
jej obwodu i w najmniejszej odległości od otworu (3), jest 
zamocowana rolka (6), nad tarczą zaś (2) jest zamocowana 
wychylnie dźwignia (7) z rolką (8), stykającą się z czołową 
powierzchnią obwodu tarczy (2), natomiast pod tarczą (2) jest 
osadzona wahliwie dźwignia (12), mająca na końcu występ (13), 
przy czym płaszczyzna usytuowania występu (13) dźwigni (12) 
pokrywa się z płaszczyzną usytuowania rolki (6) tarczy (2). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 322937 (22)9710 31 6(51) B60P 7/12 
(31) 96 9600929 (32) 9611 04 (33) BE 
(71) N.V.Technirail S.A., Bruxelles, BE 
(72) Maenhout Triphon 
(54) Urządzenie do unieruchamiania ładunków 

na pojeździe do przewożenia ładunków 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do unieruchamiania ła

dunków na pojeździe, przeznaczonym do transportu ładunków 
takim, jak wagon kolejowy. 

Urządzenie posiada elementy do unieruchomiania ła
dunków, umieszczanych na podłodze wagonu z mocowaniem 
do podłogi, umożliwiającym ich zdejmowanie. Charakteryzuje 
się ono tym, że elementy do unieruchamiania posiadają co 
najmniej dwa kształtowniki (3), równoległe i prostopadłe do osi 
(X-X) pojazdu (1), które tworzą wspólną całość z podłogą (4) na 
równym z nią poziomie i co najmniej dwa elementy o kształcie 
wydłużonym, unieruchamiające ładunki (15), wzajemnie równo
ległe i równoległe do osi podłogi (4), które można niezależnie 
przesuwać poprzecznie po kształtownikach (3), miedzy co naj
mniej jednym położeniem zablokowanym na kształtownikach 
(3) dla unieruchomienia ładunków i położeniem, w którym są 
schowane w podłodze (4). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 322842 (22)971027 6(51) B60R 21/20 
(31) 96 29618772 (32) 96 10 28 (33) DE 

97 19702147 97 0122 DE 
(71) TRW Occupant Restraint Systems GmbH, 

Alfdorf, DE 
(72) Lang Norbert, Aich Josef, Berger Jürgen, 

Dannenhauer Reiner, Kuhn Adolf M. 
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(54) Sposób składania poduszki gazowej dla 
samochodowego systemu zabezpieczania 
pasażerów przed skutkami przyspieszenia 
ujemnego, złożona poduszka gazowa dla 
samochodowego systemu zabezpieczania 
pasażerów przed skutkami przyspieszenia 
ujemnego oraz urządzenie do składania 
poduszki gazowej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób składania podusz
ki gazowej (10) dla samochodowego systemu zabezpieczania 
pasażerów przed skutkami przyspieszenia ujemnego. Sposób 
obejmuje następujące etapy: rozpościera się poduszkę gazową 
(10) na podkładce (16), po czym mocuje się obrzeże otworu 
nadmuchowego poduszki gazowej (10), ustawia się, równolegle 
do podkładki (16) i w odstępie względem niej, płytę (19) tak, że 
poduszka gazowa (10) leży pomiędzy podkładką (16) i płytą 
(19), a następnie zasila się wnętrze poduszki gazowej (10) 
ciśnieniem tak, że poduszka gazowa (10) rozkłada się pomiędzy 
podkładką (16) i płytą (19), po czym wciska się ściankę poduszki 
gazowej (10) do wewnątrz w kilku, rozmiarach na jej obwodzie, 
miejscach. Przedmiotem wynalazku jest także urządzenie do 
realizacji tego sposobu oraz poduszka gazowa, złożona za 
pomocą tego sposobu. 

(41 zastrzeżeń) 

A1(21) 324241 (22)960619 6(51) B60R 21/26 
(31) 95 19522705 (32)9506 22 (33) DE 

96 19600843 960112 DE 
(86) 960619 PCT/EP96/02644 
(87)970109 WO97/00794 PCT Gazette nr 03/97 
(71) DYNAMIT NOBEL GMBH 

EXPLOSIVSTOFF- UND 
SYSTEMTECHNIK, Troisdorf, DE 

(72) Brede Uwe, Bretfeld Anton, Frank Harald, 
Kraft Josef, Scheiderer Gerrit, Durst Franz, 
Trimis Dimosthenis 

(54) Generator gazu do systemu poduszek 
powietrznych z odśrodkowym oddzielaczem 
pyłu 

(57) Wynalazek dotyczy generatora gazu, zwłaszcza do nad
muchiwania worków gazowych, służących do ochrony pasaże
rów pojazdów, zawierającego zbiornik ładunkowy (3), w którym 
jest umieszczony materiał (4), wytwarzający gaz, elektryczny 
element zapalający (1) do zapalania materiału (4), komorę wiro
wą (25), która jest ukształtowana jako odpychacz odśrodkowy i 
rurę zanurzeniową (18), umieszczoną w osi symetrii (26) komory 
wirowej (25) i w niej zanurzoną, przez którą oczyszczony stru
mień gazu dociera przez komorę wypływową (27) do worka 
gazowego. W celu polepszenia działania oczyszczającego, 
przy nieznacznej objętości konstrukcji, jest zaproponowane, że 
zbiornik ładunkowy (3), element zapalający (1), komora wirowa 
(25), rura zanurzeniowa (18) i komora wypływowa (27) są umie
szczone we wspólnej osi symetrii i że komora wirowa (25), rura 
zanurzeniowa (18) i komora wypływowa (27) tworzą część kon
strukcyjną, z którą jest sprzężony, poprzez element łączący (7), 
zbiornik ładunkowy (3) z elementem zapalającym (1). 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 316774 (22)9610 31 6(51) B60R 25/00 
(75) Sołtys Dariusz, Wesoła 
(54) Urządzenie do unieruchamiania pojazdu 

samochodowego 
(57) Urządzenie do unieruchamiania pojazdu samochodo

wego stanowi obejmę (1) wyposażoną na jej dłuższym ramieniu 
(2) w osłaniającą płytę (3) oraz w sworzeń (4) osadzony mimo-
środowo w stosunku do osi koła pojazdu, przy czym sworzeń 
(4) z przelotowym otworem (5) stanowi element mocujący dla 
dodatkowych obejm. 

(1 zastrzeżenie ) 
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A1(21) 324114 (22)96 0416 6(51) B60T13/567 
(31)95 19523021 (32)95 06 24 (33) DE 
(86) 960416 PCT/EP96/01590 
(87) 97 0116 WO97/01470 PCT Gazette nr 04/97 
(71) ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH, 

Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Schonlau Jürgen, Graichen Kai-Michael, 

Saalbach Kurt, Wagner Wilfried 
(54) Podciśnieniowy wzmacniacz siły hamowania 

do samochodów 
(57) Proponuje się żeby sworznie (17), przenoszące siłę na 

ściankę, oddzielającą nadwozie samochodu, miały wyznaczone 
miejsca przełomu (18, 27, 28) albo odcinki o mniejszym prze
kroju, w celu poprawienia charakterystyki deformacji podciśnie
niowego wzmacniacza siły hamowania, mającego te sworznie. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 322960 (22)9710 31 6(51) B61D 3/04 
(31) 96 1946 (32)961107 (33) AT 
(71) FRANZ PLASSER 

BAHNBAUMASCHINEN-INDUSTRIEGES 
ELLSCHAFT M.B.H., Wien, AT 

(72) Theurer Josef 
(54) Wagon załadowczy do materiałów sypkich 
(57) Wynalazek dotyczy torowego wagonu załadowczego 

(1) do materiałów sypkich z ramą podwozia (2), osadzoną na 
podwoziach szynowych (3), z podłogowym przenośnikiem ta
śmowym (6), przebiegającym nad ramą podwozia (2) w kierun
ku wzdłużnym wagonu, który jest nachylony w stosunku do linii 
poziomej tak, aby usytuować niżej i wyżej jego zwrotną koń
cówkę (8, 9). Przenośnik ten zawiera boczne osłony (7) w 

kierunku wzdłużnym wagonu dla utworzenia bocznego ograni
czenia przesypu i przestrzeni magazynowania (10). Pomiędzy 
przenośnikiem taśmowym (6), a ramą podwozia (2) przewidzia
ne jest urządzenie (11,12) z napędem (13,14) do przestawiania 
pionowego, zmieniające kąt nachylenia tego przenośnika ta
śmowego (6). Każdy z obydwóch zwrotnych końcówek (8, 9) 
przenośnika taśmowego (6), odległych wzajemnie od siebie w 
kierunku wzdłużnym wagonu, zawiera własne urządzenie pio
nowego przestawiania (11,12), z możliwością oddalenia każdo
razowo tych końcówek w stosunku do ramy podwozia (2). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 323021 (22)971106 6(51) B61D 27/00 
(31) 96 19645857 (32) 96 11 07 (33) DE 
(71) ABB DAIMLER-BENZ 

TRANSPORTATION (TECHNOLOGY) 
GmbH, Berlin, DE 

(72) Eisbrecher Hans-Dieter 
(54) Pojazd szynowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pojazd szynowy, szczegól

nie do przewozu osób, z pudłem i dachem wagonu (12), który 
to dach wagonu (12) posiada urządzenie (10) do przewietrzania 
przestrzeni wewnętrznej pudła wagonu, tak zwany przewietrznik 
dachowy, który utworzony jest z połączonego z pudłem wagonu 
kanału powietrznego (14) i w pewnej odległości od niego 
umieszczonego przykrycia (18), przy czym odległość między 
kanałem powietrznym (14) przewietrznika dachowego (10), a 
przyporządkowanym mu przykryciem (18) może być regulowa
na, a przez zmianę odległości przykrycia (18) od kanału powie
trznego (14) można regulować czynny przekrój poprzeczny 
przepływu dla zmiany powietrza. 

(12 zastrzeżeń) 
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A1(21) 324245 (22) 97 0415 6(51) B61F 5/38 
(31) 96 19617003 (32)960427 (33) DE 
(86) 97 0415 PCT/EP97/01873 
(87) 97 11 06 WO97/41022 PCT Gazette nr 47/97 
(71) ABB DAIMLER-BENZ 

TRANSPORTATION (DEUTSCHLAND) 
GMBH, Hennigsdorf, DE 

(72) Müller Detlef, Hock Johannes 
(54) Pojazd szynowy z jednoosiowym zespołem 

jezdnym 
(57) W pojeździe szynowym z jednoosiowym zespołem jezd

nym (2,3), który w stosunku do przyporządkowanego nadwozia 
(13) jest ułożyskowany obrotowo wokół pionowej osi (8) i jest 
sprzężony z zespołem nastawczym, który jest zależny od 
zespołu czujnika nadawczego, pozostającego pod wpływem 
promieniałuku przejeżdżanego toru, w celu uzyskania prostego 
urządzenia sterującego wyposażono zespół czujnika nadaw
czego w elektryczny czujnik nadawczy i dołączony do niego 
elektryczny filtr dolnoprzepustowy, przy czym za filtrem dolno-
przepustowym występuje wolny od zakłóceń quasi-statyczny 
sygnał wyjściowy do sterowania członu nastawczego. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 324261 (22)960628 6(51) B61L 23/06 
(31)95 1000713 (32)95 06 30 (33) NL 
(86) 9606 28 PCT/NL96/00268 
(87) 97 0123 WO97/02169 PCT Gazette nr 05/97 
(7l)RAILPRO B.V., Hilversum, NL 
(72) Van Dommelen Francisais Antonius 

Bernardus Maria 
(54) Samosygnalizujące połączenie zwierające dla 

chronionej sekcji szynowej 
(57) Urządzenie wykrywa połączenie zawierające umiesz

czone pomiędzy szynami (S1, S2) sekcji toru kolejowego. 
Urządzenie zawiera źródło (W1) energii elektrycznej i urządze
nie monitorujące dołączone do szyn (S1, S2) dla pomiaru i 
monitorowania rezystancji zwarciowej spowodowanej połącze
niem zwierającym. Źródło (W1) energii elektrycznej jest źródłem 
prądu przemiennego, a urządzenie monitorujące zawiera ob
wód rezonansowy i urządzenie oceniające dla oceny rezonansu 
wytwarzanego w obwodzie rezonansowym. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 323287 (22) 97 1121 6(51) B62B 1/18 
(75) Bukalski Alfred, Bydgoszcz 
(54) Taczka ogrodowa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest składana taczka ogrodo

wa, charakteryzująca się tym, że obie części jej układu nośnego 
zbliżone są kształtem do litery 'U", z których druga jest korzyst
nie nieco mniejsza i jej część zamknięta połączona jest od tyłu 
z kółkiem jezdnym, przy czym połączenie uchylne obu części 
utworzone jest wzdłuż osi (3) przez połączenie obrotowe (x), 
łączące ramiona (4) pierwszej części z drugą częścią, natomiast 
pojemnik ma postać elastycznego fartucha (5), zamocowanego 
na podstawie (6) pierwszej części i elemencie wsporczym (7) 
drugiej części. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 316889 (22)961108 6(51) B62B 9/04 
B62B 13/18 

(75) Kliś Eugeniusz, Kęty 
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(54) Płozy saneczkowe 
(57) Płoza saneczkowa ma zastosowanie w różnego rodzaju 

wózkach, a w szczególności w wózkach dziecięcych tak głębo
kich jak i sportowych. Konstrukcja płozy saneczkowej przysto
sowana jest do zakładania na osie kół wózków bez potrzeby 
odłączania kół jezdnych. Rozy saneczkowe stanowią dodatko
we wyposażenie wózków w taki sposób, aby można je używać 
nie tylko w okresie letnim ale również w okresie zimowym. 
Założenie na osie kół wózków płóz umożliwia szybkie prze
kształcenie wózka kołowego na sanki, co umożliwia prowadze
nie wózka na powierzchni oblodzonej lub ośnieżonej. Na zespół 
płozy saneczkowej składają się: płoza śniegowa (1), łączniki (2, 
3) (w przypadku płozy aluminiowej), tuleja zewnętrzna, tuleja 
wewnętrzna, mocująca oraz blokada (zatrzask sprężynowy) 
oraz (6,7,8,9) ustalająca i blokująca ustawioną w odpowiedniej 
pozycji płozę saneczkową. Zamocowanie płóz saneczkowych 
dokonuje się w ten sposób, że na osie wózka po zdjęciu kół 
jezdnych zakłada się płozę saneczkową, którą po ustaleniu 
pozycji, zabezpiecza się przed niepożądanym obrotem wkrę
tem (10). Do tulei zewnętrznej przymocowany jest zatrzask 
blokujący, sprężynowy (6, 7, 8, 9) z trzpieniem osadczym, 
stożkowym (7). Podciągnięcie trzpienia osadczego (7) umożli
wia obrót płozy saneczkowej wokół osi do żądanej pozycji. Po 
ustaleniu pozycji płozy saneczkowej następuje samoczynne jej 
zablokowanie. Ustawienie wszystkich czterech płóz saneczko
wych w dolnej, poziomej pozycji oraz ich zablokowanie powo
duje, że z wózka czterokołowego powstają sanki z czterema 
płozami ślizgowymi. Dwustronne wyprofilowanie płóz ślizgo
wych umożliwia prowadzenie wózka, a w tym przypadku sanek 
przed i za sobą. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 324031 (22)960607 6(51) B62B 9/14 
F24F3/16 

(31) 95 9511505 (32) 95 06 07 (33) GB 
(86) 96 06 07 PCT/GB96/01348 
(87) 961219 WO96/40546 PCT Gazette nr 55/96 
(75) Kuester Stephen Michael, Northampton, GB 
(54) Ochrona osobista 
(57) Przezroczysty daszek (7) okrywa dziecko siedzące w 

wózku dziecięcym, aby chronić je przed narażeniem na zanie
czyszczenia w powietrzu atmosferycznym, a zasilany zespół 
filtracyjny (9) wdmuchuje przefiltrowane powietrze atmosferycz
ne w wierzchołek pomieszczenia (8) pomiędzy daszek (7), a 
zespół siedzeniowy (4). Dno pomieszczenia (8) jest otwarte, 

gdzie dolna fartuchowa część (16) daszka (7) wisi w odstępie 
od nóżek siedzącego dziecka. Dopływ skażonego powietrza 
poprzez ten otwór jest uniemożliwiony przez działanie zasilane
go zespołu filtracyjnego (9), aby wytwarzać nadciśnienie w 
pomieszczeniu (8) tak, że przefiltrowane powietrze przepływa 
do dołu przy twarzy i ciele dziecka. Siatkowa wstawka (20) w 
daszku (7) umożliwia zrównoważoną wentylację i zapobiega 
przegrzaniu. Zespół siedzeniowy (4) zawiera płytę tylną (25) 
zawieszoną na sekcjach tkaniny (26, 28) w ramie (5). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 322858 (22) 97 10 28 6(51) B62D 3/14 
(31) 96 96117556 (32) 96 1102 (33) EP 
(71) Hydraulik Nord GmbH, Parchim, DE 
(72) Bergmann Erhard, Voss Gerhard, 

Schildmann Manfred 
(54) Hydrauliczne urządzenie kierownicze ze 

zmienianiem przełożenia i wzmacnianiem 
przepływu 

(57) W celu uzyskania bezstopniowego zmieninia przeło
żenia pomiędzy działaniem ze wspomaganiem a działaniem 
awaryjnym i maksymalnego zasilania przepływem oleju przy 
działaniu ze wspomaganiem przy dużych prędkościach obroto
wych koła kierownicy zaproponowano urządzenie kierownicze, 
które wykorzystuje omijający pompę dozującą (14) przewód 
zbiorczy (34) jako przewód dopływowy dla wzmacniania prze
pływu przy pracy ze wspomaganiem i jako przewód odpływowy 
dla zmieniania przełożenia przy działaniu awaryjnym. Przewód 
zbiorczy (34) jest poprzez dławiki (33) połączony z wybranymi 
przewodami dopływowymi (16) i poprzez dławiki (35, 37) z 
przyporządkowanymi przewodami (17) cylindra lub ze wszy
stkimi przewodami (17,17') cylindra Urządzenie kierownicze 
stosuje się w urządzeniach ruchomych, zwłaszcza w powoli 
jadących pojazdach. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 316877 (22) 96 11 05 6(51) B64C 25/40 
(71) Hołoga Zygmunt, Katowice 
(72) Hołoga Zygmunt, Trzesioch Ryszard 
(54) Napęd kół samolotowych 
(57) Napęd kół samolotowych, uruchamiany podczas pod

chodzenia samolotu do lądowania, zapewnia zwiększenie trwa
łości opon oraz stateczność samolotu w chwili zetknięcia się kół 
z pasem lądowiska Głównym elementem napędu kół jest wie-
losegmentowa turbina powietrzna składająca się z siłownika (4) 
z wielosegmentowym tłokiem (10) z łopatkami. Turbina zamo
cowana jest do piasty od zewnętrznej strony koła (2) osadzone
go na osi (3) pary kół (2). Prędkość obwodowa kół (2) jest 
regulowana układem pomiarowo-sterującym w funkcji prędko
ści lądowania samolotu. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 316803 (22)961030 6(51) B65D 1/02 
(71) GLOBAL COSMED Sp. z o.o. Fabryki 

Kosmetyczne i Chemiczne, Radom 
(72) Hohibowska Barbara 

(54) Pojemnik 
(57) Pojemnik stanowi dolna część korpusu (1) o kształcie 

prostopadłościanu, na której usytuowano górną część korpusu 
(2), zakończoną od góry otworem z gwintowanym kołnierzem 
(5), na którym osadzona jest zakrętka (6). Górna część korpusu 
(3) ma dwie boczne, skośne ścianki (7, 8), gdzie na jednej 
osadzony jest uchwyt (9), a na drugiej usytuowany jest wypust 
(10) z otworem dozująco - wylewowym z gwintowanym kołnie
rzem i zakrętką (13). Pionowe krawędzie (14) są ukośnie ścięte 
lub mają profilowane wybrania (15). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 322941 (22)971031 6(51) B65D1/16 
(31) 96 1004404 (32) 9611 01 (33) NL 
(71) Schmalbach-Lubeca Nederland B.V., AH 

Deventer, NL 
(72) Van Dam Willem Leendert Pieter 
(54) Puszka, zwłaszcza do przechowywania 

produktów spożywczych i napojów 
(57) Puszka (5), zwłaszcza do przechowywania produktów 

spożywczych i napojów, wykonana z blachy metalowej, zaopa
trzona jest w korpus i dno połączone z nim lub będące jego 
integralną częścią, przy czym korpus ma kształt obrotowo syme
tryczny z nałożonym układem wgłębień (6, 7). Puszka (5) cha
rakteryzuje się tym, że jest zaopatrzona w co najmniej jedną 
część (8) w formie opaski, umieszczoną na obwodzie, oddaloną 
od końców osiowych korpusu i wolną od wgłębień. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 324249 (22)97 0411 6(51) B65D 17/50 
(31)96 9608531 (32)960425 (33) GB 
(86)97 0411 PCT/GB97/Ö0991 
(87) 9710 30 W097/39955 PCT Gazette nr 46/97 
(71) CARNAUDMETALBOXN.V.,Hoorn,NL 
(72) Ascasibar Verdejo Francisco, ES; Beaumont 

Richard Mark, GB; Collins Malcolm 
George, GB; Robertson Steven Gordon, GB 

(54) Zamknięcia próżniowe i pojemniki oraz ich 
połączenia 

(57) Próżniowe zamknięcie zawiera metalowy krążek za
mknięcia (32), typowo otoczony przez zaprasowane plastikowe 
obrzeże, w którym to krążku (32) wykonano wklęsłe wgłębienie 
(50) z umieszczonym w nim otworem (56) uwalniającym próżnię. 
We wgłębieniu (50) umieszczono korek (64) z plastizolowego 
materiału (60), tworzący wyjmowalne uszczelnienie otworu (56). 
Otwór (56) posiada wywiniętą do góry pierścieniową ściankę 
boczną, tworzącą zbieżny komin (58), a korek (64) jest dobrany 
w taki sposób, aby przylegał materiał (60) do lakieru, pokrywają
cego wewnętrzną powierzchnię metalową lecz, aby nie przyle
gał do lakieru, pokrywającego zewnętrzną powierzchnię 
metalową. A zatem korek (64) plastizolowy może być usunięty 
w celu zlikwidowania próżni w pojemniku poprzez otwór (56), 
co ułatwi usunięcie zamknięcia. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 324182 (22)960619 6(51) B65D 35/22 
(31) 95 19522169 (32)95 0619 (33) DE 
(86) 960619 PCT/EP967Ö2645 
(87) 97 0103 WO97/00208 PCT Gazette nr 02/97 
(71) AISA AUTOMATION INDUSTRIELLE 

S.A, Vouvry, CH 
(72) Keller Gerhard 
(54) Sposób wytwarzania kształtki rurowej i 

sposób wytwarzania tuby przy użyciu tej 
kształtki rurowej 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kształtki ruro
wej (1) przy użyciu taśmy foliowej, w szczególności sposobu 
wytwarzania kształtki wielowarstwowej, zaopatrzonej w przynaj
mniej jedną przegrodę (7). Przegroda przebiega wzdłuż kształtki 
(1) i formuje, leżące obok siebie, wzdłużne komory (A, B). 
Najpierw na taśmie foliowej lub na jej odmierzonym wycinku, w 
kierunku równoległym do taśmy lub jej wycinka, przytwierdza 
się zewnętrznymi brzegami pasek przegrodowy lub odmierzony 
wycinek tego paska i następnie łączy się ze sobą krawędzie 
boczne w celu bezpośrednio uformowania kształtki rurowej (1) 
lub pełnej rury, z której później wycina się kształtki rurowe (1) o 
określonych długościach. Wynalazek dotyczy także sposobu 
wytwarzania tuby z wykorzystaniem powyżej podanej kształtki 
rurowej (1). Zgodnie z tym sposobem kształtkę rurową (1) łączy 
się trwale z głowicą (2) tuby, zaopatrzonej w wypusty dzielące 
(8), które tworzą układ odpowiadający układowi przegród (7), 
przy czym głowica (2) tuby ma przynajmniej jeden zamykalny, 
dozujący otwór wylotowy (3). 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 324079 (22)9606 06 6(51) B65D 41/34 
(31) 95 490533 (32) 95 0614 (33) US 
(86) 960606 PCT/US96/09124 
(87) 97 0103 WO97/00209 PCT Gazette nr 02/97 
(75) Zumbuhl Bruno, Evansville, US 
(54) Gwintowane zamknięcie pojemników 

ciśnieniowych 
(57) Opisano gwintowane zamknięcie (10) do napojów ga

zowanych. Zamknięcie zawiera odkształcalną wkładkę (15) z 
niewinylowego polimeru, która jest kształtowana na zimno w tym 
zamknięciu za pomocą znanych sposobów w taki sposób, że 
wkładka ta spaja się fizycznie z wewnętrzną powierzchnią ścian
ki końcowej zamknięcia tak, że jest przez nią przytrzymywana 
przy braku obwodowej wargi lub występów na wewnętrznej 
powierzchni ścianki końcowej zamknięcia. Samo zamknięcie 
może być kształtowane albo przez wtrysk, albo przez tłoczenie. 
Konwencjonalny sygnalizujący ingerencję pierścień (13) jest 
wykonany tak, aby zawierałłamliwe człony mostkowe albo przez 
operację kształtowania, albo przez rozcinanie. Przechylnie za
montowane klapki do oddzielania sygnalizującego ingerencję 
pierścienia są wystarczająco sztywne, aby uniknąć zginania w 
punktach innych niż przy zewnętrznej krawędziowej osi zgina
nia, gdzie przechylanie jest możliwe tylko w ograniczonym 
stopniu. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 324077 (22)960604 6(51) B65D 41/48 
(31)95 1769 (32)95 0615 (33) CH 
(86) 9606 04 PCT/CH96/00211 
(87) 97 0103 WO97/00210 PCT Gazette nr 02/97 
(71) CROWN CORK AG, Reinach, CH 
(72) Bosi Udo, Kirchgessner Michael 
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(54) Pokrywka zamykająca z tworzywa sztucznego 
(57) Pokrywka zamykająca, służąca do zamykania pojemni

ków, składa się z dna zamknięcia (2), płaszcza (3) i odrywanego 
pierścienia (7). Odrywany pierścień (7) jest połączony z płasz
czem (3) w miejscach połączenia (8). W celu otwierania pokry
wki zamykającej, na odrywany pierścień (7) jest wywierana siła, 
która powoduje zniszczenie dwóch, położonych w sąsiedztwie, 
miejsc połączenia (8) pionowych linii poprawnego oderwania 
(9). Dzięki temu obszar płaszcza (3) może zostać odgięty na 
zewnątrz i jest ułatwione otwieranie pokrywki zamykającej. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 324084 (22)96 06 26 6(51) B65D 47/08 
E05D1/02 

(31)95 1933 (32)95 07 01 (33) CH 
(86) 96 0626 PCT/EP96/02780 
(87) 970123 WO97/02189 PCT Gazette nr 05/97 
(71) CREANOVAAG,Baar,CH 
(72) Rentsch Rudolf, Lagler Louis, Streich Bruno 
(54) Układ zawiasowy sprężysty, zwłaszcza dla 

jednoczęściowych wtryskowych zamknięć z 
tworzyw sztucznych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ zawiasowy spręży
sty bez zawiasu głównego z co najmniej dwiema częściami. 
Pomiędzy częściami zawiasu znajduje się jedna lub kiika, usta
wionymi szeregowo, części przechylnych. Każda z tych części 
przechylnych jest zaopatrzona w co najmniej dwa elementy 
łączące (5.3, 5.4), zawierające po jednym sztywnym elemencie 
ściskanym (2.4) i jednym, sprężystym w zakresie rozciągania, 
elemencie rozciąganym (3.3,3.4). Każdy z elementów łączących 
jest zamocowany poprzez połączenie przegubowe na członach 
pośrednich lub bezpośrednio na częściach zawiasu. Za pomocą 
co najmniej jednego, przyporządkowanego im elementu ścia
nowego (4.3, 4.4) elementy ściskane i elementy rozciągane są 
osadzone względem siebie co najmniej w przybliżeniu nieprze-
suwnie. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 324290 (22)960620 6(51) B65D 55/02 
(31)95 9507356 (32)95 06 20 (33) FR 
(86) 9606 20 PCT/FR96/00962 
(87) 97 0109 WO97/00819 PCT Gazette nr 03/97 
(71) FORS FRANCE S.A., Saint Maur Des 

Fosses, FR 
(72) Bouan Bruno 
(54) Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą, 

zwłaszcza butelek 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie zabezpiecza

jące przed kradzieżą przedmiotu mającego zakończenie zasad
niczo cylindryczne, wyposażone w zasadniczo pierścieniowe 
zgrubienie (5), np. butelki lub flakonu, składające się ze zdej-
mowalnego korpusu, mającego środki pozwalające na jego 
zaciśnięcie w pozycji zamkniętej na tym zakończeniu cylindry
cznym oraz środki blokujące uniemożliwiające otwarcie tych 
środków bez użycia specjalnego narzędzia. Urządzenie chara
kteryzuje się tym, że korpus jest utworzony przez element 
zasadniczo rurowy o średnicy większej od średnicy pierścienio
wego zgrubienia (5) i jest wyposażony w człon ruchomy wzglę
dem elementu rurowego pomiędzy pozycją zamkniętą, w której 
wytycza on przekrój mniejszy od przekroju pierścieniowego 
zgrubienia (5) i pozycją odblokowaną, w której wytycza on 
przekrój większy od przekroju pierścieniowego zgrubienia (5). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 316834 (22)961104 6(51) B65G 3/02 
E02D3/12 

(71) Gałuszka Piotr, Świerczyniec 
(72) Chowaniec Jerzy, Gałuszka Piotr, Tokarska 

Anna 
(54) Sposób wykonywania zestalonych usypisk 

terenowych 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wykonywania zestalonych 

usypisk terenowych, przydatnego zwłaszcza przy zagospoda
rowywaniu odpadowych skał pogórniczych. Usypisko wykonuje 
się kolejnymi warstwami (2). Każdą z warstw (2) zaczyna się od 
usypania pokładu (3) z odpadów pogórniczych o grubości 
równej ok. 0,5 m, po czym na jego powierzchnię nanosi się 
powłokę (4) z odpadowego wapna pokarbidowego o konsysten
cji pulpy i ilości do 20% objętościowo w stosunku do objętości 
pokładu (3) z odpadów pogórniczych. Następnie poprzez 
mechaniczne mieszanie odpadów pogórniczych z wapnem 
pokarbidowym tworzy się ich mieszaninę (5), którą poddaje się 
walcowaniu i następnie ubijaniu, tworząc z niej kolejną warstwę 
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(2). W końcowej fazie tworzenia usypiska na jego górnej war
stwie (2) wykonuje się powierzchniową warstwę użyteczną (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 316831 (22) 96 11 04 6(51) B65G 19/18 
(71) Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych 

NOWOMAG SA, Nowy Sącz; Centrum 
Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 

(72) Kotlarski Henryk, Kwarcinski Marek, 
Słomiany Janusz, Palka Jerzy 

(54) Zespół korekcji nachylenia napędu 
przenośnika zgrzebłowego 

(57) Zespół korekcji nachylenia charakteryzuje się tym, iż 
jeden z segmentów, podpierających napęd, połączony jest z 
niżej usytuowanym zespołem podbudowy napędu za pośred
nictwem przegubu o osi obrotu wzdłużnej względem przenoś
nika, a jeden z segmentów, usytuowanych ponad przegubem, 
połączony jest z płytą spągową co najmniej jednym łącznikiem 
korekcyjnym (5) o zmiennej długości. Na przykład, segmentami, 
połączonymi przegubowo, są: wstawka dystansowa (2) oraz 
płyta spągowa (1), a łącznik korekcyjny (5) zawiera siłownik 
hydrauliczny (51) z suwakiem (52), osadzonym w oprawie (53), 
usytuowane na płycie spągowej. Suwak połączony jest z uchami 
(21) wstawki dystansowej za pośrednictwem łącznika przegubo
wego (54), usytuowanego ukośnie względem płyty spągowej. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 316858 (22) 96 11 05 6(51) B65G 63/00 
(71) Stocznia Szczecińska Spółka Akcyjna, 

Szczecin 
(72) Malarski Andrzej, Rawski Antoni 
(54) Stoper do ustalania i blokowania położenia 

kontenerów w prowadnicach ładowni 
kontenerowej 

(57) Stoper (1) osadzony jest między odcinkami prowadnic 
(P) kontenerów i trwale jest z tymi odcinkami prowadnic połą
czony. Dwuramienny korpus stopera (1) osadzony jest na 
sworzniu (3), obrotowo w płaszczyźnie pionowej, zaś po obu 
stronach osi tego sworznia (3) i w płaszczyźnie prostopadłej do 
tej osi są rozmieszczone kostki oporowe (5,6), sztywno i trwale 
połączone z obsadą (4) korpusu. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 316865 (22)961105 6(51) B66D 3/02 
(75) Kocur Gregor, Kielce 
(54) Oś rowkowana do dźwigania i stabilizowania 

przedmiotów 
(57) Oś rowkowana (1) jest w jednym kawałku i posiada 

przynajmniej jeden rowek. Kształt tej osi rowkowanej (1) jest 
dowolny - okrągły, elipsy i przynajmniej trzykątny. Osłona (2) 
jest zabezpieczeniem przed wyskoczeniem z rowka 
dźwiganego przedmiotu. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 316925 (22) 9611 08 6(51) B66D 3/18 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i 

Urządzeń Transportowych DETRANS, 
Bytom 

(72) Prawda Kazimierz 
(54) Wciągarka przejezdna, chwytakowa z 

ogranicznikiem udźwigu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wciągarka przejezdna, 

chwytakowa z ogranicznikiem udźwigu, wyposażona w mecha
nizm jazdy i dwa bliźniacze mechanizmy podnoszenia, na któ
rych podwieszony jest chwytak dwułupinowy, zamontowane na 
ramie wciągarki, posiadającej bębny linowe mechanizmów 
podnoszenia, podparte z jednej strony w przekładniach zęba
tych za pomocą łożysk wahliwych, a z drugiej strony w kozioł
kach podporowych również za pomocą łożysk wahliwych, 
charakteryzująca się tym, że każdy z koziołków podporowych 
(9) bębnów liniowych (3, 4) jest połączony z jednej strony 
przegubowo z ramą wciągarki, a z drugiej strony jest wsparty na 

przetworniku siły ogranicznika udźwigu, usytuowanym na ramie 
wciągarki. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 322860 (22)9710 28 6(51) C01B 3/50 
(31)96 19644964 (32)9610 29 (33) DE 

97 19734488 9708 08 DE 
(71) Thermoselect AG, Vaduz, LI 
(72) Kiss Günter H. 

(54) Sposób zupełnego materiałowego, 
bêzemisyjnego wykorzystania czystego gazu 
syntezowego, otrzymanego podczas 
wysokotemperaturowej recyrkulacji 
odpadów wszelkiego rodzaju 

(57) Cechą sposobu jest to, że otrzymany podczas wysoko
temperaturowej recyrkulacji odpadów wszelkiego rodzaju 
czysty gaz syntezowy w procesie katalitycznym nieprzerwanie 
zasila się parą wodną dla przynajmniej częściowego skonwer-
towania zawartego w gazie syntezowym tlenku węgla w dwut
lenku węgla i wodór, pozostające gazy resztkowe zawraca się 
do reaktora wysokotemperaturowego, otrzymany produkt głów
ny, składający się z wodoru, tlenku węgla i dwutlenku węgla, 
następnie na znanej drodze rozdzielania, jak np. w urządzeniu 
o nazwie Treasure Swing Adsorptions Anlage", rozdziela się na 
składniki: wodór i/lub tlenek węgla i/lub dwutlenek węgla i 
wykorzystuje. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 324110 (22) 96 06 26 6(51) C01B 13/11 
(31)95 9502339 (32)95 0628 (33) SE 
(86) 96 0626 PCT/SE96/00839 
(87) 97 0116 WO97/01507 PCT Gazette nr 04/97 
(75) Arlemark Jan, Hollviken, SE 
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania ozonu 
(57) Ozon wytwarza się przez poddanie tlenu poprzez diele

ktryk wysokonapięciowemu prądowi przemiennemu o wysokiej 
częstotliwości. Tlen wprowadza się do wąskiej przestrzeni po
między dwiema płytami (2) z tlenku glinowego, a prąd przykłada 

się do umieszczonej w przestrzeni elektrody (3) w postaci siatki, 
natomiast przeciwne strony płyt są uziemione i chłodzone. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 322919 (22)971030 6(51) C01D 1/00 
(31) 96MI 2273 (32) 9610 31 (33) IT 
(71) SOLVAY (Société Anonyme), Bruksela, BE 
(72) Posar Francesco 

(54) Sposób wytwarzania wodnego roztworu 
wodorotlenku sodowego 

(57) Ujawniono sposób wytwarzania roztworu wodnego wo
dorotlenku sodowego poprzez elektrodializę węglanu sodu w 
ogniwie do elektrodializy o trzech przedziałach, zgodnie z któ
rym wodny roztwór węglanu sodu wprowadza się do przedziału 
ogniwa, który jest ograniczony dwiema membranami kationo
wymi, kwas wprowadza się do przedziału ogniwa, który jest 
ograniczony jedną z membran kationowych i stroną kationową 
membrany bipolarnej, a wodny roztwór wodorotlenku sodowe
go odprowadza się z przedziału, który przylega do strony anio
nowej membrany bipolarnej. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 324083 (22) 96 06 03 6(51) C01G 41/00 
(31) 95 19521333 (32)95 0612 (33) DE 
(86) 96 06 03 PCT/EP96/02399 
(87) 96 12 27 W096/41768 PCT Gazette nr 56/96 
(71) H.C. STARCK GMBH & CO. KG, Goslar, 

DE 
(72) Lohse Michael 
(54) Sposób wytwarzania wolframianu sodu 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania wolframianu 

sodu w wyniku utleniania złomu metali twardych i/lub złomu 
metali ciężkich w stopionej soli, przy czym stosuje się stopioną 
sól złożoną z 60-90% masowych NaOH oraz z 10-40% maso
wych N&2S04-

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 324263 (22)96 0604 6(51) C02F1/68 
(31) 95 95201746 (32)95 06 27 (33) EP 
(86) 96 0604 PCT/EP96/02413 
(87) 97 0116 WO97/01512 PCT Gazette nr 04/97 
(71) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES 

PLC, Londyn, GB 
(72) Gerber Dirk, Gerber Peter Michel, Neyens 

Viviane Gertrude Johanna, Stroobants Peter 
Frans Eugeen Maria 

(54) Sposób usuwania niepożądanego materiału z 
pożądanego materiału 

(57) Ujawniono sposób usuwania niepożądanego materiału 
z pożądanego materiału w obecności wody w wyniku kontakto
wania prepolimeru zawierającego izocyjanian z materiałami, 
pozostawienie prepolimeru do przereagowania z wodą w celu 
wytworzenia giętkiej pianki i usunięcie otrzymanej pianki z po
żądanego materiału. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 324111 (22)960624 6(51) C02F1/74 
B01F3/04 

(31)95 9502269 (32)95 0622 (33) SE 
(86) 96 0624 PCT/SE96/00817 
(87) 97 0109 WO97/00831 PCT Gazette nr 03/97 
(71) LIBRADONAB,Svedala,SE 
(72) NilssonBror 
(54) Urządzenie do mieszania powietrza z wodą w 

oczyszczalniku wody 
(57) Urządzenie do mieszania powietrza i wody w oczysz

czalniku wody zawiera rurę wlotową wody (3), która jest połą
czona ze źródłem wody oraz, która wchodzi do zbiornika (2) 
oczyszczalnika wody oraz rurę wlotową powietrza (6), rozciąga
jącą się współosiowo wewnątrz rury wodnej. Jeden koniec rury 
powietrznej znajduje się na zewnątrz zbiornika, a drugi koniec 
znajduje się wewnątrz rury wodnej, w celu utworzenia pierście
niowej szczeliny (8) pomiędzy końcem (7) rury powietrznej i 
ścianką wewnętrzną rury wodnej. Rura wodna posiada część 
mieszającą (9,13), która rozciąga się od pierścieniowej szczeli
ny (8) do wylotu rury wodnej w zbiorniku. W części mieszającej 
znajduje się przynajmniej jeden pierścień (10-12) umieszczony 
wewnątrz rury wodnej, a w pierścień uderza pierścieniowy stru
mień wody ukształtowany podczas przechodzenia wody przez 
szczelinę (8), w ten sposób zmuszający wodę do mieszania się 
z powietrzem. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 322964 (22) 97 11 03 6(51) C02F 3/30 
(31) 96 19645331 (32) 96 11 04 (33) DE 
(71) CT Umwelttechnik GmbH, Butzbach, DE 
(72) Schmidt Rolf 
(54) Sposób i urządzenie do wielostopniowego 

oczyszczania ścieków 
(57) W sposobie wielostopniowego oczyszczania ścieków, 

zwłaszcza ścieków komunalnych, całkowity strumień (1) ście
ków dzieli się na pierwszy (4) i drugi (5) częściowy strumień 
ścieków. Pierwszy częściowy strumień (4) ścieków doprowadza 
się co najmniej częściowo do jednostki denitryfikacyjnej (6) 
pierwszego stopnia oczyszczania (2), zaś strumień odprowa
dzany przez spust (9) jednostki denitryfikacyjnej (6) pierwszego 
stopnia oczyszczania (2) doprowadza się co najmniej częścio
wo do odstojnika pośredniego (8) pierwszego stopnia oczysz
czania (2), przy czym osad z niego doprowadza się co najmniej 
częściowo, bezpośrednio i/lub pośrednio, do jednostki nitryfika-
cyjnej (7) pierwszego stopnia oczyszczania (2), a strumień od
prowadzany przez spust (13) tej jednostki nitryfikacyjnej (7) 
doprowadza się do jednostki denitryfikacyjnej (6), natomiast 
strumień odprowadzany przez spust (16) odstojnika pośrednie
go (8) doprowadza się wraz z drugim częściowym strumieniem 
(5) ścieków do drugiego stopnia oczyszczania (3). 

