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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 się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym 
numerze w układzie numerowym. 

* * * 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - A1. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 26 października 1998 r. Nr 22 (648) 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) 
Ul - ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego 
U3 - ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego (na prawo ochronne dodatkowe) 



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 325809 (22)980415 6(51) A01C 5/06 
A01C 7/08 

(31) 97 19715743 (32)97 04 16 (33) DE 
(71) Lemken GmbH & Co.KG, Alpen, DE 
(72) Siebers Joseph 
(54) Siewnik rzędowy z redlicami tarczowymi i 

zgarniaczem 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest siewnik rzędowy z tarczo

wymi redlicami (4) ze sprężystym zgarniaczem (40), który przy
lega do tarcz (38, 39) i dzięki temu zapewnia równomierne i 
niezawodne zeskrobywanie gleby przywierającej do tych tarcz 
(38, 39). Reduce tarczowe (4) stanowią redlice dwutarczowe z 
tarczami ustawionymi względem siebie w kształcie V, a zgar
niacz (40) umieszczony między tarczami (38, 39) ustawionymi 
względem siebie w kształcie V jest wykonany jako sprężysta, nie 
metalowa płytka (41) wygięta w kształcie litery U i umieszczona 
między tarczami (38, 39) w tylnej strefie patrząc w kierunku 
roboczym albo kierunku jazdy (8). Sprężyste ukształtowanie nie 
metalowego zgarniacza (40) nadaje mu możliwość samoregu-
lacji. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 325987 (22)9804 24 6(51) A01C 7/04 
(31) 97 19717212 (32)97 04 24 (33) DE 
(71) Lemken GmbH & Co. KG, Alpen, DE 
(72) Siebers Joseph 
(54) Siewnik rzędowy 
(57) Siewnik rzędowy, pneumatyczny posiada łatwy w kon

serwacji i efektywny w produkcji rozdzielacz (11), mający stoż

kowy element kierujący (31) z wierzchołkiem (32), sięgającym 
do rury wirowej (10), przy czym rozdzielacz (11) ma co najmniej 
sześć wylotów (16, 17). Rozdzielacz (11) z przynależnymi 
elementami konstrukcyjnymi ma korzystnie małą wysokość 
konstrukcyjną, ponieważ rura wirowa (10) i rozdzielacz (11) 
stanowią jeden zespół konstrukcyjny. Rozdzielacz (11) jest wy
posażony w pokrywę (30), na której jest umieszczony po stronie 
wewnętrznej stożkowy element kierujący (31), którego wierz
chołek (32) sięga do rury wirowej (10) albo do komory wirowej 
(36). Uzyskuje się dzięki temu równomierne i wczesne rozpro
wadzanie poszczególnych ziaren materiału siewnego. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 325986 (22)98 0424 6(51) A01C 7/08 
A01C 7/20 

(31)97 19717214 (32)97 04 24 (33) DE 
(71) Lemken GmbH & Co.KG, Alpen, DE 
(72) Siebers Joseph 
(54) Siewnik rzędowy 
(57) Siewnik rzędowy, wyposażony w rozdzielacz (11), ma

jący zwartą budowę i zapewniający dokładnie rozdzielanie, 
posiada co najmniej jeden jednolity zespół, złożony z rozdziela
cza (11) i rury wirowej (10), przy czym rura wirowa (10) ma 
sinusoidalne, rozmieszczone kolejno po sobie, człony wirowe, 
przebiegające poprzecznie do kierunku przepływu (14) materia
łu siewnego. Przewody wężowe (12, 13) mają jednakową dłu
gość i jednakowy przekrój, a w kolanku (15), łączącym rurę 
doprowadzającą i rurę wirową (10), w strefie przejściowej, umie
szczony jest nosek rozdzielczy również służący do poprawy 
dokładności rozdzielania materiału siewnego. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 326711 (22)961107 6(51) AOIC 7/08 
A01C 5/06 

(31) 95 29517786 (32) 95 11 10 (33) DE 
(86) 96 11 07 PCT/DE96/02130 
(87)97 05 15 WO97/16953 PCT Gazette nr 21/97 
(71) LEMKEN GMBH & CO. KG, Alpen, DE 
(72) Sorg Friedrich 
(54) Siewnik 
(57) Wynalazek dotyczy maszyny rolniczej (1) z ramą nośną 

(3) dźwigającą zasobnik (4), do której są przyłączone lemiesz 
siewnika (11), koło napędowe (9) i zgrzebło (12) w sposób 
umożliwiający ich podnoszenie z pozycji roboczej do pozycji 
spoczynkowej. Do tylnej strony ramy nośnej (3) przymocowano 
dźwigar (5) wahający się w stosunku do przebiegającej po
przecznie względem siewnika (2) osi (6). Do tego dźwigara (5) 
są przymocowane lemiesz siewnika (11), koło napędowe (9) i 
zgrzebło (12). Dzięki temu koszty konstrukcyjne umożliwienia 
podnoszenia zostały znacząco zmniejszone. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 325730 (22) 98 04 07 6(51) AOIF 15/04 
(31) 97 19715280 (32) 97 04 12 (33) DE 
(71) CLAAS KGaA, Harsewinkel, DE 
(72) Clostermeyer Gerhard 
(54) Samobieżna lub ciągnikowa prasa tłokowa 

do prasowania pokosu żniwnego w bele 
(57) Przedstawiony wynalazek opisuje prasę tłokową, służą

cą do otrzymywania prasowanych beli z rolniczych plonów 
żniwnych, przy czym plony żniwne są wstępnie prasowane w 
kanale doprowadzającym (37) do właściwej komory prasy. W 
tym celu w kanale doprowadzającym (37) umieszczono czujnik 
(35), który jest naciskany przez dostarczane przez pobierak 
tłoczywo. Gdy na czujniku ciśnieniowym (35) powstanie zdefi
niowane wcześniej ciśnienie, a tłok prasy (3) cofnie się do 
swojego tylnego punktu zwrotnego, tor ruchu (41 ) zębów pobie-
raka (18) zostanie tak przestawiony, że całe, znajdujące się i 
wstępnie sprasowane w kanale doprowadzającym (37), tłoczy
wo będzie dostarczane jednym suwem ładującym do komory 
prasy. Uzależnienie zmiany toru ruchu (41) zębów pobieraka 
(18) od czujnika ciśnieniowego (35) ma taką zaletę, że przy 
każdym suwie napełniania dostarczane jest do komory prasy 
jednakowo wstępnie sprasowanie tłoczywo i w ten sposób mogą 
powstawać sprasowane bele o jednej gęstości. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 326838 (22) 96 1114 6(51) A01G 9/10 
(31) 95 19544108 (32) 95 1127 (33) DE 
(86) 96 11 14 PCT/EP96/04981 
(87) 97 06 05 WO97/19585 PCT Gazette nr 24/97 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE; ERNST SONDERHOFF 
GMBH & CO.KG, Kolonia, DE 

(72) Bohne Franz-Josef, DE; Brahm Martin, DE; 
Gonzalez-Dörner Alberto Carlos, ES; 
Herrmann Marc, DE; Schmidt Manfred, DE; 
Giesen Franz-Josef, DE; Teichmann 
Manfred, DE 
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(54) Uformowane kształtki złożone z 
zawierającego humus podłoża roślinnego 
wzmocnionego poliuretano-polimocznikiem, 
sposób ich wytwarzania oraz ich 
zastosowanie w uprawie roślin 

(57) Wynalazek dotyczy uformowanych kształtek, złożonych 
z zawierającego humus podłoża roślinnego, wzmocnionego 
poliuretano-polimocznikiem, wytwarzanych w wyniku sporzą
dzenia zawiesiny zawierającego humus podłoża roślinnego w 
wodzie, domieszania ciekłego prepolimeru NCO o maksymal
nej zawartości NCO wy noszącej 15% wagowych, wytworzonego 
w wyniku reakcji diizocyjanianu toluenu ze składnikiem polie-
teropoliolowym, zawierającym co najmniej jeden aminopolie-
teropoliol w ilości od 0,5 do 100% molowych w przeliczeniu na 
składnik polieteropoliolowy oraz wprowadzenia tak otrzymanej 
mieszaniny do formy i pozostawienia jej do zestalenia. Przed
stawiono też sposób wytwarzania takich uformowanych kształ
tek, jak również ich zastosowanie w charakterze środowiska 
wzrostu rozsad w rozmnażaniu i uprawie roślin. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319534 (22) 97 04 16 6(51) A01K 85/00 
(75) Dejna Stanisław, Wrocław 
(54) Sygnalizator brania ryb 
(57) Sygnalizator brania ryb ma za zadanie ułatwienie ło

wienia ryb. Małe gabaryty i mała waga, proste mocowanie i 
funkcjonalność to jego podstawowe zalety. Obudowa plasty
kowa, kierunek sygnału i światło skierowane w kierunku wędka
rza, łatwość montażu do wędki i wygodny sposób wkładania 
żyłki oraz szybka regulacja ścisku żyłki stanowią jego główne 
cechy. Sygnał dźwiękowy i świetlny umożliwia korzystanie z 
sygnalizatora przez całą dobę. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 326706 (22) 96 11 04 6(51) A01N 25/12 
A01N 43/90 

(31) 95 60006346 (32) 95 11 08 (33) US 
96 9602950 96 02 13 GB 

(86) 96 11 04 PCT/US96/17640 
(87)97 05 15 WO97/16968 PCT Gazette nr 21/97 
(71) MERCK & CO., ING, Rahway, US 
(72) Lescota Regina D., Mookerjee Pradip K., 

Peterson Robert F. 
(54) Preparat pestycydowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest preparat pestycydowy roz

puszczalnego w wodzie pestycydu i sposoby jego wytwarzania. 
W szczególności wynalazek dotyczy preparatu pestycydowego 
w formie rozpuszczalnego granulatu (SG), zawierającego roz
puszczalny w wodzie pestycyd i rozpuszczalny w wodzie wypeł
niacz. Preparat pestycydowy posiada skuteczność równoważną 
skuteczności odpowiadającego preparatu ciekłego, ale chara
kteryzuje go m.in. ulepszony profil bezpieczeństwa przy obsłu
dze, w szczególności słabsze działanie drażniące na oczy. 

(26 zastrzeżeń) 

A1(21) 326839 (22) 96 11 18 6(51) A01N 55/10 
(31) 95 19544669 (32) 95 11 30 (33) DE 
(86) 96 11 18 PCT/EP96/05059 
(87) 97 06 05 WO97/19596 PCT Gazette nr 24/97 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Leverkusen, DE 

(72) Kalbe Jochen, Turberg Andreas, 
Londershausen Michael, Mencke Norbert, 
Pospischil Reiner, Sonneck Rainer 

(54) Kompozycje do zwalczania szkodników 
oparte na cyklicznych polisiloksanach 

(57) Wynalazek dotyczy działających natychmiast, opartych 
na cyklicznych polisiloksanach, kompozycji do zwalczania 
szkodników, które to kompozycje mogą być stosowane bez 
pozostawiania resztek i bez oddziaływania długotrwałego. 

' (6 zastrzeżeń) 

A1(21) 319515 (22)97 04 15 6(51) A23L 2/00 
(71) Centralne Laboratorium Przemysłu 

Koncentratów Spożywczych, Poznań 
(72) Korbas Eugeniusz, Kwiatkowski Franciszek, 

Stranc Achilla, Remiszewski Marian, 
Przygodzki Ryszard 

(54) Sposób wytwarzania suchych koncentratów 
ekstraktów, soków i przecierów pochodzenia 
roślinnego 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że do wysuszonego 
nośnika mającego postać proszku, wprowadza się sok, ekstrakt 
lub przecier pochodzenia roślinnego, przy zachowaniu miesza
nia, otrzymując w ten sposób gotowy koncentrat o zawartości 
70-97% s.m. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 325948 (22) 98 04 23 6(51) A23L 3/375 
(31)97 9708496 (32)97 04 25 (33) GB 
(71) The BOC Group plc, Windlesham, GB 
(72) Pooley Michael Bruce, Wardle David Grant, 

Strotton Carl Nigel 
(54) Sposób i urządzenie do zamrażania 

produktów 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie do 

zamrażania produktów, zwłaszcza produktów żywnościowych, 
w których ciecz kriogeniczną rozpyla sie na produkty podczas 
ich przenoszenia do izolowanej obudowy (2) zamrażarki z me
chanicznym przenośnikiem. Część cieczy kriogenicznej parują
cej przy zetknięciu się z produktami odprowadza się na górę 
obudowy (2) i przy zastosowaniu układu (30) do rozpylania 
cieczy kriogenicznej bezpośrednio do obudowy zamrażarki. 

(18 zastrzeżeń) 
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A1(21) 325803 (22) 98 04 15 6(51) A24B 7/00 
(31) 97 19716017 (32)97 04 17 (33) DE 
(71) Universelle Engineering U.N.I. GmbH, 

Schwarzenbek, DE 
(72) Luhrs Heiko 
(54) Krajalnica do tytoniu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest krajalnica do tytoniu z 

układem tłocząco-transportującym (4) zagęszczającym tytoń do 
postaci ciasta (5), na który oddziałuje urządzenie dociskowe 
(23). Celem wynalazku jest dokonanie konstrukcyjnych i fun
kcjonalnych usprawnień. Cel ten został osiągnięty za pomocą 
kombinowanego hydropneumatycznego układu (37) przeno
szenia ciśnienia, którego zamknięty, bezpośrednio na cylindry 
dociskowe (23) układu tiocząco-transportującego (4), działający 
układ hydrauliczny (26) stanowi jeden wspólny zespół krajalnicy 
do tytoniu i którego cylinder pneumatyczny (36) oddziałujący na 
wspólny cylinder hydrauliczny (24) układu hydraulicznego (26) 
za pomocą mechanicznego przełożenia sił, jest zainstalowany 
poza krajalnicą do tytoniu. W ten sposób krajalnicy do tytoniu 
jest bezpośrednio przyporządkowane efektywne, małowymiaro-
we, zabezpieczone przed przeciekami urządzenie dociskowe, 
którego pneumatyczne elementy napędowe mogą być dogod
nie umieszczone. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319562 (22)97 0419 6(51) A41D 25/06 
(71) Maleńczyk-Boguszewska Halina, Lublin 
(72) Boguszewski Wojciech 
(54) Bezpieczny krawat 
(57) Przedmiotem wynalazku jest krawat do wiązania wokół 

szyi, uniemożliwiający obezwładnienie osoby go noszącej. 
Krawat posiada odcinek (1 ) o obniżonych własnościach 

wytrzymałościowych, który położony jest w odległości od 1/5 od 
1/2 długości krawata, licząc od cieńszego końca (2). Odcinek 
ten po zawiązaniu krawatu wypada na obwodzie pętli. W przy
padku silnego pociągnięcia za końce krawatu pętla pęka na tym 
odcinku i uwalnia szyję. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 326862 (22) 96 11 25 6(51) A46B 7/06 
A46B 9/04 

(31) 95 9524580 (32) 95 12 01 (33) GB 
(86) 96 11 25 PCT/GB96/02898 
(87) 97 06 12 WO97/20484 PCT Gazette nr 25/97 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Dawson Peter Leonard, GB; Heinzelman 

Bert Davis, US; Lamond Donald Richard, 
US; Moldauer John, US; Raven Stephen 
John, GB 

(54) Szczotka do zębów z elastycznie 
zamontowaną szczeciną 

(57) Szczotka do zębów mająca uchwyt (2) i główkę (1) ze 
szczeciną, charakteryzuje się tym, że główka (1 ) zawiera szkielet 
centralny, sprężysty człon boczny zamontowany po każdej stro
nie tego szkieletu centralnego i środki montujące pęczki w 
szkielecie i/lub członie bocznym (6) dla pomieszczenia szcze
cin, przy czym te pęczki szczecin członu bocznego (6) mają 
możliwość wykonywania ruchu przegubowego. 

(17 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319644 (22)97 04 22 6(51) A47G 19/22 
(75) Kulawik Jan, Kraków 
(54) Kubek dwuścienny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kubek dwuścienny, prze

znaczony do celów spożywczych, pozwalający na jego indywi
dualną ozdobę. 

Kubek dwuścienny składa się z kubka zewnętrznego (1) 
i kubka wewnętrznego (2). Kubek zewnętrzny (1), wykonany z 
materiału przezroczystego, ma po zewnętrznej stronie krawędzi 
gzyms (3), natomiast kubek wewnętrzny (2) ma górną krawędź 
zakończoną wywinięciem (4), pod którym na obwodzie znajdują 
się zatrzaskowe występy (5). 

(I zastrzeżenie) 

A1(21) 319564 (22)97 04 21 6(51) A47K 3/022 
(71) DOMPLASTS.A, Słupsk 
(72) Wojciechowicz Franciszek 
(54) Wanienka 
(57) Przedmiot wynalazku rozwiązuje zagadnienie wanienki, 

przeznaczonej zwłaszcza do mycia dzieci. Charakteryzuje się 
ona tym, że obrzeże ma kształt nerkowaty i znajduje się w nim 
wgłębienie (4) dla przyborów, przy czym ściany boczne (1) są o 
różnym kącie pochylenia do płaszczyzny poziomej. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319516 (22) 97 04 15 6(51) A47K 7/02 
(75) Lipska Aleksandra, Sopot 
(54) Sposób wytwarzania myjki do ciała i myjka 

otrzymana tym sposobem 
(57) Sposób wytwarzania myjki do ciała polega na tym, że 

jeden koniec rękawa siatki zawija się i wprowadza się do wnę
trza, a drugi koniec rękawa wprowadza się do wnętrza zawinię
tego i tak otrzymany zamknięty okrąg rękawa składa się w fałdy. 

W połowie długości fałdy przewiązuje się sznurkiem i mocuje się 
na stałe węzeł. Następnie fałdy rozciąga się i kształtuje w kulę. 

Myjka do ciała ma zarys (1) o kształcie kuli, która jest 
utworzona z wielu nieregularnie poskręcanych fałd (2), stano
wiących rękaw siatki (3). Kulisty zarys powierzchni jest wyzna
czony przez krawędzie (4) rękawa siatki. Myjka jest zaopatrzona 
w pętlę (5). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 325861 (22) 98 04 17 6(51) A47L 9/18 
(31) 97 9701436 (32) 97 04 17 (33) SE 
(71) Aktiebolaget Electrolux, Sztokholm, SE 
(72) Sjöberg Göran 
(54) Odkurzacz wodny 
(57) Odkurzacz wodny jest zaopatrzony w zbiornik (19) dla 

zbierania brudnego płynu, źródło podciśnienia (25) i kanał 
powietrzny (26). Źródło podciśnienia wciąga brudny płyn przez 
dyszę ssącą do zbiornika. Kanał powietrzny (26) zawiera filtr 
powietrzny (27), który oddziela cząsteczki brudu z powietrza 
przepływającego przez kanał powietrzny. Dysza czyszcząca filtr 
(36) jest umieszczona poniżej i w pobliżu filtru (27). Płyn czysz
czący przepływa przez dyszę czyszczącą filtr i jest rozpylany na 
filtr dla jego oczyszczenia ze zgromadzonego brudu. Cząstki 
wypłukane z filtra spływają z płynem w dół do zbiornika. 