(14 zastrzeżeń) 
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A1(21) 324087 (22) 97 03 06 6(51) C03C 17/10 
(31) 96FR 9600362 (32)96 03 07 (33) WO 

96 9609945 960807 FR 
(86) 97 03 06 PCT/FR97/00394 
(87) 97 0912 W097/32823 PCT Gazette nr 39/97 
(71) SAINT-GOBAIN VITRAGE, Courbevoie, 

FR 
(72) Boire Philippe, Joret Laurent 
(54) Proces osadzania warstwy odbijającej na 

szkle i wytwarzane w ten sposób wyroby 
(57) Przedmiotem wynalazku jest proces osadzania, w 

szczególności proces ciągły, na tafli szklanej w linii produkcyj
nej typu float, warstwy odbijającej, opartej na metalu, którego 
punkt topnienia jest niższy lub równy temperaturze, dla której 
tafla szklana osiąga stabilność wymiarową. Osadzanie jest prze
prowadzane w kontrolowanej atmosferze, która jest obojętna lub 
redukcyjna, kiedy tafla szklana osiągnęła już stabilność wymia
rową, przez doprowadzenie do zetknięcia powierzchni wymie
nionej tafli z metalem w postaci sproszkowanej lub w postaci 
stopionej, przy czym temperatura tafli podczas kontaktu jest tak 
dobrana, aby proszek ulegał stopieniu i koalescencji lub tak, 
aby stopiony metal tworzył powłokę na powierzchni tafli, po
zostawiając stałą, ciągłą warstwę, kiedy temperatura tafli jest 
mniejsza lub równa temperaturze punktu topnienia metalu. 

(38 zastrzeżeń) 

A1(21) 324210 (22) 96 0619 6(51) C04B 35/65 
(31) 95 9513126 (32)95 0628 (33) GB 
(86) 96 0619 PCT/BE96/00063 
(87) 97 0116 WO97/01516 PCT Gazette nr 04/97 
(71) GLAVERBEL, Bruksela, BE 
(72) Meynckens Jean-Pierre, Somerhausen 

Bernard 
(54) Cięcie ogniotrwałego materiału 
(57) Ujawniono sposób i mieszankę proszkową do cięcia 

ogniotrwałych ciał. Mieszanka proszkowa składa się z cząstek 
ogniotrwałego tlenku metalu i cząstek paliwa, które spalają się 
egzotermicznie przez łączenie się z tlenem i tworzą ogniotrwały 
tlenek. Mieszanka jest znamienna tym, że ogniotrwały tlenek 
metalu w mieszance proszkowej składa się z tlenku wapnia i/lub 
tlenku magnezu. Mieszanka proszkowa umożliwia skuteczniej
sze niż dotychczas cięcie ogniotrwałych ciał. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 324224 (22)9606 20 6(51) C05G1/00 
(31)95 953155 (32)95 0622 (33) FI 
(86) 96 06 20 PCT/FI96/00360 
(87) 97 0109 WO97/00840 PCT Gazette nr 03/97 
(71) KEMIRAAGROOY,Espoo,FI 
(72) ÄijäläHannu 
(54) Wodna zawiesina nawozowa zawierająca co 

najmniej jony fosforanowe i jony wapnia lub 
magnezu i stosowanie zawiesiny 

(57) Wynalazek dotyczy trwałej, stężonej wodnej zawiesiny 
nawozowej, która może być rozcieńczana wodą w celu wytwo
rzenia roztworu roboczego. Zawiesina zawiera 10 do 60% wa
gowych wody i 40 do 90% wagowych kompozycji środków 
odżywczych dla roślin opartej co najmniej na jonie wapnia i/lub 
magnezu i jonie fosforanowym; zawiesina zawiera też co naj

mniej jeden środek odżywczy dla roślin stanowiący nierozpusz
czalne w wodzie cząstki o wielkości mniejszej niż 50/im, przy 
czym wartość pH zawiesiny mieści się w zakresie od 0,5 do 
mniej niż 2. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 324217 (22) 96 06 25 6(51) C07C 61/12 
(31) 95 60000642 (32) 95 06 29 (33) US 
(86) 960625 PCT/US96/10847 
(87) 97 0116 WO97/01526 PCT Gazette nr 04/97 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Robey Roger Lewis 
(54) Sposób wytwarzania pochodnej 

bicykloheksanu 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania kwasu (+)-2-aminobi-

cyklo[3.1.0] heksano-2,6-dikarboksylowego oraz jego farma
ceutycznie dopuszczalnej soli, zgodnie z którym poddaje się 
hydrolizie kwas (-)-2-spiro-5'-hydantolnobicyklo[3.1.0] heksa-
no-6-karboksylowy lub jego sól i ewentualnie wytwarza się far
maceutycznie dopuszczalną sól. Ujawniono także nowe związki 
pośrednie użyteczne w tym sposobie. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 324115 (22)96 0619 6(51) C07C 233/52 
C07C 233/84 
C07C 271/24 
C07C 311/06 
C07C 311/11 
C07C 311/13 
C07C 311/19 
C07D 493/08 
C07D 495/08 
A61K 31/16 
A61K 31/18 
A61K 31/27 
A61K 31/33 
A61K 31/34 
A61K 31/35 
A61K 31/38 

(31)95 154575 (32)95 06 21 (33) JP 
(86) 960619 PCT/JP96/01685 
(87) 97 0109 WO97/00853 PCT Gazette nr 03/97 
(71) SHIONOGI & CO., LTD., Osaka, JP 
(72) Ohtani Mitsuaki, Arimura Akinori, Tsuri 

Tatsuo, Kishino Junji, Honma Tsunetoshi 
(54) Bicykliczne pochodne aminowe i zawierający 

je antagonista PGD2 
(57) Ujawniono związki o wzorze ogólnym (I), np. związek o 

wzorze (la), w którym R1 oznacza Chb, H lub Na i X1-X2-X3 
oznacza grupę o wzorze (a), ich sole lub hydraty, przydatne jako 
antagoniści PDG2, nadające się do stosowania jako leki do 
leczenia chorób związanych z dysfunkcją komórki tucznej, np. 
układowej mastocytozy i zaburzenia układowej aktywacji ko
mórki tucznej, a także zwężenia tchawicy, astmy, alergicznego 
zapalenia nosa, alergicznego zapalenia spojówek, pokrzywki, 
uszkodzeń wskutek reperfuzji niedotlenieniowej oraz jako środ
ki przeciwzapalne. Są one szczególnie przydatne w leczeniu 
zatykania się nosa. 

(16 zastrzeżeń) 
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A1(21) 324039 (22)960614 6(51) C07C 251/50 
C07C 327/58 
C07C 259/06 
C07D 241/12 
arm 213/53 
A01N 37/36 

(31) 95 1878 (32) 95 06 27 (33) CH 
96 1225 96 0514 CH 

(86) 96 0614 PCT/EP96/02569 
(87) 97 0116 WO97/01530 PCT Gazette nr 04/97 
(71) NOVARTISAG,Bazylea,CH 
(72) ZieglerHugo 
(54) Pochodne eterów o-benzylooksymów i ich 

zastosowanie w kompozycjach do ochrony 
upraw 

(57) Ujawniono m.in. etery oksymów o ogólnym wzorze 1 
oraz ich wszelkie możliwe izomery i mieszaniny izomerów zna
mienne tym, że a) X oznacza w nich atom N, a Y oznacza atom 
tlenu lub NH albo b) X oznacza CH, a Y oznacza atom tlenu, oraz 
że ponadto Ri oznacza w nich alkil C1-C4, Ffe oznacza wodór, 
alkil C1-C4 lub cyklopropyl, R3 oznacza grupę alkoksy Ci-Ce, 
która jest niepodstawiona lub podstawiona atomami chlorowca 
w liczbie od 1 do 5, podstawioną lub niepodstawiona grupę 
aryloksy, grupę alkilotio Ci-Ce, która jest niepodstawiona lub 
podstawiona atomami chlorowca w liczbie od 1 do 5, podsta
wioną lub niepodstawiona grupę ary I ot io, podstawioną lub 
niepodstawiona grupę heteroaryloksy, podstawioną lub nie
podstawiona grupę heteroarylotio, podstawiony lub niepodsta-
wiony aryloalkil, podstawiony lub niepodstawiony dwufenyl, 
podstawiony lub niepodstawiony C2-C4 alkinylofenyl, podsta
wiony lub niepodstawiony heteroarylometyl oraz R4 oznacza 
alkil Ci-Ce, chlorowcoalkil d-Ce zawierający od 1 do 5 atomów 
chlorowca C1-C4 alkoksy-Ci-C2 alkil, alkenyl C2-C4, który jest 
niepodstawiony lub podstawiony atomami chlorowca w liczbie 
od 1 do 3, alkinyl C -̂Ce, C3-Ce cykloalkilo-Ci-C4 alkil, który jest 
niepodstawiony lub podstawiony atomami chlorowca w liczbie 
od 1 do 4, przy czym R3 nie oznacza dwuchlorobenzylu, jeśli 
równocześnie Ri oznacza metyl, R2 oznacza wodór, X oznacza 
CH, Y oznacza tlen, a R4 oznacza alkil C1-C4. 

(38 zastrzeżeń) 

A1(21) 324188 (22) 96 06 21 6(51) C07C 319/18 
C07C 323/22 

(31) 95 60000421 (32) 95 06 22 (33) US 
96 667099 960620 US 

(86) 9606 21 PCT/US96/10920 

(87) 97 0109 WO97/00858 PCT Gazette nr 03/97 
(71) NOVUS INTERNATIONAL, INC., St. 

Louis, US 
(72) Hsu Yung C 
(54) Proces otrzymywania 3-(metylotio) 

propanalu 
(57) W jednym z rozwiązań ujawniono proces ciągłego otrzy

mywania 3-(metylotio)propanalu, w którym medium reakcyjne 
w fazie ciekłej kontaktuje się z zasilającym strumieniem gazowej 
akroleiny w strefie kontaktu gazu z cieczą. Środowisko reakcji 
zawiera 3-(metylotio) propanal i katalizator reakcji pomiędzy 
merkaptanem metylowym i akroleiną. Zasilający strumień gazo
wej akroleiny zawiera gazową akroleinę i nie kondensujący gaz. 
Akroleiną przechodzi ze strumienia zasilającego akroleiny do 
środowiska reakcji. Merkaptan metylowy wprowadzany jest do 
środowiska reakcji i reaguje z akroleiną w tymże środowisku, 
tworząc ciekły produkt reakcji, zawierający 3-(metylotio) propa
nal. Nie kondensujący gaz jest oddzielany od ciekłego produktu 
reakcji. Produkt reakcji jest dzielony na frakcję produktu i frakcję 
cyrkulacyjną, która zawracana jest do strefy kontaktu gazu z 
cieczą. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 324240 (22)9606 20 6(51) C07D 205/08 
C07D 205/09 
C07D 405/06 
C07D 405/12 
C07D 401/12 
C07D 409/12 
C07D 407/12 
A61K 31/395 

(31)95 9513442 (32)95 0701 (33) GB 
95 9515056 95 0722 GB 
95 9515206 95 07 25 GB 
95 9516985 95 0818 GB 
95 9525132 9512 08 GB 
96 9608651 960426 GB 
96 9608650 960426 GB 

(86) 96 0620 PCI7EP96/Ö2765 
(87) 970123 WO97/02242 PCT Gazette nr 05/97 
(71) SMITOKLINE BEECHAM PLC Brentford, 

GB 
(72) Dhanak Dashyant, Hickey Deirdre Mary 

Bernadettę, Ire Robert John, Leach Colin 
Andrew, Tew David Graham 

(54) Pochodne azetydynonu do leczenia 
miażdżycy tętnic 

(57) Pochodne azetydynonu o wzorze (I), w którym R1 i R2, 
które mogą być takie same lub różne, każdy z nich wybiera się 
z grupy obejmującej wodór, halogen lub C(i-8) alkii, R4 i R5, które 
mogą być takie same lub różne, każdy z nich wybiera się z grupy 
obejmującej wodór, C(i-6) alkii, C(2-e) alkenyl, aryl, arylo C<t-4) 
alkii oraz heteroarylo C(i-4) alkii, przy czym każdy z nich może 
być ewentualnie podstawiony lub R^i R^ mogą być powiązane 
razem, tworząc resztę pierścienia C(3-7) cykloalkiiowego, X 
oznacza grupę wiążącą, Y oznacza ewentualnie podstawioną 
grupę arylową, Z oznacza tlen, a Ra oznacza C<i-a) alku, cp-s) 
cykloalkil, C(3-8) cykloalkilo C(i-e) alkii, heteroaryl, heteroarylo 
C(i-4) alkii, aryl lub arylo C(i-4) alkii, przy czym każdy z nich może 
być ewentualnie podstawiony lub Z oznacza grupę S(0)n, w 
której n oznacza 0,1 lub 2, a R̂  oznacza C(i-s) alkii, Cp-e) cyWoaJwi, 
cp-8) cykloalkilo C(i-e) alkii, aryl, arylo C(i -4) alkii, heteroaryl lub 
heteroarylo C(i^ aikil, przy czym każdy z nich może być ewen-
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tualnie podstawiony, są inhibitorami enzymu Lp-PLta i są sto
sowane w terapii, zwłaszcza do leczenia miażdżycy tętnic. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 324185 (22)96 0620 6(51) C07D 209/08 
C07D 209/12 
C07D 209/16 
C07D 471/06 
C07D 498/06 
A61K 31/40 

(31) 95 9507438 (32)95 06 21 (33) FR 
(86) 96 06 20 PCT/FR96/00959 
(87) 97 0109 WO97/00860 PCT Gazette nr 03/97 
(71) SANOFI, Paryż, FR 
(72) Rinaldi Murielle, FR; Barth Francis, FR; 

Casellas Pierre, FR; Coney Christian, FR; 
Oustric Didier, FR; Bell Malcolm R., US; 
D'Ambra Thomas E., US; Philion Richard 
E.,US 

(54) Zastosownie związków będących agonistami 
ludzkiego receptora CB2 do wytwarzania 
leków immunomodulatorowych, nowe 
związki będące agonistami receptora CB 2 i 
zawierające je kompozycje farmaceutyczne 

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie specyficz
nych agonistów ludzkiego receptora C82 do wytwarzania leków 
immunomodulatorowych. W szczególności wynalazek dotyczy 
związków o podanych niżej wzorach ogólnych. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 324216 (22)96 06 26 6(51) C07D 211/70 
C07D 401/04 
C07D 211/52 
A61K 31/445 

(31) 95 9507760 (32)95 0628 (33) FR 
(86) 9606 26 PCT/FR96/00995 
(87) 970116 WO97/01536 PCT Gazette nr 04/97 
(71) SANOFI, Paryż, FR 
(72) Badone Domenico, IT; Baroni Marco, IT; 

Cardamone Rosanna, IT; Fournier 

Jacqueline, FR; Guzzi Umberto, IT; Ielmini 
Alessandra, IT 

(54) 4-Arylo-l-fenyloalkilo-l,2,3,6-tetrahydropiryd 
yny o działaniu neurotroficznym i 
neuronoochronnym 

(57 ) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I), w którym Y 
oznacza -CH- lub -N-; Ri oznacza atom wodoru, atom chlorowca 
lub CFa, grupę (C3-C4) alkilo lub (C1-C4) alkoksy; R2 oznacza 
atom wodoru, atom chlorowca, hydroksyl lub CFa, grupę (C3-
C4) alkilo lub (C1-C4) alkoksy; R3 i R4 każdy oznacza atom 
wodoru lub (C1-C3) alkilo; a X oznacza (a) (Ca-Ce) alkilo, (Ca-Ce) 
alkoksy, (C3-C7) karboksyalkilo, (C1-C4) alkoksykarbonylo (Ca-
Ce) alkilo, (C3-C7) karboksyalkoksy lub (C1-C4) alkoksykarbony
lo (C3-C6) alkoksy; (b) grupę wybraną z {C3-C7) cykloalkilo, 
(C3-C7) cykloalkoksy, (C3-C7) cykloalkilometyl, (C3-C7) cyklo-
alkiloamino i cykloheksenyl, przy czym grupy te mogą być 
podstawione przez atom chlorowca, hydroksyl, (C1-C4) alkoksy, 
karboksyl, (C1-C4) alkoksykarbonyl, amino lub mono- lubdi-(Ci-
C4) aikiloamino; lub (c) grupę wybraną z fenylo, fenoksy, feny-
loamino, N(Ci-C3) alkilofenyloamino, fenylometyl, fenyloetyl, 
fenylokarbonyl, fenylotio, fenylosuřfonyl, fenylosulfinyl i styryl, 
przy czym grupy te mogą być mono- lub polipodstawione przez 
grupę fenylo, atom chlorowca, CF3, (C1-C4) alkilo, (Ci<^) alko
ksy, cyjano, amino, mono- lub di-(Ci-C4) aikiloamino, (C1-C4) 
acyloamino, karboksyl, (C1-C4) alkoksykarbonyl, aminokarbo-
nyl, mono- lub di-(Ci-C4) alkiloaminokarbonyl, amino (C1-C4) 
alkilo, hydroksy (C1-C4) alkilo lub halogeno (C1-C4) alkilo, ich 
sole i sotwaty i ich czwartorzędowe sole amoniowe; sposobu 
wytwarzania tych związków i kompozycji zawierających te 
związki. 

Związki mają działanie neurotroficzne i neuroochronne. 
(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 324205 (22)96 0617 6(51) C07D 213/80 
C07D 237/24 
C07D 403/04 
C07D 401/04 
C07D 417/12 
A61K 31/445 
A61K 31/50 

(31)95 9512476 (32)95 06 20 (33) GB 
96 9601462 960125 GB 
96 9606831 9603 30 GB 

(86) 96 0617 PCT/GB96/01442 
(87) 97 0109 WO97/00863 PCT Gazette nr 03/97 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Breault Gloria Anne 
(54) Związki aromatyczne i zawierające je 

kompozycje farmaceutyczne 
(57) Wynalazek dostarcza związki o wzorze 1, w którym A 

oznacza ewentualnie podstawiony układ pierścieniowy, przy 
czym grupy -CHfFf^NJR^B-R1 i -OR4 występują w pierścieniu 
węglowym w pozycji 1,2 względem siebie, a atom pierścienia 
występujący w pozycji orto względem wiążącej grupy OR4 (i w 
związku z tym w pozycji 3 względem wiążącej grupy -CHR3NR2-) 
nie jest podstawiony, B oznacza ewentualnie podstawiony układ 
pierścieniowy: R1 występuje w pierścieniu B w pozycji 1, 3 lub 
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1,4 względem wiążącej grupy -CHfR3) NfR2), R2 oznacza atom 
wodoru, grupę Ci-e alkilową, ewentualnie podstawioną, C2-8 
alkenylową (przy czym podwójne wiązanie nie występuje w 
pozycji 1), C2-6 alkinylową (przy czym potrójne wiązanie nie 
występuje w pozycji 1), fenylo 61-3 alkilową lub pirydylo C1-3 
alkilową, R3 oznacza atom wodoru, grupę metylową lub etylową, 
R4 oznacza ewentualnie podstawioną grupę: d-e alkilową, C3.7 
cykloalkilo C1-3 alkilową lub C37 cykloalkilową oraz gdzie jest 
to możliwe N-tlenki grupy -NR2 oraz gdzie jest to możliwe 
S-tlenki pierścieni zawierających atom siarki oraz ich farmaceu
tycznie dopuszczalne soie i hydrolizujące in vřvio estry i amidy. 
Ujawniono sposób ich wytwarzania, ich zastosowanie jako czyn
ników leczniczych do zwalczania bólu oraz zawierające je far
maceutyczne kompozycje. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 324106 (22)960705 6(51) C07D 221/08 
C07D 265/34 
C07D 279/14 
C07D 401/06 
C07D 403/06 
C07D 413/06 
C07D 417/06 
A61K 31/47 

A61K 31/535 
A61K 31/54 

(31)95 9513880 (32)95 07 07 (33) GB 
(86) 960705 PCT/EP96/02969 
(87) 97 0130 WO97/03054 PCT Gazette nr 06/97 
(71) NOVARTIS AG,Bazylea,CH 
(72) Neumann Peter, Pfaeffli Paul, Seiler Max 

Peter, Swoboda Robert 
(54) Pochodne benzo [g] chinoliny 
(57) Wynalazek ujawnia związki o ogólnym wzorze 1, oraz 

sposób ich wytwarzania. Związki o ogólnym wzorze 1 są użyte
czne jako środki farmaceutyczne. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 324034 (22)960514 6(51) C07D 235/18 
A61K 31/415 

(31) 95 442657 (32) 95 05 17 (33) US 
96 618988 96 03 20 US 

(86) 96 0514 PCT/US96/06853 
(87) 961121 W096/36612 PCT Gazette nr 51/96 
(71) RUTGERS THE STATE UNIVERSITY 

OF NEW JERSEY, New Brunswick, US 
(72) Lavoie Edmond J., US; Liu Leroy Fong, US; 

Sun Qun, CN 
(54) Tribenzoimidazole przydatne jako inhibitory 

topoizomerazy I 
(57) Przedmiotem wynalazku są przeciwnowotworowe inhi

bitory topoizomerazy I o wzorze I, w którym Ar oznacza (C6-C12) 
aryl lub (5- do 12-członowy) heteroaryl zawierający 1-3 atomów 
N, S lub nie nadtlenkowy O, w którym N jest niepodstawiony lub 
podstawiony (C1-C4) alkilem, X oznacza H, CN, CHO, OH, 
acetyl, CF3, 0(Ci-C4) alkil, NO2, IMH2, chlorowiec lub chlorow-
co-(Ci-C4) alkil; każdy Y indywidualnie oznacza H, (C1-C4) alkil 
lub aryloalkil; Y' oznacza H lub (C1-C4) alkil; n jest równe 0 lub 
1 ; a każde Z indywidualnie oznacza H, (C1-C4) alkil, chlorowiec 
lub chlorowco (C1-C4) alkil; lub ich farmaceutycznie dopusz
czalne sole. 

(26 zastrzeżeń) 

A1(21) 324166 (22)960617 6(51) C07D 237/24 
C07D 213/80 
C07D 403/04 
C07D 401/04 
C07D 413/12 
A61K 31/455 
A61K 31/50 

(31)95 9512475 (32)95 0620 (33) GB 
96 9601465 960125 GB 

(86) 96 0617 PCT/GB96/01443 
(87) 970109 WO97/00864 PCT Gazette nr 03/97 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Breault Gloria Anne 
(54) Związki aromatyczne i zawierające je 

kompozycje farmaceutyczne 
(57) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorze 1, w któ

rym A oznacza ewentualnie podstawiony układ pierścieniowy, 
przy czym grupy -CHfR^NfRzJB-R1 i -OD występują w pierście
niu węglowym w pozycji 1,2 względem siebie, a atom pierście
nia występujący w pozycji orto względem wiążącej grupy OD (i 
w związku z tym w pozycji 3 względem wiążącej grupy -
CHR3NR2-) nie jest podstawiony, B oznacza ewentualnie pod
stawiony układ pierścieniowy, przy czym R1 występuje w 
pierścieniu B w pozycji 1, 3 lub 1, 4 względem wiążącej grupy 
-CHíR^NfR2)-, R2 oznacza atom wodoru, grupę Ci^ alkilową, 
ewentualnie podstawioną przez grupę hydroksylową, cyjanową 
lub trifluorometylową, grupę C2-8 alkenylową (przy czym pod
wójne wiązanie nie występuje w pozycji 1), C2-6 alkinylową (przy 
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czym potrójne wiązanie nie występuje w pozycji 1), fenylo C1-3 
alkilową lub pirydylo C1-3 alkilową, R3 oznacza atom wodoru, 
grupę metylową lub etylową, D oznacza atom wodoru, ewentu
alnie podstawiony 5-7 członowy pierścień karbocykliczny za
wierający jedno wiązanie podwójne, grupę C1-3 alkilową 
podstawioną przez ewentualnie podstawiony 5-7 członowy pier
ścień karbocykliczny zawierający jedno podwójne wiązanie lub 
D oznacza grupę o wzorze -(CH2)nCH(Fr) CfR5) =C(Fr)R7; oraz 
gdzie jest to możliwe N-tlenki grupy -NR ; oraz gdzie jest 
to możliwe S-tlenki pierścieni zawierających atom siarki; 
oraz ich farmaceutycznie dopuszczalne sole i hydrolizujące 
in vivo estry i amidy; z wyjątkiem kwasu 4-[5-karboksy-2 
-hydroksybenzyloamino] benzoesowego, kwasu 4-[2,5 -dihy-

, droksybenzyloamino] benzoesowego, kwasu 5-[2-hydro-
ksybenzyloamino]-2-hydroksybenzoesowego, kwasu 
3-[2,5-dihydroksybenzyloamino] benzoesowego, 4-[2,5- dihy-
droksybenzyloamino] benzenokarboksyamidu, kwasu 3-[2-
hydroksybenzyloamino] benzoesowego, kwasu 4-[2,5-
dihydroksybenryloamino]-2-hydroksybenzoesowego, kwasu 
4-[hydroksybenzyloamino]-2-hydroksybenzoesowego i kwasu 
4-[2-hydroksybenzyloamino] benzoesowego. Ujawniono także 
sposób wytwarzania w/w związków, wytwarzania związków wyj
ściowych do ich wytwarzania, ich zastosowanie jako czynników 
leczniczych m.in. do zwalczania bólu oraz zawierające je farma
ceutyczne kompozycje. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 324181 (22)960610 6(51) C07D 239/52 
A01N 47/36 

C07D 239/47 
C07D 239/42 
C07D 251/16 

(31)95 19521668 (32)95 0614 (33) DE 
(86) 960610 PCT/EP96/02513 
(87) 97 0103 WO97/00247 PCT Gazette nr 02/97 
(71) HOECHST SCHERING AGREVO 

GMBH, Berlin, DE 
(72) Kenne Heinz, Wülms Lothar, Bauer Klaus, 

Bieringer Hermann, Rosinger Christopher 
(54) Podstawione 

hydrazynofenylosulfonylomoczniki, sposób 
ich wytwarzania oraz ich zastosowanie jako 
środków chwastobójczych i regulatorów 
wzrostu roślin 

(57) Ujawniono m.in. związki o wzorze (I) lub ich sole, w 
których R1 oznacza S(0)nNR4, SCfcNR^8 lub CONR5R6, R2 

oznacza atom wodoru, atom chlorowca, NO2, CN, Ci-C-t-alkil, 
Ci-C4-alkoksyl, (Ci-C4-alkilo)karbonyl lub (C1-C4-alkoksy) kar-
bonyl, przy czym każdy z tych czterech ostatnich rodników jest 
ewentualnie podstawiony w części alkilowej jednym lub większą 
liczbą atomów chlorowca, R3 oznacza atom wodoru lub C1-C4-
alkil, A oznacza rodnik o wzorze A1 lub w przypadku, gdy R1 

oznacza S(0)nR4 lub S02NR5R8, także rodnik o wzorze A2, W 
oznacza atom tlenu lub atom siarki, X i Y niezależnie oznaczają 
atom wodoru, atom chlorowca, Ci-C4-alkil, Ci-C4-alkoksyi lub 
grupę C1-C4 -alkilotio, przy czym każdy z tych trzech ostatnich 
rodników jest ewentualnie podstawiony jednym lub większą 

liczbą rodników wybranych z grupy obejmującej atom chlorow
ca, Ci-C4-alkoksyl i grupę Ci-C4-alkilotio, albo grupę mono- lub 
ditCi^-alkiloJaminową, Ca-Ce -cykloalkil. C2-Cs-alkenyl, C2-
C5 -alkinyl, C2-C5-alkenyloksyl lub C2-Cs-alkinyloksyl, Z ozna
cza CH lub atom azotu. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 324247 (22)96 06 20 6(51) C07D 239/54 
C07C 281/06 
A01N 43/54 

(31) 95 19523372 (32) 95 06 29 (33) DE 
(86) 9606 20 PCT/EP96/02666 
(87) 970116 WO97/01543 PCT Gazette nr 04/97 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Manke Olaf, Klintz Ralf, Hamprecht 

Gerhard, Heistracher Elisabeth, Schäfer 
Peter, Zagar Cyrill, Götz Norbert, 
Westphalen Karl-Otto, Misslitz Ulf, Walter 
Helmut 

(54) Nowe l-amino-3-benzyIouracyle 
(57) Ujawniono m.in. 1-amino-3-benzylouracyle o wzorze 1 

oraz ich sole, przy czym X= atom tlenu lub siarki, Alk-grupa 
Ci-C4-chłorowcoalkilowa, R1 =H, chlorowiec, R2, R^H, CN, SCN, 
chlorowiec, Ci-C4-chlorowcoalkil, C1-C4 chlorowcoalkoksy, Ci-
C4-chlorowcoalkilotlo; R4 = R3 + Ci-C4-alkil, Ci-C4-alkoksy, 
Ci-C4-alkilo-NH-CO-; R5 = H, CN, NO2, OH, chlorowiec, 
ewentualnie podstawiona NH2, ewentualnie podstawione 
Ci-Ce-chlorowcoalkoksy, Ci-Ce -chlorowcoalkilotio, Ci-C©-al-
koksy, Ci-Ce-alkilotio, Ca-Ce-cykloalkoksy, C3-Ce-cykloalkilotio, 
Ca-Ce -alkenyloksy, C3-Ce-alkenylotio, C3-Ce-alkinyloksy, C3-C6 
-alkinylotio, Ci-Ce-alkilo-COO-, Ci-Ce-alkilo-COS-, Ca-Ce-alke-
nylo -COO-, Cs-Ce-alkenylo-COS-, C3-Ce -alkinylo-CCO- C3-Ce-
alkinyk>COS-, Ci-C8-alkilo-S02-0- albo Ci-Ce-alkito-SOz-; R6 = 1) 
H, OH, SH, chlorowiec, Ci-Ce-chlorowcoalkoksy, Ci-Ce-chlorowco-
alkilotio, Ci-Ce-alkilotio-(Ci-Ce-alkilo) karbonyl, Ci-Ca alkiloimino-
oksy-CO-, 2) ewentualnie podstawione Ci-Ca-alkoksy, 
Ci-Ca-alkilotio, Ca-Ce-cykloalkoksy, C3-Ce-cykloalkilotio, C2-C8 -al
kenyloksy, Cž-Ce-alkenylotio, CřÓe-alkinyloksy, Cř-Ce -alkinylotio, 
Ci-Ce-alkilo-COO-, Cs-Ce-alkilo-COS-, Ci-Ce-alkoksy-COO-, CřCe-
alkenylo-COO-, C^Ce -alkenylo-COS-, Ca-Ce-alkinylo-COO-, Cz-Ce-
alkinylo-COS-, Ci-Ce -alkilo-SOřO-, Ci-Ce-alkikvSO?., 3) -CY-R11 

{Y= -O-, -S-, ewentualnie podstawiona -NH-}, -C(R11) (Z1R1^ 
f^R13) {Z1, Z2 = -O-, -S-}. -C(R11)=C(R14) -CN, -C(R11)=C(R1V 
CO-R1*, -CH(R11)-CH(Ri4)-CO-R15, -C(R11)=C(R14)-CH2-CO-
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ewentualnie podstawione grupy 
amino albo -CONhfe, azaheterocyklil, -CO-azaheterocyklil, gru
py zawierające 5-członowy nienasycony pierścień heterocykli
czny. 

W/w związki są użyteczne jako herbicydy oraz deeykan-
ty/defolianty. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 324291 (22)960613 6(51) Œ7D 249/12 
A01N 43/00 

(31) 95 60000341 (32) 95 06 20 (33) US 
(86) 960613 PCT/US96/10326 
(87) 97 0109 WO97/00612 PCT Gazette nr 03/97 
(71) E.I.DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY, Wilmington, US 
(72) Brown Richard James, Chan Dominie 

Ming-Tak, Howard Michael Henry Jr, Daniel 
Dilon Jancey, Clark David Alan, Selby 
Thomas Paul 

(54) Stawonogobójcze i grzybobójcze amidy 
cykliczne 

(57) Ujawniono w szczególności zastosowanie jako środków 
stawonogobójczych związków o wzorze I, ich N-tlenków i ich soli 
przydatnych w rolnictwie, w których E oznacza ewentualnie 
podstawiony 1,2-fenylen i ewentualnie podstawiony pierścień 
naftalenowy lub układ pierścieni wybrany z grupy obejmującej 
5 do 12-członowe monocykliczne i skondensowane bicykliczne 
układy pierścieni aromatycznych heterocyklicznych, ewentual
nie podstawiony A oznacza O, S, N, NR5 lub CR14, G oznacza 
C lub N, pod warunkiem, że gdy G oznacza C, to A oznacza O, 
S lub NR5 i ruchome podwójne wiązanie jest związane z G, a 
gdy G oznacza N, to A oznacza N lub CR14 i ruchome podwójne 
wiązanie jest związane z A, W oznacza O, S, NH, N(Ci-Ce-alkif) 
lub NO(Ci-C6)-alkil), X oznacza H, OR1, S(0)mR1, chlorowiec, 
Ci-Ce-alkil, Ci-Ce-chlorowcoalkil, C3-Ce-cykloalkil, grupę cyja-
nową, NH2, NHR1, N(Ci-Ce-alkilo) R1, NH(Ci-Ce-alkoksyl) lub 
N(Ci-Ce-alkoksyl) R1, R2 oznacza H; Ci-Ce-alkil, Ci-Ce -chlorow-
coalkil, C2-Ce-alkenyl, Cř-Ce-chlorowcoalkenyl, Cï-Ce -alkinyl, 
C2-Ce-chlorowcoalkinyl, Ca-Ce-cykloalkil, C2-C4-alkilokarbonyl, 
C2-C4-alkoksykarbonyl, hydroksyl, Ci-C2-alkoksyl lub acetyle-
ksyl. Ujawniono także związki pośrednie do wytwarzania fungi
cydów i artropodycydów według wynalazku. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 324195 (22)96 0619 6(51) C07D 277/28 
C07D 213/38 
C07D 209/48 
C07C 273/18 
C07C 275/70 
C07C 277/08 
C07C 279/36 

(31)95 158199 (32)95 06 23 (33) JP 
95 300278 951117 JP 

(86) 960619 PCT/JP96/01694 
(87) 970109 WO97/00867 PCT Gazette nr 03/97 
(71) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, 

LTD., Osaka, JP 
(72) Uneme Hideki, Konobe Masato, Ishizuka 

Hitoshí, Kamiya Yasuo 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych guanidyny, 

ich związki pośrednie i sposób ich 
wytwarzania 

(57) Ujawniono m.in. sposoby wytwarzania związku o wzo
rze 1 lub jego soli, o doskonałym działaniu szkodnikobójczym, 
które przedstawiono na poniższym schemacie. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 324202 (22)960618 6(51) C07D 277/42 
C07D 417/12 
A61K 31/425 

(31)95 9507437 (32)95 0621 (33) FR 
(86) 96 0618 PCT/FR96/00941 
(87) 97 0109 WO97/00868 PCT Gazette nr 03/97 
(71) SANOFI, Paiyż, FR 
(72) Gully Danielle, Roger Pierre, Wermuth 

Camille Georges 
(54) Pochodne 4-fenyloaminotiazolu, sposób ich 

wytwarzania oraz kompozycje 
farmaceutyczne zawierające te pochodne 

(57) Przedmiotem wynalazku są pochodne aminotiazolu o 
wzorze (I), w którym Ri i Ffe, które są takie same lub różne, 
oznaczają niezależnie atom chlorowca, rodnik hydroksyalkilowy 
C1-C5. alkil C1-C5, aryloalkil C7-C10, alkoksyl C1-C5, trifluorome-
tyl, grupę nitrową, grupę nitrylową, grupę -SR, grupę S-CO-R, 
grupę -COOR', grupę -CONR'R", grupę -NR'R", grupę -CON-
RaRb lub NRaRb, w której Ra i Rb tworzą z atomem azotu, do 
którego są przyłączone, heterocykl 5 do 7 członowy, grupę 
-NHCO-NR'R", R3 oznacza atom wodoru lub jest taki jak zdefi
niowano powyżej dla Ri i R2, R4 oznacza atom wodoru, alkil 
C1-C5, chlorowiec, grupę hydroksymetylową, grupę formylową, 
R5 oznacza grupę alkilową C1-C5, grupę cykloalkiiową C3-C7, 
grupę cykloalkiloalkilową, w której cykloalkil stanowi C3-C7, a 
alkil C1-C5 lub grupami alkenylową o 5 do 6 atomach węgla, n 
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oznacza zero lub jeden, Re oznacza alkil C1-C5, alkoksyalkil, w 
którym grupami alkilowymi są grupy C1-C5, cykloalkil C3-C7, 
grupę cykloalkiloalkilową, w której cykloalkil jest Ca-C7, a alkil 
C1-C5, rodnik cykloalkiloksyalkilowy, w którym cykloalkil jest 
C3-C7, a alkil jest C1-C4, rodnik hydroksyalkoksyalkilowy, w 
którym grupy alkilowe są C2-C10 lub rodnik alkoksyalkoksy-
alkilowy, w którym grupy alkilowe są C3-C12, Z oznacza grupę 
aromatyczną lub heteroaromatyczną bi- lub tricykliczną ewen
tualnie podstawioną oraz ich stereoizomery i/lub ich sole addy
cyjne. Związki o wzorze (I) są antagonistami CRF. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 324197 (22)96 0614 6(51) C07D 295/02 
C07C 275/64 
A61K 31/445 
A61K 31/17 

(31) 95 9501756 (32) 95 06 15 (33) HU 
(86) 96 0614 PCT/HU96/00033 
(87) 97 0103 WO97/00251 PCT Gazette nr 02/97 
(71) BIOREX KUTATÓ ES FEJLESZTÖ RT., 

Budapeszt, HU y y 
(72) Üroedi László, Marványos Ede, Barabas 

Mihlly, Jaszłits László, Bíró Katalin, 
Jednákovits Andrea, Radványné Hegedüs 
Erzsébet, Kürthy Maria, Udvardy Nagy 
Istvánné 

(54) Pochodne hydroksyloaminy i środki 
farmaceutyczne przeciw niedokrwieniu 

(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych hydroksylo
aminy przedstawionych ogólnym wzorem (I), ich farmaceutycz
nie dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami, jak również 
zawierających je jako substancję czynną środków farmaceuty
cznych, innym celem wynalazku było wytworzenie pochodnych 
hydroksyloaminy i ich soli. W/w związki wykazują działanie 
przeciw niedokrwieniu. W powyższym wzorze (I) X oznacza 
atom tlenu, grupę -NH lub grupę o wzorze -NR'-, w którym R i 
R' niezależnie oznaczają alkil, cykloalkil, fenyloalkil, fenyl ewen
tualnie podstawiony atomem chlorowca, chlorowcoalkilem, al-
kilem, alkoksylem lub grupą nitrową albo zawierający atom 
azotu pierścień heterocykliczny, R1 oznacza atom wodru lub 
alkanoil, R2 oznacza atom wodoru lub hydroksyl ewentualnie 
zacylowany alkanoilem, a R3 oznacza grupę o wzorze -NfR^R5, 
w którym R41R5 mogą niezależnie oznaczać atom wodoru, alkil 
lub grupę o wzorze -C(0)-NH-R, w którym R ma wyżej podane 
znaczenie, względnie R4 i R5 razem z przyłączonym sąsiednim 
atomem azotu tworzą 5-7-członowy pierścień heterocykliczny, 
który może zawierać jeden dodatkowy heteroatom, wybrany z 
grupy obejmującej atomy azotu, tlenu i siarki oraz ewentualnie 
jest podstawiony fenyloalkilem. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 323032 (22)971107 6(51) C07D 403/02 
C07D 413/02 
C07D 417/02 
A61K 31/395 