(6 zastrzeżeń) 
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A1(21) 326708 (22) 96 11 14 6(51) A61B 7/04 
(31) 95 954636 (32) 95 11 16 (33) NO 
(86) 96 11 14 PCT/NO96/00268 
(87) 97 05 22 WO97/17897 PCT Gazette nr 22/97 
(71) MEDITRON A/S, Asker, NO 
(72) Orten Birger 
(54) Głowica przechwytująca do stetoskopu 

elektronicznego 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest głowica przechwytująca 

(1) z przetwornikiem akustyczno-elektrycznym (4) do prze
kształcania wibracji dźwiękowych w sygnały elektryczne, która 
jako cechy charakteryzujące zawiera dzwon (2) wywołujący 
dźwięk, umieszczony dookoła cienkiego kołka (3) zaspojonego 
bezpośrednio z przetwornikiem (4), przy czym ten dzwon (2) 
wywołujący dźwięk ogranicza obszar wysłuchiwania na powie

rzchni ciała i wywołuje we wstępnie określonym stopniu i we 
wstępnie określony sposób, za pomocą wewnętrznego odbicia 
i/lub absorpcji, bezpośredni dźwięk przechwytywany przez 
cienki środkowy kołek (3). Dzwon (2) jest odłączony akustycznie 
od środkowego kołka (3). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 326763 (22) 96 11 20 6(51) A61B 17/32 
(31) 95 959848 (32) 95 11 21 (33) ZA 
(86) 96 11 20 PCT/GB96/02863 
(87) 97 05 29 WO97/18764 PCT Gazette nr 23/97 
(71) HARWILL INDUSTRIES (PTY.) 

LIMITED, Durbanville, ZA 
(72) Van Der Merwe Marius 
(54) Skalpel jednorazowego użytku 
(57) Wynalazek dotyczy skalpela medycznego, który składa 

się z uchwytu (20) oraz ostrza (30), umieszczonego na nośniku 
ostrza (40). Uchwyt (20) oraz nośnik ostrza (40) są połączone ze 
sobą przegubowo za pomocą przegubowej konstrukcji biegną
cej poprzecznie do głównej osi skalpela. Nośnik ostrza (40) 
obraca się pomiędzy położeniem roboczym, w którym ostrze 
(30) jest nastawione na działanie oraz położeniem nieroboczym, 
w którym ostrze (30) jest przytrzymywane we wgłębieniu (22), 
znajdującym się w uchwycie (20). Nośnik ostrza (40) jest korzy
stnie dostosowany do jednorazowego obrócenia oraz do zatrzy
mania w położeniu nieroboczym ostrza (30) przez sprzężenie za 
pomocą elementów sprzęgających, utworzonych na odpowied
nich powierzchniach nośnikach ostrza (40) oraz uchwytu (20). 
Skalpel jako całość stanowi jednolitą formę z tworzywa sztucz
nego, utworzoną przez wtrysk, w którym konstrukcja przegubo
wa jest utworzona przez integralnie wykonaną linię osłabienia 
(50), znajdującą się pomiędzy nośnikiem ostrza oraz uchwytem. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 326118 (22) 98 04 30 6(51) A61B 17/36 
(11) Fundacja dla AWF, Wrocław 
(72) Zagrobelny Zdzisław, Raczkowski Zbigniew 
(54) Stanowisko do wykonywania zabiegów 

krioterapeutycznych 
(57) Stanowisko jest przeznaczone, zwłaszcza dla osób nie

pełnosprawnych na wózkach, wymagających stałego bezpo
średniego nadzoru lekarza i/lub rehabilitanta, którzy nadzorując 
pacjenta podczas zabiegu sami przebywają w temperaturze 
otoczenia. Stanowisko posiada komorę niskotemperaturową (2) 
otwartą, z dopływem powietrza umiejscowionym w jej dolnej 
części, która jest połączona z wentylatorem (4) instalacji odcią
gowej ciepłego powietrza z przestrzeni kriogenicznej. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 326890 (22) 96 09 10 6(51) A61F 13/15 
(31) 95 60007889 (32) 95 10 25 (33) US 

95 560524 95 12 18 US 
(86) 96 09 10 PCT/US96/14488 
(87) 97 05 01 WO97/15260 PCT Gazette nr 19/97 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC, Neenah, US 
(72) Laux Daniel Richard, Gossen Barbara Ann, 

Nordness Cynthia Helen, Robinson Mark 
Louis, Stevens Robert Alan, Brud Lynn 
Carol, Johnson Eric Donald, Proxmire 
Deborah Lynn, Sosalla Paula Mary 

(54) Wyrób chłonny z zakładanym na pas 
ulepszonym systemem elastycznym i 
powstrzymywania 

(57) Wyrób chłonny ma wymiar wzdłużny (26) i wymiar po
przeczny (24), część przednią opaski pasa, część tylną opaski 
pasa (14), część pośrednią łączącą ze sobą część przednią i 
część tylną (14) opaski pasa oraz parę bocznych, leżących 
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naprzeciw siebie elastycznych marginesów bocznych (20). Wy
rób ma warstwę tylną (30) i przepuszczalną dla płynów warstwę 
wierzchnią (28) połączoną nakładkowo z warstwą tylną. Masa 
chłonna (32) jest umieszczona warstwowo pomiędzy warstwą 
wierzchnią (28) i warstwą tylną (30), a elastyczny człon kiesze
niowy pasa (80) połączony jest przynajmniej z warstwą tylną 
albo warstwą przednią wzdłuż przynajmniej jednego z margine
sów (22) wyrobu. Człon kieszeniowy (80) zawiera wydłużoną 
sekcję kołnierzową (82) i wydłużoną sekcję kieszeniową (84). 
Sekcja kieszeniowa (84) członu kieszeniowego pasa (80) zawie
ra stałą część krawędziową przytwierdzoną do wyrobu oraz 
elastyczną, ściągniętą ruchomą część krawędziową, która znaj
duje się we wzdłużnym odstępie od krawędzi stałej. Sekcja 
kieszeniowa (84) może zawierać także w zasadzie nieprzepusz
czalną dla płynów kieszeniową warstwę barierową oraz kiesze
niową warstwę tkaniny połączoną czołowo z kieszeniową 
warstwą barierową. Pomiędzy kieszeniową warstwą barierową i 
kieszeniową warstwą tkaniny można umieścić warstwowo pew
ną liczbę oddzielnych, rozciągających się z boku kieszeniowych 
członów elastycznych (110), tworząc przez to elastyczny kiesze
niowy zespół pasa, który z boku jest w zasadzie ściągnięty. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 319671 (22) 97 04 23 6(51) A61H 1/02 
(75) Sarnecki Jarosław, Dąbrowa Górnicza 
(54) Zestaw przyrządów do ćwiczeń 

leczniczo-rehabilitacyjnych i korekcyjnych 
(57) Zestaw zawiera ścienny element mocujący w postaci 

stelaża (1), zaopatrzonego w dwie pionowe prowadnice (4,5) z 
otworami (7), ażurowy podest (2) z bocznymi otworami (8,9) do 
przegubowego połączenia z otworami (7) prowadnicy za pomo
cą sworznia (10), drabinkową podporę (13) z otworami (12) do 
przegubowego połączenia sworzniami (11,17) z podestem (2) 
i stopą (16). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 326866 (22) 96 10 22 6(51) A61K 7/06 
(31) 95 9512448 (32) 95 10 23 (33) FR 
(86) 96 10 22 PCT/FR96/01652 
(87) 97 05 01 WO97/15274 PCT Gazette nr 19/97 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Dupuis Christine, Dubief Claude, Cretois 

Isabelle, Braida- Valeno Damarys 
(54) Kompozycja do traktowania włókien 

keratynowych zawierająca co najmniej jeden 
utrwalający polimer i co najmniej jeden 
związek typu ceramidu oraz sposoby 

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji kosmetycznej do trakto
wania włókien keratynowych, w szczególności ludzkich włosów, 
zawierającej co najmniej jeden anionowy, niejonowy, amfotery-
czny lub obojnaczy polimer utrwalający i co najmniej jeden 
związek typu ceramidu jak również sposób traktowania wyko
rzystujący tę kompozycję. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 326867 (22) 96 10 03 6(51) A61K 7/06 
(31)95 9512385 (32)951020 (33) FR 
(86) 96 10 03 PCT/FR96/01547 
(87) 97 05 01 WO97/15271 PCT Gazette nr 19/97 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) Laurent Florence, Braida-Valerio Damarys 
(54) Sposób utleniającego farbowania włókien 

keratynowych i kompozycja stosowana w tym 
sposobie 

(57) Ujawniono sposób utleniającego farbowania włókien 
keratynowych, zwłaszcza ludzkich włókien keratynowych takich 
jak włosy, wykorzystujący kompozycję do farbowania zawiera
jącą co najmniej jeden barwnik utlenialny i kompozycję utlenia
jącą zawierającą co najmniej jeden środek utleniający, w którym 
powyższa kompozycja farbiarska i/lub utleniająca zawiera co 
najmniej jeden związek typu ceramidu. Ujawnionorównież 
kompozycję farbiarska zawierającą co najmniej jeden barwnik 
utlenialny i co najmniej jeden związek typu ceramidu, do zasto
sowania w powyższym sposobie. 

(28 zastrzeżeń) 
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A1(21) 326758 (22) 96 12 19 6(51) A61K 7/13 
(31) 96 19600221 (32) 96 01 05 (33) DE 
(86) 96 12 19 PCT/EP96/05714 
(87) 97 07 17 WO97/25017 PCT Gazette nr 31/97 
(71) HANS SCHWARZKOPF GMBH & 

CO.KG, Hamburg, DE 
(72) Akram Mustafa, Wolff Wolfgang, Rohweder 

Sandra, Schwartz Stephan 
(54) Środek do farbowania włosów i mieszanina 

użytkowa do farbowania ludzkich włosów 
(57) Stały środek do farbowania włosów w postaci proszku 

tub granulatu, zawierający przynajmniej jeden półprodukt barw
nika oksydacyjnego, środek utleniający oraz zwykłe dodatki 
kosmetyczne, zawierający dodatkowo przynajmniej jeden bez
pośredni barwnik roślinny lub hennę neutralną, charakteryzuje 
się doskonałymi wynikami farbowania całkowicie pokrywające
go siwiznę, przy wysokim stopniu pielęgnacji włosów. Środek 
do farbowania nanoszony jest na włosy w postaci mieszanki 
użytkowej, przygotowywanej przez zmieszanie środka do farbo
wania włosów z wodą. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 326705 (22) 96 10 25 6(51) A61K 7/48 
A61K 7/02 

(31) 95 60006273 (32) 95 11 07 (33) US 
95 60008552 95 12 13 US 

(86) 96 10 25 PCT/US96/17152 
(87)97 0515 WO97/17059 PCT Gazette nr 21/97 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Drechsler Lee Ellen, Rabe Thomas Elliot, 

Smith Edward Dewey III 
(54) Kompozycje kosmetyczne odporne na 

przenoszenie 
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji kosmetycznych do na

kładania na usta, o zaletach istotnych dla użytkownika. Kompo
zycje te zawierają żywice organosiloksanowe w połączeniu z 
płynnymi polimerami diorganopolisiloksanowymi oraz lotnym 
nośnikiem. 

(8 zastrzeżeń) 

A1 (21) 326759 (22)97 09 02 6(51) A61K 31/40 
A61K 38/13 

(31) 96 9619706 (32) 96 09 20 (33) GB 
(86) 97 09 02 PCT/EP97/04884 
(87) 98 03 26 W098/11894 PCT Gazette nr 12/98 
(71) PHARMACIA & UPJOHN S.P.A., 

Mediolan, IT 
(72) Ferrari Mario, Gnocchi Paola, Fornasiero 

Maria Chiara, Colotta Francesco, D'Alessio 
Roberto, Isetta Anna Maria 

(54) Synergistyczna kompozycja środków 
immunosupresyjnych zawierająca związek 
2,2'-bi-lH-pirolowy 

(57) Ujawniono produkt zawierający: (a) środek immunosu-
presyjny (A), korzystnie wybrany spośród następujących: cyklc-
sporyna A, cyklosporyna C, FK506, azatiopryna, metotreksat, 
rapamycyna, mikofenolan mofetilu, określony środek gliko-
kortykoidowy lub mieszanina dwóch lub więcej w/w środków i 
(b) co najmniej jeden immunosupresyjny związek 2,2'-bi-
1H=pirolowy (B) przedstawiony wzorem (I), w którym Ri ozna
cza wodór, fenyl, C1-C20 alkil lub C2-C20 alkenyl, w których 

grupy alkilowa i alkenylowa są niepodstawione lub podstawione 
1 do 3 podstawnikami, Ra oznacza wodór, Ci-Ce alkil, grupę 
cyjanową, karboksyl lub (Ci-Ce alkoksy) karbony I, R3 oznacza 
chlorowiec, hydroksyl lub C1-C11 alkoksyl niepostawiony lub 
podstawiony fenylem, R4 oznacza wodór, Ci-Cg alkil lub fenyl, 
każdy z R5 i Re, które są takie same lub różne, niezależnie 
oznacza wodór, ewentualnie podstawiony C2-C20 alkanoil, C3-
C20 alkenoil, C1-C20 alkil, C2-C20 alkenyl lub oznacza fenyl albo 
dwa spośród R4, R5 i Re razem tworzą łańcuch C4-Ciz polimety-
lenowy, który jest niepodstawiony lub podstawiony zaś 
pozostały spośród nich oznacza H lub Ci-Ci2alkil lub jego 
farmaceutycznie dopuszczalną sól, stanowiący połączony pre
parat do jednoczesnego, oddzielnego lub kolejnego stosowa
nia w terapii immunosupresyjnej, który wykazuje znacznie 
zwiększone działanie immunosupresyjne w stosunku do produ
któw zawierających tylko środek immunosupresyjny (A) albo 
immunosupresyjny związek 2, 2'-bH H-pirolowy (B). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 319702 (22) 97 04 25 6(51) A61K 33/06 
(71) Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne VIS 

Spółdzielnia Pracy, Katowice 
(72) wilczek Marian, Mikołajczyk Danuta, 

Wojaczyńska Alina, Tkacz Czesław, Kocot 
Wiesława 

(54) Sposób wytwarzania preparatu 
dolomitowego w tabletkach 

(57) Sposób polega na zmieszaniu w mieszalniku dolomitu 
w ilości 50 części wagowych, laktozy w ilości 10,7 części wago
wych, skrobi w ilości 4,35 części wagowych i cukru mączki w 
ilości 13,2 części wagowych z uprzednio przygotowanym klei-
kiem na bazie cukru i skrobi i tak zarobioną mokrą masę poddaje 
się granulacji w granulatorze, a następnie suszy w suszarce 
owiewowej w temperaturze 40°C. Wysuszony granulat ponow
nie w mieszalniku łączy się ze stearynianem magnezu w ilości 3 
części wagowych i skrobią w ilości 5,55 części wagowych i po 
skropieniu masy mieszaniną olejku miętowego i etanolu formuje 
się tabletki na tabletkarce roztacyjnej, przy użyciu stempli o 
średnicy 9 mm oraz poddaje konfekcjonowaniu. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319703 (22) 97 04 25 6(51) A61K 33/06 
(71) Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne VIS 

Spółdzielnia Pracy, Katowice 
(72) Wilczek Marian, Mikołajczyk Danuta 
(54) Sposób wytwarzania preparatu 

dolomitowego w tabletkach, zwłaszcza dla 
ludzi chorych na cukrzycę 

(57) Sposób wytwarzania preparatu dolomitowego w tablet
kach, zwłaszcza dla ludzi cierpiących na cukrzycę, polega na 
zmieszaniu uprzednio przesianych przez sito mechaniczne o 
średnicy 0,3 mm dolomitu w ilości 64,1 części wagowych, skrobi 
ziemniaczanej w ilości 18 części wagowych i laktozy w ilości 
10,25 części wagowych i po nawilżeniu przygotowanym uprze
dnio 10% kleikiem żelatynowym urabia się masę w mieszalniku. 
Uzyskaną masę granuluje się w przecieraku mechanicznym 
przez sito o średnicy oczek 2,5 mm, suszy się w temperaturze 
40°C, rozdrabnia się za pomocą granulatora oscylacyjnego 
przez sito o średnicy oczek 1,5 mm, następnie miesza się ze 
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skrobią w ilości 2,5 części wagowych, talkiem farmaceutycznym 
w ilości 2,05 części wagowych i stearynianem magnezu w ilości 
1,03 części wagowych, a powstałą masę formuje się w tabletki 
na tabletkarce rotacyjnej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 325821 (22) 98 04 16 6(51) A61K 33/10 
(31)97 838239 (32)97 0416 (33) US 
(71) McNeil PPC-Ina, Skillman, US 
(72) Dubek John J., McNally Gerard P., Smith 

Bruce P. 
(54) Ciekły zobojętniający kwas preparat 
(57) Oparty na węglanie wapniowym ciekły zobojętniający 

kwas preparat zawiera jeden lub większą liczbę środków regu
lujących wartość pH, w celu utrzymywania wartości pH kompo
zycji zobojętniającej kwas powyżej 9,0, korzystnie powyżej 9,5. 
W wyniku tego ciekły preparat zobojętniający kwas posiada 
wyższą oporność na atak bakterii oraz lepsze właściwości sma
kowe. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 326756 (22) 96 11 21 6(51) A61K 35/14 
(31) 95 19543649 (32) 95 11 23 (33) DE 

96 19607044 96 02 24 DE 
(86) 96 1121 PCT/EP96/05126 
(87) 97 05 29 WO97/19169 PCT Gazette nr 23/97 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH, Ingelheim am 
Rhein, DE 

(72) Schmidt Walter, Birnstiel Max, 
Schweighoffer Tamàs, Steinlein Peter, 
Buschle Michael 

(54) Szczepionka nowotworowa i sposób jej 
wytwarzania 

(57) Szczepionka nowotworowa do podawania pacjentowi 
jest znamienna tym, że zawiera komórki nowotworowe, które 
same prezentują peptydy pochodzące z antygenów nowotwo
rowych w kontekście HLA i przynajmniej niektóre z nich mają na 
powierzchni przynajmniej jeden haplotyp MHC-I pacjenta i które 
wypełniono jednym albo wieloma peptydami a) i/lub b) w taki 
sposób, że komórki nowotworowe są rozpoznawane przez 
układ odpornościowy pacjenta jako obce, w kontekście pepty-
dów i wyzwalają komórkową reakcję odpornościową, przy czym 
peptydy a) działają jako ligandy dla haplotypu MHC-I, który jest 
wspólny dla pacjenta i komórek nowotworowych w szczepionce 
oraz różnią się od peptydów pochodzących z białek, ulegają
cych ekspresji na komórkach pacjenta albo b) działają jako 
ligandy dla haplotypu MHC-I, który jest wspólny dla pacjenta i 
komórek nowotworowych w szczepionce oraz pochodzą z anty
genów nowotworowych ulegających ekspresji na komórkach 
pacjenta i występują na komórkach nowotworowych szczepion
ki w stężeniu wyższym niż stężenie peptydu pochodzącego z 
tego samego antygenu nowotworowego wyrażanego na komór
kach nowotworowych pacjenta. 

(35 zastrzeżeń) 

A1(21) 326888 (22) 96 08 07 6(51) A61K 35/60 
(31) 95 550003 (32) 95 10 30 (33) US 
(86) 96 08 07 PCT/CA96/00549 
(87) 97 05 09 WO97/16197 PCT Gazette nr 20/97 

(71) LES LABORATOIRES AETERNA INC, 
Quebec, CA 

(72) Dupont Eric, CA; Brazeau Paul, CA; Juneau 
Christina, CA; Maes Daniel H., UA; 
Marenus Kenneth, US 

(54) Ekstrakty z chrząstki rekina, sposób 
otrzymywania ekstraktów i kompozycje 
zawierające ekstrakty z chrząstki rekina 

(57) Wynalazek dotyczy ekstraktu z chrząstki i sposobów 
otrzymywania tego ekstraktu. Otrzymano ekstrakt z chrząstki 
rekina o aktywności biologicznej: przeciwnaczyniotwórczej, 
przeciwnowotworowej, przeciwzapalnej i przeciwkolagenolity-
cznej. Sposób otrzymywania ekstraktu obejmuje etapy homo
genizacji chrząstki w roztworze wodnym, rozdzielenia tego 
homogenatu na frakcję stałą i płynną, którą następnie frakcjono
wano w celu uzyskania ekstraktu płynnego zawierającego 
związki o masie cząsteczkowej między 0 a 500 kDa. Dalsze 
frakcjonowanie ekstraktu płynnego umożliwiło wstępną chara
kterystykę niektórych składników aktywnych. Ekstrakt ten może 
być zastosowany w leczeniu wielu chorób lub stanów chorobo
wych, w których dochodzi do proliferacji komórek nowotworo
wych, rozwoju naczyń, zapalenia lub lizy kolagenu. Wynalazek 
ten obejmuje także zastosowanie ekstraktu w kosmetyce, ze 
względu na zdolność płynnego ekstraktu z chrząstki do popra
wienia funkcji skóry jako bariery biologicznej. 

(44 zastrzeżenia) 

A1(21) 319540 (22) 97 04 16 6(51) A61K 35/78 
(71) AGROPHARM Spółka z o.o., Tuszyn 

k/Łodzi 
(72) Kaczmarowicz Grzegorz 
(54) Sposób wytwarzania antocyjanów 
(57) Korzystnie wytłoki z naturalnych owoców kolorowych, 

jak z aronii z czerwonej i czarnej porzeczki, z czarnego bzu oraz 
winogron i innych, w pierwszej fazie poddaje się zalaniu wodą 
zakwaszoną, korzystnie kwasem solnym i po filtracji, w nastę
pnej fazie, wytłoki te zalewa się stężonym izopropanolem i 
całość filtruje, powtarzając kilkakrotnie to zalewanie i filtrację. 
Następnie połączone filtraty zagęszcza się, przepuszcza wodne 
rozcieńczenie tej masy przez złoże adsorbentu, korzystnie z 
grupy poliaromatycznych i antocyjany oraz inne polrfenole 
zaadsorbowane wymywa się z niego stężonym izopropanolem. 
Alkohol odparowuje się i otrzymana sucha masa stanowi miesz-
czaninę antocyjanów, polrfenoli, takich jak między innymi tani
ny, procjanidyny, flawonole. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 325773 (22) 98 04 10 6(51) A61K 35/78 

(31)97 9704550 (32)97 0414 (33) FR 

(71) LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, La Gacilly, 
FR 

(72) Rouillard Francoise, Crepin Juliette, 
Saintigny Gaelle 

(54) Kompozycja kosmetyczna lub 
farmaceutyczna zawierająca ekstrakt z 
Andiroba 

(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności kosmety
czna lub farmaceutyczna kompozycja zawierająca ekstrakt lipi-
dowy z Andiroba, stosowana do zahamowania dehydrogenazy 
6-fosforanoglikozowej, zahamowania przemiany adypocytarnej 
oraz do kosmetycznego traktowania cellulitis. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 326889 (22) 96 10 16 6(51) A61L 2/20 
(31) 95 543745 (32) 95 10 16 (33) US 
(86) 96 10 16 PCT/US96/16458 
(87) 97 04 24 WO97/14446 PCT Gazette nr 18/97 
(71) ALLIEDSIGNAL INC, Morristown, US 
(72) Conviser Stephen Alan, Holmer Arthur 

Edward 
(54) Poprawa okresu trwałości mieszanek 

sterylizujących z tlenkiem etylenu 
(57) Sposób zwiększenia trwałości mieszanki sterylizującej 

tlenku etylenu i jednego lub więcej związku chlorowcowęglowe-
go, gdy mieszanka jest w kontakcie z tlenkiem żelaza, będącym 
na powierzchni zbiornika magazynowego, polega na tym, że 
dostateczna ilość dwutlenku węgla jest dodana do mieszaniny, 
aby zredukować reaktywność tlenku żelaza w konwertowaniu 
tlenku etylenu do produktów reakcji jego rozkładu. W alterna
tywnym zastosowaniu wklęsły zbiornik ze stali węglowej, który 
zawiera mieszaninę tlenku etylenu i związku chlorowcowęglc-
wego jako gazu sterylizującego, ma wewnętrzną powierzchnię 
pasywowaną poprzez utworzenia produktu reakcji tlenku żelaza 
i dwutlenku węgla. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 325894 (22) 98 04 20 6(51) A62C 35/68 
(31) 97 19716585 (32) 97 04 21 (33) DE 
(71) TOTAL WALTHER GmbH Feuerschutz 

und Sicherheit, Kolonia, DE 
(72) Melchior Wolfgang, Kluge Volker, Schöttler 

Stephan 
(54) Sposób i urządzenie do eksploatacji 

instalacji przeciwpożarowej, tryskaczowej, 
suchej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 
eksploatacji instalacji przeciwpożarowej, tryskaczowej, suchej, 
która jest wyposażona w oddzielne urządzenia szybko-
otwierające, przy czym jedno urządzenie powoduje szyb
kie odpowietrzenie układu przewodów rurowych (2), a drugie 
urządzenie powoduje przyspieszone otwarcie suchego zaworu 
alarmowego (3). 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 325895 (22)98 04 20 6(51) A62C 35/68 
(31) 97 19716589 (32) 97 04 21 (33) DE 
(71) TOTAL WALTHER GmbH Feuerschutz 

und Sicherheit, Kolonia, DE 
(72) Melchior Wolfgang, Stürtzer Karl-Heinz, 

Schöttler Stephan 
(54) Sposób i urządzenie do eksploatacji 

instalacji przeciwpożarowej, tryskaczowej, 
suchej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do 
eksploatacji instalacji przeciwpożarowej, tryskaczowej, suchej, 
która jest wyposażona w oddzielne urządzenia szybko-
otwierające, przy czym jedno urządzenie powoduje szyb
kie odpowietrzenie układu przewodów rurowych (2), a drugie 
urządzenie powoduje przyspieszone otwarcie suchego zaworu 
alarmowego (3). Szybkie otwarcie dla odpowietrzenia układu 
przewodów rurowych (2) następuje przed szybkim otwarciem 
suchego zaworu alarmowego (3). 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 319533 (22) 97 04 16 6(51) A62D 1/00 
(71) Zakłady Chemiczne VISCOPLAST S.A., 

Wrocław 
(72) Rzemek Barbara, Żołędziowski Wojciech, 

Kalewska Bożena, Chodziński Jan, Jarosz 
Agata, Wnuk Jan 

(54) Uniwersalny koncentrat opóźniaczy palenia 
(57) Przedmiotem wynalazku jest uniwersalny koncentrat 

opóźniaczy palenia w tworzywie termoplastycznym, zawierają
cy opóźniacze palenia, takie jak związki antymonu, związki 
bromoaromatyczne, związki fosforu, wodorotlenek magnezu, 
wodorotlenek glinu oraz zawierający barwniki, pigmenty, 
antystatyki, środki uplastyczniające, ewentualnie stabilizato
ry, znamienny tym, że jako tworzywo termoplastyczne zawiera 
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kopolimer etylen-octan winylu lub jego mieszaninę z innym 
polimerem, w ilości od 19 do 39% masowych, zaś zawartość 
opóźniaczy palenia stanowi od 60 do 80% masowych, a za
wartość środków modyfikujących od 1 do 10% masowych. 
Uniwersalny koncentrat opóźniaczy palenia ma zastosowanie 
do większości tworzyw termoplastycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319558 (22) 97 04 18 6(51) A63B 69/00 
A63B 69/38 

(75) Łapszo Janusz, Gdańsk 
(54) Symulacyjny diagnostyczno-treningowy 

miernik szybkości ruchów, koncentracji 
uwagi i antycypacji 

(57) Wynalazek rozwiązuje problem budowy miernika, który 
stanowi pomiarowo-symulacyjne stanowisko (1) sprzężone ze 
sterującą jednostką (2) oddziaływującą na ruchome/stałe doce
lowe elementy (3) wskazujące miejsce celu ruchu i identyfikują
ce moment osiągnięcia tego celu, z wykorzystaniem czujników 
(8) osadzonych w miejscach będących celem ruchu. Sterująca 
jednostka (2) ma sterownik (St) współpracujący z zasilaczem (Z) 
i cyfrowym urządzeniem programowalnym (CUP). 

(7zastrzeżeń) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 319648 (22)9704 22 6(51) B01D 29/84 
(75) Chorążyczewski Janusz, Głogów; Kamiński 

Sylwester, Lubin; Bułkowski Brunon, 
Głogów; Cieszkowski Henryk, Lubin; 
Milewski Zygmunt, Legnica; Garbaczewski 
Jan, Głogów 

(54) Sposób filtracji drobnoziarnistych i 
hydrofilnych substancji 

(57) Sposób filtracji drobnoziarnistych i hydrofilnych sub
stancji z zastosowaniem zamkniętych przestrzeni filtrujących, w 
których stosuje się nadciśnienie w części filtrującej oraz prze
dmuch filtrowanej substancji, charakteryzuje się tym, że do 
przedmuchu stosuje się przegrzaną parę wodną o temperaturze 
od 80°C do 120°C i korzystnie podciśnieniowy odbiór filtratu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 326697 (22)97 0912 6(51) B01D 39/00 
C08L 1/00 

(31)96 1627 (32)96 0916 (33) AT 
(86) 97 09 12 PCT/AT97/00200 
(87) 98 03 26 W098/11973 PCT Gazette nr 12/98 
(71) ZELLFORM GESELLSCHAFT M.B.H., 

Taiskirchen, AT 
(72) Döpfner Horst, Ernegg Martin, Bramsteidl 

Robert 
(54) Sposób wytwarzania półfabrykatów i 

kształtek z celulozy i /lub zawierającego 
celulozę materiału włóknistego 

(57) Nowość sposobu polega na osiąganym metodami fizy
cznymi wyjątkowo dużym zwiększeniu międzycząsteczkowych 

mostkowych wiązań wodorowych za pomocą odpowiedniego 
fizycznego zwiększenia właściwej powierzchni włókien i roz
drobnienia struktury włóknistej, przy czym następujące potem 
mielenie włókien celulozowych lub innych, zawierających celu
lozę włókien i roślin, odbywa się w rafinerze lub innym odpo
wiednim urządzeniu do rozdrabniania włókien lub defibrylizacji. 
Następnie, ewentualnie po wstępnym odwadnianiu, odbywa się 
formowanie i suszenie wodnej brei mikrowłóknistej. Materiał 
może wskutek postępującego suszenia i związanego z nim 
skurczu utwardzać się do ciężaru właściwego 1,5 bez stosowa
nia środków wiążących lub dodatków i bez zastosowania ciś
nień zewnętrznych. Ujawniono także m.in. różne zastosowania 
w/w brei mikrowłóknistej. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 325933 (22)98 04 22 6(51) B01D 53/047 
(31) 97 842124 (32) 97 04 23 (33) US 
(71) THE BOC GROUP, INC., Murray Hill, US 
(72) Doong Shain-Jer 
(54) Sposób adsorpcji zmiennociśnieniowej i 

urządzenie do adsorpcji zmiennociśnieniowej 
(57) Sposób wytwarzania gazu, wzbogaconego w pierwszy 

składnik z gazu zasilającego, zawierającego pierwszy i drugi 
składnik w układzie, zawierającym zbiornik gazu i przynajmniej 
dwie strefy adsorpcyjne, z których każda zawiera adsorbent, 
który selektywnie adsorbuje ten drugi składnik, obejmuje powta
rzalne przeprowadzanie etapów: (i) wytwarzania gazu, wzboga
conego w pierwszy składnik w jednej z tych stref adsorpcji, (ii) 
częściowego odprężania jednej ze stref adsorpcji, (iii) oczysz
czania jednej z tych stref adsorpcji, (iv) przeciwbieżnego usu
wania gazu, wzbogaconego w drugi składnik z jednej ze stref 
adsorpcji, przy częściowym sprężaniu drugiej z tych stref adsor
pcji, (v) oczyszczania jednej ze stref adsorpcji innej niż strefa 
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adsorpcji, oczyszczana w etapie (iii), (vi) częściowego sprężania 
jednej ze stref adsorpcji oraz (vii) dalszego sprężania strefy 
adsorpcji, częściowo sprężonej w etapie (vi). 

Układ adsorpcyjny zawiera parę kadzi adsorpcyjnych 
(A, B), umieszczonych równolegle, pojemnik magazynowania 
gazu (c) i pompę/kompresor gazu (P), a także orurowanie z 
zaworami do transportowania rozmaitych strumieni gazu po
przez układ. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 325896 (22) 98 04 20 6(51) B01D 53/78 
(31) 97 117521 (32)970421 (33) JP 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, 

LTD., Tokyo, JP 
(72) Kotake Shinichiro, Kimura Kazuaki, Suzuki 

Kazumitsu, Ukawa Naohiko, Takashina Toru 
(54) Układ do obróbki gazu spalinowego i sposób 

obróbki gazu spalinowego 
(57) Układ do obróbki gazu spalinowego, zawierający wieżę 

absorpcyjną (21) do kontaktowania na zasadzie gaz-płyn gazu 
spalinowego z płynem absorbującym dla usunięcia przynaj
mniej tlenków siarki z gazu spalinowego poprzez absorpcję do 
płynu absorbującego, sekcję ponownego ogrzewania (22) do 
ogrzewania gazu spalinowego, opuszczającego tę wieżę absor
pcyjną, do temperatury korzystnej dla emisji do atmosfery i 
wentylator (23) do dostarczania gazu spalinowego pod ciśnie
niem tak, aby przeciwdziałać spadkowi ciśnienia, powodowane
mu przez tor przepływu gazu spalinowego, obejmujący tę wieżę 
absorpcyjną i sekcję ponownego ogrzewania, charakteryzuje 
się tym, że wieża absorpcyjna (21), sekcja ponownego 
ogrzewania (22) i wentylator (23) są umieszczone szerego
wo na osi pionowej tak, aby funkcjonować jako przynaj
mniej część komina do emitowania obrobionego gazu 
spalinowego do atmosfery. 

Sposób obróbki gazu spalinowego charakteryzuje się 
tym, że amoniak wtryskuje się do gazu spalinowego według 
potrzeby w miejscu za etapem odazotowania, przy czym ilość 

amoniaku, wtryskiwanego w etapie odazotowania i/lub ilość 
amoniaku, wtryskiwanego w miejscu za etapem odazotowania, 
są na takim poziomie nadmiarowym, że amoniak lub sól amo
nowa pozostają w gazie spalinowym, wprowadzanym do tego 
etapu odsiarczania. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 326885 (22) 96 10 18 6(51) B01F17/00 
(31) 95 9524476 (32) 95 1 130 (33) GB 
(86) 961018 PCT/GB96/02544 
(87)97 06 05 WO97/19748 PCT Gazette nr 24/97 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Thetford Dean, Holbrook Mark 
(54) Estry fosforanowe kopolimerów blokowych 

eterów polialkilenowych i ich zastosowanie 
jako związków dyspergujących 

(57) Ujawniono związek dyspergujący, stanowiący ester 
fosforanowy blokowego kopolimeru polieteru alkilenowego o 
wzorze: RO(C2H40)m(C3HeO)n-H, w którym R oznacza grupę 
C1-4 alkilową, m i n wynoszą niezależnie 2 do 60 i zastosowanie 
w opartych na wodzie farbach i tuszach drukarskich. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 326761 (22) 96 11 14 6(51) B01J 8/24 
C08F 10/00 

(31)95 9524038 (32)951123 (33) GB 
(86) 96 11 14 PCT/GB96/02796 
(87) 97 05 29 WO97/18888 PCT Gazette nr 23/97 
(71) BP CHEMICALS LIMITED, London, GB 
(72) Newton David, GB; Chinh Jean-Claude, FR 
(54) Dysza rozpylacza 
(57) Wynalazek dotyczy ciągłej polimeryzacji olefin, zwłasz

cza etylenu, propylenu lub ich mieszanin z innymi alfaolefinami 
w złożu fluidyzowanym gazem, gdzie zawierający monomer 
gaz, zawracany do obiegu, wykorzystywany do fluidyzacji złoża, 
jest chłodzony w celu skroplenia przynajmniej części ciekłego 
węglowodoru. Skroplona ciecz jest oddzielana od gazu zawra
canego do obiegu i jest doprowadzana bezpośredniego do 
złoża fluidalnego poprzez pobudzaną gazem dyszę (1) rozpyla
cza, aby spowodować chłodzenie przez utajone ciepło parowa
nia. Dysza (1) jest wyposażona w mechaniczne urządzenie (9) 
we wlocie cieczy do komory rozpylającej (5). Mechaniczne 
urządzenie (9) wstępnie rozpyla ciecz tak, że dysza (1) wymaga 



14 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 22 (648) 1998 

zmniejszonych ilości gazu w porównaniu z konwencjonalnymi 
pobudzanymi gazem dyszami (1) rozpylaczy. W korzystnym 
rozwiązniu w złożu fluidalnym jest umieszczone wiele dysz. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 319489 (22) 97 04 14 6(51) B01J 20/10 
C02F 1/16 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław, 
Ostrowski Aleksander, Jelenia Góra; 
Sałagacki Zbigniew, Kowary 

(72) Grabas Kazimierz, Steininger Mieczysław, 
Ostrowski Aleksander, Sałagacki Zbigniew 

(54) Sposób wytwarzania modyfikowanych 
adsorbentów mineralno-węglowych, 
przeznaczonych zwłaszcza do usuwania 
metali ciężkich z wód i ścieków 

(57) Istotą sposobu jest to, że 25-55% masowych porowatej 
matrycy nieorganicznej w formie pylistej, korzystnie w postaci 
ziemi montmorylonitowej i/lub krzemionkowej, aktywowanej 
kwasami mineralnymi i pokrytej substancją organiczną, zawie
rającą 5-25% masowych węgla pierwiastkowego, miesza się z 
0-25% masowych minerałów lub związków chemicznych zdol
nych do wymiany jonowej, dodaje 10-25% pylistego bentonitu i 
5-15% masowych pylistego kafbonizatu z przeróbki drewna 
i/lub innych substancji stałych zawierających węgiel pierwia
stkowy oraz co najmniej jeden z dodatków w postaci 0,5-15% 
masowych siarki albo 0,5-25% masowych związków alkali
cznych, po czym do mieszaniny dodaje się wodę i/lub 
rozcieńczone elektrolity, miesza do uzyskania jednolitej, 
zhomogenizowanej masy. Następnie z masy tej formuje się 
wytłoczki, suszy je, kruszy i poddaje karbonizacji, po czym 
rozdrabnia i segreguje na frakcje. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319669 (22) 97 04 23 6(51) B04C 5/24 
(71) BOLOIL S.A, Bukowno 
(72) Łój Roman, Pakuła Jan, Kasprzyk Stanisław, 