(31)96 9613652 (32)961108 (33) RR 
(71) ADER ET COMPAGNIE, Courbevoie 

Cedex, FR 
(72) Lesieur Daniel, Carato Pascal, Bonté 

Jean-Paul, Depreux Patrick, Caignard 
Daniel-Henri, Milian Mark, 
Newman-Tancredi Adrian, Renard Pierre, 
Rettori Marie-Claire 

(54) Nowe heterocykliczne związki 
aminometylowe, sposób ich wytwarzania i 
zawierające je kompozycje farmaceutyczne 

(57) Ujawniono m.in.związki o wzorze ogólnym 1, w którym 
Ri oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową lub alterna
tywnie Ri oznacza grupę o wzorze 2, w którym m oznacza liczbę 
całkowitą pomiędzy 1 i 4 włącznie i An oznacza grupę CO-Arz, 
gdzie Ar2 oznacza pierścień fenylowy niepodstawiony lub pod
stawiony jednym lub kilkoma rodnikami z grupy obejmującej 
chlorowiec, hydroksyl, niższy alkil, trrfluorometyl lub niższy al-
koksyl albo grupę =C-(Ar2)2, gdzie Ar2 ma wyżej podane zna
czenie, n oznacza 0 lub 1, A oznacza atom tlenu lub siarki, X 
oznacza grupę CH2 lub pojedyncze wiązanie, Y oznacza grupę 
CH lub atom azotu, Ar oznacza grupę fenylową lub naftylową 
ewentualnie podstawioną jedną, dwoma lub trzema grupami z 
grupy obejmującej chlorowiec, hydroksyl, niższy al koksy I, 
niższy alkil, (niższy alkoksylo) (niższy alkil), trifluorometyl lub 
aminosulf onyl lub Ar oznacza grupę pirydylową lub pirymidyny-
lową lub 3-(benzo[d] 1,2-tiazolilową), także znaną jako grupa 
3-benzizotiazolilowa o wzorze 3, tam gdzie to odpowiednie, jego 
izomery czyste i mieszane, jak też jego sole addycyjne z farma
ceutycznie dopuszczalnym kwasem lub farmaceutycznie dopu
szczalną zasadą, gdy Ri = H, przy czym, jeśli nie podano 
inaczej, terminy 'niższy alkil" i "niższy alkoksyl' odpowiadają 
liniowym lub rozgałęzionym grupom zawierającym od 1 do 6 
atomów węgla. W/w związki są przydatne w leczeniu określo
nych zaburzeń psychicznych. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 324042 (22)9605 24 6(51) C07D 405/04 
C07D 405/14 
C07D 311/70 
A61K 31/435 

(31)95 9510477 (32)95 05 24 (33) GB 
(86) 9605 24 PCT/EP96/02257 
(87) 961128 WO96/37490 PCT Gazette nr 52/96 
(71) NOVARTIS AG, Bazylea, CH 
(72) ManleyPaulW. 
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(54) Benzopirany 
(57) Wynalazek dotyczy nowych 2,2-dwu(Ci-5 alkilo)- lub 

trans-2,2-dwu(Ci-5 alkilo)-3,4-dwuwodoro-3-hydroksy-4-karbo-
ksy-amido-6-(N-arylosulfonamido)-2H-1-benzopiranów oraz ich 
N-tlenków, estrów i soli, sposobów ich wytwarzania oraz zasto
sowania jako środków farmaceutycznych, np. jako środków 
otwierających kanały K+, środków rozszerzających oskrzela i 
środków hamujących nadreaktywność dróg oddechowych, np. 
w zastosowaniu do leczenia astmy. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 323001 (22)971105 6(51) C07D 463/14 
A61K 31/545 

(31) 96 96117710 (32) 96 U 06 (33) EP 
(71) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bazylea, 

CH 
(72) Angehrn Peter, CH; Heinze-Krauss Ingrid, 

DE; Richter Hans G. F., DE 
(54) Winylopirolidynowe pochodne 

cefalosporyny, sposób ich wytwarzania oraz 
zawierające je preparaty farmaceutyczne 

(57) Ujawniono winylopirolidynonowe pochodne cefalo
sporyny o wzorze 1, w którym R1 oznacza atom chlorowca, 
ewentualnie podstawione grupy: niższą grupę alkilową, grupę 
fenylową, benzylową, styrylową, naftyiową albo heterocyklilo-
wą, R4 i R5 niezależnie od siebie oznaczają atomy wodoru, 
niższe grupy alkilowe albo grupy fenylowe, X oznacza S, O, NH 
albo CH2, n oznacza 0,1 albo 2, m oznacza 0 albo 1, s oznacza 
0 albo 1, R2 oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową, grupę 
-CH2-CONHR6, niższą grupę alkil-Qf, grupę cykloalkil-Qr, niższą 
grupę alkoksylową, niższą grupę alkenylową, grupę cykloalke-
nyl-Qr, niższą grupę alkinylową, grupę aralkil-Qr, grupę aryl-Qr, 
grupę aryloksylową, aralkoksylową, pierścień heterocykliczny 
albo grupę heterocyklil-Qr, przy czym niższa grupa alkilowa, 
grupa cykloalkilowa, niższa grupa alkoksylową, niższa grupa 
alkenylową, grupa cykloalkenylowa, niższa grupa alkinylową, 
grupa aralkilowa, arylowa, aryloksylową, aralkoksylową I pier
ścień heterocykliczny są ewentualnie podstawione, Q oznacza 
grupę -CHR-, -CO- albo -SO2-, r oznacza 0 albo 1, R oznacza 
atom wodoru albo niższą grupę alkilową, R3 oznacza grupę 
hydroksylową, -O-, niższą grupę alkoksylową albo grupę -OM, 
a M oznacza atom metalu alkalicznego, jak również ich łatwo 
hydrolizujące estry, farmaceutycznie dopuszczalne sole tych 
związków oraz hydraty związków o wzorze 1 i ich estrów i soli, 
sposób wytwarzania takich związków oraz preparaty farmaceu
tyczne zawierające te związki. W/w związki nadają się do stoso
wania w leczeniu chorób zakaźnych. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 316770 (22)9610 29 6(51) C07D 487/04 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Matosiuk Dariusz 
(54) l-arylo-5,7(lH)diokso-2,3-dihydroimidazo[1,2 

-a] [1,3,5] triazyny i sposób ich wytwarzania 
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe 1-arylo-5,7(1H)dio-

kso-2,3 -dihydroimidazo[1,2-a]-[1,3,5]-triazyny o wzorze ogól
nym 1, w którym R oznacza fenyl, fenyl podstawiony w pozycji 
3 i/lub 4 atomem chloru, naftyl lub cykloheksyl, a R1 oznacza 
atom wodoru, atom chlorowca, grupę alkilową, grupę alkoksy
lową. 

Związki będące przedmiotem wynalazku otrzymuje się 
w wyniku kondensacji 1-arylo-3-(1-aryloimidazolin-2-yl) moczni
ków z fo8genem. Reakcję prowadzi się korzystnie w węglowo
dorach aromatycznych, w atmosferze azotu, w temperaturze 
-10°C, w obecności wodorku sodowego, a następnie w tempe
raturze pokojowej w obecności trójetyloaminy i na końcu w 
temperaturze wrzenia rozpuszczalnika. Produkt oczyszcza się 
przez krystalizację z mieszaniny polarnych-protonowych i apro-
tonowych rozpuszczalników (alkohole i DMF lub DMSO). Związ
ki będące przedmiotem wynalazku mogą być stosowane jako 
substancje czynne w środkach leczniczych, zwłaszcza do lecze
nia zaburzeń centralnego układu nerwowego. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 324285 (22)9606 24 6(51) C07D 487/04 
(31)95 1976 (32)95 0706 (33) CH 

95 2498 95 0901 CH 
95 3198 951110 CH 
96 255 960201 CH 
96 1224 960513 CH 

(86) 960624 PCT/EP96/02728 
(87) 970123 WO97/02266 PCT Gazette nr 05/97 
(71) NOVARTIS AG, Bazylea, CH 
(72) Traxler Peter, CH; Bold Guido, CH; Brill 

Wolfgang Karl-Diether, DE; Frei Jörg, CH 
(54) Pirolopirymidyny i sposoby ich wytwarzania 
(57) Opisano w szczególności pochodne 7H-pirolo[2,3-d] 

pirymidyny o wzorze 1, które hamują m.in. proteinową kinazę 
tyryzynową i mogą być zastosowane w leczeniu chorób powo
dowanych hiperprolrferacją, na przykład chorób nowotoworo-
wych. 

(22 zastrzeżenia) 
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A1(21) 324180 (22)960617 6(51) C07D 491/02 
A61K 31/41 

C07D 487/04 
A01N 43/647 

(31) 95 19523446 (32)95 06 28 (33) DE 
(86)96 0617 PCT/EP96/02611 
(87) 97 0116 WO97/01561 PCT Gazette nr 04/97 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Assmann Lutz, Tiemann Ralf, Kugler 

Martin, Schräge Heinrich, Stenzel Klaus 
(54) Mikrobobójcze benzotriazole 
(57) Wynalazek dotyczy nowych benzotriazoli o wzorze 1, w 

którym R oznacza ewentualnie podstawiony rodnik heterocykli-
lowy, Y oznacza wiązanie bezpośrednie, -CH2-, -CH2CH2-, -CO-, 
-SO2-, -CO-O- lub -SO-O-, przy czym w przypadku dwóch ostat
nich ugrupowań atom węgla lub atom siarki jest połączony z 
atomem azotu pierścienia triazolowego, oraz X1-)T oznaczają 
atom wodoru albo rozmaite podstawniki, jak również ich soli 
addycyjnych z kwasami i kompleksów z solami metali. Wynala
zek dotyczy także sposobu wytwarzania tych związków oraz ich 
zastosowania jako środków mikrobójczych do ochrony roślin i 
materiałów. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 323033 (22)971107 6(51) C07D 491/12 
A61K 31/535 

(31) 96 9613653 (32) 961108 (33) FR 
(71) ADIR ET COMPAGNIE, Courbevoie 

Cedex, FR 
(72) Coudert Gérard, Khatib Siham, Moreau 

Pascale, Caignard Daniel-Henri, Rernard 
Pierre, Atassi Ghanem, Pierre Alain 

(54) Nowe podstawione związki 
7,12-dioksabenz [a] antracenowe, sposób ich 
wytwarzania i zawierające je kompozycje 
farmaceutyczne 

(57) Przedmiotem wynalazku są związki o ogólnym wzorze 
1, w którym R1 oznacza atom wodoru lub grupę o wzorze O-R, 
w którym R oznacza atom wodoru lub liniową lub rozgałęzioną 
grupę (Ci-Ce) alkilową (ewentualnie podstawioną grupą arylo-
wą albo heteroarylową), R2 oznacza atom wodoru, atom chlo
rowca, grupę hydroksylową, liniową lub rozgałęzioną grupę 
(Ci-Ce) alkoksylową, grupę formylową, grupę CF3S03, grupę 
cyjanową, liniową lub rozgałęzioną grupę (Ci-Ce) alkoksykarbo-
nylową, grupę aryloksykarbonylową, grupę NR'aR'b, w której 
R'a oznacza grupę (CI-CÔ) dialkiloaminoalkilową (o każdej po
rcji alkilowej, niezależnie od siebie, złożonej z identycznego lub 
różnego, liniowego lub rozgałęzionego łańcucha zawierającego 
od 1 do 6 atomów węgla), a R'b oznacza atom wodoru albo 
liniową lub rozgałęzioną grupę (Ci-Ce) alkilową, albo grupę 
BNR"aR"b, w której B oznacza grupę karbonylową albo mety
lenową, R"a i R"b mają taką samą definicję jak odpowiednio 
R'a i R'b, albo R"a oznacza liniową lub rozgałęzioną grupę 
(Ci-Ce) alkilową podstawioną co najmniej jedną grupą hydro
ksylową, X oznacza atom azotu (ewentualnie podstawiony linio
wą lub rozgałęzioną grupą (Ci-Ce) alkilową R'c), albo grupę 

C-R3, w której R3 oznacza atom wodoru, liniową lub rozgałęzio
ną grupę (Ci-Ce) alkoksykarbonylową albo grupę BNR" aR"b, 
w której B oznacza grupę karbonylową albo metylenową, a R"a 
i R"b mają taką samą definicję jak powyżej, albo R2 i X, kiedy X 
oznacza grupę C-R3, razem ze związanym z nimi atomem węgla 
tworzą określony pierścień, ich izomery geometryczne i optycz
ne i ich sole addycyjne z farmaceutycznie dopuszczalnym kwa
sem albo zasadą. 

W/w związki wykazują aktywność przeciwnowotworo-
wą. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 324035 (22) 96 06 04 6(51) C07F 9/655 
C07F11/00 

(31)95 483130 (32)95 0607 (33) US 
95 478706 95 0607 US 

(86) 960604 PCT/US96/09163 
(87) 961219 WO96/40691 PCT Gazette nr 55/96 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Aikins James Abraham, Miller Randal Scot, 

Zhang Tony Yantao 
(54) Sposób syntezy sulfotlenków winylowych 
(57) Ujawniono związek o wzorze II w którym: Ri oznacza 

atom wodoru, Ci-C4-alkoksyl, aryloalkoksyl, atom chlorowca 
lub grupę aminową; R2 oznacza atom wodoru, Ci-C4-alkoksyl, 
aryloalkoksyl, atom chlorowca lub grupę aminową; a R3 ozna
cza wrażliwy na temperaturę lub kwasy C2-Cio-alkil, C4-Cio-al-
kenyl lub arylo (C1-C10 -alkil). Przedmiotem zgłoszenia jest też 
sposób wytwarzania związków o wzorze II. 

(37 zastrzeżeń) 

V S - R 3 

A1(21) 324258 (22)960626 6(51) C07H15/207 
A61K 31/70 

(31)95 1914 (32)95 06 29 (33) CH 
(86) 9606 26 PCT/EP96/02785 
(87) 970116 WO97/01569 PCT Gazette nr 04/97 
(71) NOVARTIS AG, Bazylea, CH 
(72) Kolb Hartmuth Christian 
(54) Diglikozylowane 1,2-diole mimetyzujące 

sialowany Lewis X i sialowany Lewis A 
(57) Ujawniono m.in. związki o wzorze (I), w którym X jest 

resztą nie glikozydowego alifatycznego 1,2-diolu, Ri jest mety
lem o konfiguracji S podstawionym jedną resztą karboksylową 
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i jednym innym podstawnikiem i R2 jest wodorem, C1-C12 alki-
lem lub Ce ary lem, jako mimetyzujące sialowany Lewis X i 
sialowany Lewis A. 

(51 zastrzeżeń) 

A1(21) 322862 (22) 97 10 28 6(51) C07H 17/08 
(31) 96 960497 (32) 96 10 28 (33) HR 
(71) PLIVA, farmaceutska, kemijska, 

prehrambena i kozmeticka industrija, 
dionitko dnJStvo, Zagreb, HR 

(72) Kujundzić Nedjeljko, Pavlovic Dina, 
Kobrehel Gabrijela, Lazarevski Gorjana, 
Kelnerić Zeljko 

(54) Nowe związki pochodne 9-N-etenylowe 
9(S)-erytromycylaminy 

(57) Wynalazek dotyczy 9-N-etenylowych pochodnych 9(S)-
erytromycylaminy o wzorze 1, w którym R1 i R2 są takie same 
lub różne i oznaczają grupę nitrylową, grupę karboksylową o 
wozrze COOR3, gdzie Fr oznacza C1-C4 alkil lub grupę ketono
wą o wzorze COR4, gdzie R4 oznacza C1-C4 alkil. Związki te są 
nowymi półsyntetycznymi antybiotykami z klasy makrolidów. 
Wynalazek dotyczy również ich farmaceutycznie dopuszczal
nych soli addycyjnych z kwasami nieorganicznymi lub organi
cznymi, sposobu wytwarzania tych związków, zawierających je 
kompozycji farmaceutycznych, jak również zastosowania tych 
kompozycji do leczenia infekcji bakteryjnych. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 322883 (22)971029 6(51) C07H 17/08 
(31)96 960509 (32)961030 (33) HR 
(71) PLIVA, farmaceutska, kemijska, 

prehrambena i kozmet&ka industrija, 
dionicko društvo, Zagreb, HR 

(72) Narandja Amalija, Lopotar Nevenka 

(54) Nowe polihydro pochodne tylozyny i sposób 
wytwarzania nowych polihydro pochodnych 
tylozyny 

(57) Ujawniono w szczególności nowe polihydro [pochodne 
tylozyny o wzorze 1, w którym R oznacza atom tlenu lub grupę 
NOH, R1 oznacza CHO, CH(OCH3)2 lub CH=NOH, R2 oznacza 
grupę mycarosylową lub wodór oraz linia przerywana oznacza 
podwójne lub pojedyncze wiązanie. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 324219 (22)960621 6(51) C07J 9/00 
A61K 31/575 

(31) 95 728 (32) 95 06 23 (33) DK 
95 730 95 06 23 DK 
95 1461 9512 22 DK 

(86) 96 06 21 PCT/DK96/00273 
(87) 970109 WO97/00884 PCT Gazette nr 03/97 
(71) NOVONORDISKA/S,Bagsvaerd,DK 
(72) Grønvald Frederik Christian, Faarup Peter, 

Guddal Erling 
(54) Związki regulujące mejozę 
(57) Pewne pochodne steroli, strukturalnie podobne do 

związków pochodzenia naturalnego, które można izolować na 
przykład z jąder byka lub z ludzkiego płynu z pęcherzyków 
Graffa, można stosować do regulowania mejozy w oocytach i w 
męskich komórkach rozrodczych. 

(127 zastrzeżeń) 

A1(21) 324091 (22)9510 25 6(51) C07K14/47 
A61K 38/17 

(31)94 328224 (32)9410 25 (33) US 
95 404228 950315 US 

(86)951025 PCT/US95/13682 
(87) 9605 02 W096/12737 PCT Gazette nr 20/96 
(71) IMMULOGIC PHARMACEUTICAL 

CORPORATION, Waltham, US 
(72) Smilek Dawn, Samson Michael, Gefter 

Malcolm, Hsu Di-Hwei, Shi Jia-Dong, 
Paliard Xavier, Devaux Brigitte, Rothbard 
Jonathan, Franzen Henry 

(54) Kompozycje i leczenie stwardnienia 
rozsianego 

(57) Wynalazek dostarcza izolowanych peptydów i kombi
nacji peptydów uzyskanych z autoantygenów mieliny, takich jak 
MBP, MOG, PLP i MAG, odpowiednich do leczenia stwardnienia 
rozsianego, w tym kompozycji profilaktycznych i terapeutycz
nych oraz sposobów zapobiegania i leczenia stawrdnienia roz
sianego. Korzystne kompozycje obejmują przynajmniej jeden 
izolowany i oczyszczony peptyd, zasadniczo wolny od innych 
polipeptydów i zanieczyszczeń, obejmujący sekwencję amino-
kwasową autoantygenu mieliny, wykazującego aktywność wo-
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bec limfocytów T. Kompozycja terapeutyczna jest zdolna do 
ujemnej regulacji swoistej antygenowo odpowiedzi odporno
ściowej wobec autoantygenu mieliny w populacji ludzi cierpią
cych na stwardnienie rozsiane albo podatnych na tę chorobę, 
w taki sposób, że objawy choroby są zmniejszone, wyelimino
wane albo odwrócone i/lub można zapobiec albo opóźnić po
czątek albo postęp objawów choroby. Oprócz tego kompozycje 
i sposoby zastosowane w zaawansowanych stadiach choroby 
odwracają postęp porażenia albo innych objawów choroby, gdy 
stosowane są w ostrej fazie choroby albo zapobiegają nawro
tom, gdy są stosowane podczas remisji. 

(74 zastrzeżenia) 

A1(21) 324200 

(31) 95 
95 

719 
1371 

(22) 96 06 19 6(51) C07K14/60 
A61K 38/18 

(32)95 0622 (33) DK 
95 12 04 DK 

(86) 96 0619 PCT/DK96/00266 
(87) 97 01 09 WO97/00894 PCT Gazette nr 03/97 
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK 
(72) Johansen Nils Langeland, Lau Jesper, 

Madsen Kjeld, Thoegersen Henning, Lundt 
Behrend Friedrich, Peschke Bernd, Hansen 
Thomas Kruse, Hansen Birgit Sehested 

(54) Związki o właściwościach uwalniania 
hormonu wzrostu 

(57) Ujawniono pochodne peptydowe o wzorze ogólnym 
A-B-C-D-(E)p, stosowane do pobudzania uwalniania hormonu 
wzrostu z przysadki mózgowej. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 324208 (22)96 0617 6(51) C07K14/435 
A61K 38/16 

(31) 95 95201656 (32) 95 06 19 (33) EP 
(86) 96 0617 PCT/EP96/Ö2605 
(87) 97 0103 WO97/00270 PCT Gazette nr 02/97 
(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL 
(72) Verheijden Gijsbertus Francisais Maria, 

Boots Anna Maria Helena 
(54) Nowe peptydy do zastosowania w leczeniu 

uszkodzenia chrząstki związanego z 
limfocytami T w chorobach autoagresyjnych 

(57) Wynalazek dotyczy peptydu zawierającego od 13 do 55 
reszt am inokwasowy eh i jego zastosowań ia w terapii tolerancji 
indukowanej peptydami stosowanej w celu indukcji tolerancji 
u autoagresyjnych limfocytów T związanych z uszkodzeniem 
chrząstki stawowej, w którym biorą udział limfocyty T w choro
bach autoagresyjnych, szczególnie w zapaleniu stawów. 
Wynalazek dotyczy również kompozycji farmaceutycznych 
obejmujących te peptydy. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 324081 (22) 96 05 31 6(51) C08F 2/00 
(31) 95UD 108 (32) 95 06 05 (33) IT 
(86) 96 05 31 PCT/IT96AX)111 
(87) 9612 12 W096/39445 PCT Gazette nr 54/96 
(71) C.I.R.S. S.P.A, Rovigo, IT 
(72) Sattin Mario 

(54) Środki zapobiegające osadzaniu się nalotu, 
do powłok reaktorów do polimeryzacji 

(57) Ujawniono m.in.sposób wytwarzania środka zapobie
gającego osadzaniu się nalotu, do pokrywania reaktorów do 
polimeryzacji monomerów, znamienny tym, że środek zapobie
gający osadzaniu się nalotu wytwarza się na drodze reakcji 
pomiędzy sofą sodową kwasu hydroksymetanosurfinowego i 
naftolami. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 322922 (22)9710 30 6(51) C08F136/00 
C08F120/02 

(31) 96 19645026 (32) 96 10 31 (33) DE 
(71) Consortium für elektrochemische Industrie 

GmbH, Monachium, DE 
(72) Krueger Benno, Huber Ingrid 
(54) Monomeryczne estry alkenylowe kwasu 

bicyklo 12.2.2] -2.3:5.6- dibenzo-oktadieno 
-/2.5/-7- karboksylowego i kopolimery tych 
estrów alkenylowych oraz sposób 
wytwarzania tych estrów alkenylowych i ich 
kopolimerów 

(57) Wynalazek dotyczy estrów alkenylowych kwasu bicyklo 
[2.2.2]-2.3:5.6-dibenzo-oktadieno-(2.5)-7-karboksylowego 
o wzorze ogólnym 1, w którym R* i Rb są jednakowe albo różne 
i oznaczają H lub R, przy czym R oznacza rozgałęzioną lub 
nierozgałęzioną resztę Ci-Ce-alkilową albo cykloalkilową, Rc 

oznacza H albo resztę Ci-C4-alkilową oraz S mogą być jedna
kowe albo różne i oznaczają H, R, OR, COOR, COR, gdzie R 
oznacza rozgałęzioną albo nierozgałęzioną resztę Ci-Cs-alkilo-
wą albo cykloalkilową, jak również kopolimerów tych estrów 
alkenylowych i sposobu wytwarzania tych estrów alkenylowych 
i ich kopolimerów. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 324038 (22)950918 6(51) C08G 77/04 
C08L 63/00 

C09D 163/00 
(31) 94 342414 (32) 941118 (33) US 
(86) 95 0918 PCT/US95/11827 
(87) 9605 30 WO96/16109 PCT Gazette nr 25/96 
(71) AMERON INC., Pasadena, US 
(72) Mowrer Norman R., Rojas J. Luis, Foscante 

Raymond E. 
(54) Epoksypolisiloksanowe kompozycje 

powłokotwórcze i posadzkowe 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja na podłogi i 

powłoki na bazie epoksy polisiloksanu do nakładania przez 
spryskiwanie lub gładzikiem formierskim, wykazująca po utwar
dzeniu odporność na warunki atmosferyczne i świaBo słoneczne 
oraz odporność na chemikalia, korozję i uderzenia, sporządzo
na z (a) składnika żywicznego, który zawiera niearomatyczną 
żywicę epoksydową mającą co najmniej dwie grupy. 1,2-epo-
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ksydowe na cząsteczkę; poiisiloksan i organooksysilan; (b) 
utwardzacz aminowy podstawiony częściowo lub w całości amt-
nosilanem; (c) katalizator cynoorganiczny i (d) agregat lub 
pigment. W celu ułatwienia nanoszenia przez spryskiwanie moż
na dodać rozpuszczalniki organiczne i środki modyfikujące 
płynność. Składnik żywiczny, utwardzacz, agregat i pożądany 
katalizator łączy się w obecności dostatecznej ilości wody w celu 
zapoczątkowania hydrolizy polisiloksanu i/lub organooksy si lanu 
oraz polikondensacji silanoli wytworzonych w takiej hydrolizie. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 322938 (22) 97 10 31 6(51) C08G 77/06 
C08G 18/00 

(31)96 742192 (32)9610 31 (33) US 
(71) Osi Specialties, Inc., Connecticut, US 
(72) Austin Paul E., Derderian Edmond J., 

Kayser Robert A 
(54) Hydrokrzemowanie w wysokowrzących 

naturalnych olejach roślinnych 
(57) Ujawniono m.in. ulepszony sposób wytwarzania kom

pozycji kopolimerowych siloksano-oksyalkilenowych i siloksa-
no -alkilowych w reakcjach hydrokrzemowanie w obecności 
wysokowrzących naturalnych olejów roślinnych jako rozpusz
czalnika reakcji. Rozpuszczalnik reakcji nie musi być usuwany 
z blokowego kopolimerem produktu, a w istocie jest korzystnie 
pozostawić go z kopolimeru, szczególnie gdy kopolimer stosuje 
się jako środek powierzchniowo czynny do kompozycji pian 
poliuretanowych. Olej sojowy i lniany są korzystnymi wysokow-
rzącymi naturalnymi olejowymi rozpuszczalnikami, gdy produkt 
kopolimerowy ma być zastosowany do wytwarzania środków 
powierzchniowo czynnych dla pian poliuretanowych. Wysoko-
sprężyste poliuretanowe piany wytwarzane z tymi naturalnymi 
olejami obecnymi w środku powierzchniowo czynnym dały po
lepszone odkształcenie trwałe przy sprężaniu, odkształcenie 
trwałe przy sprężaniu na mokro i odkształcenie trwałe przy 
sprężaniu na wilgotno ze starzeniem. Dodatkowo, zastosowa
nie środków powierzchniowo czynnych wytworzonych z na
turalnymi olejami jako rozpuszczalnikami reakcji lub środków 
powierzchniowo czynnych rozcieńczonych później naturalnymi 
olejami, przy zastosowaniu do wytwarzania pian poliuretano
wych dało piany ze znacznie zredukowaną właściwością 'mato
wienia szkła". 

(35 zastrzeżeń) 

A1(21) 324207 (22)960610 6(51) C08K 5/00 
C08L101/00 
B29C 43/42 

(31) 95 19522118 (32) 95 0619 (33) DE 
(86) 960610 PCT/EP96/Ö2514 
(87) 97 0103 WO97/00284 PCT Gazette nr 02/97 
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 

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

Brunów Rainer 
(54) Amorficzna, przezroczysta, stabilizowana w 

nadfiolecie płyta ze zdolnego do krystalizacji 
tworzywa termoplastycznego 

(57) Wynalazek dotyczy przezroczystej, amorficznej płyty, o 
grubości w zakresie od 1 do 20 mm, która jako główny składnik 
zawiera zdolne do krystalizacji tworzywo termoplastyczne i jest 
znamienna tym, że zawiera co najmniej jeden stabilizator w 
nadfiolecie, jako preparat przeciwsłoneczny, sposobu jej wy
twarzania oraz jej zastosowania 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 324218 (22) 96 06 28 6(51) C08K 5/04 
C08K5/17 
C08J7/00 

(31) 95 3886 (32) 95 06 30 (33) AU 
95 6554 951115 AU 

(86) 9606 28 PCT/AU96/00407 
(87) 97 01 23 WO97/02310 PCT Gazette nr 05/97 
(71) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND 

INDUSTRIAL RESEARCH 
ORGANISATION, Campbell, AU 

(72) Wu Dong Yang, Li Sheng, Gutowski 
Wojciech Stanisław 

(54) Ulepszona obróbka powierzchni polimerów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikowania 

lub wykończenia powierzchni polimerów i/lub opartych na poli
merach materiałów w ceiu kontrolowania powierzchniowych i 
międzyfazowych procesów chemicznych oraz struktury cząste
czkowej. W szczególności sposób modyfikowania przynaj
mniej części powierzchni polimeru obejmuje: (i) utlenianie 
przynajmniej części powierzchni polimeru i (ii) obróbkę utlenia
nej powierzchni co najmniej jednym wielofunkcyjnym związ
kiem organicznym zawierającym aminę w celu związania 
wspomnianego związku z utlenianą powierzchnią polimeru. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 316862 (22) 96 1105 6(51) C08L1/08 
(71) Podgórska Grażyna, Łódź; Podgórski Piotr, 

Łódź 
(72) Podgórski Piotr, Gibka Julia, Gibki Andrzej, 

Matuszewski Wojciech 
(54) Masa plastyczna i sposób jej wytwarzania 
(57) Przedmiotem wynalazku jest masa plastyczna, odzna

czająca się wysoką plastycznością, służąca do modelowania, 
formowania odtwarzania kształtów. Masa otrzymywana jest z 
metylocelulozy lub jej pochodnych. Jako plastyfikator stosuje 
się glikole, np. propylenowy, a jako wypełniacz -substancję 
mineralną, np. kaolin. 

Sposób otrzymywania masy polega na zmieszaniu 
4-6 cz.wagowych metylocelulozy lub jej pochodnych z 0,1-1 
cz.wagową wypełniacza i dodaniu tej mieszaniny do wstępnie 
podgrzanego do temperatury 20-65°C wodnego roztworu, skła
dającego się z 1-7 cz.wag. wody 0,5-3 cz.wag. plastyfikatora, 
0-0,1 cz.wag. barwnika, 0-0,1 cz. wag. środka zapachowego i 
0-1% środka konserwującego, a następnie intensywnym mie
szaniu do czasu wchłonięcia roztworu. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 324267 (22) 96 06 28 6(51) C08L 23/10 
(31)95 497486 (32)95 0630 (33) US 
(86) 96 06 28 PCT/US96/11085 
(87) 97 0123 WO97/02320 PCT Gazette nr 05/97 
(71) EXXON CHEMICAL PATENTS INC., 

Baytown, US 
(72) Wang Hsien-Chang, Li Dongming, White 

Donald Andrew 
(54) Kompozycje polimeru propylenowego 

odznaczające się zwiększoną udarnością 
(57) Zostały ujawnione kompozycje krystalicznego polimeru 

propylenowego o zwiększonej udarności. Kompozycję otrzymu
je się przez mieszanie połączone ze stapianiem polimeru pro
pylenowego, np. polipropylenu i od około 1 do 35% wagowych 
elastomerowego polimeru mieszanego izomonoolefin C4 do Cs, 
np. izobutylenu i komonomeru paraalkilostyrenu, np. para-mety-
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lostyrenu. Polimer mieszany korzystnie zawiera w rodniku 
benzylowym grupę funkcyjną, taką jak chlorowiec (brom). 
Kompozycja może także zawierać od około 0,5 do 15% wago
wych amidowego produktu reakcji polimeru propylenowego z 
wszczepionym nienasyconym związkiem organicznym, np. 
polipropylenu z wszczepionym bezwodnikiem maleinowym i 
wielofunkcyjnej aminy pierwszorzędowej. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 316807 (22) 96 10 31 6(51) C08L 95/00 
(71) Rafineria TRZEBINIA S.A., Trzebinia 
(72) Zdzienicki Andrzej, Karczmitowicz 

Sławomir, Woźniczko-Kadela Wiesława, 
Piętka Marek, Kaliciak Paweł 

(54) Sposób produkcji środka do konserwacji 
podwozi pojazdów mechanicznych 

(57) Sposób produkcji środka do konserwacji podwozi po
jazdów mechanicznych, oparty na syntetycznych substancjach 
asfartowo-bitumicznych oraz rozpuszczalniku węglowodoro
wym, polega na stopieniu w temperaturze 150-230°C asfaltu o 
temperaturze mięknienia 80-120°C, w ilości 30-70% wagowych, 
z poliizobutylenem w ilości 0,1-5% wagowych, o masie cząste
czkowej 440, a następnie z ftalanem dwubutyiu w ilości do 5% 
wagowych oraz z rozpuszczalnikiem węglowodorowym o tem
peraturze wrzenia 120-220°C, w ilości 25-65% wagowych, ciągle 
mieszając do chwili uzyskania jednorodnej masy. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 324248 (22)97 04 22 6(51) C09D 171/00 
B41C1/10 

(31) 96 9608394 (32)9604 23 (33) GB 
96 9614693 960712 GB 
96GB 9601973 96 0813 WO 
97 9700884 97 0117 GB 

(86) 97 04 22 PCT/GB97/01117 
(87) 971030 W097/39894 PCT Gazette nr 46/97 
(71) HORSELL GRAPHIC INDUSTRIES 

LIMITED, Morley, GB 
(72) Parsons Gareth Rhodri, Riley David 

Stephen, Hoare Richard David, Monk Alan 
Stanley Victor 

(54) Kompozycja wrażliwa na ciepło i sposób 
wytwarzania litograficznych form 
drukarskich z tą kompozycją 

(57) Opisano m.in. kompozycję zawierającą substancję po
limerową, np.żywicę fenolową, i związek, który tworzy rozpada
jący się pod wpływem temperatury kompleks z żywicą fenolową, 
powleczony na podłożu litograficznym. Kompleks jest mniej 
rozpuszczalny w roztworze wywoływacza niż żywica fenolowa. 
Jednak, gdy kompleks ten podlega ogrzewaniu dla odtworzenia 
obrazu, rozpada się, umożliwiając tym samym rozpuszczanie 
nieskompleksowanej żywicy fenolowej w roztworze wywoły
wacza. Podczas tworzenia kompleksu z żywicą fenolową 
zwiększa się zróżnicowanie rozpuszczalności obszarów skom-
pleksowanej żywicy fenolowej podlegających nagrzewaniu i nie 
nagrzewanych. Korzystnie na podłożu litograficznym, obecny 
jest także związek absorbujący promieniowanie laserowe, prze
kształcając je w ciepło. Określono dużą ilość związków, które 
tworzą takie wrażliwe na ciepło kompleksy z żywicą fenolową. 
Przykładami takich związków są związki chinoliny, benzotiazolu, 
pirydyny i imadazoliny. 

(41 zastrzeżeń) 

A1(21) 321402 (22)97 07 30 6(51) C09J 127/00 
(31)96 739399 (32)961031 (33) US 
(71) Premark RWP Holdings, Inc., Wilmington, 

(72) Robson Mafoti, Tien-Chieh Chao 
(54) Klej na bazie polioctanu winylu do łączenia 

papieru impregnowanego żywicą 
melaminowo-formaldehydową z płytą 
wiórową 

(57) Przedmiotem wynalazku są skuteczne kleje na bazie 
emulsji polioctanu winylu do łączenia jednolicie barwnego lub 
typograficznego papieru dekoracyjnego, impregnowanego ży
wicą melaminowo-formaldehydową, z płytą wiórową. Taki klej 
na bazie emulsji polioctanu winylu zawiera lepki polialkohol 
winylowy, skrobię, środek klejący i środek sprzęgający. Stosu
jąc taki klej wyeliminowano zasadniczo zjawisko pękania naprę
żeniowego gotowego panelu. Poza tym wyeliminowano 
zasadniczo zjawisko marszczenia się i łuszczenia na narożach 
i krawędziach płyty wiórowej, pokrytej z wierzchu i od spodu 
papierem impregnowanym żywicą melaminowo-formaldehydo
wą, podczas jej przesuwania przez strefę grzania i ściakania. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 324215 (22)97 04 22 6(51) C09J 193/04 
(31) 96 19616106 (32) 96 04 23 (33) DE 
(86) 97 04 22 PCT/EP97/02033 
(87) 971030 WO97/40117 PCT Gazette nr 46/97 
(71) UZINUTZ AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ulm, DE 
(72) Krieger Roland 
(54) Żywiczne kleje dyspersyjne 
(57) Mieszaniny żywic i olejów pochodzenia roślinnego mo

gą być korzystnie stosowane do wytwarzania klejów dyspersyj
nych o niskiej emisji z odpowiednio ustawianymi własnościami 
adhezyjnymi, które są szczególnie właściwe do klejenia wykła
dzin podłogowych, okładzin sufitowych przewidzianych dla po
mieszczeń wewnętrznych. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 316821 (22) 961105 6(51) C09K 5/00 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Naukowo-Handlowe 
EXPLONAFT Sp. z o.o., Warszawa; 
Ostaszewski Włodzimierz, Warszawa 

(72) Bielicki Antoni, Dusiński Ireneusz, 
Gielo-Klepacz Halina, Górski Wiesław, 
Kalisiak Piotr, Kolczyński Janusz, Lato 
Apolonia, Lepach Henryk, Lepiarski 
Tadeusz, Michalak Irena, Ostaszewski 
Włodzimierz, Sieczkowski Łukasz, 
Skrzekotowska Donata, Zielska Zofia 

(54) Koncentrat chłodniczego płynu 
niskokrzepnącego 

(57) Koncentrat przeznaczony jest do sporządzania eksplo
atacyjnego płynu do chłodzenia silników spalinowych, zwłasz
cza samochodowych. Skład koncentratu jest następujący: Kwas 
sebacynowy 3,30-3,90% (m/m), Tolilotrizol 0,20-0,30% (m/m), 
krzemiany sodu uszlachetnione kompieksonami 0,10-0,20% 
(m/m), stabilizator krzemianów sodu 0,04-0,8% (m/m) wodorot
lenek sodu 1,50-1,60% (m/m), polisiloksanowy środek anty-
pienny 0,005-0,015% (m/m), skażalnik-benzoesan denatonium 
0,002-0,004% (m/m), barwnik-rodamina B lub zieleń alizaryno
wa G 0,0005-0,0007% (m/m). Stężenia dodatków podano w 
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przeliczeniu na 100% (m/m) glikolu monoetylowego. Płyn chłod
niczy sporządzony na bazie koncentratu odznacza się przede 
wszystkim wysokimi walorami ekologicznymi, posiada należytą 
temperaturę krzepnięcia i wrzenia oraz nie oddziaływuje ujem
nie na układ chłodzenia silnika. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 323288 (22) 97 11 21 6(51) C10L 1/04 
(71) Instytut Technologii Nafty im. prof. 

Stanisława Piłata, Kraków 
(72) Bożek Stefan, Kornblit Ludwik, Kossowicz 

Ludwik, Stanik Winicjusz, Szklarski 
Aleksander, Szczepek Helena, Kaczmarczyk 
Aleksander, Marchut Antoni, Mosoń 
Zbigniew, Kuá Witold, Kaczmarczyk 
Edward, Ptak Stefan, Tokarska Stanisława, 
Kędra Bogusław, Lenartowicz Leszek, Sęk 
Grzegorz, Borowiec Zdzisław 

(54) Benzyna silnikowa zawierająca zeoformat 
(57) W jednym z rozwiązań ujawniono benzynę silnikową o 

liczbie oktanowej badawczej nie niższej niż 94 jednostki i liczbie 
oktanowej motorowej nie niższej niż 85, zawierającą zeoformat, 
a także 0,03-0,15 gPb/l oraz znane dodatki uszlachetniające 
znamienną tym, że zawiera 25-95% (V/V) zeoformatu o liczbie 
oktanowej badawczej 82-88, otrzymanego w łagodnych lub 
średnich warunkach prowadzenia procesu, 0-60% (V/V), korzy
stnie 10-40% (V/V), benzyn bazowych i/lub benzyn bezołowio
wych i/lub benzyny krakingowej o liczbie oktanowej badawczej 
co najmniej 90, zawierających korzystnie powyżej 10% (V/V) 
olefin, 0-20% (V/V) destylatów pierwotnych z przerobu ropy 
naftowej o końcu destylacji nie wyższym niż 170°C oraz 3,5-5% 
(V/V) etanolu, a tak skomponowana benzyna zawiera nie więcej 
niż 30% (V/V) węglowodorów aromatycznych, nie więcej niż 
1,5% (V/V) benzenu, nie więcej niż 0,02% (m/m) siarki i 90% jej 
objętości destyluje korzystnie do temperatury nie wyższej niż 
175°C. Ujawniono także benzyny zawierające zeoformat uzy
skany w śednich lub ostrych warunkach prowadzenia procesu. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 323289 (22)971121 6(51) C10L1/04 
(71) Instytut Technologii Nafty im. prof. 