Sowula Jacek, Lubaszka Jacek, Bubak 
Andrzej 

(54) Sposób wytwarzania cyklonów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania cy

klonów, a zwłaszcza hydrocyklonów z poliuretanu, przeznaczo
nych do wzbogacania minerałów. Istotą sposobu jest to, że 

każdy element cyklonu wykonuje się z dwóch połączonych ze 
sobą trwale warstw (1, 2) z materiałów o różnych parametrach 
technicznych, przy czym warstwy te mogę mieć jednakową i/lub 
różną grubość. Warstwę (1 ) zewnętrzną wykonuje się z materia
łu o dużej wytrzymałości mechanicznej, a warstwę (2) wewnę
trzną z materiału o dużej odporności na ścieranie. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319563 (22)970419 6(51) B05C 1/00 
(71) Fabryka Maszyn Spożywczych 

PROSPOMASZ, Połczyn Zdrój 
(72) Rygiel Janusz 
(54) Urządzenie do nakładania kleiwa na 

powierzchnie cylindryczne, zwłaszcza na 
butelki w etykietarkach 

(57) Wynalazek charakteryzuje się tym, że zespół klejowy 
(1 ') stanowią dwa elementy płytowe, w których usytuowane są 
obrotowo wałki (13, 14, 15, 16), na których to wałkach (13, 14, 
15, 16) rozpięte są dwie taśmy. Elementy płytowe usytuowane 
są na kasecie klejowej z wałkiem klejowym, a całość usytuowana 
jest w korpusie, który stanowią cztery wsporniki, dwa przednie 
(21) i dwa tylne (22), usytuowane na płycie (23). 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 325818 (22) 98 04 16 6(51) B05C 13/00 
(31)97 971603 (32)97 04 16 (33) FI 
(71) SUNDS DEFIBRATOR LOVIISA OY, 

Valko, FI 
(72) Saukkonen Seppo 
(54) Sposób i urządzenie do ustawiania 

elementów płytowych względem siebie 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do ustawiania 

elementów płytowych względem siebie, na przykład płyty i 
przynajmniej jednego arkusza lub wstęgi materiału pokrywają
cego (1). W sposobie tym materiał pokrywający (1) i płytę 
przenosi się na stanowisko ustalające i wyrównuje się przynaj
mniej jedną krawędź materiału pokrywającego (1) z krawędzią 
płyty i ustawia się je względem odpowiedniej krawędzi ustalają
cej powierzchni przeciwległego elementu tak, że wystają one 
poza tę krawędź lub nie dochodzą do niej. Alternatywnie przy
najmniej jedną z tych krawędzi materiału pokrywającego (1) i 
płyty wyrównuje się z drugą krawędzią ustalającą powierzchni 
przeciwległego elementu ustalającego, niezależnie od ich po
czątkowego położenia, bądź wyrównania materiału pokrywają
cego (1) i/lub płyty przenoszonych na stanowisko ustalające. 
Urządzenie do ustawiania elementów płytowych względem 
siebie zawiera platformę (4) do układania płyt i materiału pokry
wającego oraz zespół ustalający (5). Zespół ustalający (5) 
posiada przynajmniej jedne elementy chwytakowe (6,7) zawie
rające przynajmniej jeden człon sprężysty (10, 11). Na platfor
mie (4) jest zderzak oporowy (3) mający co najmniej jedną 
powierzchnię, do której są dosuwane arkusz materiału pokry
wającego (1) i/lub płyty za pomocą zespołu ustalającego (5). 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 326757 (22) 96 11 25 6(51) B07C 5/34 
(31) 95 29518639 (32) 95 11 24 (33) DE 
(86) 96 11 25 PCT/EP96/05192 
(87) 97 06 05 WO97/19766 PCT Gazette nr 24/97 
(71) HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH, 

Burgbrohl, DE 
(72) Heuft Bernhard, Goller Hans-Ulrich 
(54) Sposób i urządzenie do transportowania 

pojemników przez urządzenie do kontroli 
dna pojemników 

(57) Pojemniki (10) transportuje się przez układ kontrolujący 
dno pojemników (10) celem wykrycia ewentualnych zanieczy
szczeń, wad materiałowych i ciał obcych. W tym celu pojemniki 
(10) są doprowadzane pierwszym przenośnikiem (12) do układu 
kontrolnego i drugim przenośnikiem (16) odprowadzane z ukła
du kontrolnego, przy czym pomiędzy pierwszym i drugim prze
nośnikiem (12,16) istnieje luka (14), w obrębie której pojemniki 
(10) są podpierane przynajmniej nie na całej ich podstawie i 
kontrolowane. Pojemniki (10) są prowadzone na pierwszym 
przenośniku (12), w obrębie luki (14) i na drugim przenośniku 

(16) przez boczne prowadnice (24) i przynajmniej w obrębie luki 
(14) są transportowane pod dociskiem piętrzącym. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 319675 (22) 97 04 25 6(51) B08B 11/00 
B44D 3/00 

(75) Bujnowicz Michał, Pabianice 
(54) Przyrząd do czyszczenia wałków malarskich 
(57) Przyrząd ma przymocowany do prętowego uchwytu (1) 

zgarniający farbę segment (2) w postaci wycinka pierścienia z 
łukowo ukształtowaną od strony wewnętrznej powierzchnią do
stosowaną do wielkości owalu wałka malarskiego. Powierzchnia 
ta ma dodatkowo z obu stron wykonane ścięcia czołowych 
krawędzi w postaci faz. 

Zgarniający segment (2) jest mocowany do uchwytu (1) 
na stałe lub rozłącznie np. za pomocą wkręta (7) i ma od strony 
zewnętrznej łukowo ukształtowane wybrania, dostosowane wy
miarowo do czyszczonych z farby elementów narzędzi malar
skich o mniejszych przekrojach owalnych. Do uchwytu, z drugiej 
strony usytuowania segmentu, jest zamocowana dodatkowo 
szczotka (3), przeznaczona do czyszczenia trudno dostępnych 
elementów narzędzi malarskich. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319520 (22) 97 04 15 6(51) B22D 33/00 
(71) HUTA KATOWICE SA-Zakład Huta 

Katowice, Dąbrowa Górnicza; Szydło 
Andrzej, Bukowno; Kasperczyk Józef, 
Chorzów; Stefanek Henryk, Dąbrowa 
Górnicza; Musialik Andrzej, Sosnowiec 

(72) Kasperczyk Józef, Szydło Andrzej, Stefanek 
Henryk, Musialik Andrzej 

(54) Przejezdny manipulator podnośnikowy, 
zwłaszcza do zakładania osłonowej rury do 
kadzi lejniczej 

(57) Przejezdny manipulator podnośnikowy ma przejezdną 
na kołach platformę (4) z ułożyskowaną na czopie (5), wydrą
żoną i obrotową kolumnę (6), na której na elementach tocz
nych nasadzony jest suport (8). W otworze kolumny (6) 
umieszczony jest przeciwciężar (19), utrzymujący w górnym 
położeniu, za pomocą łańcucha (20) i koła (21), suport (8) 
wraz z wysięgnikiem (10) i osłonową rurą (14). Wysięgnik (10) 
połączony jest z suportem (8) i zasilającym w argon prze
wodem teleskopowym (28). 

Urządzenie stosowane jest w hutnictwie do zakładania 
i wymiany osłonowej rury na króćcu wylewowym zamknięcia 
suwakowego kadzi lejniczej przy ciągłym odlewaniu metalu bez 
konieczności wchodzenia obsługi pod kadź lejniczą. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 319621 (22) 97 04 23 6(51) B23B 27/16 
(75) Filoda Benedykt, Piastów 
(54) Wieloostrzowe płytki z otworem dla 

zamocowania w narzędziach do skrawania 
(57) Wieloostrzowe płytki z węglików spiekanych z otworem 

dla zamocowania w narzędziach do skrawania mają otwór z 
fazą, na której są wykonane występy wypukłe (6), służące do 
dwupunktowego (7), powtarzalnego, dokładnego ustalenia i 
zamocowania płytek (12) w gnieździe narzędzia za pomocą 
śruby (11). Kątowe rozstawienie (7) występów (6) na fazie otworu 
wynika z kształtu płytki (12) i sił, występujących podczas skra
wania. W narzędziu trzpieniowym śrubą jest ustalona i zamoco
wana, poprzez dwa występy (6), rozstawione kątowo (7), płytka 
wieloostrzowa (12). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 326842 (22) 96 11 22 6(51) B23K 9/04 
B23K 35/30 

(31) 95 3087 (32) 95 11 23 (33) CZ 
96 3436 961122 CZ 

(86) 96 11 22 PCT/CZ96/00023 
(87) 97 05 29 WO97/18921 PCT Gazette nr 23/97 
(71) JINPO PLULS AS., Ostrava-Marianske 

Hory, CZ 
(72) Foldyna Vaclav, Hlavatý Ivo, Petros Kamil, 

Polach Jaromir, Kübel Zdenek, Hrotík 
Michal 

(54) Sposób napawania szyn 
(57) Sposób automatycznego lub półautomatycznego napa

wania materiału dodatkowego przy zastosowaniu topnika o 
zasadności pH= 1,3 do 3,2, na zużyte górne i/lub boczne powie
rzchnie szyn o chemicznym i masowym składzie szyn stalowych 
w zakresie, węgiel C=0,45 do - 0,82%, mangan Mn=0,7 do 
1,5%, krzem Si=0,07 do 0,55%, przy czym pozostałość stanowi 
żelazo Fe i zanieczyszczenia produkcyjne, polega na tym, że 
czym materiał dodatkowy o chemicznym i masowym składzie 
w zakresie, węgiel 0,06-0,10, mangan Mn=0,5-1,5%, krzem 
Si=0,05-0,5% i pozostałość żelazo Fe i zanieczyszczenia produ
kcyjne, nanosi się na główkę szyny za pomocą łuku elektrycz
nego przy ilości wprowadzanego ciepła Q= (5,9-8,0 kJ/cm) - K, 
i prędkości posuwu v=40 do 75 cm/min., przy czym Q=J/ • 60 
• U • J/V, gdzie r\ = współczynnik sprawności, U=napięcie, 
J=natężenie prądu a v=prędkość posuwu, przy czym K=1 dla 
napawania górnej powierzchni szyny, a K=2,6 dla napawania 
bocznych powierzchni szyny. Gdy ten materiał dodatkowy za
wiera ponadto nikiel Ni=1,8 do 4,5%, wanad V=0,0 do 0,2%, 
molibden Mo=0,0 do 0,3%, niob Nb=0,0 do 0,1%, chrom 
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Cr=0,0 do 0,4%, glin A1=0,0 do 1,6% i tytan Ti=0,0 do 0,1% a 
całkowita masa tych składników stopu wynosi najwyżej 5% i ten 
materiał dodatkowy natapiany jest jako drugi z kolei, to górną 
granicę wprowadzonego ciepła zwiększa się do 11,5 kJ/cm. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319526 (22)97 0416 6(51) B23P 15/00 
(71) Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne 

BELMA SA, Bydgoszcz 
(72) Ożóg Roman, Slużyński Piotr, Kinal Józef 
(54) Sposób wytwarzania krążków z rowkiem 

ścieżki opóźniającej oraz urządzenie do 
wytwarzania krążków 

(57) Sposób wytwarzania krążków z rowkiem ścieżki 
opóźniającej charakteryzuje się tym, że najpierw wyciska się 
rowek ścieżki opóźniającej, a następnie formuje się zewnętrzny 
kształt krążka. 

Urządzenie do wytwarzania krążków z rowkiem ścież
ki opóźniającej charakteryzuje się tym, że stempel (3) ma 
kołnierz (5) o średnicy (D) większej od średnicy (D1) gniazda (7) 
w matrycy (4), a wysokość (H1) stempela (3), która kształtuje 
rowek ścieżki opóźniającej, jest mniejsza od głębokości (H) 
gniazda (7). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 325819 (22) 98 04 16 6(51) B27C 5/08 
(31 ) 97 9701527 (32) 97 04 24 (33) SE 
(71) POLIMA AB,Vetlanda,SE 
(72) Gerhardson Gunnar 
(54) Urządzenie do wytwarzania wyrobów z 

utwardzalnego włóknistego materiału 
drewnianego 

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do wytwarzania wyro
bów z utwardzalnego włóknistego materiału drewnianego, 
takich jak kołki centrujące do szpul, klocki paletowe, itp. 
W urządzeniu znajduje się komora utrwalania (10) z uformowa
nym w niej systemem kanałów, którymi transportuje się wydrą
żone narzędzie formujące (22) po ich napełnieniu włóknistym 
materiałem drewnianym. Odległość pomiędzy wewnętrzną stro
ną górnej części (15) komory utrwalania (10), a wewnętrzną 
stroną jej dolnej części (16) reguluje się za pomocą urządzenia 
regulacyjnego (23) tak, że wewnętrzna strona górnej części (15) 
i wewnętrzna strona dolnej części (16) tworzą zamknięcia dla 
części górnej i części dolnej narzędzi formujących (22), a tym 
samym umożliwiają zmianę formatu narzędzi formujących (22), 
na przykład dla innej wysokości formy. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 319527 (22) 97 04 17 6(51) B27M 3/00 
(75) Janiszewski Zbigniew, Łódź; Rejdak Jacek, 

Kielce 
(54) Sposób wytwarzania elementu budowlanego z 

drewna 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że okrągły kloc z drew

na przecina się wzdłuż płaszczyzn, po czym uzyskane ćwiartki 
przecina się płaszczyznami równoległymi do poprzednich pła
szczyzn. Następnie otrzymane ścięte ćwiartki (6, 7, 8, 9) składa 
się i skleja się płaszczyznami (10, 10', 11,11', 12,12', 13, 13') 
tak, aby otrzymać zewnętrzny kształt kwadratowy z pustym, 
zamkniętym kanałem wewnętrznym (14). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319696 (22)9704 24 6(51) B29C 47/20 
(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Sikora Robert, Sikora Janusz 
(54) Głowica wytłaczarska 
(57) Głowica wytłaczarska do rur, zwłaszcza z tworzyw 

termoplastycznych, ma tylną część (1) konstrukcyjną z pier
ścieniowym kanałem (2) przepływowym oraz powierzchnię o 
mniejszej średnicy pierścieniowego kanału przepływowego, 
utworzoną przez powierzchnię rdzenia (3) głowicy wytłaczar-
skiej. Rdzeń (3) głowicy wytłaczarskiej składa się z co najmniej 
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dwóch walcowych odcinków kształtowych (4, 5), jednakowej 
długości (Li, L2) zamocowanych na rdzeniu (3) głowicy 
wytłaczarskiej nieruchomo, centrycznie, stykających się 
bezpośrednio ze sobą lub przedzielonych innym elementem 
konstrukcyjnym, korzystnie tarczowym, z wykonanymi na powie
rzchniach tworzących walcowych odcinków kształtowych (4, 5) 
makronierównościami w postaci makrowgłębień i makrowz-
niesień powierzchni, korzystnie wzdłużnymi. Mikrowgłębienia i 
makrowzniesienia powierzchni są rozmieszczone w sąsiadują
cych walcowych odcinkach kształtowych (4,5) względem siebie 
naprzeciw. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 326864 (22) 96 12 04 6(51) B29C 51/14 
B29C 51/08 

(31) 95 3502 (32) 95 12 12 (33) CH 
96 1040 96 04 24 CH 

(86) 96 12 04 PCT/CH96/00427 
(87) 97 06 19 WO97/21534 PCT Gazette nr 26/97 
(71) ALUSUISSE TECHNOLOGY & 

MANAGEMENT AG, Neuhausen am 
Rheinfall, CH 

(72) Zeiter Patrik, Oster Heinz 
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania na 

zimno opakowania kształtowego 
(57) Sposób wytwarzania na zimno opakowania kształtowe

go, zaopatrzonego w co najmniej jedno zagłębienie, z wykona
nej z metalu i sztucznego tworzywa folii warstwowej (20), polega 
na tym, że folię warstwową (20) zaciska się między dociskiem 
(5) i matrycą (1), zaopatrzoną w co najmniej jeden otwór (8), w 
którym przemieszcza się stempel (6) odkształcający folię war
stwową (20), tworząc z niej opakowanie kształtowe. Matryca (1) 
i docisk (5), są zaopatrzone w usytuowane naprzeciw siebie 
obrzeża (11,12). Matryca (1), w rejonie wewnątrz obrzeża (11), 
jest zaopatrzona w otaczające otwory (8) odsądzenie (13), o 

powierzchni obniżonej o 0,01 do 10 mm względem powierzchni 
obrzeża (11) matrycy (1). Co najmniej jeden zaopatrzony w 
powierzchnię roboczą o dużym współczynniku tarcia wstępny 
stempel (6) odkształca folię warstwową (20), w co najmniej 
jednym kroku technologicznym, do co najwyżej 100% końcowej 
głębokości opakowania, a następnie co najmniej jeden, zaopa
trzony w powierzchnię roboczą o małym współczynniku tarcia, 
końcowy stempel (6) odkształca tę folię warstwową (20), w co 
najmniej jednym kroku technologicznym, do co najmniej 100% 
końcowej głębokości zagłębienia opakowania 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 319497 (22) 97 04 16 6(51) B29D 7/01 
C08J 5/18 
C08J 7/12 

(71) Zakłady Elektrochemiczne 
EMA-BRZEZIE, Racibórz 

(72) Bodora Kazimierz, Jaksik Czesław, Mucha 
Stanisław 

(54) Sposób wytwarzania folii separatorowej do 
akumulatorów 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że folię separatorową 
poddaje się ekstrakcji przy użyciu tetrachloroetylenu, jako 
rozpuszczalnika, w kaskadowym, zamkniętym ekstraktorze, 
korzystnie 7-8 komorowym. Ekstrakcję przeprowadza się w 
temperaturze 20-60°C w czasie 55-90 s. Po ekstrakcji uzyskuje 
się folię separatorową o zawartości oleju 4-15%, którą poddaje 
się działaniu pary wodnej o temperaturze 100°C w czasie 
50-75 s, po czym tak otrzymaną folię poddaje się znanymi 
sposobami obróbce wykończeniowej. Natomiast rozpuszczal
nik, pochodzący z ekstrakcji, zanieczyszczony olejem, kieruje 
się do kolumny destylacyjnej z wypełnieniem, działającej pod 
normalnym ciśnieniem do której, w przeciwprądzie do rozpusz
czalnika, podawana jest para wodna o temp. 120-150°C. Roz
dzielone podczas destylacji olej i rozpuszczalnik zawracane są 
do procesu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 326703 (22) 96 11 18 6(51) B32B 1/08 
B32B 3/28 
F16L 9/12 

(31) 96 29616289 (32) 96 09 19 (33) DE 
(86) 96 11 18 PCT/DE96/02232 
(87)9803 26 WO98/12046 PCT Gazette nr 12/98 
(71) UNICOR ROHRSYSTEME GMBH, 

Hassfurt, DE; REHAU AG & CO., 
Erlangen, DE 

(72) Rann Horst 
(54) Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest rura wielowarstwowa z 

tworzywa sztucznego z gładką rurą wewnętrzną (12) i połączoną 
z nią falistą rurą zewnętrzną (14), przy czym gładka rura wewnę
trzna (12) jest wykonana z pierwszego tworzywa sztucznego, 
zaś falista rura zewnętrzna (14) jest wykonana z drugiego, 
spienianego za pomocą środka pędnego, tworzywa sztu
cznego. Grubość (D) ścianki falistej rury zewnętrznej (14) 
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wynosi co najmniej 10% średniej szerokości (WB) fal falistej rury 
zewnętrznej (14). Rura wewnętrzna (12) jest przy tym z tworzywa 
sztucznego jednolitego pod względem gatunkowym lub z pro
duktu wtórnego. Rura zewnętrzna (14) jest z produktu wtórnego 
z PE i/lub PP i/lub PCW. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 326746 (22) 96 11 21 6(51) B41N 3/03 
(31) 95 9524134 (32) 95 11 24 (33) GB 

96 9605066 96 03 11 GB 
(86) 96 11 21 PCT/GB96/02883 
(87) 97 06 05 WO97/19819 PCT Gazette nr 24/97 
(71) HORSELL GRAPHIC INDUSTRIES 

LIMITED, Morley, GB 
(72) Bhambra Harjit Singh, Organ Robert 

Michael 
(54) Hydrofilizowana podstawa ďo klisz do druku 

płaskiego i jej wytwarzanie 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania podłoża do elementu 

druku płaskiego np. do kliszy do druku płaskiego, obejmujący 
etap tworzenia warstwy hydrofilowej na podstawie metodą zetk
nięcia podstawy, np. z aluminium lub plastików, z cieczą mającą 
pH korzystnie większe niż 9 i zawierającą roztwór krzemianu, np. 
roztówr krzemianu sodowego, w którym zdyspergowany jest 
materiał cząstek stałych, np. z tlenku glinowego lub tlenku 
tytanu. Opisane są również samo podłoże i klisza drukarska. 

(22 zastrzeżenia) 

A1 (21) 325913 (22)98 04 21 6(51) B60J 5/00 
(31) 97 256 (32)97 04 24 (33) AT 
(71) IFE Industrie-Einrichtungen 

Fertigungs-Aktiengesellschsft, Waidhofen 
a.d. Ybbs, AT 

(72) Ritt Alois 
(54) Skrzydło obrotowe drzwi do pojazdów 

mechanicznych, zwłaszcza samochodów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest skrzydło obrotowe drzwi 

do pojazdów mechanicznych zwłaszcza samochodów, urucha
miane przy pomocy ramienia obrotowego (6) osadzonego na 
obrotowej kolumnie (5), otwierane do wnętrza pojazdu i wypo
sażone na dolnej poziomej krawędzi w listwę uszczelniającą (3). 
Listwa uszczelniająca (3) jest wykonana całkowicie z gumy lub 
tworzywa sztucznego i jest umocowana obrotowo, elastycznie 
przy pomocy profilu mocującego na wewnętrznej krawędzi 
skrzydła drzwi (1). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 319666 (22)97 04 23 6(51) B60K 5/12 
(71) Zakłady Samochodowe JELCZ S.A., 

Jelcz-Laskowice 
(72) Kula Zdzisław 
(54) Osadzenie jednostki napędowej w pojeździe 

mechanicznym 
(57) Istota rozwiązania polega na tym, że w pojazdach me

chanicznych o dużej ładowności w których silnik zblokowany 
jest rozłącznie ze skrzynią biegów poprzez obudowę koła zama
chowego, podparcie skrzyni biegów stanowi belka sprężysta 
(6), której oba końce oparte są na ślizgaczach (7) mocowanych 
w ramie podwozia (5). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319639 (22) 97 04 22 6(51) B60P 1/16 
B60P 1/26 

(71) Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 
(72) Sieluk Stanisław, Zając Jacek, 

Wojciechowski Adam 
(54) Układ samopoziomujący dźwignika 

hydraulicznego zmieniający położenie burty 
samochodu 

(57) Układ samopoziomujący dźwignika hydraulicznego za
wiera elektromechaniczny czujnik poziomu (17) umieszczony w 
konstrukcji platformy burty (16) oraz układ elektroniczny (18) 
sterujący poziomowaniem platformy burty (16) za pomocą 
pompy (2) i rozdzielacza (5) sterującego pracą siłowników 
obrotu (6). 
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Układ służy do samoczynnego poziomowania platformy 
burty (16) samochodu podczas jej pionowego ruchu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319640 (22) 97 04 22 6(51) B60P 1/16 
B60P 1/26 

(71) Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 
(72) Sieluk Stanisław, Zając Jacek, 

Wojciechowski Adam 
(54) Układ sterowania dźwignikiem 

hydraulicznym dostosowujący położenie 
platformy burty przy załadunku i 
rozładunku środka transportu 

(57) Układ sterowania dźwignikiem hydraulicznym dosto
sowujący położenie platformy burty przy załadunku lub rozła
dunku środka transportu z rampy magazynowej posiadający 
rozdzielacz odcinający (4) oraz rozdzielacz (6) sterujący pracą 
siłowników obrotu (7), charakteryzuje się tym, że dodatkowo 
zawiera rozdzielacz (10) połączony z rozdzielaczem (6) i połą
czony z komorą wyrównawczą (2). Przesterowanie rozdzielacza 
(10) powoduje samoczynne dostosowywanie się platformy bur
ty do różnicy między poziomem skrzyni ładunkowej a poziomem 
rampy magazynowej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319641 (22) 97 04 22 6(51) B60P 1/16 
B60P 1/26 

(71) Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 
(72) Sieluk Stanislaw, Zając Jacek, 

Wojciechowski Adam 
(54) Układ sterowania dźwignikiem 

hydraulicznym zmieniającym położenie 
burty samochodu 

(57) Układ sterowania dźwignikiem hydraulicznym posiada 
w bloku zasilania (A) sekcję sterującą pracą siłowników obrotu 
(Ai) i sekcję sterującą pracą siłowników podnoszenia (A2). W 
skład każdej z tych sekcji połączonych z rozdzielaczem (4) 
czynnika roboczego wchodzi rozdzielacz sterujący (5) połączo
ny z zaworem przelewowym (6) i zaworem zwrotnym (7). W 
siłownikach (8,9) umieszczone są zawory bezpieczeństwa (10) 
i zawory dławiące (11). 

Układ służy do sterowania dźwignikiem hydraulicznym 
dla wykorzystania burty skrzyni ładunkowej samochodu jako 
platformy przemieszczającej ładunki między podłożem a pozio
mem skrzyni. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319535 (22)97 0416 6(51) B60P 3/07 
(71) Valiński Udo, Heilbronn, DE 
(72) Witek Tomasz 
(54) Platforma transportowa 
(57) Platforma zestawiona z ramy (2) pojazdu (1 ) i konstrukcji 

załadowczej (3) charakteryzuje się tym, że konstrukcja załadow
cza zawiera prowadnicę (8) z prowadnikiem (11), który jest 
przegubowo połączony z ramieniem (13) łącznika kątowego, 
którego drugie ramię (15) jest połączone przegubowo z wypo
sażonym w napęd (22) wózkiem (16) prowadzonym w prowad
nicy (20), która w tylnej części pojazdu jest zakrzywiona ku 
podłożu. Budowa platformy umożliwia zarówno oparcie jak i 
położenie konstrukcji załadowczej na podłożu. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319536 (22) 97 04 16 6(51) B60P 3/07 
(75) Valinski Udo, Heilbronn, DE 
(54) Platforma transportowa 
(57) Platforma zestawiona z ramy (2) pojazdu (1) z konstru

kcji załadowczej (3) charakteryzuje się tym, że konstrukcja zała
dowcza zawiera prowadnicę (8) z prowadnikiem (11), który jest 
połączony przegubowo z łącznikiem (13). Przeciwną stroną 
łącznik jest połączony z wyposażonym w napęd wózkiem (14) 
prowadzonym w prowadnicy. Tylna, końcowa część ramy (2) 
jest połączona z częścią pozostałą przegubowo i jest podparta 
siłownikiem połączonym z przeciwnej strony z pozostałą częścią 
ramy. Budowa platformy umożliwia zarówno oparcie jak i poło
żenie konstrukcji załadowczej na podłożu. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319537 (22) 97 04 16 6(51) B60P 3/07 
(75) Valinski Udo, Heilbronn, DE 
(54) Platforma transportowa 
(57) Platforma zestawiona z ramy (1) pojazdu i pomostu 

ładunkowego (2) charakteryzuje się tym, że tylna, końcowa 
część ramy jest połączona z pozostałą jej częścią za pomocą 
połączenia przegubowego (3). Wyposażony w napęd (6) po
most ładunkowy jest połączony z tylną, końcową częścią ramy 
za pomocą zestawu prowadzącego (4). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 319668 (22)97 04 23 6(51) B60Q 11/00 
(75) Brzeski Jerzy, Poznań 
(54) Zespół do kontroli ustawienia świateł 

samochodu w płaszczyźnie pionowej 
(57) Zespół charakteryzuje się tym, że zawiera człon (4) do 

zdejmowania informacji o położeniu ekranu kontrolnego (1) w 
płaszczyźnie pionowej względem ustalonego punktu odniesie
nia, określającej wielkość obniżenia świateł w płaszczyźnie pio
nowej, sprzężony z ekranem kontrolnym (1), który to człon (4) 
stanowi przetwornik położenia wyposażony na wyjściu w złącze 
elektroniczne. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 326870 (22)961010 6(51) B60T 8/32 
(31) 95 19538794 (32) 95 10 18 (33) DE 
(86) 96 10 10 PCT/EP96/04398 
(87) 97 04 24 WO97/14593 PCT Gazette nr 18/97 
(71) ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH, 

Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Feigel Hans-Jörg, Rüffer Manfred, Schiel 

Lothar 
(54) Sterowany elektronicznie układ 

uruchamiania hamulców 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sterowany elektronicznie 

układ uruchamiania hamulców do pojazdów samochodowych, 
który zawiera: symulator współdziałający z głównym cylindrem 
hamulcowym, źródło ciśnienia uruchamiane elektronicznym ze
społem sterującym i służące do podawania do hamulców kół, 
które mogą być łączone z głównym cylindrem hamulcowym 
za pomocą przynajmniej jednego połączenia hydraulicznego, 
które jest w razie potrzeby zamykane zaworami odcinającymi, 
urządzenie do identyfikacji życzenia hamowania ze strony 
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kierowcy, zawór dopływowy i odpływowy włączony przed każ
dym z hamulców kół oraz czujniki kół wykrywające charakter 
obracania się kół pojazdu. W celu poprawienia dokładności 
regulacji ciśnienia w układzie tego typu, zwłaszcza w dołnym 
zakresie ciśnienia proponuje się rozwiązanie polegające na 
tym, że źródło ciśnienia skonfigurowane jest w postaci przynaj
mniej jednego regulowanego w sposób ciągły zespołu tło-
kowo-cylindrowego (9) z komorami ciśnieniowymi (10) 
dostosowanymi do dołączania, do głównego cylindra hamul
cowego (2) i hamulców (7, 8) kół. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 319565 (22)97 04 21 6(51) B61D 17/12 
(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 

im.Obrońcow Bydgoszczy, Bydgoszcz 
(72) Sień Aleksander, Kasjanowicz Stefan, 

Wolański Włodzimierz 
(54) Mechanizm odchylania i ryglowania dachu 

wagonu 
(57) W ścianach czołowych wagonu osadzone są sworznie 

(17,18) na których umieszczone są koła zębate (2,4). Na jednej 
ze ścian (15) osadzony jest sworzeń (19) z kołem zębatym (3). 
Koło (4) ma otwór (8) w który wchodzi koniec zapadki (11), która 
połączona jest mimośrodowo z ramieniem (20) dachu (21). 

Ramię to wyposażenie jest w ruchomy popychacz, który 
współpracuje z krzywką. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 325946 (22) 98 04 23 6(51) B61H 1/00 
B60T 13/26 

(31) 97 19717556 (32) 97 04 25 (33) DE 
(71) ABB Daimler-Benz Transportation 

(Technology) GmbH, Berlin, DE 
(72) Jaun Walter, CH; Deist Lothar, DE; Frank 

Helge, DE 
(54) Układ hamowania dla lokomotywy 
(57) Przedstawiono układ hamowania dla lokomotywy, za

wierający przewód (1) do zbiornika powietrza głównego, który 
jest zasilany przez urządzenie (2) do wytwarzania powietrza 
sprężonego i przewód powietrza głównego (4), który przez 
zawór hamowania pociągiem jest zasilany z urządzenia (2) do 
wytwarzania powietrza sprężonego. Każdemu wózkowi skrętne
mu (17) są przyporządkowane dwa przewody powietrza sprę
żonego a mianowicie pierwszy przewód (24), który przez zawór 
zamykający (7), zawór zwrotny (5) i zbiornik powietrza sprężo
nego (6) jest połączony z przewodem (1) do zbiornika powietrza 
głównego i który zasila zawory hamowania lokomotywą (8,10), 
w celu zasilania hamulców (9, 11) w wózku skrętnym, drugi 
przewód (25), który jest połączony bezpośrednio z przewodem 
(1) do zbiornika powietrza głównego i który zasila jednostkę 
sterującą (12) dla hamulców zasilanych sprężyną i/lub jedno
stką sterującą (13) dla klocka czyszczącego (15) i/lub jednostką 
sterującą (14) dla zespołu smarowania obrzeży kół (16). Stero
wanie zaworem hamowania pociągu, zaworami hamowania 
lokomotywą (8, 10) oraz aktywacja jednostki sterującej dla 
hamulców zasilanych sprężyną i/lub jednostki sterującej (13) dla 
klocka czyszczącego (15) i/lub jednostki sterującej (14) dla 
zespołu smarowanie obrzeżem kół (16) zachodzi przez central
ną elektroniczną jednostkę sterowania hamowaniem (20). Oo 
szyny danych (21) strony wejściowej jednostki sterującej hamo
waniem (20) są doprowadzone sygnały urządzeń nastawczych 
(22), obsługiwanych przez maszynistę i sygnały urządzenia (23) 
do określania wielkości wynikających z aktualnej pracy, jak 
rodzaj, długość i masa pociągu, prędkość i rodzaj hamowania. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319700 (22)97 04 25 6(51) B61L 27/00 
(71) Zakłady Automatyki KOMBUD S.A, 

Radom 
(72) Szczygielski Ryszard, Dczewski Bogdan, 

Ziemiuk Kazimierz, Marszał Andrzej, 
Smolicki Franciszek 

(54) Sposób przygotowania drogi przebiegu dla 
pojazdów szynowych na bezobsługowej 
mijance, zwłaszcza kolejowej 

(57) Sposób przygotowania drogi przebiegu dla pojazdu 
szynowego na bezobsługowej mijance, zwłaszcza kolejowej 
polega na tym, że po uzyskaniu z urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym informacji o zbliżaniu się pojazdu szynowego do 
mijanki, samoczynnie ustawia się drogę na wjazd pojazdu na 
tor mijankowy, a następnie po uzyskaniu z urządzeń sterowania 
informacji o zakończeniu wjazdu tego samego pojazdu na tor 
mijankowy, samoczynnie ustawia się drogę przebiegu na wy
jazd z sąsiedniego toru mijankowego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 325856 (22) 98 04 17 6(51) B62D 5/20 
B62D 5/00 
B62D 9/04 

(31) 97 19716201 (32) 97 04 18 (33) DE 
(71) Claas KGaA, Harsewinkel, DE 
(72) Diekhans Norbert, Pickert Heinz 
(54) Wieloosiowy układ kierowniczy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wieloosiowy układ kierow

niczy, zwłaszcza dla rolniczych pojazdów żniwnych lub pojaz
dów ciągnikowych, stosowanych w przypadkach kiedy 
użytkowanie pojazdu wymaga dużych zwrotności i dokładności 
prowadzenia pojazdu. Wieloosiowy układ kierowniczy zawiera 
przynajmniej jedną główną oś kierowaną i przynajmniej jedną 
oś dodatkową, przy czym kąt wychylenia tylnej osi (HA) zmienia 
się zgodnie z rosnącą funkcją liniową w zależności od kąta 
wychylenia głównej osi kierującej, która jest kierowana przednią 
osią (VA) pojazdu, patrząc w kierunku ruchu pojazdu. 

(37 zastrzeżeń) 

A1(21) 325549 (22) 98 03 25 6(51) B62L 1/02 
(31) 97 834460 (32) 97 04 15 (33) US 
(71) SHIMANO INC, Osaka, JP 
(72) Sugimoto Masanori 
(54) Zespół hamulcowy do roweru 
(57) Ujawniono zespół hamulcowy (12) do tylnego widelca 

roweru, zawierający urządzenie hamujące (30), posiadające 
dwa ramiona (40a, 40b), z których każde ma mocującą część ze 
szczęką hamulcową (44a, 44b). Z urządzeniem hamującym (30) 
jest połączony mechanizm mocujący, mający płytę główną (130) 
oraz płytę wzmacniającą. Ryta główna (130) jest dostosowana 
do łączenia z ramą roweru i ma co najmniej jeden człon mocu
jący (18, 20a, 20b), a ramiona (40a, 40b) są zamocowane 
ruchomo pomiędzy płytą główną (130) i płytą wzmacniającą. 
Korzystnie urządzenie hamujące (30) jest typu podciąganego 
(cantilever) i ma trzpienie obrotowe (35a, 35b), łączące płytę 
główną (130) i płytę wzmacniającą. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 319490 (22) 97 04 14 6(51) B62M 9/04 
(75) Włodarczyk Eugeniusz, Łódź 
(54) Zmodyfikowana obiegowa przekładnia 

korbowa 
(57) Przekładnia składa się z unieruchomionych łańcucho

wych kół (1) połączonych łańcuchami (2) z łańcuchowymi koła
mi (3) osadzonymi na stałe na ułożyskowanych wałkach (4), 
które znajdują się na końcach korb (7). 