Stanisława Piłata, Kraków 
(72) Bożek Stefan, Kornblit Ludwik, Kossowicz 

Ludwik, Stanik Winicjusz, Szklarski 
Aleksander, Szczepek Helena, Kaczmarczyk 
Aleksander, Marchut Antoni, Mosoń 
Zbigniew, Kuś Witold, Kaczmarczyk 
Edward, Ptak Stefan, Tokarska Stanisława, 
Kędra Bogusław, Lenartowicz Leszek, Sęk 
Grzegorz, Borowiec Zdzisław 

(54) Bezołowiowa benzyna silnikowa zawierająca 
zeoformat 

(57) W jednym z rozwiązań ujawniono benzynę silnikową 
bezołowiową o liczbie oktanowej badawczej nie niższej niż 95 
jednostek i liczbie oktanowej motorowej nie niższej niż 85, 
zawierającą zeoformat, a także znane dodatki uszlachetniające 
znamienną tym, że zawiera 25-90% (V/V) zeoformatu o liczbie 
oktanowej badawczej nie niższej niż 89 jednostek, otrzymanego 
w ostrych lub bardzo ostrych warunkach prowadzenia procesu, 
0-60% (V/V), korzystnie 15-40% (V/V), benzyn bazowych i/lub 
benzyn bezołowiowych o liczbie oktanowej badawczej co naj
mniej 91 jednostek, zawierających korzystnie powyżej 10% (V/V) 
olefin, 0-15% (V/V) benzyny krakingowej, 0-10% (V/V) destylatów 
pierwotnych z przerobu ropy naftowej o końcu destylacji nie 
wyższym niż 170°C, 0-10% (V/V) węglowodorów aromatycznych 
o 7 do 9 węglach w cząsteczce lub frakcji zawierających głównie 

te węglowodory oraz 2-8% (V/V) eteru metylowo-tert-butylowego 
i/lub etanolu, atak skomponowana benzyna zawiera nie więcej 
niż 40% (V/V) węglowodorów aromatycznych, korzystnie nie 
więcej niż 35% (V/V), nie więcej niż 2,5% (V/V) benzenu, korzy
stnie nie więcej niż 2% (V/V), nie więcej niż 0,02% (m/m) siarki i 
90% jej objętości destyluje do temperatury nie wyższej niż 
175°C. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 324244 (22)96 06 22 6(51) C11D 11/00 
C11D 17/06 

(31)95 9513327 (32)95 0630 (33) GB 
(86) 960622 PCT/EP96/02787 
(87) 97 0123 WO97/02338 PCT Gazette nr 05/97 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Garcia Marcelito Abad, PH; Jordan David 

Alan, GB; Peter Donald, GB; Ranpuria 
Chandulal Kantilal, GB 

(54) Sposób wytwarzania kompozycji 
detergentowej 

(57) Ujawniono sposób wytwarzania kompozycji detergen
towej lub komponentu, mającej gęstość objętościową mniejszą 
niż 700 g/l, który obejmuje mieszanie rozdrobnionego materiału 
wyjściowego z ciekłym lepiszczem w mieszalniku/granulatorze 
o działaniu zarówno mieszającym jak i ścinającym, w którym 
materiał wyjściowy zawiera komponent, który nie jest aktywnym 
związkiem detergentowym, mający gęstość objętościową nie 
większą niż 600 g/l. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 324033 (22)960109 6(51) C11D 11/02 
(31) 95 19501269 (32) 95 0118 (33) DE 
(86) 960109 PCT/EP96/00063 
(87) 96 07 25. W096/22349 PCT Gazette nr 34/96 
(71) HENKEL 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF 
AKTIEN, Duesseldorf, DE 

(72) Schnepp Kathrin, Artiga Gonzalez 
Rene-Andres, Burmeister Katrin, Freese 
Hubert, Greger Manfred, Larson Bernd, 
Bauer Volker, Sandkuehler Peter, Raehse 
Wilfried 

(54) Związek bezpostaciowych krzemianów metali 
alkalicznych 

(57) Przedmiotem wynalazku są rozpuszczalne w wodzie 
aktywne wypełniacze zastępujące częściowo lub całkowicie 
zeolřty w środkach piorących lub czyszczących. Wypełniacze te 
cechują się dodatkowo zdolnością absorbcji składników środ
ków piorących lub czyszczących, ciekłych lub woskopodob-
nych w temperaturze prania. Wytaczane środki piorące lub 
czyszczące zawierają rozpuszczalne w wodzie wypełniacze 
aktywne, w ilości umożliwiającej częściową lub całkowitą rezyg
nację ze stosowania zeolitów, zarówno ze względu na walory 
użytkowe takich środków piorących, jak i korzystny proces ich 
wytwarzania; Zadania te spełniają suszone rozpyłowo związki 
bezpostaciowych krzemianów metali alkalicznych o wspomaga
jących właściwościach myjących i molowym stosunku M2O : 
S1O2 (gdzie M oznacza metal alkaliczny) pomiędzy 1:1,5 i 1:3,3, 
zawierające anionowe związki powierzchniowo czynne w ilości 
od 0,5 do mniej niż 30% wagowych. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 324085 (22)9602 08 6(51) C12N 9/00 
A61K 38/46 

(31) 95 385540 (32)95 02 08 (33) US 
95 486820 95 0607 US 

(86) 96 02 08 PCT/US96/01650 
(87) 96 0815 W096/24371 PCT Gazette nr 37/96 
(71) PHAIRSON MEDICAL, INC., Uppsala, SE 
(72) De Faire Johan, SE; Franklin Richard L., 

GB; Kay John, GB 
(54) Enzym wielofunkcyjny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest enzym wielofunkcyjny, 

który może być otrzymany ze skorupiaków lub ryb. Enzym ma 
wielofunkcyjną aktywność złożoną z co najmniej jednej z aktyw
ności chymotrypsyny, trypsyny, kolagenazy, elastazy lub egzo-
peptydazy, ciężar cząsteczkowy wyznaczony metodą SDS 
PAGE między około 20 kd do około 40 kd. Korzystnie enzym 
wielofunkcyjny ma znaczącą aktywność przeciwko adhezji ko
mórek. Ma on znaczący stopień homologii do wielofunkcyjnego 
enzymu z kryla. Enzymy te są użyteczne np. do leczenia infekcji 
wirusowych, takich jak wybuchy opryszczki, infekcji grzybi
czych, bakteryjnych lub pasożytniczych, włączając pierwotne i 
wtórne infekcje trądowe, zapalenia okrężnicy, biegunki, wrzo
dów trawiennych, hemeroidów, bliznowacenia rogówki, osadów 
nazębnych, trądzika, mukowiscydozy, skrzepów krwi, ran, za
burzeń immunologicznych, w tym zaburzeń autoimmunologicz-
nych i raka. Ponadto przedmiotem wynalazku jest m.in. sposób 
oczyszczania enzymu wielofunkcyjnego oraz preparat zasadni
czo oczyszczonego enzymu wielofunkcyjnego. 

(218 zastrzeżeń) 

A1(21) 324225 (22)9606 26 6(51) C12N 9/58 
C12N 15/04 

(31)95 9513403 (32)95 0630 (33) GB 
(86) 96 06 26 PCT/EP96/02799 
(87) 97 01 23 WO97/02349 PCT Gazette nr 05/97 
(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, 

GB 
(72) Gledhill Linden, Greaves Philip Andrew, 

Griffin John Patrick 
(54) Ligaza fenyloacetylo-koenzymu A z pedzlaka 

złociejącego 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest enzym, sposób wytwarza

nia z pedzlaka złocistego enzymu nającego aktywność ligazy 
fenylooctanu-koenzymu A, również DNA kodujące ten enzym i 
jego zastosowanie do wytwarzania zmodyfikowanych szczepów. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 324288 (22) 96 06 14 6(51) C12N 11/02 
C12P 7/64 

(31) 95 95201738 (32) 95 06 27 (33) EP 
(86) 960614 PCT/EP96/D2587 
(87) 970116 WO97/01632 PCT Gazette nr 04/97 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Grotę Martin Roger, Geurtsen Johan Paul 

T, Van Putte Karel P.AM. 
(54) Immobilizowany eiizym i jego zastosowanie 

do przetwarzania olejów triglicerydowych 
(57) Sposób immobilizowania enzymu, obejmuje następują

ce etapy: a) wybieranie amfrfilicznego enzymu do immobilizacji, 
b) przygotowanie emulsji zawierającej ciągłą fazę hydrofobową 
i rozproszoną fazę wodną, w której rozpuszcza się enzym i 
odpowiednią substancję służącą jako nośnik enzymu, przy 

przeprowadzaniu kolejnego etapu, c) usunięcie wody z fazy 
wodnej przed jej przekształceniem w stałe cząstki powlekające 
enzym. Korzystnie, fazę wodną przygotowuje się z nieoczysz-
czonej lipazowej brzeczki fermentacyjnej, z której biomasę 
usuwa się i która zawiera jeszcze resztki fermentacyjne odpo
wiednie do pełnienia roli nośnika. Procesy, w których stosuje się 
immobilizowany enzym to: interestryfikacja, odkwaszanie i 
odgumowywanie olejów triglicerydów, które wymagają bardzo 
małych ilości emnzymów. Poza lipazami odpowiednimi enzy
mami amfrfilicznymi są także fosfolipazy. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 324221 (22) 96 06 24 6(51) C12N 15/04 
C12N15/56 
C07K19/00 

(31) 95 95201707 (32) 95 06 23 (33) EP 
(86) 9606 24 PCT/NL96/00258 
(87) 970109 WO97/00964 PCT Gazette nr 03/97 
(71) DANISCO INGREDIENTS A/S 

S)ANISCO A/S), Brabrand, DK 
e Graaff Leendert Hendrik, Van Peij Noël 

Nicolaas Maria Elisabeth, Van Den Broeck 
Henriette Catharina, Visser Jacob 

(54) Nowa beta-ksylozydaza, kodująca ją 
sekwencja nukleotydowa i jej zastosowanie 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sekwencja nukleotydowa 
kodująca peptyd posiadający aktywności beta-ksylozydazy i 
wykazujący co najmniej 30% idnetyczności z odpowiednią se
kwencją aminokwasową lub hybrydyzująca w warunkach ści
słych z tą sekwencją nukleotydowa albo część tej sekwencji 
posiadająca co najmniej 15 nukleotydów kodujących tą sekwen
cję aminokwasową. Przedmiotem wynalazku jest również pep
tyd posiadający aktywność /J-ksylozydazy, sposób jego 
wytwarzania wektor ekspresyjny, rekombinantowa komórka go
spodarza oraz preparat enzymatyczny. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 324179 (22) 96 06 28 6(51) C12N 15/11 
C07K14/435 

(31)95 9513281 (32)95 06 29 (33) GB 
(86) 96 06 28 PCT/FI96/00382 
(87) 970116 WO97/01630 PCT Gazette nr 04/97 
(71) ORION-YHTYMÄOYJ, Helsinki, FI 
(72) VihkoPirkko 
(54) Ludzka gruczołowa kalikreina-1 (hk2) 
(57) Odkryto nową postać ludzkiej gruczołowej kalikreiny-1 

(hK2), drogą klonowania cDNA prepro-hK2, z biblioteki cDNA 
tkanki raka prostaty człowieka. Ta postać hK2 różni się od 
wcześniej przewidywanej sekwencji dla hK2, tym, że Arg266 

zamienia się na Trp. Opisuje się także m.in. zastosowanie we
ktora ekspresji bakulowirusa, do otrzymywania białek hK2, włą
czając Arg266-hK2 jako aktywne dojrzałe białko bezpośrednio z 
pożywki hodowlanej. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 324209 (22)9606 25 6(51) C12N15/29 
C12Q 1/68 

C07K14/42 
A01N 63/00 

(31) 95 95109949 (32) 95 06 26 (33) EP 
(86) 96 06 25 PCT/EP96/02773 
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(87) 97 0116 WO97/01636 PCT Gazette nr 04/97 
(71) MADAUS AG KÖLN,Köln,DE 
(72) Lentzen Hans, Eck Jürgen, Baur Axel, Zinke 

Holger 
(54) Rekombinantowalektynajemiołowa (rML) 
(57) Wynalazek dotyczy cząsteczek kwasu nukleinowego, 

które kodują preproproteiny, które po dojrzeniu mają aktywność 
biologiczną dimeru lektyny jemiołowej, wektorów, które zawie
rają te cząsteczki kwasu nukleinowego, gospodarzy transformo
wanych tymi wektorami i polipeptydów oraz dimerów 
polipeptydów, które są kodowane przez te cząsteczki kwasu 
nukleinowego. Polipeptydy oraz dimery polipeptydów mogą 
być wielostronnie stosowane do celów leczniczych. Wynalazek 
dotyczy także toksyn odpornościowych i środków leczniczych, 
które zawierają w/w polipeptydy oraz dimery polipeptydów, 
preparatów diagnostycznych, które zawferają te polipeptydy 
oraz dimery polipeptydów i/lub primery, które swoiście hybry-
dyzują z cząsteczkami w/w kwasu nukleinowego oraz środków 
ochrony roślin, które zawierają w/w polipeptydy i/lub dimery 
polipeptydów. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 324186 (22)9606 24 6(51) C12N 15/31 
C12N 15/80 
C12Q 1/68 

C07K14/38 
(31) 95 95201707 (32) 95 06 23 (33) EP 

95 95202346 95 08 30 EP 
(86) 9606 24 PCT/NL96/00259 
(87) 97 01 09 WO97/00962 PCT Gazette nr 03/97 
(71) DANISCO INGREDIENTS A/S 

(DANISCO A/S), Brabrand, DK 
(72) De Graaff Leendert Hendrik, Van Den 

Broeck Henriette Catharina, Visser Jacob 
(54) Nowy sposób wydzielania mutantów oraz 

klonowania genu dopełniającego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest dziedzina mutacji drob

noustrojów oraz selekcja mutantów. Wynalazek, jest zwłaszcza 
ukierunkowany na uzyskanie mutantów metabolicznych w pro
sty, bezpośredni i specyficzny sposób. W korzystnym rozwiąza
niu wynalazku możliwe jest uzyskanie pożądanych mutantów 
nie zawierających rekombinacyjnego ONA, a zatem ułatwione 
jest wprowadzanie ich i zastosowanie do produktów spożywa
nych przez ludzi dzięki krótszemu postępowaniu legislacyj
nemu. 

Sposób dotyczy mutacji przypadkowych oraz specyfi
cznej selekcji pożądanego mutanta metabolicznego. Kaseta 
kwasu nukleinowego zawiera sekwencję kwasu nukleinowego 
kodującą znacznik dwukierunkowy, przy czym kaseta kwasu 
nukleinowego zawiera ponadto podstawową jednostkę trans-
krypcyjną związaną operacyjnie z sekwencją kwasu nukleino
wego kodującą znacznik dwukierunkowy oraz także podatną na 
indukcję sekwencję wzmacniacza lub aktywatora związaną z 
podstawową jednostką transkrypcyjną w taki sposób, że po 
indukcji sekwencji wzmacniacza lub aktywatora znacznik dwu
kierunkowy kodujący sekwencję kwasu nukleinowego daje eks
presję, przy czym podatna na indukcję sekwencja wzmacniacza 
lub aktywatora pochodzi od genu związanego z aktywnością 
części metabolizmu, a podatna na indukcję sekwencja wzmac
niacza lub aktywatora pochodząca z genu związanego z meta
bolizmem jest zastrzeżona, jak również jej zastosowanie w 
sposobie selekcji mutantów. Opisany jest ponadto gen regula
tora x1 nR kodujący aktywujący regulator podatnej na indukcję 
sekwencji wzmacniacza lub aktywatora oraz zastosowanie tego 
genu i ewentualnie produktu ekspresji przy nadekspresji homo
logicznej lub heterologicznej proteiny lub peptydu. Zastrzeżone 
są także mutanty z wybiciem, w których wymieniony gen nie jest 

obecny lub jest poddany inaktywacji oraz mutanty o zwiększo
nej lub obniżonej zdolności wiązania DNA. 

(69 zastrzeżeń) 

A1(21) 324226 (22) 96 05 16 6(51) C12N 15/70 
(31) 95 445133 (32) 95 05 19 (33) US 
(86) 96 0516 PCT/IB96/00462 
(87) 96 1121 W096/36721 PCT Gazette nr 51/96 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Lagosky Peter A 
(54) Promotory ekspresji genów 
(57) Wynalazek dotyczy nowego układu ekspresji dla wytwa

rzania białka w gospodarzach bakteryjnych. Układ wykorzystuje 
nowe promotory skuteczne w inicjowaniu transkrypcji, a zatem 
zwiększające wydajność białka. Promotory obejmują region • 35 
zgodności E.coli, region - 10 promotora lppP-5 i przerywnik 
pomiędzy tymi dwoma regionami pochodzący z promotora Ipp 
albo lacUV5. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 324028 (22)96 0612 6(51) C12Q 1/68 
C12P 19/34 
C07H 21/00 

(31) 95 9511888 (32) 95 06 12 (33) GB 
(86) 96 0612 PCT/GB96/01408 
(87) 9612 27 W096/41892 PCT Gazette nr 56/96 
(71) DALGETY PLC, Londyn, GB 
(72) Milenám Alan John, Piastów Graham Stuart, 

Southwood Olwen Irene 
(54) Markery DNA dla wielkości miotu u świń 
(57) Wynalazek dostarcza w szczególności sposobu selekcji 

świń w celu określenia, które prawdopodobnie dadzą większe 
mioty i/lub które prawdopodobnie dadzą mniejsze mioty, pole
gającego na określeniu w próbie, który(e) allel(e) OPN genomo-
wego DNA świni jest/są obecny(e). Wynalazek dostarcza także 
zestawów do realizacji sposobu selekcji świń. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 324029 (22)96 0611 6(51) C21C 5/52 
(31) 95 19521518 (32) 95 0613 (33) DE 
(86) 960611 PCT/EP96/02525 
(87) 961227 W096/41896 PCT Gazette nr 56/96 
(71) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME 

POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION 
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE, 
Paris Cedex, FR 

(72) Deloche Daniel, FR; Brotzmann Karl, DE 
(54) Sposób ulepszonego doprowadzania energii 

do złomu luzem 
(57) Sposób ulepszonego doprowadzania energii podczas 

ogrzewania i topienia złomu luzem, według którego w złomie 
luzem wypala się kanał i przez ten kanał doprowadza do złomu 
luzem dodatkową energię do ogrzewania i topienia złomu, jest 
znamienny tym, że wymieniony kanał w złomie luzem wypala się 
za pomocą strumienia gorącego gazu zawierającego tlen. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 317165 (22) 96 1105 6(51) C21C 7/D4 
C22C1/06 

(71) Bydałek Sławomira, Zielona Góra; Bydałek 
Andrzej, Zielona Góra; Bydałek Adam, 
Zielona Góra 

(72) Bydałek Adam W. 
(54) Środek rafinująco-modyfikujący dla miedzi, 

niklu, kobaltu, żelaza i ich stopów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest środek rafinująco-modyfi

kujący, stosowany do ulepszania w stanie ciekłym miedzi, niklu, 
kobaltu, żelaza oraz stopów na ich bazie. 

środek rafinująco-modyfikujący składa się z osnowy z 
20-40% CaO, 0-10% BaO, 0-7% MgO, 20-40% AI2O3, 20-70% 
SÍO2 z dodatkiem 0-20% kriolitu i zawiera reduktor niemetalicz
nych zanieczyszczeń, składający się z 10-90% węglika wapnio
wego i/lub 10-90% węglika barowego i 10-60% węgla oraz 
0-60% technicznego cyjanamidu wapniowo-barowego i dozo
wany w ilości 20-80% w stosunku do masy osnowy. Ponadto 
środek zawiera takie pierwiastki jak Mn, B, A1, Ti, Zr, Nb, Ca, La, 
Mg, Naw postaci związków węglotlenowych, w ilościach każde
go pierwiastka 0-30% całkowitej masy środka. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 322198 (22)97 0919 6(51) C22C 9/02 
C22F1/08 

(31)96 747014 (32)961107 (33) US 
96 780116 9612 26 US 

(71) WATERBURY ROLLING MILLS, INC, 
Waterbury, US 

(72) Bhargava Ashok K. 

(54) Stop miedzi i sposób jego wytwarzania 
(57) Opisano bazowy stop miedzi składający się głównie z 

cyny w ilości od około 1,0 do 11,0% wagowych, fosforu w ilości 
od około 0,01 do 0,35% wagowych, żelaza w ilości od około 0,01 
do około 0,8% wagowych, ewentualnie do 15% wagowych cyn
ku i reszty, głównie w postaci miedzi, obejmujący cząstki fosfor
ków równomiernie rozproszone w matrycy. Stop charakteryzuje 
się kombinacją doskonałych właściwości fizycznych. Opisany 
sposób formowania bazowego stopu miedzi obejmuje odlewa
nie, homogenizowanie, walcowanie, proces wyżarzania z nastę
pnym wolnym schładzaniem i wyżarzania odprężającego. 

(27 zastrzeżeń) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 324201 (22)960626 6(51) D01F 8/06 
D01F8/14 
D04H 1/54 
D04H1/42 

(31)95 497667 (32)95 0630 (33) US 
(86) 960626 PCT/US96/10835 
(87) 97 0123 WO97/02375 PCT Gazette nr 05/97 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC., Neenah, US 
(72) Jackson David Martin, Pomplun William 

Seal 

(54) Wieloskładnikowe włókno i włóknina 
rozkładalne w wodzie 

(57) Opisano włókna wieloskładnikowe, przy czym przynaj
mniej jeden składnik umożliwia spajanie włókien między sobą i 
z innymi typami włókien i przy czym ten składnik jest rozkładałny 
w środowisku wodnym. Takie włókna mogą służyć do formowa
nia włóknin nadających się do zastosowania w charakterze 
części składowych takich finalnych wyrobów użytkowych, jak 
artykuły do użytku medycznego i higienicznego, ręczniki i arty
kuły higieniczne użytku osobistego. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 316880 (22)961106 6(51) D02G 3/34 
D01G15/70 

(71) Instvtut Architektury Tekstyliów, Łódź 
(72) Cogíel Janusz, Sosinski Zdzisław, Kluka 

Andrzej, Rudnik Jolanta Ewa 

(54) Sposób wytwarzania przędzy fantazyjnej 
wieloskładnikowej i urządzenie do 
wytwarzania przędzy fantazyjnej 
wieloskładnikowej 

(57) Sposób wytwarzania przędzy fantazyjnej wieloskładni
kowej na przędzarkach lub skręcarkach obrączkowych polega 
na tym, że wprowadzoną do strefy skręcania, poprzez wałki 
wydające, przędzę, tworzącą rdzeń, łączący się z przędzami 
składowymi, wprowadzonymi do strefy skręcania poprzez wa-
hliwe prowadniki przędzy, powodując owijanie rdzenia przez 
przędze składowe ze zmiennym naprężeniem i powstawanie 
efektów fantazyjnych w przędzy wieloskładnikowej, którą po 
skręceniu nawija się na nawój, osadzony na wirującym wrzecio
nie. Urządzenie do wytwarzania przędzy fantazyjnej wieloskład
nikowej na przędzarkach lub skręcarkach obrączkowych ma 
natykową ramę (1, 3) dla nawojów rdzenia (2) i przędz (4, 5) 
składowych, stacjonarne pręty (7,8,9) prowadzące i usytuowa
ne w pobliżu strefy skręcania, wahliwe prowadniki (10,11) dla 
przędz (4, 5) składowych, tworzących fantazyjne efekty w przę
dzy (6) wieloskładnikowej. 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 316879 (22) 96 11 06 6(51) D02G 3/36 
(71) Instytut Architektury Tekstyliów, Łódź 
(72) Sosiński Zdzisław, Cogiel Janusz, Kluka 

Andrzej, Rudnik Jolanta Ewa 
(54) Sposób wytwarzania przędzy okręcanej i 

urządzenie do wytwarzania przędzy 
okręcanej 

(57) Sposób wytwarzania przędzy okręcanej, zawierającej 
rdzeń z włókien ciągłych i oplot z przędzy z włókien odcinko
wych, polega na tym, że rdzeń (7) doprowadza się do strefy 
skręcania z przędzą (11), okręcającą pod odpowiednim naprę
żeniem, zależnym od wielkości wydłużenia komponentów w 
procesie jej wytwarzania. Pomiędzy nawojem (1) rdzenia (7), a 
strefą skręcania przędzy (16) okręcanej stosuje się otwieracz (2) 
balonu i kulkowy naprężacz (4, 6) rdzenia, umożliwiający jego 
jednoczesne odwijanie i naprężanie. 

Urządzenie do wytwarzania przędzy okręcanej, takie jak 
przędzarka lub skręcarka obrączkowa, ma na drodze rdzenia 
(7), pomiędzy nawojem (1), a strefą skręcania, otwieracz (2) 
balonu, osadzony współosiowo na tulei (3), mający w górnej 
części współosiowy pierścień (4) z kulką (6), umieszczoną w 
jego osiowym otworze. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 316881 (22)961106 6(51) D03D 3/04 
(71) Instytut Architektury Tekstyliów, Łódź 
(72) Rymarz Teresa, Sikorski Krzysztof, Kluka 

Andrzej, Cogiel Janusz, Sosiński Zdzisław 
(54) Tkanina owijkowa 
(57) Tkanina owijkowa jest wykonana w splocie płóciennym 

z przędzy kompozytowej okręcanej o masie linowej tex 70 - 90, 
o skręcie od 430 - 380 obr. • m'1, zawierającej 20 - 40% ciągłych 
włókien syntetycznych oraz 60 - 80% włókien odcinkowych. 
Liczność nitek osnowy w tkaninie wynosi 190 • 230/10 cm, 
liczność nitek wątku 140 -180/10 cm, a masa powierzchniowa 
240 - 340 g/m2. Tkanina jest poddana procesowi stabilizacji 
termicznej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 324227 (22) 96 06 18 6(51) D04G 3/04 
(31) 95 9512421 (32) 95 06 19 (33) GB 
(86) 960618 PCT/GB96/01490 
(87) 97 0103 WO97/00348 PCT Gazette nr 02/97 
(71) BRINTONS LIMITED, Kidderminster, GB 
(72) Pilling John Reginald, Sobey Timothy 

Robert, Page Christopher John 
(54) Sposób obróbki dywanu pod kątem usuwania 

cieniowania 
(57) Ujawniono sposób zasadniczego usuwania zjawiska 

cieniowania dywanu (1) przez obróbkę parą pęczków runa i 
układanie pęczków runa we wstępnie określonym kierunku. To 
zdecydowane ułożenie pęczków runa jest uzyskiwane przez 
poddawanie ich działaniu wałka przewijającego (6), który jest 
korzystnie gładkim walcem z osiowo lub śrubowo przebiegają
cymi żebrami lub rowkami. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 316798 (22) 9610 30 6(51) D06N 5/00 
(71) FOLDASp. z co., Poznań 
(72) Staszewski Tomasz 

(54) Sposób otrzymywania membrany dachowej 
(57) Sposób otrzymywania membrany dachowej, stanowią

cej elastyczny warstwowy materiał pokryciowy, polega na 
pokryciu warstwy włókniny o gramaturze 100 do 150 g/m2 

środkiem mającym własności wysokiej paroprzepuszczalności, 
po czym całość wygrzewa się w temperaturze 40 do 80°C przez 
2 do 8 minut. Membrana dachowa otrzymywana tym sposobem 
służy do pokrycia konstrukcji dachu i izolacji termicznej oraz 
jako wiatroizolacja na ściany zewnętrzne. 

(4 zastrzeżenia) 
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DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 316888 (22) 96 11 07 6(51) E01B 35/00 
(71) Instytut Podstawowych Problemów Techniki 

P.A.N., Warszawa 
(72) Holnicki-Szulc Jan 
(54) Układ do aktywnego korygowania deformacji 

toru kolejowego na mostach 
(57) Układ do aktywnego korygowania deformacji toru cha

rakteryzuje się tym, że zawiera sterowalne podkłady (1) wypo
sażone w aktywatory oraz czujniki (3) rozpoznające prędkość i 
rozkład obciążeń nadjeżdżającego pociągu oraz współdziała
jący system sterowania aktywatorami w czasie rzeczywistym. 
Układ do aktywnego korygowania deformacji toru zawierający 
aktywatory pozwala na znaczne zredukowanie krzywizny toru i 
zmniejszenie obciążenia dynamicznego mostu, a zatem także 
złagodzenie limitu prędkości na moście, poprzez dopuszczenie 
kontrolowanego wciskania (powodującego zmniejszenie wyso
kości) wstępnie uniesionych podkładów, przez masę przesuwa
jących się wagonów. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 316864 (22) 961105 6(51) E01C11/22 
(75) Kostka Ireneusz, Krzęcin 
(54) Krawężnik ogrodowy, uniwersalny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest krawężnik ogrodowy, uni

wersalny, składający się z segmentów prostych i o kształcie 
wycinka pierścienia, pozwalający w skuteczny sposób oddzielić 
np. trawnik od ścieżek i innych instalacji ogrodowych. 

Krawężnik charakteryzuje się tym, że do dolnej płasz
czyzny półki zewnętrznej (1) segmentu krawężnika przymoco
wane jest prostopadle co najmniej jedno ostrze (3), uformowane 
w kształt łuku i zamocowane skośnie do osi wzdłużnej półki 
zewnętrznej (1) segmentu krawężnika. W półce zewnętrznej (1) 
segmentu krawężnika wykonane są przelotowe otwory (2), za
mykane specjalnymi kapslami (5) oraz wykonane są na jej 
krótszych bokach wcięcia (4) o kształcie i wielkości połowy 
otworu (2). Segment narożnikowy krawężnika ma w widoku z 
góry obrys kwadratu o boku odpowiadającym krótszej krawędzi 
segmentów podłużnych i pierścieniowych, przy czym na jednej 
parze sąsiadujących ze sobą boków kwadratu wykonane są 
wcięcia (4) o kształcie i wielkości połowy otworów (2) wykona
nych w półkach zewnętrznych (1) segmentów (P) i (L). Na 
krótszych krawędziach półki zewnętrznej (1) wykonane są zamki 
kształtowe. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 316800 (22) 96 10 30 6(51) E01F 9/011 
(75) Rymer Krzysztof, Bydgoszcz 
(54) Znaki drogowe 
(57) Istotą wynalazku jest to, że znaki drogowe są zbudowa

ne z korpusów, wykonanych najkorzystniej z laminatu poliestro
wego, konstrukcyjnie ukształtowanych tak, że zapewniają im 
sztywność oraz możliwość ich montażu na konstrukcjach wspo-
rczych, do których przymocowane są podkłady znaków (2), 
wykonane najkorzystniej z blachy stalowej, na których naklejone 
są lica znaków (4) z elementami symboli. Korpusy i podkłady 
znaków (2) połączone są ze sobą najkorzystniej ramką mocują
cą, wykonaną z aluminium lub innych materiałów, wykonanych 
w kształcie najlepiej ceownika, umożliwiające mocowanie pod
kładów znaków (2) z korpusami na całym obwodzie. 

Przedmiot wynalazku może znaleźć szerokie zastoso
wanie w produkcji znaków drogowych. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 323074 (22)971112 6(51) E02B 3/10 
(31) 96 19646271 (32) 961109 (33) DE 
(71) H.Butting GmbH + Co.KG, 

Wittingen-Knesebeck, DE 
(72) Holler Gernold, Meyer Heinrich 
(54) Ściana ochronna przed wielką wodą 
(57) Przedmiotem wynalazku jest ściana ochronna przed 

wielką wodą, wyposażona przynajmniej w jedną wodoszczelną, 
tylko do góry otwartą, wannę (1) wpuszczoną w grunt (2) obej
mującą ochronny segment ścienny (3), który jest hydraulicznie 
wsuwany i wysuwany z wanny (1), odpowiadającą wymaganiom 
statycznym. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 316776 (22) 9610 31 6(51) E02F 5/28 
E02F7/10 

(71) Tomaszowskie Kopalnie Surowców 
Mineralnych BIAŁA GÓRA Sp. z o.o., 
Tomaszów Mazowiecki 

(72) Warchoł Stanisław, Oleksy Ignacy, 
Kaczmarek Barbara, Kosmala Zygmunt 
Janusz 

(54) Koparka pływająca do podwodnej 
eksploatacji kopalin, zwłaszcza piaskowców 
kwarcowych oraz sposób podwodnej 
eksploatacji kopalin, zwłaszcza piaskowców 
kwarcowych za pomocą koparki pływającej 

(57) Koparka pływająca jest wyposażona w zespół urabiają-
co-wydobywczy oraz w zespół urządzeń manewrowo-cumowni-
czych. Zespół urabiająco-wydobywczy składa się z wysięgnika 
(2) zaopatrzonego w obrotową głowicę urabiającą (3). Głowica 
urabiająca (3) posiada parę wrębników uzbrojonych w noże 
skrawające osadzone obrotowo w gniazdach mocujących. Ze
spół urządzeń manewrowo-cumowniczych składa się z czterech 
wciągarek manewrowych wyposażonych w liny stalowe. 

Sposób polega na urabianiu złoża głowicą urabiającą 
(3), która jest przesuwana poprzecznie wzdłuż urabianego złoża 
za pomocą wciągarek manewrowych poprzez wciąganie i luzo-
wanie zakotwionych lin stalowych. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 324173 (22) 96 06 19 6(51) E04B 1/78 
(31)95 703 (32)95 06 20 (33) DK 
(86) 960619 PCT/DK96/00268 
(87) 970109 WO97/01006 PCT Gazette nr 03/97 
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, 

Hedehusene, DK 
(72) Cridlandlan 

(54) Sposób wytwarzania pierścieniowego 
izolującego pokrycia z włókien mineralnych, 
urządzenie do wytwarzania pierścieniowego 
izolującego pokrycia z włókien mineralnych 
oraz pierścieniowe izolujące pokrycie z 
włókien mineralnych 

(57) Sposób wytwarzania pierścieniowego izolującego po
krycia z włókien mineralnych zawiera następujące etapy: wy
twarzanie pierwszej włókninowej wstęgi włókien mineralnych, 
określającej kierunek wzdłużny i kierunek poprzeczny równo
ległe z pierwszą włókninową wstęgą włókien mineralnych, prze
mieszczanie pierwszej włókninowej wstęgi włókien mineralnych 
w kierunku wzdłużnym, składanie pierwszej włókninowej wstęgi 
włókien mineralnych poprzecznie względem kierunku wzdłuż
nego i równolegle z kierunkiem poprzecznym przez opóźnianie 
pierwszej włókninowej wstęgi włókien mineralnych tak, aby 
wytworzyć niepodpartą drugą włókninową wstęgę włókien mi
neralnych, zawierającą pofalowania tworząc dwa zestawy wie
rzchołków pofalowań, przebiegające w przeciwnych kierunkach 
względem siebie i względem płaszczyzny podziału równoległej 
z kierunkiem wzdłużnym i z kierunkiem poprzecznym, oddzie
lanie tych dwóch zestawów wierzchołków pofalowań od siebie 
i od drugiej włókninowej wstęgi włókien mineralnych wzdłuż 
płaszczyzny rozdzielania tak, aby wytworzyć dwa zestawy krzy
woliniowych półpokryć i składanie tych dwóch półpokryć dwóch 
zestawów krzywoliniowego półpokrycia w pierścieniowe izolu
jące pokrycie z włókien mineralnych. Wynalazek dotyczy rów
nież urządzenia do wytwarzania pierścieniowego izolującego 
pokrycia z włókien mineralnych oraz pierścieniowego izolujące
go pokrycia z włókien mineralnych. 