Na wałkach (4) zaklinowane są jedne końce pomocni
czych korb (5) z zawieszonymi z przodu pedałami (6). Przeło
żenia pomiędzy łańcuchowymi kołami (3) a łańcuchowymi 
kołami (1) wynoszą 1:1. Przełożenia takie nadają napędzanym 
pedałom (6) złożony ruch obiegowy posuwisto-zwrotny z 
jednoczesnym ruchem napędowym pionowo-równoległe-
go opadania pomocniczych korb (5) i pionowo-równoległego 
ich unoszenia się w powrotnym kołowym ruchu jałowym. W 
punktach martwych korb (7) pomocnicze korby (5) ustawiane są 
pod kątem prostym do korb (7) z pedałami (6) ustawionymi z 
przodu pomocniczych korb (5). Ustawienie takie eliminuje pun
kty martwe pedałów (6). W płaszczyźnie poziomej w ruchu 
napędowym pedałów (6) długości obydwu sprzężonych obro
towo wyżej wymienionych korb sumują się dając maksymalne 
wysięgi, a w ruchu powrotnym jałowym dają w płaszczyźnie 
poziomej, minimalne wysięgi powstałe z różnic ich długości. 
Z prawej strony cięgno (8) unieruchamia prawe łańcuchowe 
koło (1), które ułożyskowane jest kulkowo na bieżni (10). 
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W rozwiązaniu tym średnie momenty obrotowe są zwię
kszone o około jedną trzecią wartości w odniesieniu do porów
nawczej przekładni klasycznej. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319545 (22) 97 04 18 6(51) B63B 5/24 
(71) Kudlański Jacek, Kraków 
(72) Szkaradek Adam 
(54) Łódź żaglowa 
(57) Łódź żaglowa z tworzyw sztucznych z ożaglowaniem 

typu ket lub słup ma kadłub, składający się z dwóch kształtek, 
górnej i dolnej, pomiędzy którymi umieszczony jest szkielet 
usztywniający (13), utworzony z wręg (14) i wzdłużników obłych 
(15), wykonanych z tworzywa piankowego, usztywnionego la
minowaniem. Szkielet usztywniający (13) tworzy wewnątrz kad
łuba komory wypornościowe, z których komora dziobowa (16) i 
komory rufowe (17) wypełnione są tworzywem piankowym, a 
pozostałe komory są komorami powietrznymi (18). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 325935 (22) 98 04 22 6(51) B65B 5/06 

(31) 97 847422 (32) 97 04 24 (33) US 

(71) OWENS CORNING, Toledo, US 
(72) Schelhorn Jean E. 
(54) Pakiet paneli budowlanych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pakiet (10) paneli budow

lanych złożony zasadniczo z paneli (20), wyposażenia (30, 
32a-d) paneli oraz co najmniej jednego elementu wiążącego 
(80,70a, 70b), który może obejmować elementy opasujące i/lub 
zaciskające. Panele, które mają być montowane na konstrukcji 
takiej jak dom, są ułożone w stos (20a). Wyposażenie, które ma 
być montowane na tej konstrukcji w połączeniu z panelami 
budowalnymi, jest umieszczone tak, aby obramować jeden lub 
więcej boków stosu paneli, tak aby pomagać w utrzymywaniu 
paneli w stosie. Elementy wiążące rozłączalnie mocują wypo
sażenie do stosu paneli budowlanych, by utworzyć bezkarto-
nowy pakiet. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 326762 (22) 96 11 15 6(51) B65D 49/02 
B65D 47/32 

(31)95 9523359 (32)951116 (33) GB 
96 9613306 96 06 25 GB 

(86) 96 11 15 PCT/GB96/02819 
(87) 97 05 22 WO97/18140 PCT Gazette nr 22/97 
(75) Knight Dudley John Travers, Lambourn, 

GB; Van Den Broek Luc, Leusden, NL; 
Heijenga Ben, Almelo, NL 



Nr 22 (648) 1998 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 25 

(54) Sposób kontrolowania przepływu oraz 
urządzenie i pojemnik dostarczone wraz z 
tym sposobem 

(57) Sposób kontrolowania przepływu, pozwalający na łatwy 
przepływ cieczy z pojemnika i równocześnie uniemożliwiający 
przepływ cieczy z powrotem do wnętrza pojemnika, mającego 
dwie drogi w wylocie z pojemnika: pierwszą drogę biegnącą od 
wnętrza pojemnika na zewnątrz, przy czym pierwsza droga ma 
pierwszy przekrój poprzeczny i pierwszą długość oraz drugą 
drogę biegnącą z zewnątrz pojemnika do jego wnętrza, przy 
czym druga droga ma drugi przekrój poprzeczny i drugą dłu
gość, charakteryzuje się tym, że połączony wpływ zależności 
pomiędzy pierwszym przekrojem poprzecznym i pierwszą dłu
gością pierwszej drogi (15) oraz drugim przekrojem poprze
cznym i drugą długością drugiej drogi (16) jest takie, że 
zapewnia względnie małe opory przepływu cieczy z pojemnika 
(30) ria zewnątrz pierwszą drogą (15) z wynikowym przeniknię
ciem powietrza do wnętrza pojemnika (30) drugą drogą (16), a 
ponadto względnie duże opory przepływu cieczy do wnętrza 
pojemnika (30) pierwszą drogą (15) z wynikowym przemiesz
czeniem powietrza z wnętrza pojemnika (30) drugą drogą (16). 
Pierwsza droga (15) obejmuje co najmniej jedną zmianę kierun
ku w trakcie przejścia od wnętrza pojemnika (30) na zewnątrz 
tak, aby utrudnić wprowadzanie do wnętrza pojemnika przewo
du doprowadzającego ciecz pierwszą drogą (15). Wynalazek 
ponadto obejmuje urządzenie do realizacji tego sposobu, poje
mnik zawierający takie urządzenie oraz zamknięcie pojemnika 
obejmujące kapsułkę i takie urządzenie. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 323701 (22) 97 12 12 6(51) B65D 50/04 
(31) 97 60043687 (32) 97 04 14 (33) US 
(75) Zumbuhl Bruno, Evansville, US 
(54) Konstrukcja klapek do zamknięć z 

pierścieniami, sygnalizującymi ingerencję 
(57) Gwintowane zamknięcie (11) ma pierścień (26), sygnali

zujący ingerencję, oddzielany od przykrywki zamknięcia, gdy 
zamknięcie jest otwierane, którego klapki (39), stykające się z 

dolną powierzchnią obrzeża na zewnętrznej powierzchni główki 
pojemnika (12), nie mogą zginać się promieniowo do wewnątrz 
poza określoną granicę, tak aby zapewnić, że klapki (39) będą 
działać natychmiast po rozpoczęciu odkręcania zamknięcia. W 
niektórych opisanych przykładach realizacji jest to uzyskiwane 
przez usytuowanie osi przechylania klapek albo promieniowo 
wewnątrz wewnętrznej krawędzi klapek, kiedy są one w stanie 
względnie nienaprężonym albo we wspólnej z nią płaszczyźnie 
pionowej, tak że klapki przechylają się promieniowo na zew
nątrz, gdy wchodzą w kontakt z obrzeżem. W innych przykła
dach realizacji klapki mają długość osiową, wystarczającą, aby 
stykały się z zewnętrzną powierzchnią główki pojemnika zanim 
nastąpi znaczne przechylenie. W jeszcze innym przykładzie 
wykonania pierścień, sygnalizujący ingerencję, zawiera górny 
człon ściankowy o względnie zmniejszonej grubości, by umożli
wić zginanie promieniowo na zewnątrz podczas zakładania, by 
stosunkowo sztywne klapki mogły zwalniać promieniowo na 
zewnątrz przebiegające obrzeże na szyjce lub główce pojemni
ka. Klapki przebiegają promieniowo do wewnątrz od górnej 
krawędzi względnie grubszego, dolnego członu ściankowego 
pierścienia, sygnalizującego ingerencję i nie uginają się znacz
nie względem dolnego członu ściankowego podczas zakłada
nia lub zdejmowania. 

A1(21) 325945 (22)9804 23 6(51) B65G 5/00 
(31) 97 29707395 (32) 97 04 24 (33) DE 

98 19809469 98 03 06 DE 
(71) ARAL AG, Bochum, DE; HSB 

Umwelttechnik GmbH, Hemer 
(72) Herbrechter Horst, Beckermann Wilhelm, 

Schulte Hubert 
(54) Szyb przyłączeniowy co najmniej jednego 

podziemnego zbiornika 
(57) Szyb przyłączeniowy co najmniej jednego podziemne

go zbiornika magazynowego, a szczególnie centralny szyb dla 
wielu podziemnych zbiorników magazynowych obejmuje trwale 
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osadzony w gruncie dolny korpus (1), posiadający obwodową, 
otwartą od góry ścianę (4), zakończoną górną krawędzią (5) 
oraz usytuowany po wewnętrznej stronie ściany (4), wysuwny 
teleskopowo w kierunku do góry kołpak (2). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 326760 (22) 97 09 05 6(51) B65G 53/66 
(31) 96 29615505 (32) 96 09 05 (33) DE 
(86) 97 09 05 PCT/EP97/04830 
(87) 98 03 12 WO98/09897 PCT Gazette nr 10/98 
(71) JOHANNES MÖLLER HAMBURG 

ENGINEERING GMBH, Hamburg, DE 
(72) Geweke Martin, Liibbe Thies 
(54) Sposób sterowania urządzeniem 

dostarczającym materiał sypki do przewodu 
zasilającego 

(57) Ujawniono sposób sterowania urządzeniem dostarcza
jącym materiał sypki w postaci pyłu lub drobnoziarnisty z co 
najmniej jednego zbiornika zasilającego (1) do wspólnego prze
wodu zasilającego (2), zgodnie z którym do zbiornika zasilają
cego lub zbiorników zasilających, z których usuwa się materiał 
sypki, doprowadza się jednocześnie ciśnienie i te zbiorniki 
opróżnia, a po obniżeniu ciśnienia ponownie napełnia materia
łem sypkim. Określa się masę materiału sypkiego odpowiednią 
dla danego urządzenia i masę optymalnie transportowaną przy 
maksymalnym możliwym stopniu napełnienia zbiornika zasila
jącego (1), na podstawie zmierzonych odpowiednich parame
trów transportowania, to jest co najmniej ciśnienia podczas 
cyklu transportowania oraz czasu transportowania określa się 
masę odprowadzaną przy opróżnianiu zbiornika zasilającego 
materiału sypkiego. Po porównaniu odprowadzanej masy ma
teriału sypkiego z masą optymalnie transportowaną zmienia się 
(wydłuża/skraca) przerwę między cyklami transportowania, przy 
wystąpieniu różnicy masy transportowanej podczas ostatniego, 
czyli poprzedzającego cyklu, względem optymalnie transporto
wanej masy materiału sypkiego. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 326171 (22) 98 05 04 6(51) B66B 3/24 
(71) Zakład Doskonalenia Zawodowego, Poznań 
(72) Łukomski Aleksander, Łobza Andrzej 
(54) Podnośnik samochodowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest podnośnik samochodowy, 

przeznaczony do diagnostyki, naprawy i konserwacji samocho
dów. Podnośnik charakteryzuje się tym, że w każdej kolumnie 
(1) jest zamocowana pionowa listwa (7), zawierająca w równych 
odstępach szereg równych otworów (8), natomiast na końcu 
każdej poprzeczki (3) jest zamocowana głowica zaczepowa (9), 
mająca w korpusie (10) obrotowo ustalony zaczep (11), zakoń
czony ryglem (12), wchodzącym w otwory (8) listwy (7), przebie
gającej między zaczepem (11), a korpusem (10). Zaczep (11) 
współpracuje ze sprężyną (20), wymuszającą wejście rygla (12) 
w otwory (8) listwy (7) i z siłownikiem (18), wymuszającym ich 
rozłączenie, przy czym siła siłownika (18) jest większa od siły 
sprężyny (20). 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 326096 (22) 98 04 30 6(51) B66F 1/00 
(71) Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego 

Spółdzielnia Pracy, Marki 
(72) Kukliński Józef Jacek 
(54) Podnośnik samochodowy 
(57) Podnośnik ma zastosowanie zwłaszcza do pojazdów, 

posiadających rurowe wsporniki, przeznaczone do osadzania 
kształtowego trzpienia (12), umieszczone w bocznej stronie 
nadwozia. 

Kształtowy trzpień (12) ma postać wyprofilowanego z 
blachy kątownika, którego robocze ramię (13) jest wygięte w 
kształcie litery U, zaś podporowe ramię (14) składa się z dwóch 
rozwidlonych boków (15) z otworami umieszczonymi w pobliżu 
swego zakończenia, przez które przechodzi sworzeń (17), łączą
cy widlaste zakończenie wsporczego ramienia (3). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 326747 (22) 96 11 21 6(51) B67D 5/37 
(31) 95 9523793 (32) 95 11 21 (33) GB 
(86) 96 11 21 PCT/GB96/02868 
(87) 97 05 29 WO97/19015 PCT Gazette nr 23/97 

A1(21) 325910 (22) 98 04 21 6(51) COIC 1/02 
(31)97 444 (32)97 04 21 (33) DK 
(71) Haldor Topsøe A/S, Lyngby, DK 
(72) Gam Erik Andreas 

(54) Sposób wytwarzania amoniaku i reaktor 
amoniakalny 

(57) Sposób wytwarzania amoniaku pod podwyższonym 
ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze w reaktorze amonia-
kalnym, obejmuje przepuszczanie technologicznego stru
mienia amoniakalnego gazu syntezowego kolejno przez co 
najmniej trzy złoża katalizatora i prowadzenie reakcji gazu syn
tezowego w złożach, pośrednie chłodzenie częściowo przere-
agowanego gazu syntezowego opuszczającego złoża 
katalizatora przez wymianę ciepła w wymiennikach ciepła roz-

(71) NOZZAD (UK) LIMITED, London, GB 
(72) Farthing Howard John 
(54) Kołnierz do urządzenia dozującego paliwo 
(57) Kołnierz do urządzenia (7) dozującego paliwo, zawiera 

główny korpus (11) przymocowany do urządzenia (7) dozujące
go paliwo i część kołnierza, która jest zaciśnięta wokół części 
urządzenia (7) dozującego paliwo i jest dopasowana do głów
nego korpusu (11 ) w celu jego unieruchomienia. W wyniku tego, 
główny korpus (11) jest w prosty sposób, szybko i w sposób 
wsuwliwy mocowany na urządzeniu (7) dozującym paliwo. Do
datkowo, w przypadku, gdy dostępne są różne typy urządzeń 
dozujących paliwo, tylko część kołnierza musi być zmieniana, 
aby dostosować kołnierz do różnych typów urządzeń. 

(15 zastrzeżeń) 

mieszczonych między każdym złożem katalizatora i odbieranie 
wypływającego produktu o wysokiej zawartości amoniaku, przy 
czym strumień technologiczny otrzymuje się przez łączenie, 
przed wprowadzeniem do pierwszego złoża katalizatora, pier
wszego strumienia zasilającego gazu syntezowego ogrzanego 
wstępnie przez pośrednią wymianę ciepła w czasie pośredniego 
chłodzenia częściowo przetworzonego gazu syntezowego, dru
giego strumienia zasilającego gazu syntezowego ogrzanego 
wstępnie przez pośrednią wymianę ciepła z odprowadzanym 
produktem oraz trzeciego strumienia zasilającego gazu synte
zowego dla regulacji temperatury strumienia technologicznego, 
a pierwszy strumień zasilający przepuszcza się kolejno przez 
międzyzłożowe wymienniki ciepła, dla ochłodzenia częściowo 
przetworzonego gazu syntezowego. 

Przedmiotem wynalazku jest także reaktor amoniakalny 
do realizacji tego sposobu. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 
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A1(21) 326837 (22) 96 11 13 6(51) C01C 401/00 
A61K 31/59 

(31) 95 60008744 (32) 95 11 22 (33) US 
(86) 96 11 13 PCT/EP96/04954 
(87) 97 05 29 WO97/19058 PCT Gazette nr 23/97 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bazylea, 

CH 
(72) Iacobelli Jerome Anthony, Uskokovic Milan 

Radoje 
(54) 25-Hydroksy-16-eno-26, 

27-bishomocholekalcyferoIe 
(57) Wynalazek dotyczy pochodnych 25-hydroksy-16-eno-

26, 27 -bishomo-cholekalcyferolu o wzorze I, w którym A ozna
cza podwójne wiązanie węgiel-węgiel o stereochemicznej 
konfiguracji E lub Z albo A oznacza potrójne wiązanie węgiel-
węgiel,. Et oznacza grupę etylową, R oznacza grupę hydroksy
lową, a R1 oznacza atom wodoru lub grupę =CI-fe albo R 
oznacza atom wodoru lub fluoru, a R1 oznacza grupę -CH2. 
Związki te stymulują różnicowanie komórek HL-60 i w związku 
z tym nadają się do stosowania jako środki do leczenia chorób 
nowotworowych, takich jak białaczka. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319494 (22) 97 04 14 6(51) C02F 1/40 
(71) Zespół Badań i Ochrony Środowiska 

EKOKONREM Sp. z 0.0., Wrocław 
(72) Bryl Janusz 
(54) Urządzenie do usuwania zanieczyszczeń, 

zalegających nad zwierciadłem wód 
podziemnych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do usuwania 
zanieczyszczeń, zalegających nad zwierciadłem wód podzie
mnych, zawierające czerpak zanieczyszczeń (1) oraz kosz ssaw
ny (3), połączony z pompą wodną (4). Istota wynalazku polega 
na wyposażeniu urządzenia w czujniki (5, 6) maksymalnego i 
minimalnego poziomu lustra wody, które wraz z czerpakiem (1) 
są przymocowane do ssawnego przewodu (2) pompy wodnej 
(4), przy czym wlot czerpaka (1) jest usytuowany powyżej ma
ksymalnego poziomu lustra wody, kontrolowanego przez czuj
nik (6), a czujniki (5, 6) poziomu lustra wody są połączone z 
układem (7), sterującym pracą pompy wodnej (4). Urządzenie 
znajduje zastosowanie, zwłaszcza do usuwania mazutu i oleju 
opałowego, zalegającego nad zwierciadłem wód podziemnych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 325911 (22) 98 04 21 6(51) C03B 9/40 
(31)97 844739 (32)97 04 21 (33) US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC, Toledo, US 
(72) Nafziger Gregory W. 
(54) Sposób sterowania ruchem igły w zbiorniku 

stopionego szkła w urządzeniu do 
wytwarzania wyrobów szklanych i 
urządzenie do wytwarzania wyrobów 
szklanych 

(57) W sposobie steruje się przepływem szkła ze zbiornika i 
tworzy się indywidualne kropie szkła, które wprowadza się do 
urządzenia do wytwarzania wyrobów szklanych. Następnie w 
pierwszym etapie zapisuje się w pamięci przynajmniej jeden 
profil ruchu dla igły nurnika, przy czym profil ten zawiera zestaw 
danych o położeniu w funkcji danych o czasie, w drugim etapie 
selektywnie wyświetla się profil ruchu na ekranie monitora jako 
wykresu położenia w funkcji czasu, zaś w trzecim etapie identy
fikuje się na ekranie monitora punkty kontrolne, rozmieszczone 
w pewnych odstępach wzdłuż wykresu położenia i zawierające 
mniej niż wszystkie z wymienionych danych o położeniu w 
funkcji danych o czasie. Kolejno w czwartym etapie przesuwa 
się, pod kontrolą operatora, jeden z punktów kontrolnych do 
nowego położenia na ekranie monitora, w piątym etapie auto
matycznie ponownie oblicza się dane o położeniu w funkcji 
danych o czasie jako funkcji danych, o położeniu i czasie, 
związanych z nowym położeniem punktu kontrolnego oraz w 
szóstym etapie wyświetla się na ekranie monitora dane o poło
żeniu w funkcji danych o czasie przeliczonych ponownie w 
piątym etapie. 