(62 zastrzeżenia) 
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A1(21) 324109 (22)96 0611 6(51) E04B 1/94 
(31) 95 952312 (32)95 0612 (33) NO 
(86)96 0611 PCT/NO96/00140 
(87) 961227 W096/41924 PCT Gazette nr 56/96 
(71) KAEFER ISOLIERTECHNIK GMBH & 

CO KG, Bremen, DE 
(72) Nilsen Tore Myhr 
(54) Element izolacyjny odporny na wysoką 

temperaturę 
(57) Element izolacyjny odporny na wysoką temperaturę jest 

zaprojektowany jako laminat z co najmniej jednej warstwy cera
micznego materiału i co najmniej jednej warstwy z nieorganicz
nego materiału termoodpornego, korzystnie włókna szklanego 
lub mineralnego materiału włóknistego. Warstwy są sklejone 
razem termoodporną substancją klejącą. Mata tego rodzaju jest 
lekka, ma bardzo dobrą właściwość izolacji cieplnej i wystarcza
jącą sztywność pozwalającą na montowanie jej w pożądanych 
położeniach. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 316813 (22)961104 6(51) E04C1/00 
(75) Łasiński Ireneusz, Glinojeck 
(54) Element budowlany i sposób wytwarzania 

elementu budowlanego 
(57) Element budowlany przeznaczony jest do wykonywania 

murów i słupów, zwłaszcza ich zewnętrznych powierzchni, jak 
również do wykładania powierzchni dróg i placów. Mur, wznie
siony z elementów budowlanych, ma wygląd bardzo zbliżony 
do muru, wzniesionego techniką tradycyjną z kamieni natural
nych. Na ścianie (1) elementu budowlanego (2) utworzony jest 
relief (3), którego wypukłą część stanowi niemetalowa wkładka 
(4), na przykład kawałek granitu lub kamienia polnego. Element 
(2) może być zaopatrzony w otwory (6) i/lub kanały (7). Do 
wytwarzania elementów budowlanych stosuje się mieszankę 
betonową o znanym składzie. Cechą charakterystyczną sposo
bu jest to, że co najmniej jedna ze ścian formy utworzona jest z 
sypkiego, lekkiego podłoża - lekko wilgotnego piasku. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 322923 (22)971030 6(51) E04F11/16 
(31) 96 740600 (32) 9610 31 (33) US 
(71) PREMARKRWP HOLDINGS, INC., 

Wilmington, US 
(72) Nelson Thomas J. 
(54) Nakładka na schody dla laminowanej 

wykładziny podłogowej 
(57) Nakładka na schody (1), przeznaczona do mocowania 

laminowanej wykładziny podłogowej (6) na stopniach schodów, 
posiada wydłużony, sztywny człon podstawy (2) do montowania 
nakładki (1) na przedniej krawędzi stopnia schodów oraz wydłu
żony, elastyczny człon stopnicowy (3), przykrywający i wzajem
nie się blokujący ze sztywnym członem podstawy (2). Człon 

podstawy (2) posiada część brzegową z wyobloną przednią 
powierzchnią, wyznaczającą przednią krawędź stopnia scho
dów i płaskie, spodnie powierzchnie, które przecinają się pod 
kątem prostym. Kołnierze wystają z boku w tej samej powierz
chni co spodnie powierzchnie części brzegowej, w celu pozy
cjonowania części podstawy na stopnicy (4) i podstopnicy (5) 
stopnia schodów. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 322966 (22)971103 6(51) E04F11/16 
(31) 96 743578 (32) 961104 (33) US 
(71) PREMARK RWP HOLDINGS, INC, 

Wilmington, US 
(72) Nelson Thomas J. 
(54) Sposób instalowania nakładek na schody 

kryte laminatem 
(57) W sposobie mocowania nakładki na schody, kryte lami

natem, nakładki (1) mocuje się za pomocą zębów (3) z cienkiej 
blachy, wystających pod kątem prostym z wierzchniej powierz
chni złącza z cienkiej blachy (2), na przedniej krawędzi stopnia. 
Nakładki (1) mają płaską powierzchnię górną (10) i płaską 
powierzchnię dolną (11). Zęby (3) złącza z cienkiej blachy (2) 
wbijane są w dolną, płaską powierzchnię (11) w celu zamoco
wania nakładki (1) na stopnicy. Nakładka (1) na schody ma 
krawędź przednią (12) w kształcie litery U, wystającą poza 
przednią krawędź stopnicy. U-kształtny kołnierz (6) na złączu z 
cienkiej blachy (2) wprowadzany jest w kanał (18) w U-kształtnej 
krawędzi przedniej (12) w celu utrzymania nakładki (1) na sto
pnicy, której brzeg styka się z czołową powierzchnią wykładziny 
laminowanej na podstopnicy w celu podtrzymania tej wy
kładziny. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 316741 (22)9610 28 6(51) E04F17/02 
(71) MK Spółka z o.o., Żary 
(72) Karaś Zbigniew 
(54) Przewód kominowy do odprowadzania spalin 
(57) Przewód kominowy do odprowadzania spalin jest zbu

dowany z szeregu połączonych ze sobą jednakowych segmen
tów. Dolny element (2a) zewnętrznego płaszcza kolejnego w 
szeregu segmentu (1 a) jest nasadzony na górny element (2c) 
zewnętrznego płaszcza, poprzedzającego go segmentu (1b), 
natomiast dolny element (3a) rurowego przewodu segmentu 
(1 a) jest osadzony w górnym elemencie (3b) rurowego przewo
du, poprzedzającego segmentu (1b). W części wolnostojącej 
przewodu kominowego, w miejscach połączenia segmentów 
(1 a, 1 b), na zewnętrzny płaszcz nasadzona jest obejma. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319625 (22)97 0423 6(51) E04F17/02 
E04H12/00 

(31) 96 96117715 (32) 961106 (33) EP 
(71) Theodor Vanck GmbH, Bitburg-Staffelstein, 

DE 
(72) Lux Reinhard, Gerhards Herbert 
(54) Wykładzina komina 
(57) Wynalazek dotyczy wykładziny komina z obmurzem 

wykładzinowym (2). Wykładzina składa się z elementów ruro
wych (3) ze wzmocnionego włóknami tworzywa sztucznego oraz 
z kompensatorów miękkich, umieszczonych pomiędzy elemen
tami rurowymi (3). Na tylnej powierzchni elementów rurowych 
(3) uformowanych jest po stronie odwodowej szereg, ciągną
cych się w kierunku wzdłużnym przewodu rurowego żeber (6), 
które zawierają przylegający do nich kątownikowy kołnierz stop-
kowy (7). Kołnierze stopkowe (7) są prowadzone w obsadach 
przesuwnych (8), które są rozmieszczone z odstępami wzaje
mnymi w kierunku wzdłużnym przewodu rurowego oraz są 
zamocowane na obmurzu wykładzinowym (2) w punktach sta
łych, rozmieszczonych w przekroju poprzecznym elementu ru
rowego. Każda z obsad przesuwnych (8) składa się z płyty 
ślizgowej (10), zamocowanej na obmurzu wykładzinowym (2) 
oraz z szyny (11), obejmującej kołnierz stopkowy (7) od strony 
zewnętrznej. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 316832 (22)961104 6(51) E04H 4/04 
(71) Kloc Rajnold, Katowice 
(72) Kloc Rajnold, Rybarczyk Bolesław 
(54) Basen kąpielowy ogrodowy 
(57) Basen kąpielowy ogrodowy, mający znany sztywny 

zbiornik okolony od góry usztywniającym kołnierzem wywinię
tym na zewnątrz oraz mający liczne usztywniające żebra chara
kteryzuje się tym, że składa się z licznych wzajemnie 
kompatybilnych segmentów: trójkątnego z łukiem zewnętrznym 
(1), trójkątnego z łukiem wewnętrznym, trójkątnego prostego, 
prostokątnego oraz uzupełniających je wkładek dennych: 
ośmiobocznej foremnej, prostokątnej, trójkątnej równoramien
nej o kącie wierzchołkowym ostrym, trójkątnej równoramiennej 
o kącie wierzchołkowym rozwartym, pięciobocznej foremnej. 
Każdy z tych segmentów i wkładek ma obrzeże wywinięte na 
zewnątrz w postaci wąskiego przyłączeniowego kołnierza (10). 
Każdy z segmentów ma kształt zbliżony do litery L, w której 
pozioma półka stanowi fragment dna basenu, a pionowa półka 
jest od góry zakończona integralnym poziomym kołnierzem 
usztywniającym (11), mającym kształt zbliżony do ustawionej 
poziomo litery C i wypełnionym od wewnątrz licznymi usytuo
wanymi w jednakowych odległościach, usztywniającymi żebra
mi stałymi (12). Zestawione w postać finalną basenu segmenty 
i wkładki denne, są wzajemnie połączone szczelnie nierozłącz
nie przez skręcenie elementami złącznymi śrubowymi lub nito
wymi, przeprowadzonymi przez otwory w przyłączeniowych 
kołnierzach (10). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 322194 (22)970919 6(51) E05B 65/08 
(31) 96 29619069 (32) 961102 (33) DE 
(71) HUWIL-WERKEGMBH 

MÖBELSCHLOSS UND 
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BESCHLAGFABRIKEN, Ruppichteroth, 
DE 

(72) Schwarz Thomas 
(54) Zamek przesuwnych drzwi, zwłaszcza 

szklanych 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia zamykającego do ryglo

wania dwóch płyt (1, 2) przesuwnych drzwi umieszczonych 
przesuwnie jedna za drugą w równoległych płaszczyznach, 
zachodzących częściowo na siebie, zwłaszcza płyt szklanych 
drzwi przesuwnych. Tylnej płycie przesuwnych drzwi przypo
rządkowany jest element zaciskowy (3). Na nim jest mocowany 
element mocujący (8), przy czym oba mają pierwszy i drugi 
element zapadkowy (9, 10), które przy pierwszym montażu są 
doprowadzane do sprzężenia ze sobą tak, że uniemożliwione 
jest wyciągnięcie elementu mocującego (8). Element mocujący 
(8) zawiera część mocującą (12), która współpracuje z elemen
tem zaciskowym (3), oraz część ryglującą (13), która w celu 
unieruchomienia cylindra zamkowego (15) z obudową (16) ma 
otwór ryglujący (14), przez który może przechodzić przyporząd
kowany cylindrowi zamkowemu (15) rygiel (19), w celu unieru
chomienia obudowy (16) na elemencie mocującym (8), który po 
obróceniu o 90° zachodzi za część ryglującą (13). Przez oddzie
lenie elementu mocującego (8) od elementu zaciskowego (3) 
osiągnięto prosty montaż. Zapewnione jest, że cylinder zamko
wy (15) z obudową tylko wtedy może być przyporządkowany 
części ryglującej (13) w celu wzajemnego zaryglowania płyt (1, 
2) przesuwnych drzwi, kiedy drzwi faktycznie są w położeniu 
zamkniętym. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 316828 (22)961105 6(51) E05B 67/00 
(75) Litwiński Artur, Warszawa; Głowacki 

Marek, Warszawa 
(54) Kłódka 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kłódka, mająca korpus (1) 

z wkładką bębenkową (2) oraz pająkiem (3) o kształcie zbliżo
nym do litery U, osadzonym obrotowo i przesuwnie, osiowo 
dłuższym ramieniem (3a) w otworze (6) korpusu oraz przesuw
nie, osiowo krótszym ramieniem (3b) w równolegle usytuowa
nym, drugim otworze (5) korpusu. W otworze (5), mieszczącym 
krótsze ramię (3b) pałąka (3), jest osadzona tulejka (4) z mate
riału o dużej twardości, korzystnie z hartowanej stali, znajdująca 
się, swym wewnętrznie skierowanym końcem (4a), w bezpo
średnim sąsiedztwie końcowej części (3c) krótszego ramienia 
(3) pałąka, korzystnie w styku z tym końcem (3c). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 324259 (22) 96 06 20 6(51) E05B 73/00 
(31) 95 9507510 (32) 95 06 22 (33) FR 
(86) 96 06 20 PCT/FR96/00961 
(87) 97 0109 WO97/01013 PCT Gazette nr 03/97 
(71) FORS FRANCE S.A., Saint Maur Des 

Fosses, FR 
(72) Bouan Bruno 

(54) Urządzenie blokujące, zwłaszcza do 
przeciwkradzieżowych pudełek do 
zabezpieczania butelek i flakonów, kaset 
audio i wideo, gier elektronicznych i dysków 
kompaktowych 

(57) Urządzenie blokujące zawierające część stałą (1 ), połą
czoną trwale z pudełkiem, mającą otwór do wkładania zabez
pieczanych przedmiotów i część ruchomą (2) wyposażoną w 
ogranicznik (17), który w pozycji zablokowanej częściowo prze
słania otwór do wkładania oraz środki uniemożliwiające prze
mieszczanie części ruchomej (2) bez użycia specjalnego 
narzędzia, w którym to urządzeniu część stała ma tylną prowad
nicę (3) rozciągającą się zasadniczo wzdłużnie oraz występ 
przedni (5), w którym jest utworzona szczelina (6) z odcinkiem 
tylnym (8) przebiegającym zasadniczo wzdłużnie, przechodzą
cym w odcinek ukośny (9) rozciągający się do górnej krawędzi 
(7) występu przedniego (5), a część ruchomą (2) stanowi część 
wydrążona mająca w pobliżu swego tylnego końca ściankę 
poprzeczną z przelotowym otworem (21) o przekroju dopaso
wanym do przekroju prowadnicy (3) w części stałej (1 ), a w swej 
części środkowej mająca co najmniej jedną poprzeczną wysta
jącą dźwignię (19) współpracującą ze szczeliną w części stałej 
(1) dla prowadzenia części ruchomej (2) najpierw w kierunku 
wzdłużnym, a następnie ukośnym. 

(9 zastrzeżeń) 
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A1(21) 316913 (22) 96 11 07 6(51) E21C 29/00 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Dziura Jan, Bednarz Ryszard, Drabik Piotr, 

Pyrcek Henryk, Wojtala Józef, Biniarz 
Dariusz 

(54) Kombajnowy zespół sprzęgłowy 
(57) Kombajnowy zespół sprzęgłowy składa się z dwóch 

zespołów cylindrów hydaulicznych - wysprzęgnika (3) zespolo
nego z zębatym sprzęgłem (16) i sterownika (2). Wysprzęgnik 
(3) i sterownik (2) są sprzężone ze sobą hydraulicznie poprzez 
komory podtłokowe i komory nadtłokowe połączone między 
sobą równolegle parami. Każda para tak sprzężonych komór 
jest połączona poprzez osobny odcinający zawór (5) ze zbiorni
kiem (1) medium usytuowanym w najwyższym punkcie zespołu. 
Położenie sprzęgła (16) jest ustalane, przy zamkniętych 
zaworach (5) za pośrednictwem cylindra hydraulicznego 
sterownika (2). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 316915 (22) 96 11 07 6(51) E21C 29/00 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Dziura Jan, Bednarz Ryszard, Błaszkiewicz 

Stefan, Sklorz Tomasz, Szymik Jan, Zięba 
Marian 

(54) Kadłub modułu zasilającego górniczego 
kombajnu ścianowego 

(57) Kadłub modułu zasilającego górniczego kombajnu 
ścianowego ma w swym obrysie o budowie komorowej wydzie
lone co najmniej trzy strefy. W jednej ze stref zewnętrznych 
znajduje się zbiornik medium hydraulicznego, a w drugiej wod
ny zbiornik. Zbiorniki stref zewnętrznych są zespolone z mocu
jącymi płytami usytuowanymi na końcach kadłuba zasilającego 
modułu (2). Pomiędzy zbiornikami w strefie wydzielonej pośrod
ku kadłuba są umieszczone co najmniej dwie kieszenie na 
podzespoły funkcyjne kombajnu. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 316912 (22) 96 11 07 6(51) E21C 31/00 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Dziura Jan, Mazurkiewicz Andrzej, Bydłoń 

Leszek, Duda Eugeniusz, Stasik Ryszard 
(54) Ramię kombajnu górniczego 
(57) Ramię górniczego kombajnu ścianowego zawiera kor

pus z wydzielonymi komorami, wewnątrz których jest zabudo
wana przekładnia zębata przenosząca napęd z silnika 
zamocowanego do korpusu ramienia na wał wyjściowy, napę
dzający organ. 

Ramię charakteryzuje się tym, że w obrysie korpusu (1) 
ramienia przekładniowe komory (2,3) mają w pewnych rejonach 
podwójne ścianki (10, 11). Objętość zamknięta pomiędzy tymi 
ściankami tworzy co najmniej jedną chłodzącą komorę (4), lub 
kilka odrębnych komór (4, 5,6) połączonych przewodowo two
rząc układ chłodnic. 

(4 zastrzeżenia) 



Nr 10 (636) 1998 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 55 

A1(21) 316914 (22) 96 11 07 6(51) E21C 31/00 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Dziura Jan, Błaszkiewicz Stefan, Bednarz 

Ryszard, Kyć Krystian, Bydłoń Leszek 
(54) Zespół pomp górniczej maszyny urabiającej 
(57) Zespół pomp górniczej maszyny urabiającej jest napę

dzany silnikiem napędowym poprzez układ przekładni, w któ
rym to układzie pompa olejowa zasila odbiorniki hydrauliki 
siłowej, a pompa wodna zasila system zraszania. 

Zespół charakteryzuje się tym, że we wspólnym korpu
sie (1) mieszczącym elektryczny silnik (3), ma usytuowane w 
osiach kół zębatych i zasprzęglone równolegle z kolejnymi 
stopniami przekładni, olejowe pompy (7, 10): główną i pomoc
niczą oraz dwie wodne pompy (16). Główna olejowa pompa (7) 
zasila odbiorniki hydrauliki siłowej, a pomocnicza pompa (10) 
zasila układ sterowania kombajnu oraz sprzęgła i hamulce hy
drauliczne układów przekładniowych. Wodne pompy (16), usy
tuowane przeciwsobnie, są napędzane ze wspólnego zębatego 
koła (14), przy czym każda z pomp (16) jest z kołem (14) 
samodzielnie sprzężona. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 316805 (22) 96 10 31 6(51) E21C 35/23 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Dziura Jan, Bednarz Ryszard, Drabik Piotr, 

Pyrcek Henryk, Trzęsimiech Krzysztof, 
Grzembka Stanisław 

(54) Układ chłodząco-zraszający górniczego 
kombajnu ścianowego 

(57) Układ zawiera przepływomierz (1), odcinający zawór (2) 
i redukcyjny zawór (3), z którego woda jest skierowana na blok 
(5) regulacji natężenia przepływu, a z niego do bloku (6) kontroli 
przepływu. W bloku (6) woda jest rozdzielana do chłodnic (7) 
poszczególnych zespołów kombajnowych. Z chłodnic (7) woda 
spływa do zbiornika (8), wyposażonego w przelewowy zawór 
(9). Ze zbiornika (8) jest skierowana do co najmniej jednej 
pompy (11), zasilającej zraszające dysze (13), zamocowane na 
organie urabiającym. Blok (5) regulacji natężenia przepływu ma 
dwie równoległe gałęzie hydrauliczne, przy czym w jednej z nich 
znajduje się zwrotny zawór (15) i odcinający zawór (16), a w 
drugiej jest dławiący zawór (17). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 316806 (22) 9610 31 6(51) E21C 35/23 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Dziura Jan, Błaszkiewicz Stefan, Bydłoń 

Leszek, Wojtala Józef, Gwizdoń Krystian 
(54) Wysokociśnieniowy zespół w instalacji 

zraszającej górniczego kambajnu ścianowego 
(57) Wysokociśnieniowy zespół wchodzi w skład instalacji 

zraszającej górniczego kombajnu ścianowego. Zespół zawiera 
co najmniej jedną pompę (1), która na swoim napędowym wale 
(3) ma zabudowane cierne hydrauliczne sprzęgło (2) zasprzę-
głające tę pompę z przekładnią, przy czym sprzęgło jest 
sterowane z głównego, dwupołożeniowego, hydraulicznego 
rozdzielacza (9). Hydrauliczny rozdzielacz (9) jest wyposażony 
w elektrohydrauliczny rozdzielacz (10) i oba te rozdzielacze są 
zasilane przewodami (11,12) z instalacji hydraulicznej kombaj
nu, a wyjście z rozdzielacza (9) jest połączone ze sprzęgłem (2), 
zaś cewka elektrohydraulicznego rozdzielacza (10) jest włączo
na do elektrycznego obwodu sterowania kombajnem. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 316769 (22) 96 10 29 6(51) E21D 20/02 
E21D 11/38 

E04B 1/68 
E02B 3/12 

(75) Brych Zbigniew, Ustroń 
(54) Sonda nasycająca i wąż gumowy do sondy 

nasycającej 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zastosowania wy

ższych ciśnień przy wtłaczaniu środka uszczelniającego przy 
jednoczesnym, skutecznym uwięzieniu sondy nasycającej w 
wywierconym otworze. 

Sonda nasycająca, zawierająca rozprężny uszczel
niacz, ma rurę metalową (1) obustronnie na końcach gwinto
waną, wkręconą z przodu w przednią złączkę (2) w postaci 
grubościennej tulei, korzystnie z tworzywa, zaopatrzonej na na 
całej długości w osiowo usytuowany kanał oraz wkręconej z tyłu 
do złączki tylnej (3) w postaci grubościennej tulei, korzystnie z 
tworzywa, zaopatrzonej na całej długości w osiowo usytuowany 
kanał, przy czym od strony tylnej złączki (3) rura metalowa (1) 
wewnątrz zaopatrzona jest w zawór zwrotny, złożony z kulki (4) 
i sprężyny (5), wspieranej na tylnej złączce (3), a przednia 
złączka (2) i tylna złączka (3) połączone są wężem gumowym 
(8), zbrojonym warstwowo, którego końce zaciśnięte są za po
mocą opasek zaciskowych (9) z tym, że na tylnej złączce (3) 
opaska zaciskowa (9) jest usytuowana symetrycznie względem 
dwu rowków zabezpieczających (10). Wąż gumowy (8) do son
dy nasycającej ma dwie warstwy z okładziny gumowej w tym co 
najmniej jedną wewnętrzną okładzinę oraz wąż gumowy ze 
zbrojeniem, które stanowi oplot w postaci krzyżujących się na 
przemian pasemek prawych i pasemek lewych z nitek z tworzy
wa sztucznego, odpornego na temperaturę wulkanizacji, do
godnie kordu poliamidowego, przy czym oplot na każdym 
elemencie tworzy okienka nieosłoniętej gumy z tym, że pasemka 
na wewnętrznej okładzinie pokrywają nieosłonięte okienka na 
poprzedniej warstwie - na wężu gumowym. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 316921 (22)961108 6(51) E21D 21/00 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

(72) Konopko Władysław, Nierobisz Andrzej, 
Honisz Norbert, Grim Arkadiusz 

(54) Sposób oraz kotew do kotwienia spągu 
wyrobiska górniczego 

(57) Sposób polega na tym, że wiertniczy otwór (3) z umie
szczonym w nim kotwiowym prętem (1) wypełnia się sypkim 
materiałem (4), korzystnie piaskiem, który zmniejszając swoją 
objętość w tym otworze (3) zakleszcza głowicę (2) wspomniane
go pręta (1). Kotew ma kotwiowy pręt (1) z jednej strony zaopa
trzony w głowicę (2) w postaci stożkowej tulei, której podstawa 
tworzy końcówkę tego pręta (1) i jest zbliżona do średnicy 
wiertniczego otworu (3), a z drugiej strony zaopatrzony w na
krętkę (5) podkładkę (6). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 316804 (22) 96 10 30 6(51) E21F1/00 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Frydel Walenty, Steindor Marcin 

(54) Urządzenie do przewietrzania podziemnego 
wyrobiska korytarzowego zagrożonego 
dopływem metanu 

(57) Urządzenie zawiera długi tfoczny przewód (2) skierowa
ny ku czołu wyrobiska oraz krótki ssący przewód (7) skierowany 
z czoła (5) ku tyłowi wyrobiska (1). W ssącym krótkim przewo
dzie (7) jest zbudowane urządzenie (8) zawirowujące powietrze 
z czoła wyrobiska, a na końcu tego przewodu jest wzdłużna 
szczelina (15). Szczelina (15) jest skierowana na ocios lub na 
strop wyrobiska. Na końcu przewodu (7) oprócz szczeliny (15) 
lub zamiast niej znajdują się otwory lub pory. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 316890 (22)961108 6(51) E21F15/00 
(75) Radzikowski Wojciech, Katowice; Plewa 

Franciszek, Dąbrowa Górnicza; 
Kaczmarczyk Andrzej, Mysłowice; Adamczyk 
Joachim, Jaworzno 

(54) Podsadzkowa mieszanina doszczelniająca i 
mieszanina samozestalająca 

(57) Podsadzkowa mieszanina doszczelniająca zawiera od
pady z procesu mokrego odsiarczania spalin • reagips, popiół 
lotny oraz wapno pokarbidowe, przy czym ilość reagipsu w 
mieszaninie wynosi od 1 do 4 części wagowych, ilość popiołów 
lotnych od 9 do 15 części wagowych, ilość wapna pokarbido-
wego od 2 do 4 części wagowych. Podsadzkowa mieszanina 
samozestalająca zawiera w swym składzie odpady z procesu 
mokrego odsiarczania spalin - reagips, żużel wielkopiecowy 
oraz cement, przy czym reagips stanowi od 1 do 4 części 
wagowych, żużel wielkopiecowy od 9 do 15 części wagowych, 
a środek wiążący od 2 do 4 części wagowych. W postaci środka 
wiążącego stosowany jest korzystnie cement portlandzki marki 
350, którego maksymalna ilość nie przekracza 4% wagowo w 
stosunku do pozostałej suchej masy składników. Mieszaniny do 
zrobów kopalnianych wprowadza się w postaci zawiesiny wod
nej, przy czym woda stanowi wagowo od 24 -̂  35% suchej masy 
składników. 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 316717 (22) 96 10 28 6(51) F02C 7/057 
(75) Jaroszewicz Anatoliusz Zbyszko, Warszawa 
(54) Sposób akumulowania paliwa gazowego dla 

szczytowej turbiny gazowej 
(57) W sposobie akumulowania paliwa gazowego dla szczy

towej turbiny gazowej, doprowadzamy paliwo gazowe równo
miernie w ciągu doby ze źródła (1) przewodem (2) do zbiornika 
(3), w którym się akumuluje, a następnie uruchamiamy turbinę 
gazową (4) otwierając zawór (6) na przewodzie doprowadza
jącym (5) i doprowadźmy to paliwo do komory spalania (7) 
turbiny gazowej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 316775 (22) 96 10 31 6(51) F02F 7/00 
(71) DAEWOO-FSO MOTOR Sp. z o.o., 

Warszawa 
(72) Rączko Jan, Gremblicki Andrzej, Janiak 

Grzegorz 
(54) Tłokowy silnik spalinowy 
(57) Kadłub (1), w którym głowica (2) i blok cylindrowy (3) 

stanowią jednolity odlew, ma nieprzelotowe otwory (4), w 
których od dołu są osadzone tuleje cylindrowe (5). Do dolnej 
części kadłuba (1) jest mocowany, za pomocą wspornika (10), 
ułożyskowany ślizgowo wał korbowy (11). Rozwiązanie chara
kteryzuje się tym, że tuleje cylindrowe (5) są dociskane poprzez 
wspornik (10) wału korbowego (11). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 316878 (22)961105 6(51) F03B 9/00 
(75) Gabryś Antoni, Niepołomice 
(54) Sposób przekazania energii ciała 

poruszającego się ruchem prostoliniowym 
ciału będącemu w ruchu obrotowym 

(57) Przedstawiany wynalazek charakteryzuje się tym, że sita 
wyjściowa przykładana jest do pasa transmisyjnego łączącego 
dwa koła w kierunku stycznym do długości pasa, co powoduje, 
że siła włożona (Fw) prawie na całej drodze swego działania jest 
równa sile efektywnej (FE) wprawiającej koło (2) w ruch. 

Pojęcie pasa transmisyjnego jest w tym przypadku po
jęciem ogólnym i dotyczy zarówno pasa, jak i łańcucha, jak też 
taśmy, czy pasa klinowego lub liny albo innego elementu łączą
cego dwa koła i powodującego ich wzajemną współpracę z 
zamocowaną korbą. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 324168 (22)96 06 20 6(51) F04B 39/00 
(31) 95 9500544 (32)95 06 20 (33) BE 
(86) 96 06 20 PCT/BE96/00065 
(87) 97 0109 WO97/01034 PCT Gazette nr 03/97 
(71) ATLAS COPCO AIRPOWER, 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP., Wilrijk, 
BE 

(72) Teck Marcel 
(54) Mechanizm tłokowy z kanałem, 

przechodzącym przez tłok 
(57) Mechanizm tłokowy z kanałem, przechodzącycm przez 

tłok (1), składający się z cylindra (2), wyposażonego przy jed
nym końcu w kanał (9), który może być zamykany, z tłoka (1), 
poruszającego się w kierunku osiowym w cylindrze (2), wypo
sażonym w kanał, który może być zamykany i posiadający na 
swoim zewnętrznym obwodzie rowek (7), w którym jest umiesz
czony pierścień tłokowy (8), jako uszczelnienie z cylindrem (2) 
oraz z mechanizmu do nadawania ruchu fiokowi (1) w cylindrze 
(2), który to mechanizm składa się z wału korbowego, zamon
towanego w komorze korbowej i korbowodu (6), który z jednej 
strony, poprzez pierwsze łożysko (18), jest wahliwie połączony 
z tłokiem (1), a z drugiej strony, poprzez drugie łożysko, jest 
wahliwie połączony z wałem korbowym, przy tym pierścień 
tłokowy (8) jest zamontowany w rowku (7) z pewnym osiowym 
luzem, kanał (12), przechodzący przez tłok (1), dochodzi do 
rowka (7), a pierścień Iłokowy (8) tworzy pewien rodzaj zaworu 
dla zamykania \ otwierania tego kanału (12), charakteryzuje się 
tym, że wyżej wymieniony kanał (12), przechodzący przez tłok 
(1), dochodzi do tylnej strony tfoka (1) i w ten sposób medium, 

które przepływa przez ten kanał (12), opływa także łożysko (18), 
przy pomocy którego korbowód (6) jest połączony z tłokiem (1). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 316920 (22) 96 1108 6(51) F16B 5/00 
(75) Dudzik Waldemar, Elbląg; Macijewicz 

Wojciech, Elbląg 
(54) Obrzeże płyty meblowej 
(57) Obrzeże płyty meblowej (1), oklejone obustronnie pła

tami oklein (7), (8) oraz odrębnym pasem okleiny (10), ma górną 
krawędź w kształcie łuku (4) oraz ma rowek (3) łukowy, trapezo
wy lub trójkątny, umieszczony od powierzchni bocznej (9) w 
odległości 1=1,3 * 2,5 grubości 'b' płyty (1), a grubość "a" 
wynosi 0,7 + 1,0 grubości *b* płyty (1), zaś kąt a pomiędzy 
powierzchnią górną (5) płyty (1) a powierzchnią brzegu (2) 
wynosi 0-30°. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 322942 (22) 97 10 31 6(51) F16B 5/12 
(31) 96 740809 (32) 961101 (33) US 
(71) PREMARK RWP HOLDINGS, INC, 

Wilmington, US 
(72) Nelson Thomas J. 
(54) Forma mocowana przy pomocy klinowanej 

listwy rozdzielającej 
(57) Wydłużony, klinowo ukształtowany czop (1) stosowany 

jest przy łączeniu elementów w złączu wczepowym, takiego jak 
forma kompensacyjna (5). Forma kompensacyjna (5), posiada
jąca parę rozsuniętych kołnierzy (20), rozciągających się pod 
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kątem prostym od przedniej powierzchni listwy rozdzielającej 
(2), jest mocowana do powierzchni w pierwszej kolejności. 
Klinowo ukształtowany czop (1) jest pozycjonowany pomiędzy 
i w oparciu o górną część rozsuniętych kołnierzy (20). 
Trapezowo ukształtowane gniazdo czopowe na tylnej po
wierzchni elementu obrabianego jest pozycjonowane nad kli
nowo ukształtowanym czopem (1), pomiędzy i w oparciu o 
górną część rozsuniętych kołnierzy (20). Przykładany jest nacisk 
na przednią powierzchnię elementu, w celu umieszczenia go na 
listwie rozdzielającej (2), popychając klinowo ukształtowany 
czop (1) pomiędzy kołnierze (20) i rozpychając je. Rozepchnięte 
kołnierze (20) sprzęgają boczne ścianki trapezowo ukształtowa
nego gniazda czopowego, w celu połączenia elementu w złączu 
wczepowym z listwą rozdzielającą (2). 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 322924 (22) 97 10 30 6(51) F16C 17/00 
(31) 96 19643919 (32) 96 10 30 (33) DE 
(71) Granit-und Schotterwerke Josef Kusser, 

Aichav.W./Ndb.,DE 
(72) Kusser Georg, Kusser Josef 
(54) Urządzenie i sposób zamocowania krążka 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ruchomego 

zamocowania krążka, przy czym w urządzeniu trzymającym (2) 
znajduje się doprowadzenie cieczy (3), dzięki czemu można w 
nim zamocować krążek (1) ruchomo na błonce cieczy i w związ
ku z ukształtowaniem zamocowanego krążka (1) i z wybraniem 
(5) w urządzeniu trzymającym (2) wytwarza się siła, przywarca-
jąca przedmiot (1) do stanu początkowego, gdy przedmiot (1) 
ten zostaje odchylony ze swego położenia spoczynkowego. 
Przedmiotem wynalazku jest także sposób zamocowania 
przedmiotu. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 316923 (22) 96 11 08 6(51) F16C 37/00 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Kowal Aleksander 
(54) Wkładka, wspomagająca chłodzenie łożysk 

tocznych 
(57) Wkładka, wspomagająca chłodzenie łożysk tocznych, 

jest pierścieniem (1) z uformowanymi skośnie występami, który 
umieszczony jest obok łożyska tocznego (2) na elemencie wiru
jącym, najczęściej na wale (3), a w przypadku zastosowania 
nieruchomej osi, umieszczony jest w otworze piasty wirujące
go koła. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 323286 (22) 9711 21 6(51) F16G 1/06 
(75) Sujka Henryk, Bełchatów, Stolarczyk Rafał, 

Bełchatów; Sujka Mirosław, Bełchatów; 
Bilski Zbigniew, Piotrków Trybunalski 

(54) Bezklejowy sposób regeneracji gumowych 
taśm przenośnikowych prowadzony poprzez 
podwyższenie kleistości konfekcyjnej okładu 

(57) Wynalazek dotyczy bezklejowego sposobu regeneracji 
gumowych taśm przenośnikowych prowadzonego poprzez 
podwyższenie kleistości konfekcyjnej ich okładu. Wprowadze
nie do składu mieszanki okładowej plastyfikatora o działaniu 
chemicznym oraz syntetycznej krzemionki podwyższa kleistość 
konfekcyjną okładu taśm tak, że jest on nakładany bezpośrednio 
na ich części robocze. Nałożony w ten sposób okład na wyszor-
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stkowane lub wyfrezowane części robocze gumowych taśm 
przenośnikowych z linkami stalowymi lub przekładkami 
tkaninowymi, bez konieczności użycia klejów zawierają
cych rozpuszczalniki organiczne, wstępnego zaprasowania 
oraz podgrzewania, wulkanizuje się w prasach. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 324089 (22) 96 10 28 6(51) F16G 13/16 
(31)95 19541928 (32)951110 (33) DE 
(86) 9610 28 PCT/DE96/02067 
(87) 97 05 15 W097/17557 PCT Gazette nr 21/97 
(71) IGUS SPRITZGUSSTEILE FÜR DIE 

INDUSTRIE GMBH, Koeln, DE 
(72) Blase Guenter 
(54) Prowadnica przewodu 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest prowadnica przewodu, 

zwłaszcza do prowadzenia węży gumowych i kabli pomiędzy 
dwoma punktami podłączenia, której każde ogniwo składa się 
z dwóch elementów (1) bocznych, połączonych ze sobą co 
najmniej jednym mostkiem (15) poprzecznym, a elementy (1) 
boczne sąsiadujących ze sobą ogniw zaopatrzone są w obszary 
wzajemnego zachodzenia na siebie i połączone są ze sobą 
przegubowo w sposób umożliwiający wychylenie w jednej 
płaszczyźnie. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 316883 (22)961106 6(51) F16H 23/08 
(75) Wołowiec Waldemar, Chełm 
(54) Mechanizm, przekształcający ruch 

posuwisto-zwrotny na obrotowy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zamiany ruchu 

posuwisto-zwrotnego na ruch obrotowy z możliwością dodat
kowego ruchu obrotowego elementu, wykonującego ruch po
suwisto-zwrotny. 

Mechanizm charakteryzuje się tym, że składa się z tulei 
(5), osadzonej w korpusie (1), a na powierzchni walcowej tulei 
(5) jest rowek w postaci linii zamkniętej (a), którego amplituda 
odpowiada skokowi tłoka (2). W rowku tulei (5) osadzony jest 
suwliwie jeden koniec sworznia (6), a drugi jego koniec usytuo
wany jest w gnieździe obsady (4), połączonej za pośrednictwem 
tulei tłoka (3) z tłokiem (2). Obsada (4) osadzona jest suwliwie 
na trzpieniu (8), połączonym z kołem napędowym, osadzonym 
na łożyskach (7) w korpusie (1). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 316797 (22) 96 10 30 6(51) F16L 33/10 
((71) Sierka Zbigniew, Chechło; Osemlak Zenon, 

Psary; Wyciszczok Adam, Rybnik 
((72) Sierka Zbigniew 
(54) Sposób wykonywania łączników do węży 

hydraulicznych, wysokociśnieniowych i 
łącznik wykonany tym sposobem 

(57) Wynalazek dotyczy wykonywania łączników do węży 
hydraulicznych, wysokociśnieniowych przez skuwanie ze sobą 
dwóch tulei (1, 2), pomiędzy którymi jest osadzony wąż (3). 
Istota wynalazku polega na tym, że przy zastosowaniu jako 
materiału wyjściowego gładkiej obustronnie zewnętrznej tulei 
(2) skuwanie prowadzi się w jednej operacji w trzech jednocześ
nie strefach (A, B, C), różnicując wielkość i obszar dogłębnego 
wgniatania przez skuwanie w drugiej i trzeciej strefie (B, C), 
gdzie w drugiej strefie (B) skuwanie prowadzi się przez wyko
nanie punktowych, prostokątnych wgniotów (11) co najmniej w 
dwóch obwodowych rzędach (12,13), na przemian przesunię
tych względem siebie. W trzeciej strefie (C), w obszarze kra
wędzi (15) zewnętrznej gumowej warstwy (4), prowadzi się 
skuwanie dla wykonania skośnego przejścia (16) aż do wyjścia 
na prostą (17), równoległą do osi, obejmującą odcinek (18) o 
długości parokrotnie większej od grubości warstwy (4), najko
rzystniej w stosunku 3:1. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 323002 (22) 97 11 05 6(51) F16L 37/092 
(31) 96 19645853 (32) 96 11 07 (33) DE 
(71) Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG, 

Scharfhausen, CH 
(72) Porfido Erasmo, CH; Kling Bernd, DE; 

Bamberger Michael, DE 
(54) Złącze między rurą, a kształtką 
(57) W złączu, między rurą (18), a kształtką (21), ustalona na 

kształtce (12) rurowa obudowa (10) ze ścianą wewnętrzną (16), 
zwężającą się stożkowo do wolnego końca obudowy, obejmuje 
rurę. Pomiędzy rurą (18), a wewnętrzną ścianą (16) obudowy 
jest umieszczony pierścień zaciskowy (20), mocujący wstępnie 
klinowo rurę (18) z obudową (10). Pierścień zaciskowy (20) 
przez element sprężysty (30), oddziałujący na niego w kierunku 
osiowym (x), jest utrzymywany w swoim klinującym położeniu 
działania. Element sprężysty (30) jest unieruchamiany w stanie 
wstępnie naprężonym, bez oddziaływania siły na pierścień za
ciskowy (20). W celu wytworzenia złącza między rurą (18), a 
kształtką (12), z obudowy (10) zostaje wyciągnięte jarzmo unie
ruchamiające (32), przechodzące przez obudowę (10), dla od
prężenia elementu sprężystego (30). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 316884 (22) 96 11 06 6(51) F16L 55/07 
(75) Wowk Józef, Leszno 
(54) Sposób odpowietrzania zbiorników i 

rurociągów oraz odpowietrznik do 
odpowietrzania zbiorników i rurociągów 

(57) Sposób odpowietrzania charakteryzuje się tym, że od
działywanie cieczy na pływak (6), współpracujący z zaworem 
upustowym (10) powietrza, realizuje się poprzez kontakt pływa
ka (6) z cieczą, znajdującą się bezpośrednio w odpowietrzanym 
zbiorniku lub rurociągu. Opowietrznik, przeznaczony do reali
zacji tego sposobu, zbudowany jest z korpusu (1) w postaci 
cylindrycznej kolumny oraz zawiera pręt (4), umieszczony prze
suwnie w osi korpusu (1). Pręt (4), stanowiący cięgno sztywne, 

ma na jednym końcu element zamykający (5) zaworu upusto
wego (10) powietrza, a na drugim pływak (6), położony poza 
korpusem (1). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 314706 (22) 9610 31 6(51) F16M 11/12 
(75) Lucas Richard, Kraków 
(54) Specjalistyczny stojak do czytników kodów 

kreskowych 
(57) Stojak znajduje zastosowanie w systemach automaty

cznego odczytu informacji zawartych w kodach kreskowych. 
Stojak posiada regulację wysokości przy zachowaniu równole
głości płaszczyzn (a, fi). Stojak posiada możliwość zamocowa
nia go na stałe oraz obrócenie części ruchomej o 180 stopni. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 324112 (22) 96 06 15 6(51) F23J 1/02 
(31) 95MT 1310 (32) 95 0619 (33) IT 
(86) 96 06 15 PCT/EP96/02625 
(87) 97 01 03 WO97/00406 PCT Gazette nr 02/97 
(71) MAGALDI RICERCHE E BREVETTI 

S.R.L., Salerno, IT 
(72) Carrea Alberto, Magaldi Mario 
(54) Przenośnik / chłodnica dla luźnych 

materiałów 
(57) Ujawniony jest przenośnik /chłodnica (10) dla gorących 

luźnych materiałów stałych wytwarzanych przez kotły flui
dyzacyjne (12) i różne procesy przemysłowe, zawierający 
zasadniczo jeden albo więcej kanałów wylotowych, zasadniczo 
pionowych albo dowolnie nachylonych, którymi, z powodu dzia
łania grawitacji, wspomniany materiał (18) opuszcza komorę 
spalania kotła, oraz uszczelnione środki pojemnika metalowego 
(16) połączone z wylotowym końcem wspomnianego kana
łu (ów) wylotowego (20). Wewnątrz wspomnianego pojemnika 
(16) umieszczone są środki metalowego pasa przenośnikowego 
(14) napędzane przez odpowiednie środki napędowe, a na 
takich środkach pasa przenośnikowego jest układany materiał 
wydobywający się z wylotowego końca kanału(ów) (20), tworzą
cy w ten sposób ciągle przemieszczające się złoże (18), przy 
czym wspomniane środki pasowe tworzą w ten sposób regene
racyjny wymiennik ciepła, który pochłania ciepło z materiału (18) 
podczas ruchu do przodu, oraz dostarcza je z powrotem do 
powietrza podczas ruchu do tyłu. 

(19 zastrzeżeń) 

A1 (21) 324196 (22) 96 06 24 6(51) F24C 7/02 
(31) 95 155886 (32)95 06 22 (33) JP 

95 155887 95 06 22 JP 
95 155888 95 06 22 JP 
95 155889 95 0622 JP 
95 155890 95 06 22 JP 

(86) 9606 24 PCT/JP96/01736 
(87) 97 01 09 WO97/01065 PCT Gazette nr 03/97 
((71) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 

CO. LTD., Osaka, JP 
((72) Ueda Shigeki, Hirai Kazumi, Mori Fumiko, 

Inada Ikuhiro, Uchiyama Satomi 
(54) Kuchenka mikrofalowa 
(57) Prezentowany wynalazek ma na celu zaproponowanie 

kuchenki mikrofalowej, która podgrzewa różnorodne obiekty 
bez naruszania ich własności, poprzez wprowadzenie środków 
regulujących środowisko otaczające podgrzewany obiekt. Aby 
osiągnąć cel, kuchenka mikrofalowa zawiera komorę (13) pod
grzewania mieszczącą podgrzewany obiekt (19), środki (14) 
generujące mikrofale służące do napromieniowania podgrze
wanego obiektu, środki (15) generujące parę wodną służące do 

dostarczania pary wodnej do komory (19) podgrzewania oraz 
środki sterujące służące do sterowania środkami generującymi 
mikrofale oraz środkami generującymi parę wodną tak, iż tem
peratura wewnętrzna jak i temperatura powierzchniowa obiektu 
są w przybliżeniu sobie równe 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 322859 (22)9710 28 6(51) F24C 15/00 
(31) 96 29619516 (32) 96 1109 (33) DE 
((71) Diehl GmbH & Co., Norymberga, DE 
((72) Fluhrer Henry, Hammelsbacher Karlheinz 
(54) Zespół montażowy sterujący, zwłaszcza dla 

kuchni do gotowania i/lub pieczenia 
(57) Wynalazek dotyczy zespołu montażowego sterującego 

dla kuchni, który współpracuje z elementami obsługowymi 
i wskaźnikowymi w przesłonie kuchni. Dla umożliwienia, 
zgodnie z życzeniem klienta, wielkiej różnorodności w wy
twarzaniu i montażu, konfiguracji elementów obsługowych i 
wskaźnikowych, zaproponowano, aby elementy obsługowe (3) 
i wskaźnikowe (4) były usytuowane na pierwszej płycie okablo
wanej (2), a elektronika sterująca na drugiej płycie okablowanej 
(8), przy czym obie płyty okablowane (2,4) są do siebie nawza
jem zamocowane i wzajemnie elektrycznie połączone. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 323000 (22) 97 11 05 6(51) F24C 15/20 
(31)96 9613459 (32)961105 (33) FR 
(75) Amphoux Andre, Paryż, FR 
(54) Odciąg powietrza, przeznaczony do wentylacji 
(57) Odciąg powietrza zawierający część dolną (4) i część 

górną (5), umieszczone naprzeciw i odsunięte jedna od drugiej, 
połączone jedna z drugą za pomocą rozporek (6), ograniczające 
między sobą wolną przestrzeń (7), otwartą na zewnątrz, tworzą
cą dyszę Venturiego, połączoną z otworem (8), wykonanym w 
części dolnej (4), znamienny tym, że część górna (5) ma postać 
tarczy w kształcie ogólnie kołowym, zawierającej część środko-
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wą (15), przesuniętą osiowo, bardziej odsuniętą od płaszczyzny 
środkowej (P) części dolnej (4), jak zewnętrzna część pierście
niowa (16). 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 322965 (22)971103 6(51) F24D 7/00 
(31) 96 2713 (32) 961104 (33) CH 

96 29621232 9612 07 DE 
96 29622090 961219 DE 

(71) Betonbau GmbH, Waghaeusel, DE 
(72) Primus Illo-Frank, DE; Kaute Christoph, 

DE; Jastrow Roy, DE; Stuessi Rudolf, CH 
(54) Budowla z gotowych elementów betonowych 
(57) Budowla (10) złożona jest z wielu oddzielnych, prefabry

kowanych elementów betonowych w formie płyt (14), zawiera
jących wewnątrz jedną lub kilka wężownic dla przepływu 
czynnika, będącego nośnikiem energii, które to płyty (14) są 
zestawione promieniowo względem środkowej osi (Q) w kon
strukcję kolumnową i przynajmniej na pewnej części przebiega
ją w odstępie (a) jedna od drugiej, przy czym tak zestawione 
płyty stanowią prefabrykowaną jednostkę, która może być trans
portowana. Najkorzystniejsze jest zamocowanie płyt (14) na 
elemencie cokołowym (12), stanowiącym z nimi jednostkę, która 
może być transportowana, ukształtowanym w postaci wycho
dzących ze środka ramion wysięgnikowych lub w postaci płyty 
cokołowej, jako podstawy nośnej dla pionowych elementów 
płytowych (14). 