Przedmiotem wynalazku jest także urządzenie do wy
twarzania wyrobów szklanych. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 325912 (22) 98 04 21 6(51) C03B 9/40 
(31)97 840966 (32)97 04 21 (33) US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER ING, Toledo, US 
(72) Hayes Dan M., Schwartz Stephen M., Slifco 

John M., Welker Mathias P. 
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(54) Sposób formowania wyrobów szklanych i 
urządzenie do formowania wyrobów 
szklanych 

(57) Sposób formowania wyrobów szklanych przez urzą
dzenie z indywidualnymi sekcjami, które zawiera elementy do 
dostarczania szklanych kropel do sekcji urządzenia, pierwsze 
elementy do formowania kropel w półwyroby, drugie elementy 
do formowania półwyrobów w wyroby szklane, elementy do 
przenoszenia półwyrobów z pierwszych elementów do drugich 
elementów i elementy do dostarczania wyrobów z drugich ele
mentów, polega na tym, że reguluje się w czasie nadejście 
każdej kropli do pierwszych elementów, porównuje się tę regu
lację z wartością graniczną i gdy regulacja przekracza ustaloną 
wartość graniczną, natychmiast kończy się działanie pierwszych 
elementów. 

Urządzenie zawiera elementy (40, 42, 44, 46) do regu
lacji w czasie nadejścia kropel, elementy (46) do porównywania 
regulacji w czasie nadejścia kropel z ustaloną wartością grani
czną i elementy (46, 48) do kończenia operacji pierwszych 
elementów w sekcji. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 325859 (22) 98 04 17 6(51) C03B 21/02 
C03B 9/46 

(31) 97 839894 (32) 97 04 18 (33) US 
(71) Owens-Brockway Glass Container Inc., 

Toledo, US 
(72) DiFrank Frank J., Menzie Andrew B. 
(54) Urządzenie do odcinania porcji szkła 
(57) Urządzenie odcinające do odcinania porcji szkła zawie

ra pierwszą i drugą przeciwsobną obsadę (12, 14), które poru
szają się ruchem posuwisto-zwrotnym do siebie i od siebie 
wzdłuż równoległych prowadnic. Na każdej z obsad (12, 14) 
występuje co najmniej jeden przeciwsobny element nożowy (32, 
34), a liczba elementów odpowiada liczbie strumieni roztopio
nego szkła. Przeciwsobne elementy nożowe (32, 34) nakładają 
się w zbliżonych położeniach swego przesuwu w celu wykona
nia odcięcia. Ruch obsad (12, 14) uzyskiwany jest z jednokie
runkowo działającego serwomotoru (36), który wywołuje ruch 
oscylacyjny dźwigni kątowej (22) poprzez łącznik (46). Ruch 
oscylacyjny wywołuje równoczesne, przeciwsobne ruchy pro
stoliniowe obsad (12, 14) poprzez łączniki (26, 30), które są 
przegubowo połączone z serwomotorem (36) w diametrialnie 
odległych od siebie położeniach. Serwomotor (36) jest zamon
towany na wychylnym wsporniku (40), który jest przestawiany 

do położenia roboczego przez siłownik pneumatyczny (44) i 
powraca pod wpływem oddziaływania sprężyny (50) do nor
malnego położenia w przypadku zatrzymania. Zastosowano 
amortyzowany siłownik pneumatyczny (44), który zmniejsza 
obciążenia udarowe, powodowane nagłym wycofaniem 
wspornika mocującego. Serwomotor (36) jest nastawnie 
zamontowany względem nastawnej konstrukcji urządzenia 
odcinającego. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 325798 (22) 98 04 14 6(51) C03C 17/02 
(31)97 833201 (32)97 0414 (33) US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC., Toledo, US 
(72) Scott Garrett L. 
(54) Sposób i urządzenie do formowania 

strumienia szkła powlekanego 
(57) Urządzenie (10) do formowania strumienia szkła powle

kanego zawiera co najmniej jedną parę zestrojonych otworów 
(22, 28), sprzężonych ze źródłami (12, 40) szkła rdzeniowego i 
powlekającego tak, że szkło płynie grawitacyjnie ze źródeł (12, 
40) przez zestrojone otwory (22, 28), tworząc strumień szkła 
powlekanego. Otwory te znajdują się w obudowie (44) otworów, 
osadzonej w ramie tak, że może ona przemieszczać się do 
osadczego sprzężenia obudowy otworów z mechanizmami 
doprowadzającymi szkło rdzeniowe i powlekające. W skład 
ramy wchodzi kardanowy mechanizm zawieszenia do osadza
nia obudowy otworów w ramie tak, że może się ona obracać 
wokół pary osi obrotu, które są ortogonalne do siebie oraz do 
osi zestrojenia otworów. Taki kardanowy zespół zawieszenia 
pomaga skompensować rozstrojenie między sobą powierzchni 
osadczych (72, 76) w obudowie otworów i w mechanizmach, 
doprowadzających szkło, oraz zmniejszyć przecieki szkła pod
czas pracy urządzenia. 

(11 zastrzeżeń) 
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A1(21) 325799 (22) 98 04 14 6(51) C03C 17/02 

(31) 97 840164 (32) 97 04 14 (33) US 

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS 
CONTAINER INC., Toledo, US 

(72) Scott Garrett L. 
(54) Sposób formowania oraz urządzenie do 

formowania strumienia szkła powlekanego i 
zespół obudowy otworów do urządzenia do 
formowania strumienia szkła powlekanego 

(57) Urządzenie (10) do formowania strumienia szkła powle
kanego zawiera co najmniej jedną parę zestrojonych otworów 
(22, 28), połączonych ze źródłami (12, 40) szkła rdzeniowego i 
powlekającego tak, że szkło płynie grawitacyjnie ze źródeł szkła 
przez zestrojone pozycyjnie otwory, tworząc osłonięty strumień 
szkła. Otwory te znajdują się w obudowie (44) pierścień otwo
rów, zamontowanej w ramie do przemieszczania i do osadczego 
sprzężenia obudowy otworów w mechanizmach do doprowa
dzania szkła rdzeniowego i powlekającego. W obudowie otwo
rów jest zamontowany kolektor płynu z wlotem do łączenia ze 
źródłem płynu chłodzącego, na przykład powietrza. Duża liczba 
otworów w kolektorze jest skierowana ku obszarowi sprzężenia 
osadczego pomiędzy obudową pierścieni otworów, a mechani
zmami do doprowadzania szkła rdzeniowego i powlekającego 
w celu chłodzenia obszaru osadzenia, a tym samym zmniejsza
nia przecieków szkła pomiędzy obudową, a mechanizmami do 
doprowadzania szkła. Dopóki kolektor powietrza chłodzącego 
jest zamontowany i osadzony w obudowie otworów, wyloty 
kolektora automatycznie kierują się ku obszarowi osadczemu po 
osadzeniu obudowy otworów w mechanizmach do doprowadza
nia szkła i nie wymagają oddzielnego wymieniania ani regulacji. 

(12 zastrzeżeń) 

A1 (21) 319705 (22) 97 04 25 6(51) C04B 28/04 
(71) Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Usługowe 

INSTER Sp. z o.o., Gliwice 
(72) Mączyński Andrzej, Płaczek Marian, 

Napierała Iwona, Adamczyk Wiesław 
(54) Sposób wytwarzania klinkieru 

portlandzkiego 
(57) Do zestawu surowcowego klinkieru wprowadza się od 

0,6 do 0,8% wagowo fluorku glinu oraz ewentualnie surowiec 
żelazonośny, korzystnie wysiewki syderytowe, w ilości utrzymu
jącej moduł glinowy w granicach 1,8-2,5. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319617 (22)97 04 23 6(51) C04B 35/10 
(71) Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA, 

Ropczyce 
(72) Śliwiński Stefan, Siwiec Józef, Gwiżdż 

Ryszard, Studencka Barbara, Czopka 
Zbigniew 

(54) Kształtka gazoprzepuszczalna i sposób 
wytwarzania kształtki gazoprzepuszczalnej 

(57) Kształtka gazoprzepuszczalna, służąca do rafinacji i 
mieszanina płynnych metali gazami obojętnymi, składa się z 
dwóch połączonych segmentów (1 i 3) w kształcie stożków 
ściętych, umieszczonych w otulinie stalowej (6). Wewnątrz seg
mentu dolnego (1), wykonanego z betonu korundowo-spinelo-
wego, umieszczona jest wkładka gazoprzepuszczalna (2) w 
kształcie bryły graniastej lub obrotowej, a połączony z nim trwale 
segment górny (3), wykonany z betonu korundowo-spinelowe-
go, posiada przelotowe szczeliny (4) usytuowane promieniowo 
i wzdłuż tego segmentu. 

Istotą sposobu wytwarzania kształtki gazoprzepuszczal
nej jest to, że w dnie formy w kształcie stożka ściętego umieszcza 
się promieniowo usytuowane na obwodzie koła paski z blachy 
lub tworzywa sztucznego o grubości 0,1-0,4 mm, po czym formę 
zalewa się częściowo masą z betonu korundowego lub korun-
dowo-spinelowego, a po jej związaniu wyciąga się z formy 
paski, po czym do górnej powierzchni segmentu (1) przykleja 
się usytuowaną współosiowo wypaloną wkładkę gazoprzepusz
czalna (2) w kształcie bryły graniastej lub obrotowej. Następnie 
pozostałą część formy zalewa się masą z betonu korundowo-
spinelowego do wysokości górnej powierzchni wkładki gazo
przepuszczalnej (2), a po związaniu masy otrzymaną kształtkę 
wyjmuje się z formy, po czym na jej boczną powierzchnię 
nakłada się masę uszczelniającą (5), osadza się całość w formie 
oraz poddaje się naciskowi do czasu wypłynięcia na zewnątrz 
nadmiaru tej masy. W odmianie wykonania kształtki po wyjęciu 
jej z formy nakłada się na jej powierzchnię boczną ogniotrwałą 
masę uszczelniającą, korzystnie korundową, a następnie osa
dza się tę kształtkę w otulinie stalowej (6). 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 326127 (22)98 04 30 6(51) C05F 7/00 
(75) Czarnecka Barbara Maria, Włocławek; 

Michalak Piotr Paweł, Ciechocinek; 
Romiński Marek Roman, Włocławek; 
Kędzia Wojciech, Bydgoszcz; Krupa 
Zdzisław, Włocławek; Słupek-Strześniewska 
Teresa Maria, Włocławek 

(54) Sposób wytwarzania stałego nawozu z 
organicznych osadów ściekowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania stałe
go nawozu sztucznego z organicznych osadów ściekowych, 
powstających głównie w komunalnych oczyszczalniach ście
ków. 

W sposobie struktury organiczne pochodzenia biologi
cznego mineralizuje się częściowo w środowisku mocnego kwa
su, w szczególności kwasu siarkowego. Otrzymany w wyniku tej 
reakcji roztwór neutralizuje się, przy czym korzystnie jest proces 
neutralizacji prowadzić za pomocą związków magnezu. W wy
niku procesu neutralizacji otrzymuje się sól, która wiążąc wodę 
ze środowiska reakcji powoduje, iż otrzymany nawóz sztuczny 
jest ciałem stałym i w takiej postaci może być łatwo stosowany 
lub poddawany granulowaniu. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319706 (22) 97 04 25 6(51) C05F 11/00 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Siarkowego SIARKOPOL, Tarnobrzeg 
(72) Bobrowska-Krajewska Krystyna, Dojka 

Marian, Gorylewski Edward, Dufaj-Zemła 
Hanna, Januszewski Zdzisław, Borchowiec 
Witold, Janiszewski Zbigniew 

(54) Nawóz siarkowo-bentonitowy oraz sposób 
otrzymywania nawozu 
siarkowo-bentonitowego 

(57) Nawóz siarkowo-bentonitowy zawiera 85-93% wag. 
siarki elementarnej i 7-15% wag. bentonitu. Wytwarza się go 
z zawiesiny bentonitu w płynnej siarce. Zawiesina przepływa 
przez sřtazraszające kolumny granulacyjnej. Krzepnięcie kropel 
następuje przy pomocy strumienia powietrza atmosferycznego. 
Nawóz ma postać granulowaną. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 319553 (22)97 0417 6(51) C07C 5/00 
(71) Centrum Rozwoju Eksploatacji Transportu 

EXPLOTRANS S.A., Kraków 
(72) Gałuszkiewicz Zbigniew, Kruszecki Lucjan, 

Podsiadło Andrzej, Staruch Stanisław, 
Wiendlocha Marian 

(54) Urządzenie mikrokomputerowe kontroli i 
sterowania pojazdami 

(57) Urządzenie mikrokomputerowe kontroli i sterowania 
pojazdami składające się z zespołu stałego (4) połączonego 
bezpośrednio z zespołem przenośnym (2) oraz z czujnikiem 
analogowym (5), czujnikami dwustanowymi (6), czujnikami 
przyśpieszeń (7), czujnikami kierunku (8) i układem określania 
położenia pojazdu (9), rejestruje w czasie rzeczywistym parame
try pojazdu w nieulotnej pamięci elektronicznej. Zespół stały (4) 
oraz zespół przenośny (2) zapewniają niezależnie od siebie 
bezpośrednie podłączenie do uniwersalnego stacjonarnego lub 
przenośnego komputera (1). Czujniki (7, 8) są połączone z 
pojazdem, jeden w środku lub w pobliżu środka masy, a drugi 
w zakresie środka obrotu pojazdu, natomiast czujniki (7) w 
zależności od wykonania służą do wyznaczania wartości przy
śpieszenia pojazdu w osiach X. Y. Z. W skład czujników (5, 6) 
połączonych z zespołem stałym (4) wchodzi cała gama czujni

ków takich jak: zużycia nośnika energii, prędkości pojazdu, 
pomiaru obrotów silnika, użycia hamulca itp. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 326883 (22)% 10 18 6(51) C07C 51/285 
A61K 31/19 
C07B 53/00 

(31) 95 545349 (32) 95 10 19 (33) US 

(86) 96 10 18 PCT/US96/16903 
(87) 97 04 24 WO97/14669 PCT Gazette nr 18/97 
(71) UNION CARBIDE CHEMICALS & 

PLASTICS TECHNOLOGY 
CORPORATION, Danbury, US 

(72) Barner Bruce Armin, Kurland Jonathan 
Joshua 

(54) Sposób wytwarzania optycznie czynnych 
kwasów karboksylowych 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania optycznie 
czynnych kwasów karboksylowych na drodze utleniania opty
cznie czynnego aldehydu z zastosowaniem nadkwasu w obe
cności aminy i/lub N-tlenku aminy jako katalizatora, wybranych 
z grupy obejmującej podstawioną lub niepodstawioną alkilo-
aminę, N-tlenek alkiloaminy, aromatyczną aminę, N-tlenek 
aromatycznej aminy, heterocykliczną aminę, N-tlenek heterocy
klicznej aminy i ich mieszaniny, z wytworzeniem optycznie czyn
nego kwasu karboksylowego. Takie optycznie czynne kwasy 
karboksylowe są użyteczne na przykład jako środki farmaceu
tyczne. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 319620 (22)97 04 23 6(51) C07C 213/04 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. 

Mościckiego, Warszawa 
(72) Kwiatkowski Jacek, Tęcza Witold, Jamróz 

Małgorzata 
(54) Sposób otrzymywania etanoloamin 
(57) Sposób otrzymywania etanoloamin polega na tym, że 

tlenek etylenu miesza się z wodnym roztworem węglanu amo
nu w stosunku molowym węglanu amonu do tlenku etylenu 
od 0,5 do 50, w temperaturze od 250 do 300 K, pod ciśnieniem 
od 0,1 do 15 MPa, a następnie mieszaninę reakcyjną spręża 
się do ciśnienia od 0,15 do 15 MPa i korzystnie wprowadza 
się do niej dwutlenek węgla, po czym mieszaninę reakcyjną 
ogrzewa się do temperatury od 290 do 440 K i utrzymuje się 
w niej do końca procesu. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319557 (22)97 0418 6(51) C07C 217/14 
C07C 241/04 

(71) Uniwersytet Jagielloński Collegium 
Medicum, Kraków 

(72) Marona Henryk, Filipek Barbara 
(54) N-[(4-metylo-lub 

2,6-dimetylofenoksy) -etylo] -aminoalkanole 
oraz N-[(4-metylo- lub 
2,6-dimetylofenoksy) -etylo] -4- (arylo) - 1-pipera 
zyny 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie syntezy nowych 
aktywnych biologicznie połączeń: 1) N-[(4-metylo- lub 2,6-
dimetylofenoksy)-etylo]-aminoalkanoli o wzorze 1, w którym 
jeśli Ri=Râ=H, a R2=CH3 lub Ri=R3=CH3, a R2=H to Z 
oznacza grupy racemicznych i enancjomerycznych -2-amino-1-
butanoli, -2-amino-1-propanoli, -1-amino-2-propanoli, -racemi-
czny 1-amino-2-butanol oraz -2-amino-2-metylo-1-propanol, 2) 
N-[(4-metylo- lub 2,6-dimetylofenoksy)-etylo]-4-(arylo)-1-pipe
razyny o wzorze 1, gdzie jeśli Ri=R3=H, a R2«CH3 lub 
Ri=R3=CH3, a ftž=H to Z oznacza grupę 4-(2-metoksyfenylo) 
-1-piperyzynową lub 4-(2-pirymidylo)-1-piperazynową. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 326702 (22)96 11 04 6(51) C07D 217/26 
A61K 31/40 

(31)95 19542189 (32)951113 (33) DE 
96 19612298 96 03 28 DE 

(86) 96 11 04 PCT/EP96/04776 
(87) 97 05 22 WO97/18194 PCT Gazette nr 22/97 
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Thorwart Werner, Schwab Wilfried, Schudok 

Manfred, Haase Burkhard, Bartnik Eckart, 
Weithmann Klaus-Ulrich 

(54) Cykliczne i heterocykliczne N- podstawione 
pochodne kwasów α-iminohydroksamowych i 
karboksylowych 

(57) Związki o ogólnym wzorze I są odpowiednie do wytwa
rzania środków farmaceutycznych, przeznaczonych do leczenia 
chorób, w których przebiegu występuje wzmożona aktywność 
metaloproteinaz macierzy. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 326844 (22)96 11 15 6(51) C07D 241/44 
C07F 9/6509 
C07D 403/06 
A61K 31/495 

(31) 95 19545251 (32) 95 11 24 (33) DE 
(86) 96 11 15 PCT/DE96/02227 
(87) 97 05 29 WO97/19066 PCT Gazette nr 23/97 
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlin, DE 
(72) Huth Andreas, DE; Krüger Martin, DE; 

Ottów Eckhard, DE; Seidelmann Dieter, 
DE; Neuhaus Roland, DE; Schneider 
Herbert, DE; Turski Lechosław 

(54) Nowe pochodne chinoksalinodionu, ich 
wytwarzanie i stosowanie w lekach 

(57) Omawia sie nowe pochodne chinoksalinodionu o wzo
rze I, w którym R , R5, R6 i R7 mają znaczenie podane w 
zgłoszeniu, ich wytwarzanie i stosowanie w lekach. Związki te 
nadają się w szczególności do leczenia takich chorób, na które 
wywierają wpływ receptory aminokwasów pobudzających, 
zwłaszcza receptor AMPA. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 326704 (22) 96 10 17 6(51) C07D 265/36 
A61K 31/535 

(31) 95 553188 (32) 95 1107 (33) US 
(86) 96 10 17 PCT/US96/16669 
(87) 97 0515 WO97/17333 PCT Gazette nr 21/97 
(71) ORTHO MCNEIL PHARMACEUTICAL, 

INC., Raritan, US 
(72) Frechette Roger, Weidner-Wells Michele 

Ann 
(54) Środki przeciwbakteryjne zawierające 

benzoksazynę 
(57) Wynalazek dotyczy związków przeciwbakteryjnych 

typu benzoksazyny i pirydooksazyny o wzorze ogólnym (1), 
w którym ugrupowanie Q oznacza ugrupowanie skonden
sowanego fenylu lub skondensowanego pirydylu, kompo
zycji farmaceutycznych zawierających te związki, sposobów 
wytwarzania tych związków i ich zastosowania w leczeniu 
infekcji bakteryjnych, a także obejmuje półprodukty przydat
ne do ich wytwarzania. 