(16 zastrzeżeń) 

A1 (21) 322350 (22)97 0929 6(51) F24D 19/02 
(31) 96 29618787 (32) 96 10 29 (33) DE 
(71) WEMEFA Horst Christopeit GmbH, 

Velbert, DE 
(72) Kolling Ulrich 
(54) Uchwyt przyścienny do mocowania 

grzejników 
(57) Uchwyt przyścienny do mocowania grzejników wyposa

żony jest w zaczep dolny (16), przymocowany do pionowego 
kształtownika (14) i w zatrzask górny (20), przymocowany do 
poziomego ramienia (22) wysięgnika uchwytu. Zatrzask górny 
(20) jest wyposażony w zapadkę (34), prowadzoną prostolinio
wo, pionowo w obejmie (36). Ruchowi zapadki (34) przeciwsta
wia się siła sprężyny albo sprężystej listwy (30), stanowiącej 
element tej zapadki (34). 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 316837 (22)961106 6(51) F24H 1/10 
(75) Szamota Lech, Tychy 
(54) Grzejnik elektryczny ścienny 
(57) Grzejnik elektryczny ścienny jest przeznaczony do su

szenia bielizny, odzieży, ręczników oraz ogrzewania małych 
pomieszczeń • łazienka kuchnia. Grzejnik składa się z co naj
mniej dwóch ramion (1) połączonych łącznikami w kształcie 
tulejek. Ramiona mogą obracać się względem wspólnej osi. 
W ramionach umieszczone są elementy grzejne. Grzejnik za
silany jest z sieci o napięciu 220 wolt. Zastosowanie bez-
stopniowego regulatora mocy pozwala na ekonomiczną 
eksploatację grzejnika. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 324024 (22)96 06 25 6(51) F24H 9/12 
(31) 95 9502388 (32)95 06 30 (33) SE 
(86) 96 06 25 PCT/SE96/00828 
(87) 97 01 23 WO97/02457 PCT Gazette nr 05/97 
(71) TOUR & ANDERSSON HYDRONICS 

AB, Ljung, SE 
(72) Engelbrektsson Anders, Ryden Claes 

(54) Rozdzielacz stosowany w jednorurowym 
systemie instalacji do urządzeń 
ogrzewających lub chłodzących 

(57) Rozdzielacz (7) w jednorurowym systemie instalacji 
ogrzewającej lub chłodzącej posiadającej rurę zasilającą, rurę 
powrotną lub bocznikową, grzejniki lub elementy chłodzące i 
zawory dla tych elementów, ma korpus (8) z osiowo przebiega
jącym przelotowym otworem (9), którego jeden koniec tworzy 
wlot przepływu powrotnego (10) i do którego z boku są podłą
czone wylot przepływu powrotnego (11), wlot przepływu zasila
jącego (12) i wylot przepływu zasilającego (13). Z drugiej strony 
otworu (9) jest wsunięty trzpień regulacyjny (17, 21) mający 
grzybek zaworu (18) dla dławienia lub zamykania wlotu przepły
wu poworotnego (10) w gnieździe (19), wykonanym w korpusie 
(8). Według wynalazku trzpień regulacyjny (17,21) jest wyposa
żony w grzybek zaworu ograniczającego przepływ bocznikowy 
(22) działający w otaczającym go gnieździe (23) będącym cylin
drycznym otworem wykonanym w przewężeniu korpusu (8), 
które to ograniczenie tworzy łącznie z wlotem przepływu zasila
nia, wylotem przepływu powrotu i częścią połączeń wewnętrz
nych przepływ bocznikowy w systemie instalacji. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 316745 (22) 96 10 30 6(51) F25B 30/00 
(71) Instytut Technologii Próżniowej, Warszawa 
(72) Kaufman Eugeniusz, Cyrański Ryszard 

(54) Układ do kondensacji par rtęci i 
wytwarzania wysokiej próżni 

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do kompensacji par 
rtęci i wytwarzania wysokiej próżni. W układzie tym kriopanel (3) 
znajdujący się w cylindrycznej obudowie (1) wymrażarki ma w 
swej górnej części otwór, wewnątrz którego znajduje się koniec 
przewodu (5) dołączonego do obudowy wymrażarki. Przewód 
ten połączony jest poprzez kołnierz z przewodem wielołączniko-
wym (7). Przewód wielołącznikowy posiada co najmniej trzy 
skierowane ku górze przewody z zaworami do podłączenia 
podzespołów urządzenia M BE. Natomiast w dolnej części obu
dowy (1) wymrażarki dołączony jest przewód (6) do podłączenia 
poprzez zawór helowej pompy kriogenicznej (10). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 316808 (22)9610 31 6(51) F25D 23/02 
(71) POLAR SA, Wrocław 

(72) Janowicz Wojciech 
(54) Blat, zwłaszcza obudowy elektrycznych 

urządzeń domowych 
(57) Blat, zwłaszcza obudowy elektrycznych urządzeń do

mowych, jak chłodziarki, zamrażarki i pralki, składa się z płyty 
(1) z dowolnego materiału, osadzonej w ramce (2). Płaszczyzna 
płyty (1) od spodu wypełniona jest spienioną pianką poliureta
nową, twardą, która tworzy dolną warstwę (3) blatu. Dzięki 
swoim dobrym własnościom adhezji, poliuretan wiąże ze sobą 
w sposób trwały wszystkie elementy blatu w jedną, sztywną 
konstrukcję montażową. 

(2 zastrzeżeniu) 
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A1 (21) 324286 (22) 97 05 09 6(51) F28D 1/03 
(31) 96 19618721 (32)96 05 09 (33) DE 
(86) 97 05 09 PCT/EP97/02368 
(87) 97 11 20 W097/43593 PCT Gazette nr 50/97 
(71) KERMI GMBH, Plattling, DE 
(72) Blab Reinhard 

(54) Płytowe urządzenie grzejne oraz sposób 
wytwarzania płytowego urządzenia grzejnego 

(57) Wynalazek dotyczy płytowego urządzenia grzejnego, 
korzystnie do układów centralnego ogrzewania, oraz sposobu 
wywtarzania płytowych urządzeń grzejnych. Przy tym płytowe 
urządzenie grzejne zawiera układ przewodu grzejnego (12,14, 
28), który rozpościera się między dopływem a odpływem w 
płytowym korpusie (16a). Przez układ przewodów grzejnych 
(12, 14, 28) jest przeprowadzany czynnik grzewczy. Przewód 
grzejny w kierunku konwekcji powietrza ma kierunek głównego 
rozpostarcia i rozciąga się między górnym i dolnym odcinkiem 
końcowym urządzenia grzejnego. Przewód grzejny (12,14,28), 
na dolnym odcinku końcowym płytowego urządzenia grzejnego 
zawiera obszary, które swoim rozpostarciem są cofnięte wzglę
dem innych obszarów przewodu grzejnego (12,14,28), odnoś
nie płytowego korpusu (16a) tak, że istnieje niewielki wpływ na 
powietrze w jego konwekcji. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 316931 (22) 96 1110 6(51) F28D 1/04 
((71) Kołtuński Roman, Włocławek 
((72) Grupa Ireneusz, Rutkowski Mirosław, 

Kołtuński Roman, Frohmberg Zbigniew, 
Olszowy Mariusz 

(54) Grzejnik centralnego ogrzewania 
(57) Grzejnik posiada obudowę w kształcie prostopadłościa

nu, utworzonego przez połączenie ściany (4) tylnej, kratki wy
wiewnej (5) oraz dwóch ścian bocznych, przechodzących pod 
kątem prostym w części przedniej w listwy (7). Na listwach (7) 
umieszczone są zaczepy (11 ) do mocowania ściany czołowej za 
pomocą listew zaczepowych. Wkład grzewczy jest umieszczony 
w dolnej części obudowy na półce (15) podestu (12). 

(9 zastrzeżeń) 

A1 (21) 324246 (22) 97 05 23 6(51) F28F 9/06 
(31) 96 19621137 (32) 96 05 24 (33) DE 
(86) 97 05 23 PCT/EP97/02654 
(87) 971204 W097/45682 PCT Gazette nr 52/97 
(71) KERMI GMBH, Plattling, DE 
(72) Seidl Hermann 

(54) Środkowe przyłączanie grzejników 
(57) Wynalazek dotyczy łącznika do przezbrajania grzejnika, 

grzejnika (14), który jest wyposażony w taki łącznik oraz sposo-
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bu wytwarzania takiego łącznika. Łącznik zawiera zamocowa
nie, które jest umieszczone w żądanym miejscu grzejnika (14), 
króćce końcowe przewodu (3, 4) na zamocowaniu, armatury 
przyłączeniowe (8, 9) do przyłączania do przyłączy (15, 16) 
grzejnika (14) i przewody (6, 7), które łączą każdorazowo odci
nek przyłączowy (8, 9) z przynależnym króćcem końcowym. 

Korzystnie przyłącza leżą z boku na stronie dolnej, 
a zamocowanie jest umieszczone na środku (18) grzejnika, 
dzięki czemu grzejnik (14) wyposażony włącznik może być 
zamontowany stale pośrodku na odpowiednio ułożonych na 
środku przewodach grzejnych, niezależnie od jego szerokości. 
W sposobie dwa przewody (6, 7) przycina się na jednakową 
długość, mocuje się na końcowych króćcach przewodu (3, 4) 
i armaturach przyłączowych (8, 9), a następnie wygina się do 
takiej postaci, że leżą obok siebie na jednakowej wysokości. 

(15 zastrzeżeń) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 316743 (22) 96 10 30 6(51) G01B 5/06 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Idzik Marek 

(54) Sposób i urządzenie do pomiaru 
równomierności grubości taśmy 
przędzalniczej 

(57) Sposób pomiaru równomierności grubości taśmy przę
dzalniczej polega na tym, że taśmę przędzalniczą, opuszczają
cą strefę regulacji rozciągu maszyny przędzalniczej, poddaje 
się na tej samej maszynie przędzalniczej, zagęszczeniu, a na
stępnie, przy zachowaniu stałego naprężenia taśmy, poddaje 
się ją ściskaniu w sposób analogiczny oraz z siłą analogiczną 
jak sposób i siła ściskania taśmy w części pomiarowej regulatora 
rozciągu, przy zachowaniu warunku, iż prędkość liniowa bada
nej taśmy nadąża za zmianami prędkości liniowej taśmy w 
części regulacyjnej regulatora rozciągu. Podczas ściskania ta
śmy rejestruje się w sposób ciągły chwilowe zmiany grubości 
taśmy z częstotliwością analogiczną jak częstotliwość rejestro
wania zmian grubości taśmy w części pomiarowej regulatora 
rozciągu oraz w sposób ciągły prędkość przesuwania taśmy 
podczas ściskania, a wyniki pomiarów po przetworzeniu na 
sygnały elektryczne, wprowadza się do układu sterowania regu
latora rozciągu, skąd zostają przekazane do urządzenia rejestru
jącego. 

Urządzenie do pomiaru równomierności grubości ta
śmy przędzalniczej zawiera dwa, usytuowane jeden nad drugim 
i dociśnięte do siebie, wałki pomiarowe (1), z których dolny jest 
zakończony z obydwu stron kołnierzami. Oś górnego wałka (1) 
jest złączona, za pośrednictwem mechanizmu dźwigniowego 
(2), z jednym końcem sprężyny (3), której drugi koniec jest 
złączony z napinającą śrubą (4). Na osi górnego wałka (1) jest 
oparty czujnik (5) przesunięć liniowych, połączony z wejściem 
urządzenia sterującego (6) regulatora rozciągu. Wyjście urzą
dzenia sterującego (6) jest połączone z urządzeniem rejestrują
cym (7) oraz z silnikiem napędzającym (8), złączonym z osią 
dolnego wałka (1) oraz za pośrednictwem przetwornika obroto-
wo-impulsowego (9), z wejściem urządzenia sterującego (6). 
Wylot lejka zagęszczającego (10) jest usytuowany naprzeciw 
wlotu między wałki pomiarowe (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 316901 (22) 96 11 08 6(51) G01F 1/28 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Zelczak Andrzej 

(54) Rotametr 
(57) W rotametrze, u wlotu (1) rurki rotametrycznej (4), znaj

duje się osiowo-symetryczny dolny element (6), a między tym 
dolnym elementem (6), a wewnętrzną ścianką rurki rotametrycz
nej (4) znajduje się pierścieniowy kanał (5) o szczelinowym 
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przekroju. Osiowo-symetryczny dolny element (6) posiada 
współosiowy kanał centralny (7), zakończony siedliskiem (8) 
fruwaka, zaś u wylotu rurki rotametrycznej (4) znajduje się 
osiowo-symetryczny górny element (10), a między tym górnym 
elementem (10), a wewnętrzną ścianką rurki rotametrycznej (4) 
znajduje się pierścieniowy kanał (9) o szczelinowym przekroju, 
przy czym ten kanał (9) jest połączony z wylotem pierścieniowy
mi przelotkami (12), znajdującymi się w górnym elemencie 
osiowo-symetrycznym (10). 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 324032 (22) 96 06 17 6(51) G01N 1/00 
(31) 95 492351 (32)95 0619 (33) US 
(86) 96 0617 PCT/IB96/00580 
(87) 97 0103 WO97/00435 PCT Gazette nr 02/97 
(71) CHIRON DIAGNOSTICS 

CORPORATION, East Walpole, US 
(72) Rasmussen James E., Duffy Scott E., Potts 

Robert S., Adriaansen David L., McDonald 
Michael P. 

(54) Adapter ampułki 
(57) Ujawniono adapter (2) do łączenia ampułki (8) z instru

mentem klinicznym. Ten adapter (2) umożliwia ciągłe połącze
nie ampułki (8) z instrumentem tak, że zawartość ampułki (8) 
może pozostawać chroniona przed narażeniem na powietrze, a 
porcje roztworu z ampułki (8) mogą być okresowo i łatwo wycią
gane z ampułki (8). Ponadto korzystny przykład realizacji umo
żliwia wykorzystywanie takiej zawartości ampułki (8) i pomaga 
zmniejszyć ryzyko narażenia technika na ostre krawędzie szkła 
otwartej ampułki. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 323116 (22) 97 1112 6(51) G01R 27/00 
(71) Instytut Automatyki i Systemów 

Energetycznych, Wrocław 
(72) Fornal Feliks; Nawrot Stanisław, PLPL; 

Wilniewczyc Andrzej 
(54) Sposób i układ do pomiaru rezystancji 

upływności obwodów sieci baterii prądu 
stałego względem ziemi 

(57) Sposób pomiaru rezystancji upływności polega na tym, 
że mierzy się rezystancję rzeczywistą eliminując wpływ reaktan-
cji pojemnościowej sieci za pomocą generatora o przebiegu 
okresowym, którego charakterystyka napięciowa impulsu jest 
eksponencjalnie modelowana odwzorowując proces rozłado
wania pojemności obiektu, zaś pole powierzchni tego impulsu 
jest proporcjonalne do mierzonej rezystancji. 

W przedmiocie zgłoszenia przedstawiono również 
układ do pomiaru rezystancji upływności obwodów sieci baterii 
prądu stałego względem ziemi. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 316802 (22) 96 10 30 6(51) G01R 29/10 
(75) Oszczak Wojciech, Teresin 
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(54) Analizator antenowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest analizator antenowy, ma

jący zastosowanie do pomiarów parametrów anten nadawczo 
-odbiorczych, elementów sprzęgających, linii przesyłowych, a 
także przy ocenie wpływu różnych układów toru antenowego na 
ten tor, zwłaszcza zaś w eksploatacji sprzętu dla krótkofalowców 
i użytkowników CB-radio. Analizator antenowy zestawiony jest 
z zasilacza (1), tłumika (2), symetryzatora (3), układu wejścia (4) 
dla badanego układu, wewnętrznego wzorca (5), detektora syg
nału błędu (6), wzmacniacza tranzystorowego (7) i wskaźnika 
(8), a także posiada dwa gniazda: (9) (RTX) do podłączenia 
nadajnika (11) i (10) (ANT) do podłączenia badanego układu 
(12). Analizator posiada układ rozdziału sygnału nadajnika (11) 
na część kierowaną do badanego układu (12) i część kierowaną 
do wzorca (5), przy czym ta część sygnału jest dodatkowo 
tiumiona do poziomu, który gwarantuje jeszcze wzbudzenie 
badanego układu (12). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 324287 (22) 97 04 29 6(51) G01R 31/36 
(31) 96 9601639 (32)960429 (33) SE 
(86) 97 04 29 PCT/SE97/00723 
(87) 97 11 06 W097/41448 PCT Gazette nr 47/97 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGETLM 

ERICSSON (publ), Sztokholm, SE 
(72) WistrandPer 

(54) Sposób i urządzenie do pomiaru pojemności 
akumulatora 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób, zespół kontroli 
(10) i układ akumulatorowy dla obliczania pojemności wyniko
wej akumulatora (15) podczas pracy. Możliwość oszacowania 
pozostałej energii w akumulatorze podlegającym wyładowaniu 
jest korzystne dla określenia czasu pozostałego do ponownego 
ładowania lub wymiany. Wynalazek dotyczy zwięzłego i szyb
kiego sposobu, podzielonego na dwie części. Pierwsza część 
tworzy tabelę na podstawie przynajmniej dwóch krzywych wy
ładowania. Przeprowadzone są wtedy pewne obliczenia i ich 
wyniki końcowe są normowane zanim zostaną umieszczone w 
tabeli. Druga część zawiera część nadzorującą, w której na
pięcie, prąd wyładowania i czas wyładowania akumulatora są 
mierzone i rejestrowane w pewnych odstępach czasu. Na pod
stawie tabeli i zmierzonych wartości jest obliczana pojemność 
wynikowa, która jest dopasowywana w następnym kroku za 

pomocą iteracji pojemności wynikowej i średniego napięcia 
końcowego akumulatora. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 324184 (22) 97 02 11 6(51) G01V 8/20 
(31)96 19615246 (32)960418 (33) DE 
(86) 97 0211 PCT/EP97/00619 
(87) 971030 WO97/40407 PCT Gazette nr 46/97 
(71) KRUPP FÖRDERTECHNIK GMBH, 

Essen, DE 
(72) Hauck Richard, Kienemund Albrecht P., 

Schrix Dieter 
(54) Fotogrametryczny sposób trójwymiarowego 

śledzenia ruchomych obiektów 
(57) Wynalazek dotyczy fotogrametrycznego sposobu trój

wymiarowego śledzenia ruchomych obiektów (1), których poło
żenie i miejsce w zależności od czasu rejestrowane są 
impulsowo przez pewną liczbę kamer (3,4) z różnych kierunków 
i których zarejestrowane w tym samym momencie obrazy opra
cowywane są z pomocą wielofototriangulacji do wyznaczania 
położenia i miejsca obiektu w zależności od czasu. Obiekt (1) 
jest dodatkowo oświetlany (2) w trakcie jego fotografowania, w 
wyniku czego w znaczący sposób zmniejszone są, zwłaszcza 
wpływy światła z otoczenia jak i inne zakłócenia. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 324214 (22)96 0712 6(51) G02B 6/44 
H02G 15/076 

(31) 95 9514769 (32) 95 07 19 (33) GB 
(86) 96 0712 PCT/GB96/01652 
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(87) 97 02 06 WO97/04345 PCT Gazette nr 07/97 
(71) N.V.RAYCTEMS.A,Kessel-Lo,BE 
(72) Dams Francis 

(54) Osłona, zwłaszcza złącza kablowego i sposób 
montażu tej osłony 

(57) Osłona, zwłaszcza złącza kablowego, składa się z 
dwóch części (13, 15), zaopatrzonych w kołnierze (23, 19) i z 
zatrzasku (1) w kształcie jednoczęściowego pierścienia rozcię
tego, nakładanego na kołnierze (23,19) części (13,15) osłony i 
mocującego te części ze sobą. Przynajmniej część zatrzasku (1) 
stanowi jednoczęściowy element sprężysty, rozwierany i umie
szczany na kołnierzach (23,19) dwóch części (13,15) osłony. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 324025 (22) 96 06 27 6(51) G06F 3/16 
(31)95 497302 (32)95 06 30 (33) US 
(86) 96 06 27 PCT/GB96/01544 
(87) 97 0123 WO97/02526 PCT Gazette nr 05/97 
(71) INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES CORPORATION, Armonk, 
US 

((72) Cline Troy Lee, Isensee Scott Harlan, Poston 
Ricky Lee, Werner Jon Harald 

(54) Sposób i urządzenie do transmisji próbek 
głosu w systemie przetwarzania danych 
uruchamianym głosem 

(57) Urządzenie i sposób realizujątransmisję analizowanych 
próbek głosu z bezprzewodowego urządzenia (220) trans
misyjnego noszonego przez użytkownika do oddalonego, uru
chamianego głosem systemu (310) przetwarzania danych z 
systemem rozpoznawania mowy. 

Sposób zawiera pierwszy etap zapamiętywania chara
kterystyk głosu użytkownika w pamięci (np. w mikroukładzie 
RAM) bezprzewodowego urządzenia (220) transmisyjnego. 
Drugi etap zawiera uruchamianie głosem urządzenia transmi
syjnego i systemu rozpoznawania mowy. Po uruchomieniu 
urządzenia transmisyjnego i systemu rozpoznawania mowy, w 
trzecim etapie realizuje się transmisję charakterystyk głosu z 
pamięci do systemu rozpoznawania mowy w celu umożliwienia 
użytkownikowi słownej łączności bezpośrednio z uruchamia
nym głosem systemem (310) przetwarzania danych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 324265 (22)96 06 28 6(51) G07F 7/10 
(31) 95 9513379 (32) 95 06 30 (33) GB 
(86) 9606 28 PCT/GB96/01564 
(87) 97 0123 WO97/02548 PCT Gazette nr 05/97 
(71) MONDEX INTERNATIONAL LIMITED, 

Londyn, GB 
(72) Everett David Barrington, Viner John 

(54) System przekazywania walorów 
(57) System przenoszenia walorów z użyciem kart (1) z 

układami scalonymi do wymiany gotówki elektronicznej w 
transakcjach autonomicznych, wykorzystuje protokoły z zabez
pieczonymi kryptograficznie komunikatami. Karty zawierają za
pisane na nich dwa szablony z serii, a przy współdziałaniu kart 
wyznacza się i wykorzystuje najstarszy szablon współużytkowa
ny przez karty, powodując przełączenie się jednej karty nieod
wołalnie na inny szablon, jeżeli ten szablon wspólny jest jej 
drugim szablonem. Dzięki temu w systemie rozpowszechnia się 
proces przełączania się na nowy szablon. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 316882 (22) 96 11 06 6(51) G08B 5/38 
B60Q 1/46 

(71) EXPLOTRANS S.A. Centrum Rozwoju 
Eksploatacji Transportu, Kraków 

(72) Staruch Stanisław, Zawiliński Janusz 
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(54) Elektroniczny bezstykowy przerywacz świateł 
kierunkowskazów 

(57) Elektroniczny bezstykowy przerywacz świateł kierunko
wskazów, którego działanie jest poprzez generator impulsów 
prostokątnych wykonany w układzie scalonym (US1) steruje 
tranzystorem mocy (T5) poprzez tranzystor (T4). W obwód dre
nu tranzystora mocy pomiędzy zacisk (49a), a masą układu 
połączone są żarówki kierunkowskazów. W obwodzie tym znaj
dują się szeregowo połączone cewki (L1, 12) kontaktronów 
(KT1, KT2) sterujące lampkami kontrolnymi połączonymi mię
dzy zaciski (C, C2) a masą układu. Rezystor (R13) służy do 
ograniczania prądów styków kontaktronów w przypadku zwar
cia zacisków (C2) lub (C) do masy. 

(4 zastrzeżenia) 

A1 (21) 316721 (22) 96 10 29 6(51) G08B 25/14 
(71) Spółka Akcyjna STEKOP, Białystok 
(72) Kopczyński Stefan Jerzy 

(54) Sposób sterowania przepływem informacji w 
rozległych sieciach monitorujących 
zagrożenia 

(57) Sposób sterowania polega na tym, że stacje monitoro
wania zagrożeń (SMAi...n) działające zgodnie z ich definicją, 
poszerzoną alternatywnie o funkcje odbioru sygnałów radio
wych lokalizujących położenie pojazdów wyposażonych w sa
telitarny system lokalizacji, są podłączone do regionalnego 
węzła monitoringu (RWM) za pośrednictwem pakietowej sieci 
transmisji danych (PSTD), który analizuje wstępnie i retrans-
mituje dane przychodzące z dowolnego (SMA) do terminali 
odbiorczych według zaprogramowanej matrycy połączeń ulo
kowanej w (RWM), a sporządzonej przez administratora system 
(A) i przesyłanej poprzez (PSTD) do (RWM). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 316810 (22) 96 10 31 6(51) G09B 29/10 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Chrobak Tadeusz 
(54) Sposób eliminacji punktów w procesie 

numerycznej generalizacji kartograficznej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób eliminacji punktów 

w procesie numerycznej generalizacji kartograficznej dla dowol
nej redukcji skali przy zachowaniu dokładności tworzonej mapy. 

Sposób jest przydatny do redagowania map pochod
nych na bazie mapy podstawowej. Sposób polega na tym, że 
po wyznaczeniu długości jednostkowej ej na mapie tworzonej, 
w pierwszym etapie wybiera się punkty charakterystyczne i na 
generalizowanej łamanej tworzy się segmenty zgodnie z okre
ślonymi zasadami. Następnie w drugim etapie sprawdza się w 
każdym segmencie wartość h w stosunku sumy długości boków 
badanego segmentu łamanej do 2-ej i w zależności od jego 
wartości przeprowadza się etap trzeci generalizacji lub wybiera 
się w segmentach, dla których h=1 nowe punkty charakterysty
czne tworząc nowe segmenty generalizowanej łamanej, w któ
rych wartość ilorazu h równa się zero. Następnie realizuje się 
etap trzeci, który polega na ocenie dokładności łamanej po 
generalizacji poprzez obliczenie błędu położenia punktu na 
mapie tworzonej. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 324187 (22) 96 05 31 6(51) G21B 1/00 
(31)95 467051 (32)95 06 06 (33) US 

96 592712 96 0126 US 
(86) 96 05 31 PCT/US96/07949 
(87) 9612 27 WO96/42085 PCT Gazette nr 56/96 
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(71) BLACKLIGHT POWER INC., Malvern, US 
(72) Mills Randell L., Good William R., Popov 

Arthur L, Phillips Jonathan 
(54) Sposoby i struktury wodoru o obniżonej 

energii 
(57) Ogniwo znamienne tym, że obejmuje: naczynie zdolne 

do utrzymywania próżni lub ciśnienia większego niż atmo
sferyczne, efektywną ilość materiału do wytworzenia gazo
wego katalizatora należącego do pierwiastków przejściowych 
dla katalizowania przejścia atomu wodoru na poziom energety
czny niższy od n=1, gdzie n jest stanem energetycznym elektro-

nu we wspomnianym wolnym atomie wodoru; źródło atomów 
wodoru wfazie gazowej; urządzenie do wytworzenia wspomnia
nego katalizatora należącego do pierwiastków przejściowych z 
wspomnianego materiału; i urządzenie do kontaktowania wspo
mnianego gazowego katalizatora należącego do pierwiastków 
przejściowych ze wspomnianymi atomami wodoru we wspo
mnianym naczyniu w warunkach, w których wspomniane atomy 
wodoru przechodzą na poziom energetyczny niższy n=1 i uwal
niają energię. Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób uzyska
nia energii z atomów wodoru. 

(51 zastrzeżeń) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 318778 (22)97 03 04 6(51) H01H 3/00 
(31) 96 29618378 (32) 96 10 28 (33) DE 
(71) WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH, 

Kaltenkirchen, DE 
(72) Mohr Hubertus, Röder Uwe 

(54) Urządzenie do uruchamiania wyłącznika 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do uruchami-

nia wyłącznika umieszczonego w pojemniku i przeznaczonego 
do wielobiegunowego gniazda wtykowego dostępnego od zew
nątrz. Dostępne od zewnątrz pokrętło (16), wałkiem napędowym 
(15) oddziaływuje na część przełączającą (12) wyłącznika. Służy 
do tego blaszana część przełączająca, w której podłużnym 
otworze osadzona jest część przełączająca (12) wyłącznika (11). 
Rowek (14) krzywki i kołek (24) na wałku (15), powodują ruch 
posuwisto-zwrotny blaszanej części przełączającej, przy obra
caniu wałka (15). Pokrętło przełączające sięga w obszar wtyko
wy gniazda wtykowego. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 324090 (22)96 06 06 6(51) H01J 1/28 
H01J 1/14 
H01J9/04 

H01J 29/04 
H01J 23/04 

(31)95 143127 (32)95 06 09 (33) JP 
(86) 96 06 06 PCT/JP96/01527 
(87) 96 12 27 WO96/42100 PCT Gazette nr 56/96 
(71) KABUSHIKIKAISHA TOSHIBA, 

Kanagawa, JP 
(72) Uda Eiichirou, Nakamura Osamu, 

Matsumoto Sadao, Kobayashi Kazuo, 
Homma Katsuhisa, Higuchi Toshiharu, 

Koyama Kiyomi, Ouchi Yoshiaki, Sudo 
Takashi 

(54) Zestaw katody typu impregnowanego, 
podłoże katodowe stosowane w tym zestawie, 
działo elektronowe wykorzystujące ten 
zestaw oraz lampa elektronowa 
wykorzystująca zestaw katodowy 

(57) Wynalazek dotyczy podłoża katody (3) typu impreg
nowanego które posiada obszar małej porowatości o dużej 
średnicy cząstek i obszar dużej porowatości o małej średnicy 
cząstek, który jest usytuowany po stronie powierzchni emisji 
elektronowej i posiada średnią średnicę cząstek mniejszą niż 
średnia średnica cząstek obszaru małej porowatości o dużej 
średnicy cząstek oraz porowatość większą niż porowatość ob
szaru małej porowatości o dużej średnicy cząstek. Katoda (3) 
typu impregnowanego jest impregnowana substancją emisji 
elektronowej. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 324030 (22) 97 04 17 6(51) H01K1/46 
(31) 96 19616409 (32) 96 04 24 (33) DE 
(86) 97 04 17 PCT/DE97/00771 
(87) 9710 30 WO97/40521 PCT Gazette nr 46/97 
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(71) PATENT-TREUHAND-GESELLSCHAFT 
FÜR ELEKTRISCHE GLÜHLAMPEN 
MBH, Monachium, DE 

(72) Heibig Peter, Steiner Hermann 
(54) Lampa elektryczna 
(57) Przedmiotem wynalazku jest lampa elektryczna, zwła

szcza lampa do pojazdu, z cokołem, który ma obszar przyłą
czający (14) wykonany z materiału elektrycznie izolującego i 
zaopatrzony w przyłącza (15) elektryczne. Wyprowadzone z 
bańki lampy doprowadzenia prądowe (11), w przestrzeni we
wnętrznej (18) obszaru przyłączającego (14), są zespawane z 
wykonanymi w postaci chorągiewek stykowych (15) przyłącza
mi elektrycznymi. W celu gazoszczelnego uszczelniania, cokół 
posiada jeden lub wiele elementów kształtowych (19), wykona
nych z wytrzymałego na ciepło, elastycznego materiału i które 
przylegają z dociskiem do ściany ograniczającej przestrzeń 
wewnętrzną (18) jak również, do doprowadzeń prądowych (11) 
przeprowadzonych przez element lub elementy kształtowe (19). 
Przyleganie z dociskiem wytwarzane jest za pomocą chorągie
wek stykowych (15), które wywierają nacisk na element lub 
elementy kształtowe (19). 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 324022 (22)97 0411 6(51) H01M 2/02 
(31) 96VI 68 (32) 96 04 24 (33) IT 
(86)97 0411 PCT/EP97/01824 
(87) 97 10 30 WO97/40538 PCT Gazette nr 46/97 
(75) Stocchiero Olimpio, Montorso Vicentino, IT 
(54) Obudowa akumulatora ołowiowego 
(57) Wynalazek dotyczy obudowy (1) akumulatora składa

jącej się z: naczynia (2), w którym są zanurzone elementy 
akumulatora; pokrywy (5) połączonej z obwodową krawędzią 
(6) wyznaczającą otwór naczynia (2) oraz co najmniej jednej rury 
addytywnej (9) stanowiącej część naczynia (2), zaopatrzonej w 
jeden otwór umieszczony obok obwodowej krawędzi (6) oraz 
drugi otwór (12) wnikający do wnętrza naczynia umieszczony w 
pobliżu dna (13). Co najmniej jedna rura addytywna (9) umiesz
czona jest na zewnętrz naczynia (2), a wykonuje się ją techniką 

rozdmuchiwania jednocześnie z naczyniem (2), dzięki czemu 
stanowi z nim jedną całość. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 324044 (22)95 0718 6(51) H01R 13/703 
H01H 36/00 

(31) 95 19512334 (32)95 04 01 (33) DE 
(86) 95 07 18 PCT/EP95/02812 
(87) 961010 W096/31924 PCT Gazette nr 45/96 
(71) Bullinger Achim, Koenigsbronn/Zang, DE; 

Fritsch Klaus Dieter, Heidenheim, DE 
(72) Bullinger Achim, Fritsch Klaus Dieter, 

Neidlein Hermann 
(54) Elektromechaniczne urządzenie łączące 
(57) Elektromechaniczne urządzenie łączące ma urządzenie 

łączeniowe (1), łączone ze źródłem prądu za pośrednictwem 
styków (12) do doprowadzania prądu i zawierające magnesy 
łączeniowe (5). Z urządzeniem łączeniowym (1) można łączyć 
urządzenie wyzwalające (2), które jest zaopatrzone w magnesy 
wyzwalające. Magnesy łączeniowe (5) doprowadza się przy tym 
od położenia spoczynkowego do położenia roboczego przeciw 
powrotnej sile zatrzymującej, przy czym wytworzony jest styk 
par styków, a tym samym połączenie elektryczne pomiędzy 
urządzeniem łączeniowym (1), a urządzeniem wyzwalającym 
(2). Magnesy łączeniowe (5) i magnesy wyzwalające są zaopa
trzone w specjalne kodowanie. Pary styków są umieszczone 
przynajmniej w przybliżeniu w obszarze obudowy pomiędzy jej 
środkiem a magnesami łączeniowymi. Dla styku pomiędzy pa
rami styków a stykami do doprowadzania prądu przewidziany 
jest na saniach roboczych mostek elektroprzewodzący (13). 

(14 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 316814 (22) 96 11 04 6(51) H01T15/00 
(71) Instytut Problemów Jądrowych, 

Świerk-Otwock 
(72) Bielik Mirosław, Rybicki Ryszard 

(54) Układ kontroli i identyfikacji przypadkowego 
zapłonu iskierników w generatorach udarów 

(57) Układ zawiera szereg zespołów identycznie zbudowa
nych. W każdym z zespołów rezystor (1) zbocznikowany diodą 
(2) połączony jest z siecią napięcia anodowego Ua, a z drugiej 
strony z pojemnością (Ca) oraz z tyratronem (3), króry ma 
połączenie z pasem Rogowskiego (4) i displayem (5), a także z 
układem wyłączającym. 

(2 zastrzeżenia) 

A1 (21) 324082 (22) 97 04 22 6(51) H02B 1/20 
(31) 96 19616021 (32) 96 04 23 (33) DE 
(86) 97 04 22 PCT/EP97/02035 
(87) 9710 30 WO97/40561 PCT Gazette nr 46/97 
(71) AEG NIEDERSPANNUNGSTECHNIK 

GMBH & CO. KG, Neumünster, DE 
(72) Schlegel Torsten, Heusing Reinhard 

(54) Aparat stykowy w elektrycznych 
urządzeniach instalacyjnych 

(57) Aparat stykowy służy do wtykowego połączenia za po
mocą kołowych lub języczkowych wyprowadzeń (5.1), z których 
każde jest ze swej strony wkładane w kieszeniowy element 
zaciskowy (1) urządzeń instalacyjnych i tam stykane sprężyście. 
Aby pomiędzy wyprowadzeniami (5.1) szyny zbiorczej (5) i 
odpowiednim elementem zaciskowym (1) zapewnione było 
trwałe niezawodne połączenie o niewielkiej oporności stykowj, 
w elemencie zaciskowym (1) umieszczony jest element spręży
sty (3) w kształcie pustego cylindra, za pomocą którego od 
strony obwodu wytwarzania jest siła styku pomiędzy danym 
wyprowadzeniem (5.1) i powierzchnią styku (1.3) elementu za
ciskowego. Element sprężysty (3) ma kształt sprężyny docisko
wej, której zwoje przylegają stosunkowo ciasno do siebie i są 
obciążone promieniowo. Aparat stykowy jest przeznaczony, 
zwłaszcza do elektrycznego przyłączenia bezpieczników insta
lacyjnych i innych szeregowych urządzeń instalacyjnych do 
dostępnych na rynku, wtykowych szyn zbiorczych. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 316859 (22) 96 11 05 6(51) H02G 5/00 
(71) Hołoga Zygmunt, Katowice 
(72) Hołoga Zygmunt, Trzesioch Ryszard 

(54) Szynoprzewód elektroenergetyczny 
(57) Szynoprzewód (1) znajdujący się częściowo w ziemi 

(15), ma korzystnie trójnik (2), kolanka (3), izolator gradziowy (4) 
i obudowę z tworzywa sztucznego, zaś w części napowietrznej 
szynoprzewód (1) ma osłonę metalową, korzystnie trójpalcową 
(22) zakończoną znanymi izolatorami przepustowymi i ułożony 
jest na konstrukcji wsporczej (7). Przekroje szyn prądowych 
rurowych faz szynoprzewodu trójfazowego mają korzystnie 
kształt owalu Cassini'ego. Izolator wsporczy szynoprzewodu (1) 
prądu trójfazowego ma korzystnie kształt banana, a jego krzy
wizna tworzy obrys lemniskaty Bernoulliego, zaś dla prądu 
jednofazowego ma korzystnie kształt lemniskaty Bernoulliego, 
przy czym na szczycie znajduje się wkładka ślizgowa, a u 
podstawy trzpień z elektrodą sterująco-dociskającą. 

(7zastrzeżeń) 

A1(21) 322864 (22)9710 28 6(51) H02G 7/05 
(31) 96 19645001 (32) 96 10 30 (33) DE 
(71) ABB Research Ltd., Zurich, CH 
(72) Böhme Helmut, Fitterer Gerd, Paschen Rolf, 

Smailus Bernd 
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(54) Linia napowietrzna do przesyłania energii 
elektrycznej 

(57) Rozwiązanie dotyczy linii napowietrznej do przesyłania 
energii elektrycznej, z dodatkową pętlą kompensacyjną obej
mującą co najmniej jeden przewód fazowy. Pętla kompensacyj
na (1) zasilana jest za pomocą napięcia czynnego prądem 
kompensacyjnym (Ikomp), którego położenie fazowe i amplituda 
tak są dobrane w stosunku do położenia fazowego prądu fazo
wego płynącego w przewodzie fazowym (L1, L2, L3), że wytwo
rzony przez to strumień magnetyczny przeciwdziała 
strumieniowi magnetycznemu wytworzonemu przez prąd fazo
wy. Korzystnie napięcie czynne wytwarza się za pomocą pętli 
dodatkowej (2), która obejmuje co najmniej jeden przewód 
fazowy (L1, L2, L3) i połączona jest z pętlą kompensacyjną (1) 
tak, że dzieli linię napowietrzną na co najmniej dwa odcinki 
główne, mianowicie odcinek z pętlą kompensacyjną (1) i co 
najmniej jeden odcinek z pętlą dodatkową (2). 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 322865 (22)9710 28 6(51) H02G 7/05 
(31) 96 19645002 (32) 9610 30 (33) DE 
(71) ABB Research Ltd., Zurich, CH 
(72) Paschen Rolf, Fitterer Gerd, Böhme Helmut, 

Gräber Norbert 
(54) Linia napowietrzna do przesyłania energii 

elektrycznej 
(57) Rozwiązanie dotyczy linii napowietrznej do przesyłania 

energii elektrycznej, z co najmniej jedną dodatkową pętlą kom
pensacyjną (1), przy czym przynajmniej jeden przewód (7) tej 
pętli umieszczony jest równolegle i w pobliżu najbliższego ziemi 
przewodu fazowego. Pętla kompensacyjna (1) zasilana jest 
prądem kompensacyjnym, którego położenie fazowe i amplitu
da tak są dobrane do położenia fazowego i amplitudy prądu 
fazowego płynącego w przewodzie fazowym (LI, L2, L3), że 
tworzący się przy tym strumień magnetyczny przeciwdziała 
strumieniowi magnetycznemu wytworzonemu przez prąd fazo
wy i redukuje przez to indukcję magnetyczną. Prąd kompensa
cyjny wytwarzany jest w źródle prądu (3) regulowanym pod 
względem wielkości i położenia fazowego, które to źródło stero
wane jest przez urządzenie regulacyjne (5), połączone z urzą
dzeniem pomiarowym (6) pola magnetycznego dla ustalenia 
wielkości pola magnetycznego pod linią napowietrzną. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 321670 (22) 97 08 19 6(51) H02G 15/08 
H01R 9/00 

(31) 96 964368 (32)9610 30 (33) FI 
(71) Oy Sekko Ab, Porvoo, FI 
(72) Kokkonen Markku, Teirikangas Hannu, 

Soderhokn Henrik, Antikainen Tuomas 

(54) Mufa lub złączka do połączenia przewodów 
średniego napięcia 

(57) Przedmiotem wynalazku jest mufa lub złączka do połą
czenia przewodów średniego napięcia mająca obudowę (1) z 
wewnętrznymi komorami (10), mającymi stożkowy kształt i mie
szczącymi wieloklinowe zaciski (2) połączone z dociskowymi 
tulejami (3). Wieloklinowy zacisk (2) ma przestrzeń (8) wyzna
czoną przez segmenty wieloklinowego zacisku w której umiesz
cza się i zaciska końcówkę kabla. Dociskowa tuleja (3) ma 
osiowy otwór (9) mający wspólną oś z przestrzenią (8) wyzna
czoną przez segmenty wieloklinowego zacisku (2). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 324043 (22)96 0517 6(51) H02J 1/00 
(31) 95 446968 (32) 95 05 22 (33) US 
(86) 960517 PCT/US96/07237 
(87) 96 11 28 WO96/37940 PCT Gazette nr 52/96 
(71) TARGET-HI-TECH ELECTRONICS 

LTD., Netanya, IL 
(72) Yair David 

(54) Urządzenie do równomiernego obciążenia 
trójfazowej sieci elektrycznej oraz sposób 
równomiernego obciążenia trójfazowej sieci 
elektrycznej 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie (10) połączone 
na wejściu z trzema fazami (01,02,03) sieci elektrycznej, a na 
wyjściu z obwodami odgałęźnymi (1,2, 3,4,5). Wartość prądu, 
płynącego przez fazy (01 , 02, 03) i przez obwody odgałęźne 
(1,2,3,4,5) jest mierzona przez mierniki prądu (16,18,20) oraz 
(42, 44, 46, 48, 50) i jest kontrolowana przez procesor (12). 
Każdemu obwodowi odgałęźnemu (1,2,3,4,5) jest przyporząd
kowany wielobiegunowy przełącznik (22, 24, 26, 28, 30) oraz 
obwód przerwań (14). Przełącznik łączy lub odłącza każdy z 
obwodów odgałęźnych od każdej fazy sieci. Procesor (12) kon
troluje w sposób cykliczny wartości prądu płynnego przez fazy 
(01, 02 , 03) i przez obwody odgałęźne (1, 2, 3, 4, 5) i na tej 
podstawie powoduje wyrównanie obciążenia każdej z faz sieci. 
Odmiana urządzenia składa się z sumatora połączonego na 
wejściu z trzema fazami (01, 02 , 03) sieci elektrycznej, o 
prądzie wyjściowym będącym sumą prądów każdej fazy, z 
prostownika, połączonego na wejściu z sumatorem, dającym na 
wyjściu sygnał napięcia stałego oraz z generatora napięcia 
zmiennego, połączonego na wyjściu z obwodem odgałęźnym 
(1,2, 3,4, 5). Sygnał wyjściowy z generatora napięcia zmienne
go jest jednofazowy. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 316861 (22) 96 11 05 6(51) H02J 7/00 
(75) Solopa Waldemar, Przedkowice 
(54) Sposób wyzwalania tyrystora i urządzenie do 

ładowania akumulatorów oparte na tym 
sposobie 

(57) Opisywane urządzenie jest przeznaczone do ładowania 
akumulatorów niklowo-cynkowych, o konstrukcji zbliżonej do 
typu rozwiniętego we francuskiej firmie "Sorapec". Zasadniczą 
część urządzenia pokazanego na rysunku stanowi tyrystor pra
cujący w systemie jednopołówkowego prostowania. Układ 
wyzwalania tyrystora jest sprzężony indukcyjnie z prądem zasi
lającym. W układzie wyzwalania dochodzi do wyizolowania 
impulsu odpowiadającego fazie spadku dodatniego półokresu 
napięcia sieci (półokresu odpowiadającego kierunkowi przewo
dzenia tyrystora). Tak wyizolowany impuls jest podawany na 
elektrodę sterującą tyrystora. Urządzenie generuje krótkie (ok. 
0,5 ms) impulsy prądowe, powodujące, że cynk osadzający się 
na kolektorach prądowych anod ma postać zwartej, wytrzymałej 
mechanicznie warstwy. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 322863 (22) 97 10 28 6(51) H02K 9/06 
(31) 96 738190 (32) 9610 28 (33) US 
(71) Ametek, Inc, Kent, US 
(72) Gilliland Michael L, Shawcross James P., 

Ciccarelli Robert A 
(54) Przelotowy zespół silnika 
(57) Końcowa konsola (14) wentylatora (15) do zespołu we

ntylatora (15), napędzanego przez silnik, jest zaopatrzona w 
zbiór krzywoliniowych, zwężających się kanałów powietrznych. 
Każdy kanał powietrzny zawiera otwór przelotowy tak usytuowa
ny, aby powietrze, poruszane przez obracający się zespół we
ntylatora (15), było kierowane przez kanały powietrzne i otwory 
przelotowe. Szkielet zespołu silnika (12) jest zamocowany do 
jednej strony konsoli końcowej (14) tak, aby wał (16) silnika 
przechodził przez otwór na wał w konsoli końcowej (14). Obra
cający się zespół wentylatora (15) jest zamocowany do wału (16) 
silnika obok przeciwnej strony konsoli końcowej (14). Zadaniem 
elementu osłaniającego (19) jest osłanianie zespołu wentylatora 
(15) dla skierowania przepływu powietrza przez kanały powie
trzne. Przegroda została umieszczona pomiędzy wentylatorem 
(15), a konsolą (14). Znajduje się w niej zbiór krzywoliniowych 
muszli, które się łączą z kanałami powietrznymi. Efektywna 
szczelina przelotowa jest wytwarzana pomiędzy muszlami w 
przegrodzie, a pochyłymi, zwężającymi się powierzchniami (28) 
kanałów w konsoli (14), więc rozmiar efektywnej szczeliny prze
lotowej może być regulowany tylko przez zmianę przegrody, dla 
optymalizacji parametrów przepływu i ciśnienia w wentylatorze 
(15) dla konkretnego rozmiaru silnika. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 324036 (22)96 0607 6(51) H04B 7/185 
H04B 7/216 

(31)95 488213 (32)95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 07 PCT/US96/10230 
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(87) 96 12 19 W096/41429 PCT Gazette nr 55/96 
(71) INTERNATIONAL MULTI-MEDIA 

CORPORATION, Narberth, US 
(72) Seligsohn Sherwin I., Seligsohn Scott 
(54) Sub-orientalny, wysoko-zawieszony system 

telekomunikacyjny o dużej sprawności 
(57) Bezprzewodowy system (10) telekomunikacyjny obej

muje szereg węzłów telekomunikacyjnych (28), wyposażonych 
w odbiorniki i nadajniki, lokowanych na płaszczyźnie sub-orbi-
talnej. Sygnałami telekomunikacyjnymi są szerokopasmowe 
cyfrowe sygnały radiowe, modulowane techniką kodowego roz
szerzenia widma z dzieleniem wielokrotności dostępu. Odbior
niki są zaopatrzone w szereg anten odbierających stosunkowo 
słabe sygnały telekomunikacyjne, które to anteny wykorzystują 
przetwarzanie przestrzenne w celu zloklizowania źródła tych 
sygnałów tak, by zapewnić bez zakłóceń maksymalne wykorzy
stanie widma przez sygnały telekomunikacyjne. 

(38 zastrzeżeń) 

A1(21) 324262 (22) 96 06 26 6(51) H04H 1/00 
(31) 95 19523414 (32)95 06 28 (33) DE 

96 19605381 96 0214 DE 
(86) 96 06 26 PCT/DE96/01124 
(87) 97 0116 WO97/01894 PCT Gazette nr 04/97 
(71) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn, DE 
(72) Andress Ralph Petersen, Huberty Manfred, 

Stampe Thomas 
(54) Sposób modulacji i układ modulacji do 

przenoszenia sygnałów danych 
(57) Źródłem danych (dla przesyłania na falach długich z 

jedną wstęgą boczną sygnału RDS (SSB-RDS) jest koder RDS 
nadający się do modulacji QDSB z częstotliwością nośną lub 
bez częstotliwości nośnej. Sygnał RDS-SSB ze szczątkową czę
stotliwością nośną jest wytwarzany metodą filtrowania i przemie
niany do częstotliwości nadawania przez mieszanie. Fala nośna 
informacji dla ruchu drogowego, która może być doprowadzona 
do kodera RDS, może być zatem wykorzystywana jako szcząt
kowa częstotliwość nośna. Znany odbiornik szerokopasmowy z 
demodulatorem synchronicznym jest używany do odbierania 
tego sygnału SSB-RDS. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 324080 (22)96 0603 6(51) H04L 5/02 
(31) 95 485460 (32)95 06 07 (33) US 
(86) 96 06 03 PCT/US96/08919 
(87) 961219 W096/41442 PCT Gazette nr 55/96 

(71) RAYCHEM CORPORATION, Menlo 
Park, US 

(72) Balatoni Nicholas A. 
(54) Zwielokrotnianie na linii dwuprzewodowej 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie do 

nadawania i odbioru sygnałów odpowiadającym co najmniej 
czterem liniom telefonicznym pomiędzy siedzibą (102) opera
tora usług telefonicznych, a siedzibą abonenta poprzez poje
dynczą linię (104) dwuprzewodową. Co najmniej cztery źródła 
sygnałów wyprowadzają co najmniej cztery sygnały do urządze
nia końcowego w centrali telefonicznej lub karty liniowej w 
siedzibie (102) operatora usług telefonicznych. Karta liniowa 
otrzymuje i przekształca co najmniej cztery sygnały w zwielo
krotniony sygnał binarny o przepływności 288 kbřtów/s i prze
kształca ten zwielokrotniony sygnał na sygnał 2B1Q lub 4B3T w 
celu nadania do siedziby abonenta poprzez pojedynczą linię 
(102) dwuprzewodową do zdalnego terminala (106). 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 324266 (22)97 0416 6(51) H04L 9/06 
(31) 96 639457 (32) 96 04 29 (33) US 
(86) 970416 PCT/US97/06161 
(87) 97 1106 W097/41661 PCT Gazette nr 47/97 
(71) MOTOROLA INC., Schaumburg, US 
(72) Dorenbos David 
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(54) Zastosowanie serwera szyfrującego do 
szyfrowania informacji 

(57) Serwer szyfrowania otrzymuje pierwszy szyfrowany ko
munikat (105) i deszyfruje szyfrowany komunikat przy użyciu 
pierwszego klucza, uzyskując deszyfrowany komunikat za
wierający drugi szyfrowany komunikat identyfikator nadawcy 
pierwszego szyfrowanego komunikatu oraz identyfikator pier
wszego odbiorcy. Drugi szyfrowany komunikat, identyfikator 
nadawcy oraz identyfikator pierwszego odbiorcy są określane 
z deszyfrowanego komunikatu. Drugi szyfrowany komunikat 
oraz identyfikator nadawcy są szyfrowane przy użyciu drugie
go klucza i uzyskuje się trzeci szyfrowany komunikat (109). 
Trzeci szyfrowany komunikat (109) jest wysłany do pierwszego 
odbiorcy. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 324027 (22) 97 04 11 6(51) H04L12/00 
(31) 96 631540 (32) 96 0412 (33) US 
(86)97 0411 PCT/US97/06073 
(87) 97 10 23 W097/39549 PCT Gazette nr 45/97 
(71) NETCO COMMUNICATIONS 

CORPORATION, Bloomington, US 
(72) Driscoll Edward J.III, Witters Allen L., Kath 

Gene A., Petersen Richard A 
(54) Sposób przenoszenia danych pomiędzy 

wieloma oddalonymi od siebie geograficznie 
miejscami nadawcy i odbiorcy 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób elektronicznego 
przenoszenia dużych bloków danych pomiędzy geograficznie 
odległymi miejscami przez wprowadzanie danych nadawcy (16) 
do lokalnego węzła (12) sieci usługodawcy, zaznaczanie tych 
danych za pomocą elektronicznej faktury, przesyłanie tych da
nych poprzez szybką sieć usługodawcy do węzła (12) drugiego 
rzędu, który jest lokalny dla miejsca geograficznego odbiorcy 
(16) oraz wprowadzanie danych z tego węzła (12) drugiego 
rzędu do sieci odbiorcy. Kopie archiwalne przesyłanych danych 
mogą być utrzymywane w dwóch geograficznie odległych miej

scach, takich jak węzeł (12) główny i węzeł (12) drugiego rzędu 
w sieci usługodawcy. Całkowita liczba łączy sieciowych może 
być zmniejszona z zachowaniem minimalnej liczby alternatyw
nych łączy w celu zapewnienia dostarczenia danych w razie 
uszkodzenia łącza sieciowego. Na danych mogą być przepro
wadzane usługi zwiększające wartość albo przed, albo po ich 
przesłaniu pomiędzy węzłem głównym a węzłem drugiego rzę
du. 

(43 zastrzeżenia) 

A1(21) 324260 (22) 96 06 19 6(51) H05B 6/06 
H02M 7/42 

(31) 95 95110354 (32) 95 06 21 (33) RU 
(86) 960619 PCT/RU96/00164 
(87) 97 0109 WO97/01261 PCT Gazette nr 03/97 
(75) Pereyaslavsky Vasily Grigorievich, Kazan, 

RU 
(54) Nagrzewnica indukcyjna 
(57) Niniejszy wynalazek zawiera: sterujący przetwornik (1), 

składający się z generatora sterującego (2), wzmacniacza (3) 
mocy, sekcji (4) prądowych przełączników i obwodu (5) cewki 
indukcyjnej, a także sekcję (6) zasialnia, pierwotne źródło (7) 
energii elektrycznej, rozdzielającą pojemność (8), pierwszy 
wysokonapięciowy dzielnik (9), sekcję (10) kontroli napięcia 
kolektorów prądowych przełączników, sekcję (11) blokady gen
eratora, czujnik (12) określenia obecności nagrzewanego obie
ktu, sekcję (13) dostrojenia częstotliwości generatora, sekcję 
(14) ograniczenia mocy, drugi wysokonapięciowy dzielnik (15), 
sekcję (16) określania poziomu pulsacji, sekcję (17) rozru
chową, czujnik (18) temperatury, sekcję (19) dźwiękowej 
sygnalizacji, sekcję (20) kontroli mocy, czujnik (21) temperatu
ry obciążenia. Sekcja (20) kontroli mocy zawiera regulator (22) 
mocy. Czujnik (21) temperatury obciążenia zawiera regulator 
(23) temperatury. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 322939 (22) 97 10 31 6(51) H05B 39/02 
(31) 96 19645184 (32) 96 11 02 (33) DE 
(71) ABB Patent GmbH, Mannheim, DE 

(72) Rosch Rainer, Zapp Robert 

(54) Urządzenie włączające do oświetlenia klatek 
schodowych i czujnik ruchu do niego 

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia włączającego do 
oświetlenia klatek schodowych z pojedynczymi odcinkami 
schodów, do których są przyporządkowane lampy i przyrządy 
włączające, przy czym przyrządy włączające współpracują z 
czujnikami ruchu (38, 39, 40), które nadzorują co najmniej 
pojedynczy odcinek schodów (30, 31) i włączają prąd roboczy 
do zasilania lamp, przyporządkowanych do tego odcinka oraz 
czujnika ruchu, z układem optycznym, z co najmniej jednym 
czujnikiem i członem łączącym, przynależącym do tego czujni
ka, do przyłączenia do urządzenia włączającego do oświetlenia 
klatek schodowych, w którym układ optyczny jest rozdzielony 
na dwa oddzielne obszary wykrywania, którym jest przyporząd
kowany czujnik z przynależnym członem łączącym. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 324113 (22) 97 03 17 6(51) H05B 41/29 
(31) 96 96201035 (32) 96 04 18 (33) EP 
(86) 97 0317 PCT/IB97/00260 
(87) 9710 23 WO97/39605 PCT Gazette nr 45/97 
((71) PHILIPS ELECTRONICS N.V., Eindhoven, 

NL 
(72) Deurloo Oscar Jan, Lammers Francisais 

Hubertus Theodorus 
(54) Układ do zapłonu i uruchamiania 

wysokociśnieniowych lamp wyładowczych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do zapłonu i urucha

miania wysokociśnieniowych lamp wyładowczych, zaopatrzony 
w zaciski (1) wejściowe do dołączenia źródła zasilającego, za
ciski (2) wyjściowe do dołączenia lampy (3), środek (II) komuta
cyjny do uruchamiania lampy przy jej napięciu nominalnym 
podczas pracy ustalonej i do generowania napięcia otwarcia na 
zaciskach wyjściowych przed zapłonem lampy, środsk zapło
nowy do wytwarzania impulsu napięcia zapłonowego, kiedy 
napięcie na zaciskach wyjściowych osiąga wartość napięcia 
progowego i układ sterowania środka komutacyjnego. Układ 
charakteryzuje się tym, że układ sterowania środka (II) komuta
cyjnego zawiera środki do ograniczania napięcia na zaciskach 
wyjściowych do pewnej wartości. 

(1 zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 105505 (22) 96 10 28 6(51) A01D 34/73 
(75) Stolarski Antoni, Białystok 
(54) Zespół talerza roboczego i trzymaka 

nożowego kosiarki rotacyjnej 
(57) Zespół talerza roboczego i trzymaka nożowego kosiarki 

rotacyjnej charakteryzuje się tym, że otwory połączeniowe (A) 
talerza roboczego (1) i odpowiadające im otwory (B) trzymaka 
nożowego (2) posiadają kształt wielokąta, korzystnie czwo
rokąta. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105507 (22) 96 10 28 6(51) A01D 34/73 
(75) Stolarski Antoni, Białystok 
(54) Układ osadzenia wałka tarczy tnącej kosiarki 
(57) Układ osadzenia wałka tarczy tnącej kosiarki charakte

ryzuje się tym, że korpus osłonowy (1) w kształcie rury posiada 
z jednego końca kielichowe rozwalcowanie otworu wewnętrzne
go (2), a przeciwnym końcem jest trwale połączony z belką 
nośną (4) kosiarki. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105506 (22) 96 10 28 6(51) A01D 34/82 
(75) Stolarski Antoni, Białystok 
(54) Zespół korpusu i osłony kosiarki rotacyjnej, 

dolnonapędowej 
(57) Zespół korpusu i osłony kosiarki rotacyjnej, dolnonapę

dowej charakteryzuje się tym, że korpus (1) w przekroju poprze
cznym posiada kształt zbliżony do ułożonej poziomo dużej, 
spłaszczonej litery (P), przy czym wzdłuż bocznej, zaokrąglonej 
ścianki korpus (1) posiada wsporniki (2), do których umocowa
na jest z jednej strony elementami złącznymi (3) płoza ślizgowa 
(4), a z drugiej strony płoza (4) umocowana jest od dołu do 
Iistwowego występu korpusu (1) elementem złącznym (7), łącz
nie z leżącą na górnej stronie występu piastą (5) koła (6). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 105518 (22) 96 10 30 6(51) A41D 13/02 
(75) Urbanowski Sławomir, Bydgoszcz; 

Rutkowski Lech, Bydgoszcz 
(54) Jednorazowy kombinezon ochronny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest jednorazowy 

kombinezon ochronny, przeznaczony do stosowania przy 
udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, głównie 
drogowych, który może być elementem wyposażenia apteczek 
samochodowych. Jednorazowy kombinezonem ochronny cha
rakteryzuje się tym, że rękawy (10) ukształtowane są na końcach 
w formie rękawic pięciopalcowych, zaś przy wycięciu szyjnym 
znajduje się kaptur (6), mający kształt dopasowany do twarzy. 
W części twarzowej kaptura (6), pośrodku, jest umieszczony 
szeroki ekran oczny (7), zaś poniżej maska (8) z włókniny 
przepuszczającej powietrze. Krawędź tylna kaptura (6) zawiera 
gumkę ściągającą (9). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107309 (22) 97 11 20 6(51) A41F1/00 
(75) Olszewski Leszek, Kraków 

(54) Klamra 
(57) Element ryglowy wyposażony jest w płytkę zaczepową, 

która od spodu ma zaczep, umieszczony rozłącznie w otworze 
zaczepowym paska, a od czoła ma rygiel w postaci trzonu (7), 
który przechodzi w poszerzony obustronnie i zakończony ostro 
grot (8). Umieszczony w obudowie elementu zamkowego układ 
zamkowy ma dwie, usytuowane równolegle i przesuwne wzglę
dem siebie, płytki zamkowe (17), zaopatrzone w przyciski (18), 
wystające przez boczne otwory przyciskowe na zewnątrz obu
dowy. Płytki zamkowe (17) mają pokrywające się otwory gniaz
dowe (19) z umieszczoną w nich sprężyną śrubową (20). Płytki 
zamkowe (17) mają od strony otworu ryglowego, znajdującego 
się w ścianie czołowej obudowy, prostopadłe występy zaczepo
we (22), które w pozycji zwolnienia sprężyny śrubowej (20) i 
połączenie elementu ryglowego z elementem zamkowym za
chodzą na odcinku trzonu (7) za występ grota (8) rygla. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105559 (22) 96 11 08 6(51) A47B 87/00 
A47D 11/00 

(75) Czupinka Piotr, Łódź 
(54) Segment meblowy 
(57) Segment meblowy, przeznaczony szczególnie do 

pomieszczeń, w których przebywają dzieci, stanowi poziomo 
usytuowana płyta (1), w kształcie równoramiennego trapezu o 
zaokrąglonych narożach, w którym długość mniejszej podstawy 
jest równa długości większej podstawy pomniejszonej o dłu
gość boku, wsparta na czterech pionowych prętach (2) złączo
nych z nią trwale w pobliżu jej naroży. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 106445 (22) 97 04 29 6(51) A61B 1/24 
A61B 13/00 

(23) 96 11 07 REHABILITACJA 
(75) Mieżyński Andrzej, Suchy Las; Mieżyński 

Bogdan, Szczecin; Taranda Maciej, Szczecin; 
Wielopolski Paweł, Szczecin 

(54) Szpatułka laryngologiczna 
(57) Szpatułka laryngologiczna (1) posiada profilowany 

podłużny kształt rozszerzający się w kierunku zakończeń (2) i 
(3) dwustronnie odchylonych w przeciwnych kierunkach, przy 
czym odchylenia (2) i (3) są o różnej wielkości i posiadają 

' częściowe szorstkie zmatowienia po wklęsłej stronie zakończeń 
szpatułki. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105541 (22) 96 11 05 6(51) A61F 5/48 
A61F6/08 

((71) Herbich Michael Sp. z o.o. joint venture, 
Zielona Góra 

((72) Herbich Michael 
(54) Wzmocniony krążek pochwowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wzmocniony 

krążek pochwowy do podtrzymywania macicy kobiecej w 
przypadku jej tyłozgięcia i występowania nietrzymania moczu. 
Wzmocniony krążek pochwowy ma postać torusa, wykonanego 
z niesprężystego metalowego rdzenia (1) o przekroju kołowym, 
opasanego ochronnym płaszczem (2) i otoczonego wraz z nim 
współosiową powłoką (3) z elastycznego, fizjologicznie obojęt
nego tworzywa sztucznego. Jako tworzywo powłoki (3) stosuje 
się kauczuk silikonowy. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105542 (22) 96 11 05 6(51) A61F 5/48 
A61F6/08 

(71) Herbich Michael Sp. z o.o. joint venture, 
Zielona Góra 

(72) Herbich Michael 
(54) Sprężysty krążek pochwowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest sprężysty krążek 

pochwowy, stosowany do podtrzymywania macicy kobiecej w 
przypadku jej tyłozgięcia, a także przy występowaniu objawów 
nietrzymania moczu. 

Sprężysty krążek pochwowy ma postać torusa, wykona
nego z rdzenia (1) ze zwiniętej w okrąg płaskiej sprężyny, 
opasanego płaszczem ochronnym (2) i otoczonego wraz z nim 
współosiową powłoką (3) z elastycznego, fizjologicznie obojęt
nego tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni. Jako tworzy
wo powłoki (3) stosuje się kauczuk silikonowy. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105544 (22) 96 11 05 6(51) A61F 5/48 
A61F6/08 

((71) Herbich Michael Sp. z o.o. joint venture, 
Zielona Góra 

((72) Herbich Michael 
(54) Pierścieniowy krążek pochwowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pierścieniowy krą

żek pochwowy, przeznaczony do podtrzymywania cewki mo
czowej u kobiet z obniżoną macicą. 

Pierścieniowy krążek pochwowy ma postać torusa, wy
konanego z rdzenia (1) ze zwiniętej w okrąg płaskiej sprężyny, 
opasanego ochronnym płaszczem (2) i wraz z nim otoczonego 
współosiową powłoką (3). Krążek zaopatrzony jest na obwodzie 
w miejscowe, elipsoidalne zgrubienie (4), przesunięte na zew
nątrz w stosunku do osi rdzenia (1). Zarówno powłoka (3), jak i 
zgrubienie (4), wykonane są z elastycznego, fizjologicznie 
obojętnego tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni. 
Jako tworzywo powłoki (3) i zgrubienia (4) stosuje się kauczuk 
silikonowy. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105545 (22)961105 6(51) A61F 5/48 
A61F6/08 

(71) Herbich Michael Sp. z o.o. joint venture, 
Zielona Góra 

(72) Herbich Michael 
(54) Krążek pochwowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest krążek pochwowy 

do podtrzymywania obniżonej macicy i pochwy kobiety. Krążek 
pochwowy ma postać torusa (1), wykonanego z elastycznego, 
fizjologicznie obojętnego tworzywa sztucznego o gładkiej po
wierzchni. Jako tworzywo sztuczne stosuje się kauczuk silikono
wy. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105546 (22) 96 11 05 6(51) A61F 5/48 
A61F6/08 

(71) Herbich Michael Sp. z o.o. joint venture, 
Zielona Góra 

(72) Herbich Michael 
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(54) Kołnierzowo-kapturkowy krążek pochwowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kołnierzowo -kap-

turkowy krążek pochwowy, przeznaczony do podtrzymywania 
obniżonej macicy i pochwy kobiety. Kołnierzowo-kapturkowy 
krążek pochwowy ma postać miseczki (1) z osiowym otworem 
(2) w dnie i z usytuowanym miejscowo na obrzeżu miseczki 
zgrubieniem (3). Zgrubienie (3) ma kształt zbliżony do prosto
padłościanu o zaokrąglonych krawędziach i jest przesunięte na 
zewnątrz w stosunku do osi obrzeża miseczki (1). Zarówno 
miseczka (1), jak i zgrubienie (3), wykonane są z elastycznego, 
fizjologicznie obojętnego tworzywa sztucznego o gładkiej po
wierzchni. Jako tworzywo stosuje się kauczuk silikonowy. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105543 (22) 96 11 05 6(51) A61F 6/08 
((71) Herbich Michael Sp. z o.o. joint venture, 

Zielona Góra 
((72) Herbich Michael 
(54) Kołnierzowy krążek pochwowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kołnierzowy krą

żek pochwowy, przeznaczony do zapobiegania niewydolności 
szyjki macicy u kobiet w ciąży. Kołnierzowy krążek pochwowy 
ma postać zbliżoną do miseczki (1) z osiowym otworem (2) w 
dnie, wykonanej z elastycznego, fizjologicznie obojętnego two
rzywa sztucznego o gładkiej powierzchni. Jako tworzywo mise
czki stosuje się kauczuk silikonowy. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105547 (22) 96 11 05 6(51) A61F6/08 
(71) Herbich Michael Sp. z o.o. joint venture, 

Zielona Góra 
(72) Herbich Michael 

(54) Talerzowy krążek pochwowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest talerzowy krążek 

pochwowy, stosowany w ginekologii przy lekkich obniżeniach 
macicy i pochwy. 

Krążek ma kształt cylindrycznej pokrywki z podstawą i 
prostopadłą do niej obwodową ścianą (3) o zaokrąglonych 
krawędziach. W podstawie wykonane są: centralny, przelotowy 
otwór (2) i przelotowe otwory (4). Krążek wykonany jest z elasty
cznego, fizjologicznie obojętnego tworzywa sztucznego o gład
kiej powierzchni. Jako tworzywo stosuje się kauczuk silikonowy. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105548 (22)961105 6(51) A61F 6/08 
(71) Herbich Michael Sp. z o.o. joint venture, 

Zielona Góra 
(72) Herbich Michael 

(54) Grzybkowy krążek pochwowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest grzybkowy krążek 

pochwowy, stosowany w ginekologii przy znacznych obniże
niach macicy i pochwy, prowadzący do ich wypadania. Krążek 
ma postać obrotowej bryły, zbliżonej kształtem do grzyba o 
wklęsłym kapeluszu (1) i trzonie (2), zakończonym zaokrąglo
nym zgrubieniem (3). W kapeluszu (1) wykonane są skośne, 
przelotowe otwory (4). Krążek wykonany jest z elastycznego, 
fizjologicznie obojętnego tworzywa sztucznego o gładkiej po
wierzchni. Jako tworzywo stosuje się kauczuk silikonowy. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 107292 (22) 97 1119 6(51) A61H 7/00 
(75) Dwojak Antoni, Andrychów 
(54) Przyrząd do masażu 
(57) Wzór użytkowy dotyczy przyrządu do masażu, zwłasz

cza do masażu stóp. 
Przyrząd składa się z rękojeści (1) o dowolnej długości, 

zakończonej głowicą (2), w której osadzone są kołki (3, 4, 5) o 
niejednakowym kształcie, służące do indywidualnego masażu 
poszczególnych receptorów. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 107293 (22)971119 6(51) A61H 7/00 
(75) Dwojak Antoni, Andrychów 
(54) Przyrząd do masażu 
(57) Wzór użytkowy dotyczy przyrządu do masażu, zwłasz

cza do masażu palców u rąk i nóg. Przyrząd składa się z dwóch 
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jednakowych rękojeści (1), połączonych na jednym końcu prę
tem (2) z materiału sprężystego. Obydwie rękojeści (1) zawierają 
uchwyt (3), przechodzący poprzez przewężenie (4) w roboczą 
część (5), która ma kształt stożka ściętego. Dodatkowo rękojeść 
(1) zawiera zgrubienie (7), a skierowane do siebie powierzchnie 
(8, 9) uchwytów (3) i zgrubień (7) są płaskie. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 105549 (22)961106 6(51) A63B 21/055 
A63B 23/02 

(75) Głaz Roman, Nowa Ruda 
(54) Przyrząd do ćwiczenia mięśni brzucha 
(57) Przyrząd składa się z dwóch uchwytów rurowych (pra

wego (1) i lewego (2)), które połączone są ze sobą za pomocą 
łącznika (3), pełniącego również funkcję prowadzenia wysięgni
ka rurowego (7). Wysięgnik rurowy (7) zakończony jest od góry 
prowadzeniem naciągu gumowego (6), którego zadaniem jest 
stabilizacja położenia naciągu w trakcie ćwiczenia. Naciąg gu
mowy (4) zakończony jest z obu stron uchwytami (5), które 
zaczepione są z lewej i prawej strony uchwytów rurowych. Od 
dołu wysięgnik rurowy (7) zakończony jest nasadką uciskową 
(8), która bezpośrednio uciska na mięśnie brzucha ćwiczącego. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105848 (22)9612 30 6(51) A63B 22/06 
A63B 69/16 

(23) 96 11 07 REHABILITACJA 
(75) Dec Jan, Cigacice 
(54) Przyrząd gimnastyczny 
(57) Wzór użytkowy dotyczy przyrządu gimnastycznego z 

mocowanym do ramy układem dźwigni, uchwytem i siedzi
skiem. Mocowana na dwóch równoległych, satbilizujących po
przeczkach (1,2) rama składa się z płaskiej belki (3) z przednim, 
podniesionym w stosunku do poziomu, końcem, połączonym z 
dwiema połączonymi ze sobą równoległymi, ukośnymi belkami 
(4, 5). Belki (4, 5) przymocowane są górnymi końcami do 
pionowych łączników (6,7), łączących płaską belkę (3) z pozio
mą półką (8). Do dolnych części pionowych łączników (6, 7) 
przegubowo przymocowane są dwie równoległe, łamane listwy 
(9, 10), zakończone osadzonym na nich siedziskiem (11). Do 
listew (9, 10) przegubowo mocowany jest drążek (13), zakoń
czony jezdnym kółkiem (14), przemieszczającym się po płaskiej 
belce (3) ramy i połączony w środkowej części z przegubowo 
mocowanym końcem łącznika (15), usytuowanego pomiędzy 
drążkiem (13) i kolumną (16), wyposażoną w poprzeczny 
uchwyt (17). Uchwyt (17) połączony jest poprzez cięgło (18) z 
układem napędu nożnego, połączonym przegubowo z poziomą 
półką (8) i wyposażonym w poziome oparcia (22) dla nóg oraz 
w obrotowo zamocowane pedały (23). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 107316 (22) 97 11 21 6(51) A63H 33/18 
(75) Jeske Krzysztof, Przeźmierowo 
(54) Zabawka-skoczek 
(57) Zabawka • skoczek, wykonana z gumy, charakteryzuje 

się tym, że jej korpus (1) w stanie swobodnym ma kształt 
miseczkowy, a jego powierzchnie wypukła (2) i wklęsła (3) 
odpowiadają powierzchniom koncentrycznych kul, zaś wyso
kość korpusu (1) jest mniejsza od jego średnicy. 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 105523 (22) 9610 31 6(51) A63K 3/04 
(75) Szczepanik Wiesław, Piotrków Trybunalski 
(54) Węzeł połączenia poprzeczki ze słupkiem 

płotka lekkoatletycznego 
(57) Węzeł połączenia posiada śrubowe złącze do mocowa

nia poprzeczki (3) ze słupkiem (1) płotka. W słupku (1) jest 
wykonane wycięcie usytuowane od czoła wzdłuż osi podłużnej. 
Wnętrze końcówki słupka (1) jest wypełnione luźną wkładką (4) 
posiadającą przecięcie odpowiadające wycięciu w słupku (1). 
W wycięciu słupka (1) i przecięciu wkładki jest umieszczona 
poprzeczka (3), przymocowana do słupka (1) złączem śrubo
wym składającym się z dwóch śrub (5) i gwintowanego łącznika 
(6) wkręconego końcami w gwintowane otwory tych śrub (5). 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 105550 (22) 96 11 06 6(51) B21D 28/04 
B26F1/40 

(75) Kochel Stanisław, Bielsko-Biała; Rusin 
Józef, Buczkowice; Konior Wiktor, 
Wilkowice; Szczotka Jan, Bielsko-Biała; Oleś 
Roman, Bielsko-Biała 

(54) Urządzenie do współosiowego wykrawania 
centralnych otworów w krążkach, zwłaszcza 
o dużych średnicach zewnętrznych, 
wykonanych z podłoża z jednostronnym lub 
dwustronnym nasypem w postaci ziaren 
ściernych 

(57) Urządzenie do współosiowego wykrawania centralnych 
otworów w krążkach, zwłaszcza o dużych średnicach zewnętrz
nych, wykonanych z podłoża z jednostronnym lub dwustronnym 
nasypem w postaci ziaren ściernych posiada korpus (1), do 
którego utwierdzony jest stół roboczy (2) z ramą łączną (3), do 
której z kolei umocowana jest głowica (4) suwaka narzędziowe
go (5), którego górny koniec sprzężony jest z końcówką tłoczy-
ska jednostki napędowej w postaci siłownika pneumatycznego 
(6). Na stole roboczym (2) utwierdzonym do korpusu (1) umo
cowana jest stała, okrągła płyta ustalająca, której pionowa oś 
pokrywa się ściśle z centralną osią urządzenia. Płyta ustalająca, 
ściśle ustala wymienną matrycę oraz wymienny, zewnętrzny 
pierścień centrujący (9) względem centralnej osi urządzenia, 
natomiast wymienny stempel wykrywający (10) sprzężony jest 
współosiowo za pomocą gwintowego złącza, poprzez płytę 
łączną (20) oraz płytę dociskową, przy udziale śrubowych 
elementów złącznych (29), z dolnym końcem suwaka narzę
dziowego (5), którego pionowa oś również ściśle pokrywa się z 
centralną osią urządzenia, natomiast jego ruch roboczy wymu
szony jest skokowo jednostką napędową w postaci siłownika 
pneumatycznego (6). Wymienny stempel wykrawający (10) po
siada kaskadowo ukształtowaną krawędź tnącą. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105530 (22)961104 6(51) B23P 6/00 
(75) Szydełko Jan, Olkusz; Sadlik Stanisław, 

Sosnowiec; Malczyk Andrzej, Będzin 
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(54) Sposób odtwarzania walca do walcowania 
metalu 

(57) Sposób odtwarzania walca do walcowania metalu, cha
rakteryzuje się tym, że płaszcz (2) z przygotowanym do odtwo
rzenia walcem (1) połączonyjestskurczowozwciskiem0,32mm 
do 0,38 mm. Połączenie zrealizowane jest na stożku ściętym o 
nachyleniu zarysów tworzących 1:100 i na największej możliwej 
średnicy. Wcisk regulowany jest wielkością nasunięcia płaszcza 
(2) na przygotowany walec (1) lub ściśle określonym przyrostem 
temperatury płaszcza (2). 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 105565 (22) 96 11 09 6(51) B25C1/08 
(71) Łagodzińska Bogusława, Łódź; Łagodziński 

Marek, Łódź 
(72) Rogowski Zbigniew 
(54) Osadzak wybuchowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 

konstrukcji osadzaka napędzanego siłą wybuchu ładunku 
prochowego, wyposażonego w przystawkę umożliwiającą 
mocowanie materiałów miękkich łatwo odkształcalnych dostali 
i betonu. 

Przystawkę (1) stanowią tulejka prowadząca (5) z osa
dzoną na niej tulejką sprężystą (2) we wspólnej osłonie (7) z 
przyciskiem (13). Tulejka (2) posiada dwie krawędzie chwyta
jące (3) i dwa zagięte końce (4) spełniające rolę sprężyny 
dociskowej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105556 (22) 96 11 07 6(51) B60L1/00 
(71) Zakład Nadwozi Chłodniczych IGLOOCAR, 

Dębica 
(72) Krypel Jerzy, Szmyd Zbigniew, Bizoń Marek 
(54) Zestaw mocujący alternator samochodu 
(57) Zestaw mocuje oprócz alternatora także sprężarkę agre

gatu chłodniczego. Zestaw składa się ze wspornika (1) o postaci 
podobnej do odcinka ceownika, którego ramiona połączone są 
prostopadle z płytami: górną (3) i dolną (4) mocującymi go do 
bloku silnika oraz z podstawy (2) w postaci płyty, do której 
podwieszona jest sprężarka, przy czym wspornik (1) ma kostki 
(10,14), do których przyłączona jest dwoma bokami podstawa 
(2) sprężarki (11) oraz kostki (12,15), do których swymi uchami 
dolnym i górnym przyłączony jest alternator (13), zaś kółko 
pasowe (18) sprężarki połączone jest z dodatkowym kołem 
pasowym (19) na wale korbowym silnika. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105517 (22) 96 10 31 6(51) B60N 2/24 
(71) AUTO-SKAR Sp. z o.o., 

Skarżysko-Kamienna 
(72) Miazga Marcin, Skronik Leszek, Miazga 

Wojciech 
(54) Fotel samochodowy 
(57) Fotel jest połączony z ramową konstrukcją (2), z którą 

jest zespolone urządzenie mocujące (3), dostosowane do mon
tażu z podłogą (14) samochodu. Rozwiązanie charakteryzuje się 
tym, że urządzenie mocujące (3) ma sworzeń (4), prowadzony 
suwliwie w rurowej prowadnicy (8), zamocowanej do ramowej 
konstrukcji (2), do którego jest zamocowana blokująca płytka 
(13), przeznaczona do umieszczenia we wgłębieniu podłogi 
(14). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 105529 (22) 96 1104 6(51) B61J 3/04 
(71) Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu 

Węglowego SA, Zabrze 
(72) Sedlaczek Janusz, Skrzypiec Andrzej, 

Drewniak Janusz, Bulenda Piotr 
(54) Kolejka łańcuchowa 
(57) Wzór użytkowy dotyczy kolejki łańcuchowej, która cha

rakteryzuje się tym, że posiada wzdłuż nośnej konstrukcji (2) 
kolejki zabudowane ograniczające listwy (6) usytuowane powy
żej jezdnych kół (7) przetaczanego wozu (8). Listwy (6) zamoco
wane są do wsporników (3) połączonych z nośną konstrukcją 
(2) kolejki. Rozwiązanie takie zabezpiecza wóz (8) przed wyko
lejeniem w czasie przetaczania go po szynach (11) kolejki. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105561 (22) 96 11 08 6(51) B62B 3/00 
(71) Fabryka Zmechanizowanych Obudów 

Ścianowych FAZOS S.A, Tarnowskie Góry 
(72) Wróbel Antoni, Rolek Stefan, Pięta Henryk 

(54) Urządzenie przewoźne do 
przepompowywania cieczy 

(57) Urządzenie przewoźne do przepompowywania cieczy, 
w którym podciśnienie działa bezpośrednio na zasysaną ciecz, 
posiada ramę nośną (11) podwozia, na której zamocowany jest 
kompresor rotacyjny (1), napędzany silnikiem elektrycznym z 
przekładnią pasową (13) oraz zbiornik ciśnieniowy (3), połączony 
poprzez rurociąg (2) z kompresorem (1). Rurociąg (2) ma wbu
dowany dwu położeniowy zawór powietrzny (4) oraz wskaźnik 
podciśnienia (10). W miejscu przyłączenia rurociągu (2) do 
zbiornika (3) znajduje się zawór zwrotny (6), natomiast od góry, 
na powierzchni bocznej, zbiornik (3) posiada króciec węża 
ssawnego (7). Urządzenie jest przeznaczone do bezpiecznego 
i bezawaryjnego przepompowywania cieczy agresywnych lub 
zanieczyszczonych mechanicznie, na przykład zużytych i ska
żonych emulsji olejowych z układów chłodzących obrabiarek. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105551 (22) 96 11 08 6(51) B65D 1/04 
(71) WASPOL Spółka z o.o., Przylep 
(72) Wasilewski Wojciech, Wiśniewski Witold 
(54) Butelka 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest butelka do pły

nów. Butelka ma kształt prostopadłościanu po podstawie pro
stokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Jej szerokie boczne 
ściany (1) i węższe boczne ściany mają równomiernie rozmiesz
czone poobwodowe płytkie wgłębienia (3), rozłożone odmien
nie od połowy wysokości. Szerokie ściany (1) mają wklęśnięcia. 
Ściany butelki zwężają się ku czaszy (5) z zamknięciem. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 105558 (22) 96 11 08 6(51) B65D 1/38 
(75) Babraj Józef, Świdnica 
(54) Koszyczek na produkty, pakowane w 

woreczki foliowe 
(57) Koszyczek na produkty, pakowane w woreczki foliowe, 

zawierający dno (5), ażurowe ścianki (1,13) oraz zacisk spręży
sty (3), charakteryzuje się tym, że ścianka kształtowa przednia 
(1) i ścianka kształtowa tylna (13) z zaciskiem sprężystym (3), 
przytwierdzone do płaskiego, wydłużonego dna (5), ukształto
wane są łukowo i usytuowane względem siebie w przybliżeniu 
równolegle, tworząc przy krótszych bokach dna (5) dwie wnęki 
podłużne (10). Ścianki (1,13) przy dnie (5) ukształtowane mają 
promienie (9), a zacisk sprężysty (2) wyposażony jest w ramiona 
(8) z odsadzeniami (2) i końcówkami odgiętymi (7). Korzystnie 
jest jeżeli ścianki (1, 13) wykonane są z równoległych, piono
wych prętów, połączonych w górnych częściach łukami ozdob
nymi (4). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 107315 (22) 97 11 21 6(51) B65D 5/24 
(75) Adamska Zdzisława, Inowrocław; Kaczmarek 

Zbigniew, Inowrocław 
(54) Składane jednostkowe opakowanie 

kartonowe 
(57) Opakowanie składa się z dwóch sklejonych w części 

dolnej pojedynczych prostokątnych wykrojów, z których jeden 
w części górnej zawiera powierzchnię prostokątną (A) z wykra
wanymi elementami zazębiającymi (6), które u nasady leżą w 
pierwszej linii gięcia (9). Powierzchnia (A) łączy się poprzez 
drugą linię gięcia (10) z drugą powierzchnią prostokątną (B), 
która centrycznie wycięty ma okrągły otwór (8) i dalej poprzez 
powierzchnie prostokątne (C) i (D) i linie gięcia (10), (11) i (12) 
łączy się z wewnętrzną powierzchnią drugiego wykroju. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105526 (22) 96 11 04 6(51) B65D 85/24 
(75) Sitarz Jerzy, Warszawa 
(54) Pojemnik do zużytych igieł lekarskich 
(57) Pojemnik składa się z nierozbieralnej obudowy (1) z 

tworzywa sztucznego w kształcie ściętego stożka, którego pod
stawa stanowi pokrywkę (2). W pokrywce (2), wzdłuż jej osi 
poziomej, umieszczony jest otwór roboczy (3) o kształcie zbliżo
nym do przekroju osiowego fasolki. W przekroju poprzecznym, 
z jednej strony osi pionowej podstawy (2), otwór roboczy ma 
płaski uskok (3a), zaś z drugiej strony osi pionowej ma uskok 
pochyły (3b). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105527 (22) 96 11 05 6(51) B65D 85/36 
(75) Bielski Andrzej, Mława; Bym Janusz, Mława 
(54) Pojemnik, zwłaszcza na wyroby cukiernicze 
(57) Pojemnik wykonany jest z jednego arkusza usztywnio

nego materiału, podzielonego liniami zagięcia na poszczególne 
pola, tworzące denko oraz boki. Przyległe do ścianek krótszych 
boków (3) części (4) po złożeniu tworzą poziome ścianki. Wypu
stki (7) umieszczone są pomiędzy ścianką dłuższego boku (2) 
a skrzydełkiem (8) krótszego boku (3) i całość połączona jest 
zszywką (9). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105564 (22) 96 11 08 6(51) B65G 1/02 
(71) D-SODA Spółka z o.o., Więcławice 
(72) Vaskone Krawczak Aleksandra, Vaskó 

László 
(54) Butelka plastikowa do napojów gazowanych 
(57) Butelka plastikowa do napojów gazowanych składa się 

z butelki (1), podstawki (2), rurki (7) i zatyczki (3), przy czym 
zatyczka (3) posiada otwór wylotowy (6), który jest połączony z 
rurką (7) poprzez otwieracz (4) i przycisk (5). 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 107298 (22) 97 1119 6(51) B65G 1/02 
(23) 97 05 19 MTP MEBLE 
(71) Galicki Maciej, Wrocław; Galicki Janusz, 

Wrocław; Małasiewicz Maciej, Wrocław 
(72) Galicki Dominik 
(54) Regał jednostronny 
(57) Regał jednostronny charakteryzuje się tym, że górna 

część regału zakończona jest daszkiem (6), od przodu zagiętym 
po łuku do góry, przy czym szerokość daszka (6)jest większa 
od szerokości wsporników (1). W przedniej części daszka (6), 
wystającej poza szerokość wsporników (1), usytuowane jest 
oświetlenie (7) żarowe. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105528 (22) 96 1104 6(51) B67D 5/04 
(75) Dziura Bartkiewicz Jan, Kraków, Koźbiał 

Andrzej, Kraków 
(54) Zestaw kontrolno-dozujący 
(57) Zestaw kontrolno-dozujący, przeznaczony do selektyw

nej kontroli spustu paliwa na stacjach benzynowych, bazach i 
składach paliwowych, charakteryzuje się tym, że w korpusie (2) 
ma osadzony odcinający, kulowy zawór (1) o średnicy nominal
nej przepływu "Dn" równej średnicy nominalnej przepływu "dn" 
obu końcówek przyłączeniowych złącz, podczas gdy w dowol
nym miejscu od strony wlotowej w korpusie (2), przed właści
wym zaworem odcinającym (1), jest osadzony miniaturowy, 
odcinający zawór (5), zawierający profilowaną końcówkę, za
opatrzoną w poprzeczne, obwodowe występy i obwodowe 
wręby, przy czym na końcówce (6) osadzony jest elastyczny 
przewód, który zaopatrzony jest w płaszcz, służący do odprowa
dzania eletkrostatycznych ładunków. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

U1(21) 105553 (22) 96 11 07 6(51) C02F 3/30 
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

BIOKONSULT Sp. z o.o., Poznań 
(72) Szczerbowski Zbigniew, Kosakowski 

Aleksander, Juhas Władysław, Lendzion 
Piotr, Markiewicz Marek, Świgoń Zenon 

(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków 
(57) Biologiczna oczyszczalnia ścieków o kształcie wie-

lokomorowego prostokątnego zbiornika zawierającego komory 
oczyszczania (1), defosfatacji (3), denitryfikacji (2) i stabilizacji 
(4) oraz ruszty napowietrzające (6) i związanego przewodami 
recyrkulacji zewnętrznej z usytuowanymi obok zbiornika w jego 
osi podłużnej osadnikami cylindryczno-stożkowymi (5) chara
kteryzuje się tym, że zbiornik wielokomorowy przedzielony jest 
przegrodą wzdłuż jego osi podłużnej, a jedna z utworzonych w 
ten sposób jego części podzielona jest na trzy kwadratowe 
rzędowo usytuowane tlenowe komory oczyszczania (1), nato
miast druga część również jest podzielona na trzy rzędowo 
usytuowane prostokątne komory, z których największa środko
wa stanowi niedotlenioną komorę denitryfikacji (2), asąsiednimi 
są beztlenowa komora defosfatacji (3) i komora stabilizacji (4), 
przy czym wysokości części stożkowej i części cylindrycznej 

osadnika wtórnego (5) są sobie równe, a obie te części są 
połączone ze sobą rozłączalnie. Kąt wierzchołkowy stożka osad
nika (5) jest mniejszy od 60°, a osadniki (5) są zgrupowane w 
dwóch rzędach, z których jeden zawiera trzy a drugi dwa osad
niki. 

(3 zastrzeżenia) 
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U1(21) 105554 (22) 9611 07 6(51) C02F 3/30 
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

BIOKONSULT Sp. z o.o., Poznań 
(72) Szczerbowski Zbigniew, Kosakowski 

Aleksander, Juhas Władysław, Lendzion 
Piotr, Markiewicz Marek 

(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków o małej 
przepustowości 

(57) Biologiczna oczyszczalnia ścieków o małej przepusto
wości, którą tworzy cylindryczno -stożkowy osadnik wtórny (1) 
oraz związany z nim i usytuowany obok zbiornik wielokomorowy 
(2) podzielony na prostokątne komory: beztlenową (3), niedo
cenioną (4) i tlenową z rusztem napowietrzającym, charakte
ryzuje się tym, że komora beztlenowa (3) jest oddzielona od 
komory niedotlenionej (4) przegrodą (8) o wysokości odpowia
dającej w przybliżeniu połowie wysokości zbiornika (2), przy 
czym wylot rurociągu (9) doprowadzającego ścieki surowe i 
wylot rurociągu (11) doprowadzającego recyrkulatz osadnika 
wtórnego znajdują się tuż przy dnie zbiornika i usytuowane są 
pod kątem ostrym w stosunku do dna W komorze tlenowej 

osadzone są segmenty rusztu napowietrzającego, z których 
każdy osadzony jest na sztywno na końcu pionowej rury, zwią
zanej swym górnym końcem z dowolnym elementem stałym w 
oczyszczalni. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 105510 (22) 9610 28 6(51) E03B 9/02 
(75) Grabowski Piotr, Korzybie 
(54) Szafka hydrantowa 
(57) Szafka hydrantowa ma bęben (6) osadzony na osi (9) z 

ramieniem (5) połączonym z zawiasem (4). Ramię (5) jest pod 
kątem prostym w stosunku do osi (9). Zawias (4) umiejscowiony 
jest na ścianie bocznej (3) wewnątrz szafki. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105555 (22) 96 1107 6(51) E03F 5/10 
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

BIOKONSULT Sp. z o.o., Poznań 
(72) Szczerbowski Zbigniew, Kosakowski 

Aleksander 
(54) Zbiornik przelewowy 
(57) Zbiornik przelewowy, przedzielony kratą (7), charakte

ryzuje się tym, że stanowi go komora wlewu (1), przechodząca 
poziomo w węższe od niej koryto dopływowe (2) i dalej w niżej 
usytuowaną komorę kraty (3), przy czym w ścianie komory 
wlewu (1) osadzony jest króciec wlewowy (4) z wielootworowym 
układem wylotu, natomiast komora kraty (3) posiada u góry 
pojemnik skratek (9), a u dołu odstojnik osadów ciężkich (10). 

Obie komory (1,3) zamknięte są od góry otwieralnymi pokrywa
mi (11). 

Pojemnik skratek (9) posiada w dnie otwory ociekowe i 
usytuowany jest pod górną krawędzią pochyłej kraty (7). Układ 
wylotu króćca wlewowego (4) ma postać rury, otwartej z obu 
stron i prostopadłej do osi podłużnej komory wlewu (1). Króciec 
wlewowy (4) połączony jest z przewodem elastycznym, posia
dającym końcówkę, osadzoną na stojaku (13) i zaopatrzoną w 
złącze szybko/nocujące (14), a odstojnik osadów ciężkich (10) 
ma postać poprzecznych względem osi podłużnej komory kraty 
(3), pionowych przegród, przymocowanych do dna tej komory. 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 105519 (22) 9610 30 6(51) E03F 5/14 
C02F1/48 

(71) Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowe 
Politechniki Wrocławskiej PROFILE Spółka 
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Akcyjna, Wrocław, Sadowski Andrzej, 
Wrocław 

(72) Sadowski Andrzej 
(54) Urządzenie do oczyszczania wody z 

zanieczyszczeń mechanicznych 
(57) Cylindryczny zbiornik (1) ma wlotowy króciec (8) i wylo

towy króciec (9), odmulający króciec (2) u dołu i wyczystkowy 
króciec (3) w górnej dennicy z pokrywą (5), przymocowaną 
wokół kołnierza (7). Pionowa przegroda (10), usytuowana przy 
wlotowym króćcu (8), przytwierdzona jest do wsporczej przegro
dy (11), dzielącej zbiornik (1) na dwie części (12, 13). Wokół 
kołnierza (14) przegrody (11), na uszczelce (15), opiera się 
cylindryczny filtr (17), usytuowany pionowo, sprzęgnięty z mag
netycznym wkładem (18). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107306 (22)971121 6(51) E05G 1/02 
(75) Gawerski Ryszard, Gdańsk; Gawerski Rafał, 

Gdańsk 
(54) Urządzenie do zabezpieczenia przed 

kradzieżą, zwłaszcza komputerów 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do za

bezpieczenia przed kradzieżą, zwłaszcza komputerów lub innej 
tego rodzaju aparatury. 

Urządzenie do zabezpieczenia przed kradzieżą posia
dające ażurową konstrukcję charakteryzuje się tym, że ażurową 
konstrukcję stanowią płaskowniki pionowe i poziome (1,4,15) 
połączone z dnem. Pionowe płaskowniki czołowe (4) są usytuo
wane szerszą stroną z boków obudowy komputera tworząc od 
strony czołowej otwarty właz (3). Przed zewnętrzne krawędzie 
tych płaskowników (4) są wysunięte z obu stron występy ryglo
we (6,7), pomiędzy którymi jest zamocowany próg (8) zamyka
ny na zamek. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 107285 (22) 97 1113 6(51) E06B 11/02 
(23) 97 05 19 MTP Meble 
(71) Galicki Maciej, Wrocław; Galicki Janusz, 

Wrocław; Małasiewicz Maciej, Wrocław 
(72) Galicki Maciej 

(54) Bramka wejściowa 
(57) Bramka wejściowa, sterowana elektronicznie, charakte

ryzuje się tym, że ma silnik (17) elektryczny, umieszczony w 
podstawie (1), który połączony jest z wałkiem (7) i przymocowa
nym do niego ramieniem (9) bramki poprzez: reduktor (16), 
przekładnię (15) zębatą, sprzęgło (10) poślizgowe, wyposażone 
w tarczę (11) z zamocowanym do niej wodzikiem oraz dźwignię, 
połączoną z wałkiem (7). Wałek (7) osadzony jest jednym koń
cem w łożysku (6), zamontowanym we wsporniku (5), a drugim 
końcem w łożysku (8), usytuowanym w głowicy (3). Wodzik 
zamocowany do tarczy (11) sprzęgła (10) poślizgowego, prze
suwa się w wycięciu, powodując obrót dźwigni, w skrajnych 
położeniach o kąt 90°, wraz z połączonym wałkiem (7) i zamon
towanym do niego ramieniem (9) bramki. 

(2 zastrzeżenia) 



Nr 10 (636) 1998 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 91 

U1 (21) 107299 (22) 97 1119 6(51) E06B 11/02 
(23) 97 05 19 MPT MEBLE 
(71) Galicki Maciej, Wrocław, Galicki Janusz, 

Wrocław; Małasiewicz Maciej, Wrocław 
(72) Galicki Maciej 

(54) Bramka wejściowa otwierana mechanicznie 
(57) Bramka wejściowa otwierana mechanicznie charakte

ryzuje się tym, że ma korpus (1) przymocowany do barierki (3) 
górnej głowicą (5), a do barierki (3') dolnej głowicą (6). Na 
korpusie (1) usytuowana jest obrotowo tuleja (2), do której 
przymocowane są nierozłącznie ramiona (11) bramki. Korpus 
(1) ma wycięcie, w którym usytuowany jest kołek (9). Dolna i 
górna część głowicy (5) górnej i głowicy (6) dolnej, mają wybra
nia poziome, w których umieszczone są barierka (3) górna i 
barierka (3') dolna. 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 107317 (22) 97 11 21 6(51) F16L 27/107 
(75) Jeske Krzysztof, Przeźmierowo 
(54) Manszeta gumowa do złącz rurowych 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest manszeta gumo

wa do złącz rurowych, mająca zastosowanie w instalacjach 
kanalizacyjnych. Manszeta charakteryzuje się tym, że na części 
pierścienia (1), po stronie wargi uszczelniającej wewnętrznej (5), 
między nią a krawędzią uszczelniającą (2), znajdują się równo
miernie rozmieszczone na obwodzie żebra podporowe (8). 

U1(21) 105563 (22) 96 11 08 6(51) F17C 1/16 
(71) D-SODA Spółka z o.o., Więcławice 
(72) Vaskone Krawczak Aleksandra, Vaskó 

Laszló 
(54) Butelka plastykowa do syfonów 
(57) Butelka plastykowa do syfonów (1), zwłaszcza do napeł

niania wodą pitną i dwutlenkiem węgla, wytrzymująca co naj

mniej 10 atmosfer, ma nakręcony zawór syfonowy (4), który 
posiada rurkę wylotową (6), dźwignię (5) i plombę (3), przy czym 
w butelce (1) znajduje się rurka (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 105552 (22) 961108 6(51) F21V 21/00 
(75) Sieński Wojciech, Piaseczno 

(54) Uchwyt do okrągłych świetlówek 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 

konstrukcji uchwytu do okrągłych świetlówek, stosowanych w 
szczególności w świetlnych urządzeniach rekalmowych, który 
stanowi zestaw prętów (1, 2, 3) usytuowanych pionowo i spię
tych płaskownikiem (4), przy czym odchylone góme końce 
prętów (1,3) oraz górny koniec środkowego pręta (2) wyprofilo
wane są w górnej części po łuku, mając kształt niepełnych kół 
(5, 6,7), stanowiąc uchwyt dla świetlówki. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 107312 (22)971120 6(51) H01B 11/00 
(71) Krakowska Fabryka Kabli SA, Kraków 
(72) Olszewski Grzegorz, Gawron Wojciech, 

Turcza Jadwiga, Boroń Winicjusz, Wnuk 
Antoni, Rabsztyn Jerzy, Cyganik Adam, 
Saska Dariusz 

(54) Kabel sygnalizacyjno-telefoniczny 
(57) Kabel sygnalizacyjno-telefoniczny składa się z rdzenia, 

w którym znajdują się dwie pary (1) izolowanych żył (2) telefo
nicznych, skręconych w czwórkę (3), otoczoną ekranem (4), na 
którym znajdują się dwie warstwy (5 i 7) izolowanych żył (6) 
sygnalizacyjnych, przy czym warstwa (7) zewnętrzna uzupełnio
na jest dla wypełnienia ośrodka wkładkami (10) ztworzyw termo
plastycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107313 (22) 9711 21 6(51) H01B 11/00 
(71) Krakowska Fabryka Kabli SA, Kraków 
(72) Olszewski Grzegorz, Gawron Wojciech, 

Turcza Jadwiga, Boroń Winicjusz, Wnuk 
Antoni, Rabsztyn Jerzy, Cyganik Adam, 
Saska Dariusz 

(54) Kabel sygnalizacyjno-telefoniczny 
(57) Kabel sygnalizacyjno-telefoniczny składa się z rdzenia, 

w którym znajdują się dwie pary (1) izolowanych żył (2) telefo
nicznych skręconych w czwórkę (3) otoczoną ekranem (4), na 
którym znajdują się dwie warstwy (5, 7) izolowanych żył (6) 
sygnalizacyjnych, przy czym warstwa (7) zewnętrzna uzupełnio

na jest dla wypełnienia ośrodka wkładkami (10) z tworzyw termo
plastycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105509 (22) 96 10 28 6(51) H01F 27/00 
(71) ABB Daimler-Benz Transportation Zwus 

Sp. z O.O., Katowice 
(72) Błaszczyk Jerzy, Kania Grzegorz 
(54) Transformator sygnałowy 
(57) Na wsporniku zamocowanym do izolowanej podstawy 

(1) zamocowany jest transformator na rdzeniu toroidalnym (2). 
Do łapek (4) wspornika zamocowana jest listwa zaciskowa (7) 
oraz zacisk ochronny (6). Końcówki transformatora (2) wypro
wadzone są na listwę zaciskową (7) przez wycięcie we wsporni
ku. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 105508 (22) 96 10 28 6(51) H01H 51/00 
(71) ABB Daimler-Benz Transportation Zwus 

Sp.z O.O., Katowice 
(72) Dinges Wojciech, Gwioździk Ryszard, 

Mocna Krystian, Ruranski Jerzy, Szymański 
Dariusz, Ziaja Mikołaj, Żurek Witold 

(54) Elektromagnetyczny przekaźnik 
sygnalizacyjny 

(57) Osadzona na krawędzi jarzma (2) kotwica (3) ma kształt 
litery Z z ramieniem łączącym (18) pochylonym w kierunku 
ramienia sterującego (19) drabinką stykową (11). W jarzmie (2) 
osadzony jest rdzeń (17) cewki (1) zabezpieczony nakrętką (14). 
Konstrukcję nośną przekaźnika tworzy korpus oraz wspornik 
sprężyn (10). Układ komutacyjny składa się ze sprężyn styko
wych, drabinki stykowej (11), ramienia sterującego kotwicy (19), 
dźwigni (10) oraz sprężyny naciskowej (9). Osie obrotu (A, B) 
oraz (C, D) kotwicy (3) dźwigni (10) i drabinki stykowej (11) są 
tak usytuowane względem siebie, że tworzą równoległobok. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 105516 (22) 96 10 31 6(51) H01M 16/00 
(75) Kunkel Marcin Wojciech, Warszawa 
(54) Urządzenie do zdalnego przekazu energii na 

odległość 
(57) Urządzenie wewnątrz śladu (1) podstawy piramidy (2) z 

otworami (3) w trzech ścianach ma umieszczone centrycznie 
trójkąty: większy (4) i mniejszy (5) z liniami i osadzonym w 
środku zagiętym prętem (6) przekazu energii. Piramida (2) sta
nowi element kumulujący energię kosmiczną. Pod piramidą (2) 
z trójkątami (4, 5) usytuowany jest ekran z siatką Faraday'a 
izolujący urządzenie od podłoża. W odległości około 0,70-0,75 
m od piramidy (2) usytuowany jest ekran (8) ze świadkiem (9) i 
siatką Faraday'a. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 105562 (22) 9611 08 6(51) H02B 1/26 
(71J Pioch Kazimierz, Slawutowo 
(72) Pioch Kazimierz, Łyś Piotr 
(54) Obudowa zakończeń kablowych 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji obudo

wy składającej się z korpusu (1) o profilu zbliżonym do ceowe-
go, na którego zewnętrznych krawędziach ukształtowane są 
oporowe ścianki (2, 3), z których oporowe ścianki (3) podstawy 
(4) są mniejsze od odpowiadających gabarytowo pozostałych 
elementów korpusu (1), tworząc szczelinową przestrzeń pod 
osadzaną w korpusie (1) rozłącznie kształtowo pokrywę (5) o 
profilu ceowym. 

(1 zastrzeżenie) 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW 
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zgłoszenia 

1 
316865 
316867 
316877 
316878 
316879 
316880 
316881 
316882 
316883 
316884 
316885 
316886 
316887 
316888 
316889 
316890 
316898 
316901 
316912 
316913 
316914 
316915 
316916 
316920 
316921 
316922 
316923 
316924 
316925 
316926 
316929 
316930 
316931 
317165 
318778 
319625 
321402 
321656 
321670 
322194 
322198 
322350 
322840 
322842 
322858 
322859 
322860 
322861 
322862 
322863 

Int.Cl6 

2 
B66D 
B27N 
B64C 
F03B 
D02G 
D02G 
D03D 
G08B 
F16H 
F16L 
B09B 
B01D 
B23P 
E01B 
B62B 
E21F 
A61K 
G01F 
E21C 
E21C 
E21C 
E21C 
A61K 
F16B 
E21D 
A61H 
F16C 
A61K 
B66D 
B01F 
A41D 
B23P 
F28D 
C21C 
H01H 
E04F 
C09J 
B21C 
H02G 
E05B 
C22C 
F24D 
B23K 
B60R 
B62D 
F24C 
C01B 
B09B 
C07H 
H02K 

Strona 

3 
28 
18 
25 
58 
48 
47 
48 
69 
60 
61 
14 
12 
17 
49 
23 
57 

8 
66 
54 
54 
55 
54 
10 
58 
56 

5 
59 
7 

29 
12 
4 

18 
65 
47 
71 
52 
43 
16 
74 
52 
47 
63 
17 
20 
24 
62 
29 
14 
40 
75 

Nr 
zgłoszenia 

1 
322864 
322865 
322883 
322884 
322919 
322920 
322922 
322923 
322924 
322925 
322926 
322937 
322938 
322939 
322940 
322941 
322942 
322960 
322964 
322965 
322966 
322982 
322983 
322998 
322999 
323000 
323001 
323002 
323021 
323022 
323032 
323033 
323065 
323074 
323116 
323170 
323242 
323278 
323286 
323287 
323288 
323289 
324020 
324021 
324022 
324023 
324024 
324025 
324026 
324027 

Int.Cl6 

2 
H02G 
H02G 
C07H 
B29C 
C01D 
A61C 
C08F 
E04F 
F16C 
A61K 
A61K 
B60P 
C08G 
H05B 
B05C 
B65D 
F16B 
B61D 
C02F 
F24D 
E04F 
A23L 
A23L 
A61K 
A61K 
F24C 
C07D 
F16L 
B61D 
A47L 
C07D 
C07D 
B22D 
E02B 
G01R 
A63B 
B01D 
B26D 
F16G 
B62B 
C10L 
C10L 
A01C 
B01J 

H01M 
B03C 
F24H 
G06F 
A61K 
H04L 

Strona 

3 
73 
74 
40 
19 
29 

5 
41 
51 
59 

7 
7 

20 
42 
78 
13 
25 
58 
22 
30 
63 
51 

3 
3 
7 
7 

62 
38 
61 
22 

4 
37 
39 
16 
50 
67 
11 
11 
18 
59 
23 
44 
44 
2 

13 
72 
13 
64 
69 
8 

77 

Nr 
zgłoszenia 

1 
314706 
314707 
316715 
316716 
316717 
316721 
316722 
316723 
316741 
316742 
316743 
316744 
316745 
316769 
316770 
316771 
316774 
316775 
316776 
316797 
316798 
316800 
316801 
316802 
316803 
316804 
316805 
316806 
316807 
316808 
316809 
316810 
316811 
316812 
316813 
316814 
316815 
316821 
316828 
316831 
316832 
316833 
316834 
316837 
316858 
316859 
316861 
316862 
316863 
316864 

Int.Cl6 

2 
F16M 
B41K 
B09C 
B09C 
F02C 
G08B 
B41K 
B09B 
E04F 
A47L 
G01B 
A61K 
F25B 
E21D 
C07D 
A23L 
B60R 
F02F 
E02F 
F16L 
D06N 
E01F 
A01G 
GOIR 
B65D 
E21F 
E21C 
E21C 
C08L 
F25D 
A61L 
G09B 
A61H 
B01D 
E04C 
H01T 
A45C 
C09K 
E05B 
B65G 
E04H 
B29C 
B65G 
F24H 
B65G 
H02G 
H02J 
C08L 
B42B 
E01C 

Strona 

3 
61 
19 
15 
15 
57 
70 
19 
14 
52 

4 
66 

6 
64 
56 
38 

3 
21 
57 
50 
60 
48 
49 

2 
67 
25 
56 
55 
55 
43 
64 
10 
70 

5 
11 
51 
73 

4 
43 
53 
28 
52 . 
18 
27 
63 
28 
73 
75 
42 
20 
49 
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1 
324218 
324219 
324220 
324221 
324222 
324223 
324224 
324225 
324226 
324227 
324240 
324241 
324242 
324243 
324244 
324245 
324246 
324247 
324248 
324249 
324258 
324259 
324260 
324261 
324262 
324263 
324264 
324265 
324266 
324267 
324282 
324283 
324284 
324285 
324286 
324287 
324288 
324289 
324290 
324291 

2 
C08K 
C07J 
A61K 
C12N 
B32B 
A01M 
C05G 
C12N 
C12N 
D04G 
C07D 
B60R 
A61K 
A61K 
C11D 
B61F 
F28F 
C07D 
C09D 
B65D 
C07H 
E05B 
H05B 
B61L 
H04H 
C02F 
A01N 
G07F 
H04L 
C08L 
A61K 
B21B 
A61K 
C07D 
F28D 
G01R 
C12N 
A61K 
B65D 
C07D 

3 
42 
40 
7 
45 
19 
2 
31 
45 
46 
48 
32 
21 
10 
7 
44 
23 
65 
35 
43 
26 
39 
53 
77 
23 
76 
30 
3 
69 
76 
42 
9 
15 
10 
38 
65 
68 
45 
9 
27 
36 

1 
324114 
324115 
324166 
324167 
324168 
324169 
324170 
324171 
324172 
324173 
324179 
324180 
324181 
324182 
324183 
324184 
324185 
324186 
324187 
324188 
324195 
324196 
324197 
324198 
324199 
324200 
324201 
324202 
324203 
324204 
324205 
324206 
324207 
324208 
324209 
324210 
324214 
324215 
324216 
324217 

2 
B60T 
C07C 
C07D 
A01N 
F04B 
BOD 
A61K 
B01D 
A61K 
E04B 
C12N 
C07D 
C07D 
B65D 
A01M 
G01V 
C07D 
C12N 
G21B 
C07C 
C07D 
F24C 
C07D 
A61K 
Â61F 
C07K 
D01F 
C07D 
A61K 
A61K 
C07D 
B23D 
C08K 
C07K 
C12N 
C04B 
G02B 
C09J 
C07D 
C07C 

3 
22 
31 
34 
3 
58 
13 
8 
11 
8 
50 
45 
39 
35 
26 
2 
68 
33 
46 
70 
32 
36 
62 
37 
6 
5 
41 
47 
36 
6 
10 
33 
16 
42 
41 
45 
31 
68 
43 
33 
31 

1 
324028 
324029 
324030 
324031 
324032 
324033 
324034 
324035 
324036 
324037 
324038 
324039 
324040 
324041 
324042 
324043 
324044 
324077 
324078 
324079 
324080 
324081 
324082 
324083 
324084 
324085 
324086 
324087 
324088 
324089 
324090 
324091 
324106 
324107 
324108 
324109 
324110 
324111 
324112 
324113 

2 
C12Q 
C21C 
H01K 
B62B 
G01N 
C11D 
C07D 
C07F 
H04B 
B41M 
C08G 
C07C 
B23C 
A61K 
C07D 
H02J 
HOIR 
B65D 
A61K 
B65D 
H04L 
C08F 
H02B 
C01G 
B65D 
C12N 
A61K 
C03C 
A61K 
F16G 
H01J 
C07K 
C07D 
A61K 
A61K 
E04B 
C01B 
C02F 
F23J 
H05B 

3 
46 
46 
71 
24 
67 
44 
34 
39 
75 
20 
41 
32 
16 
9 
37 
74 
72 
26 
8 
26 
76 
41 
73 
30 
27 
45 
9 
31 
10 
60 
71 
40 
34 
8 
6 
51 
29 
30 
62 
78 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW UŻYTKOWYCH 

Nr 
zgłoszenia 

1 
105505 
105506 
105507 
105508 
105509 
105510 
105516 
105517 
105518 
105519 
105523 
105526 
105527 
105528 
105529 
105530 
105541 
105542 

Int.Cl6 

2 
A01D 
A01D 
A01D 
H01H 
H01F 
E03B 
H01M 
B60N 
A41D 
E03F 
A63K 
B65D 
B65D 
B67D 
B61J 
B23P 
A61F 
A61F 

Strona 

3 
79 
79 
79 
93 
92 
89 
93 
85 
80 
89 
84 
87 
87 
88 
86 
84 
81 
81 

Nr 
zgłoszenia 

1 
105543 
105544 
105545 
105546 
105547 
105548 
105549 
105550 
105551 
105552 
105553 
105554 
105555 
105556 
105558 
105559 
105561 
105562 

Int.Cl6 

2 
A61F 
A61F 
A61F 
A61F 
A61F 
A61F 
A63B 
B21D 
B65D 
F21V 
C02F 
C02F 
E03F 
B60L 
B65D 
A47B 
B62B 
H02B 

Strona 

3 
82 
81 
81 
81 
82 
82 
83 
84 
86 
92 
88 
89 
89 
85 
86 
80 
86 
93 

Nr 
zgłoszenia 

1 
105563 
105564 
105565 
105848 
106445 
107285 
107292 
107293 
107298 
107299 
107306 
107309 
107312 
107313 
107315 
107316 
107317 

Int.Cl6 

2 
F17C 
B65G 
B25C 
A63B 
A61B 
E06B 
A61H 
A61H 
B65G 
E06B 
E05G 
A41F 
H01B 
H01B 
B65D 
A63H 
F16L 

Strona 

3 
91 
87 
85 
83 
81 
90 
82 
82 
88 
91 
90 
80 
92 
92 
87 
83 
91 



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

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 

W096/12737 
WO96/16109 
W096/18473 
WO96/20013 
W096/22349 
W096/24371 
W096/29173 
W096/31924 
W096/32939 
W096/36612 
W096/36721 
W096/37195 
WO96/37490 
WO96/37940 
W096/39445 
WO96/40119 
WO96/40120 
WO96/40122 
WO96/40134 
WO96/40546 
WO96/40691 
W096/41429 
W096/41442 
W096/41612 
W096/41768 
W096/41892 
W096/41896 
W096/41924 
WO96/42085 
WO96/42100 
WO97/00069 
WO97/00132 
WO97/00172 
WO97/00208 
WO97/00209 
WO97/00210 
WO97/00247 
WO97/00251 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 

324091 
324038 
324040 
324088 
324033 
324085 
324206 
324044 
324041 
324034 
324226 
324220 
324042 
324043 
324081 
324107 
324078 
324026 
324086 
324031 
324035 
324036 
324080 
324108 
324083 
324028 
324029 
324109 
324187 
324090 
324172 
324021 
324222 
324182 
324079 
324077 
324181 
324197 

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 

WO97/00270 
WO97/00284 
WO97/00348 
WO97/00406 
WO97/00435 
WO97/00603 
WO97/00607 
WO97/00608 
WO97/00612 
WO97/00696 
WO97/Ö0697 
WO97/00714 
WO97/00727 
WO97/Ö0794 
WO97/00819 
WO97/00831 
WO97/00840 
WO97/00853 
WO97/00858 
WO97/00860 
WO97/00863 
WO97/00864 
WO97/Ö0867 
WO97/00868 
WO97/00884 
WO97/00894 
WO97/00962 
WO97/00964 
WO97/01006 
WO97/01013 
WO97/01034 
WO97/01065 
WO97/01261 
WO97/01282 
WO97/01318 
WO97/01329 
WO97/01336 
WO97/01357 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 

324208 
324207 
324227 
324112 
324032 
324020 
324183 
324264 
324291 
324204 
324242 
324171 
324023 
324241 
324290 
324111 
324224 
324115 
324188 
324185 
324205 
324166 
324195 
324202 
324219 
324200 
324186 
324221 
324173 
324259 
324168 
324196 
324260 
324167 
324199 
324243 
324282 
324289 
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1 
WO97/02457 
WO97/02526 
WO97/02548 
WO97/03054 
WO97/04345 
W097/12587 
W097/12595 
W097/17557 
W097/32823 
W097/38576 
W097/38675 
W097/39549 
WO97/39605 
W097/39826 
W097/39894 
W097/39955 
WO97/40117 
WO97/40407 
WO97/40521 
WO97/40538 
WO97/40561 
WO97/41022 
W097/41448 
W097/41661 
W097/43593 
W097/45682 

2 
324024 
324025 
324265 
324106 
324214 
324203 
324198 
324089 
324087 
324223 
324170 
324027 
324113 
324169 
324248 
324249 
324215 
324184 
324030 
324022 
324082 
324245 
324287 
324266 
324286 
324246 

1 
WO97/01402 
WO97/01445 
WO97/01470 
WO97/01507 
WO97/01512 
WO97/01516 
WO97/01526 
WO97/01530 
WO97/01536 
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WO97/02242 
WO97/02266 
WO97/02310 
WO97/02320 
WO97/02338 
WO97/02349 
WO97/02375 

2 
324283 
324037 
324114 
324110 
324263 
324210 
324217 
324039 
324216 
324247 
324180 
324258 
324179 
324288 
324209 
324262 
324284 
324261 
324084 
324240 
324285 
324218 
324267 
324244 
324225 
324201 
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KOMUNIKAT 

Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP 
informuje o aktualnych cenach swoich wydawnictw: 

"BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO' - 7,00 zł 
"WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO" - 8,50 zł 
"INFORMACJE URZĘDU PATENTOWEGO RP" - 1,00 zł 

Opisy patentowe - 1,00 zł 
- 1,50 zł 
- 2,00 zł 
- 4,00 zł 
- 6,00 zł 

Koszt prenumeraty w 1998 r. wynosi: 
BUP - 182,00 zł 
WUP - 102,00 zł 
IUPRP - 12,00 zł 

Powyższe kwoty prosimy wpłacać na konto UP RP 
NBP O/O Warszawa 10101010-2583-223-1. 

Prosimy o podawanie dokładnych adresów na przelewach. 

Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych. 

Odnośnie wydawnictw i opisów patentowych udzielamy informacji 
pod nr tel. 25-80-01 wew. 224. 