(32 zastrzeżenia) 
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A1(21) 326700 (22) 96 10 18 6(51) C07D 295/08 
A61K 31/495 
A61K 31/445 

(31) 95 60007372 (32) 95 11 17 (33) US 

(86) 96 10 18 PCT/US96/16761 
(87) 97 05 29 WO97/19068 PCT Gazette nr 23/97 
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY, 

Morris Plains, US 
(72) Ortwine Daniel Fred, Purchase Claude 

Forsey Jr, White Andrew David 
(54) Sulfonamidowe inhibitory metaloproteinaz 

substancji międzykomórkowej 
(57) Przedmiotem wynalazku są związki sulfonamidowe o 

ogólnym wzorze I, wykazujące właściwości inhibitorów metalo
proteinaz substancji międzykomórkowej, zwłaszcza stromelizy-
•ny-1 i żelatynazy A (żelatynazy o wielkości 72 kDa). Związki te 
mają zastosowanie do leczenia stwardnienia rozsianego, pęka
nia płytki miażdżycowej, tętniaka aorty, niewydolności serca, 
nawrotu zwężenia naczynia, choroby ozębnej, owrzodzenia ro
gówki oka, oparzeń, wrzodów odleżynowych, niegojących się 
wrzodów i ran, przerzutów nowotworowych, angiogenezy no
wotworowej, zapalenia stawów lub innych chorób autoim-
munologicznych i zapalnych zależnych od inwazji leukocytów 
do tkanki. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 326695 (22) 96 1112 6(51) C07D 307/935 
C07D 335/02 
C07D 221/00 
A61K 31/34 

(31) 95 60006864 (32) 95 11 16 (33) US 
96 9605434 96 03 15 GB 

(86) 96 11 12 PCT/US96/18112 
(87) 97 05 22 WO97/18199 PCT Gazette nr 22/97 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Monn James Allen, Valli Matthew John, 

Massey Steven Marc 
(54) Pochodne aminokwasów pobudzających 
(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I), w którym X 

oznacza atom tlenu, grupę NRa, atom siarki, grupę SO lub grupę 
SO2, ich nietoksycznych metabolicznie labilnych estrów lub 
amidów, oraz ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli. W/w 
związki są użyteczne jako modulatory działania metabotropo-
wych receptorów glutaminianergicznych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319555 (22)97 04 18 6(51) C07D 311/86 
C07D 405/10 
C07D 407/10 

(71) Uniwersytet Jagielloński Collegium 
Medicum, Kraków 

(72) Marona Henryk, Czarnecki Ryszard, Filipek 
Barbara, Sapa Jacek 

(54) (±)-4-[l-(Aminopodstawne)-2-(hydroksy)-pro 
poksyl-ksantonu oraz 
( ± )-6- [ 1- (aminopodstawne) -2- (hydroksy) -pro 
poksy] -2-metyloksantonu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie syntezy nowych 
aktywnych biologicznie związków: 1) (±)-4-[1-(aminopod-
stawnych)-2 -(hydroksy)-propoksy]-ksantonu o wzorze 1 i 2) 
(±)-6-[1-(aminopodstawnych)-2-(hydroksy)-propoksy] -2-
metyloksantonu o wzorze 2. Zarówno we wzorze 1 jak i 
2 R oznacza grupę: 1-{izopropyloamino)-2-(hydroksy)-propo-
ksylową, 1-(t-butyloamino)-2-(hydroksy)-propoksylową, 1-[(2,6-
dimetylo)-piperydynoj-2-(hydroksy)-propoksylową, 
1 -[(2,2-dimetylo)-1 -hydroksyetyloamino]-2-(hydroksy) -
propoksylową, 1-[{3,4-dimetoksy)-fenyloetyloamino) -2-
(hydroksy)-propoksylową, 1-[(4-hydroksyetylo) -1-pipe 
razyno]-2-(hydroksy)-propoksylową, 1 -[4(o-metoksy)-fenylo-1 -
piperazyno]-2-(hydroksy) -propoksylową, 1-[4-(fenylo)-1-pipe-
razyno]-2-(hydroksy) -propoksylową oraz 1-[4-(2-pirymi 
dylo)-1 -piperazyno] -2-(hydroksy)-propoksylową. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 325989 (22)98 04 24 6(51) C07D 319/16 
C07D 339/08 
C07D 327/06 
A61K 31/35 

A61K 31/385 
A61K 31/39 

(31)97 9705110 (32)97 04 25 (33) FR 

(71) ADIR ET COMPAGNIE, Courbevoie 
Cedex, FR 

(72) Guillaumet Gerald, Charten Isabelle, Mamai 
Ahmed, Renard Pierre, Pfeiffer Bruno, 
Delagrange Philippe, Guardiola Béatrice 

(54) Nowe związki heterocykliczne, sposób ich 
wytwarzania i kompozycje farmaceutyczne, 
które je zawierają 

(57) Ujawniono w szczególności związki o wzorze 1, w któ
rym X i Y, które mogą być takie same lub różne, każdy z nich 
oznacza atom siarki, atom tlenu lub CHq (gdzie q oznacza 0,1 
lub 2), grupę SO lub SO2, pod warunkiem, że X i Y nie mogą 
jednocześnie oznaczać grupy CHq (gdzie q oznacza 0,1 lub 2), 
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Z oznacza atom tlenu lub grupę Chfe, n oznacza 0,1, 2,3 lub 4, 
A oznacza ugrupowanie -NfFTHR2) lub -C(=T')-N(R6)(R7), R 
oznacza atom wodoru, ewentualnie podstawioną, liniową lub 
rozgałęzioną grupę (Ci-Ce) alkilową, grupę arylową lub grupę 
aryloalkilową, linia przerywana wskazuje, że wiązania te mogą 
być pojedyncze lub podwójne, przy czym dwa sąsiadujące 
wiązania nie mogą być jednocześnie podwójne i respektowana 
jest wartościowość atomów, pod warunkiem, że: -kiedy X i Z 
jednocześnie oznaczają grupę Cł-fc, R oznacza atom wodoru, a 
A oznacza grupę NR1R^, to Y nie może oznaczać atomu tlenu, 
-kiedy Z oznacza atom tlenu, to n jest różne od zera, -kiedy Z 
oznacza atom tlenu, a n wynosi 1, to A nie może oznaczać 
ugrupowania CONEte, -kiedy X i Y jednocześnie oznaczają atom 
tlenu, a wiązania oznaczone linią przerywaną są nasycone, a R 
oznacza atom wodoru lub grupę CH2OH, wówczas A jest inne 
niż ugrupowanie N R ^ 8 , ich enancjomery i diastereoizomery, 
jak również ich sole addycyjne z farmaceutycznie dopuszczal
nym kwasem lub zasadą. W/w związki są silnymi Ugandami dla 
melatoninergicznych receptorów. 

(16 zastrzeżeń) 

Z^(CH2)„-A 

A1(21) 325816 (22)98 0416 6(51) C07D 403/06 
(31) 97 9700812 (32)97 0416 (33) ES 
(71) FABRICA ESPANOLA DE PRODUCTOS 

QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, S.A, 
Lejona, ES 

(72) Orjales-Venero Aurelio, Garcia-Dominguez 
Neftali 

(54) Nowe pochodne naftylopiperazyny 
(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych naftylopipera

zyny o ogólnym wzorze 1, w którym Ri i R2, takie same lub różne, 
oznaczają atom wodoru, grupę alkilową o krótkim łańcuchu, 
atom chlorowca, grupę nitrową, grupę aminową, grupę acylo-
aminową lub grupę alkoksylową o krótkim łańcuchu, n oznacza 
wartość pomiędzy 2 a 5, a R3 oznacza rodnik metoksylowy, atom 
fluoru lub atom wodoru. 

Związki te wykazują powinowactwo wobec receptorów 
serotoniny 5 H T I A i 5HT2 i receptorów dopaminy Q2 i są użytecz
ne jako antypsychotyki. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 326710 (22)9611 22 6(51) C07D 403/12 
A61K 31/415 

(31)95 9523828 (32)951122 (33) GB 
96 9607121 96 04 04 GB 

(86) 96 11 22 PCT/GB96/02892 
(87) 97 05 29 WO97/19075 PCT Gazette nr 23/97 

(71) DARWIN DISCOVERY LIMITED, 
Cambridge, GB 

(72) Baxter Andrew Douglas, Montana John Gary 
(54) Związki merkaptoalkilopeptydowe mające 

podstawnik imidazolowy i ich zastosowanie 
jako inhibitorów metaloproteinaz substancji 
międzykomórkowej (MMP) i/lub czynnika 
martwicy guza (TNF) 

(57) Ujawniono m.in. związki peptydowe o wzorze ogólnym 
(I), w którym R1 oznacza Ci-e alkil, C2-6 alkenyl, (Ci-e alkilo)aryl, 
aryl, Ci-e alkiloheteroaryl, heteroaryl lub grupę Ci-e alkilo -AR9, 
gdzie A oznacza O, NR9 lub S(0)m, gdzie m=0-2 i PC oznacza 
H, C1-4 alkil, aryl, heteroaryl, (C1-4 alkilo)aryl lub (C1-4 alkilo) 
heteroaryl, jeśli A=NR9 to grupy R9 mogą być takie same lub 
różne, R oznacza H lub C1-6 alkil, R3 oznacza grupę [Alk]nR

6, 
gdzie Alk oznacza Ci-e alkil lub Ca-e alkenyl i n równa się zero 
lub 1, X oznacza NR9, O lub S, Y oznacza N lub CR4, R4 i R5 są 
takie same lub różne i oznaczają R9, COR13, C1-3 alkil-R13 lub 
Ci-3-alkilo-COR13, R7 oznacza wodór lub grupę R10CO, w której 
R10 oznacza C1-4 alkil, C1-4 alkiloaryl, C1-4 alkiloheteroaryl, cyklo 
(Cs^)alkil, C1-4 alkilocyklo ÍCa-e) alkil, C2-6 alkenyl, C2-e alkeny-
loaryl, aryl lub heteroaryl, R^ oznacza ewentualnie podstawione 
grupy: aryl, heteroaryl, Ci-4alkil, C1-4 alkiloaryl, Ci ̂ alkilohetero
aryl, cyklo(C3-e) alkil, cyklo(C3-e) alkenyl, C1-4 alkilocyklo(C3-e) 
alkil, grupę zawierającą pierścień heterocykliczny ewentualnie 
skondensowany z aromatycznym. 

W/w związki znajdują zastosowanie lecznicze jako inhi
bitory metaloproteinaz substancji międzykomórkowej i inhibito
ry czynnika martwicy guza. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 326699 (22)961108 6(51) C07D 405/08 
C07D 317/60 

(31) 95 60006345 (32) 95 11 08 (33) US 
(86) 96 11 08 PCT/US96/18846 
(87) 97 05 15 WO97/17342 PCT Gazette nr 21/97 
(71) SMITHKLINE BEECHAM 

CORPORATION, Philadelphia, US 
(72) Andemichael Yemane Woldeselassie, US; 

Baine Neil Howard, US; Clark William 
Morrow, US; Kowalski Conrad John, US; 
McGuire Michael Anthony, US; Mills 
Robert John, GB 

(54) Sposób wytwarzania pochodnych kwasów 
3-fenylo-l-metylenodioksyfenyIo-indano-2-kar 
boksylowych 

(57) Wynaleziono ulepszony sposób wytwarzania pochod
nych cyklopentanu ze skondensowanym pierścieniem aromaty
cznym. Korzystne związki wytworzone tym sposobem to 
indanokarboksylany i pochodne cyklopentanofb]pirydyny. Naj
bardziej korzystne związki to kwas (+)(1S, 2R, 3S) -3-[2-(2-hy-
droksyet-1 -y loksy) -4-metoksyfeny lo] 
-1-(3,4-metylenodioksyfenylo)-5-(prop-1-yloksy)indano -2-kar-
boksylowy i jego farmaceutycznie dopuszczalne sole oraz kwas 
(+) (1S, 2R, 3S)-3-(2-karboksymetoksy-4 -metoksyfenylo)-1-
(3,4-metylenodioksyfenylo)-5-(prop-1 -yloksy)indano-2-karbo-
ksy Iowy i jego farmaceutycznie dopuszczalne sole. W/w związki 
mają własności antagonistów receptora endoteliny. Wynalezio
no także nowe półprodukty przydatne w wytwarzaniu tych 
związków. 

(82 zastrzeżenia) 

A1(21) 325816 (22)98 04 16 6(51) C07D 403/06 
(31) 97 9700812 (32)97 04 16 (33) ES 
(71) FABRICA ESPANOLA DE PRODUCTOS 

QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, S.A, 
Lejona, ES 

(72) Orjales-Venero Aurelio, Garcia-Dominguez 
Neftali 

(54) Nowe pochodne naftylopiperazyny 
(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych naftylopipera

zyny o ogólnym wzorze 1, w którym Ri i R2, takie same lub różne, 
oznaczają atom wodoru, grupę alkilową o krótkim łańcuchu, 
atom chlorowca, grupę nitrową, grupę aminową, grupę acylo-
aminową lub grupę alkoksylową o krótkim łańcuchu, n oznacza 
wartość pomiędzy 2 a 5, a R3 oznacza rodnik metoksylowy, atom 
fluoru lub atom wodoru. 

Związki te wykazują powinowactwo wobec receptorów 
serotoniny 5 H T I A i 5HT2 i receptorów dopaminy Q2 i są użytecz
ne jako antypsychotyki. 

(17 zastrzeżeń) 
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A1(21) 326714 (22) 96 11 13 6(51) C07D 413/12 
C07D 403/12 
C07D 267/00 

C12Q 1/37 
A61K 31/395 

(31) 95 60006684 (32) 95 11 14 (33) US 
96 60646902 9605 08 US 
96 743439 96 11 01 US 

(86) 96 11 13 PCT/US96/18382 
(87) 97 05 22 WO97/18207 PCT Gazette nr 22/97 
(71) THE DU PONT MERCK 

PHARMACEUTICAL COMPANY, 
Wilmington, US 

(72) Xue Chu-Biao, Cherney Robert Joseph, 
DeCicco Carl Peter, DeGrado William 
Frank, He Xiaohua, Hodge Carl Nicolas, 
Jacobson Irina Cipora, Magolda Ronald 
Louis, Arner Elizabeth Catherine, Duan 
Jingwu, Nelson David J. 

(54) Nowe makrocykliczne związki jako 
inhibitory metaloproteinaz 

(57) Wynalazek dotyczy związków makrocyklicznych hamu
jących działanie metaloproteinaz, w tym agrekanazy, oraz wytwa
rzanie czynnika martwicy nowotworu (TNF). W szczególności 
związkami tymi są inhibitory metaloproteinaz uczestniczących w 
procesie degradacji tkanek oraz inhibitory uwalniania czynnika 
martwicy nowotworu. Wynalazek dotyczy także zawierających 
takie związki środków farmaceutycznych i sposobów stosowa
nia tych związków do leczenia stanów zapalnych. 

(32 zastrzeżenia) 

A1(21) 326753 (22) 96 11 18 6(51) C07D 413/14 
(31) 95 60007345 (32) 95 11 20 (33) US 
(86) 96 11 18 PCT/US96/18518 
(87) 97 05 29 WO97/19080 PCT Gazette nr 23/97 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Faul Margaret Mary, Krumrich Christine 

Ann, Winneroski Leonard Larry Jr 
(54) Nowe związki pośrednie i ich zastosowanie 

do wytwarzania bisindolilomaleimidów z 
mostkiem N,N' 

(57) Wynalazek dotyczy związków o podanym niżej wzorze, 
w którym Ri oznacza atom bromu lub jodu albo O-tosyl, zasto
sowania tych związków do wytwarzania bisindolilomaleimidów 
z mostkiem N,N', sposobu wytwarzania tych związków, środków 
farmaceutycznych i ich zastosowania do hamowania kinazy 
białkowej C u ssaków. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 326754 (22) 96 11 18 6(51) C07D 413/14 
A61K 31/395 

(31) 95 60006970 (32) 95 11 20 (33) US 
(86) 96 11 18 PCT/US96/18512 
(87) 97 05 29 WO97/18809 PCT Gazette nr 23/97 
(71) ELI LILLY AND COMPANY, 

Indianapolis, US 
(72) Engel Gary Lowell, Fand Nagy Alphonse, 

Faul Margaret Mary, Jirousek Michael 
Robert, Richardson Lori Ann, Winneroski 
Leonard Larry Jr 

(54) Inhibitor kinazy białkowej C 
(57) Wynalazek dotyczy makrocyklicznych pochodnych 

bisindolilomaleimidu o podanym niżej wzorze i ich solwatów. 
Ponadto wynalazek dotyczy wytwarzania tych związków, środ
ków farmaceutycznych i ich zastosowania do hamowania kinazy 
białkowej C u ssaków. W/w związki są szczególnie przydatne w 
leczeniu mikronaczyniowych powikłań cukrzycy. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 326745 (22)961124 6(51) C07D 487/22 
A61K 31/40 

(31)95 116126 (32)951124 (33) IL 
(86) 96 11 24 PCT/IL96/00161 
(87) 97 05 29 WO97/19081 PCT Gazette nr 23/97 
(71) YEDA RESEARCH AND 

DEVELOPMENT CO. LTD., Rehovot, IL 
(72) Scherz Avigdor, IL; Salomon Yoram, IL; 

Scheer Hugo, DE; Hartwich Gerhard, DE; 
Barndis Alexander, IL 

(54) Syntetyczne, podstawione metalem pochodne 
bakteriochlorofilowe i ich zastosowanie 

(57) Metalowane bakteriochlorofile o wzorze [Mj-BChl, w 
którym M oznacza atom metalu wybrany z dwuwartościowego 
Pd, Co, Ni, Cu, Zn i Mn, trójwartościowego Fe, Mn i Cr oraz 
czterowartościowej Sn i Pt, a BChl oznacza resztę odmetalowa-
nej, naturalnej lub syntetycznej pochodnej bakteriochlorofilu, 
wytwarza się drogą transmetalacji odpowiednich pochodnych 
[Cd]-BChl, zawierających w położeniu 173 grupę COORi, w 
której Ri oznacza resztę Ci-C25-wodorokarbylową, a następnie 
drogą ewentualnej transestryfikacji l^-COORi w otrzymanym 
[M]-BChl. Związki przeznaczone są do stosowania w terapii 
fotodynamicznej i diagnostyce, jak również do niszczenia komó
rek i środków zakażających, na przykład bakterii i wirusów, 
zarówno w produktach biologicznych, jak i w żywej tkance. 
Korzystnymi związkami są związki o wzorze (l'). 

(19 zastrzeżeń) 
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A1(21) 326869 (22)961101 6(51) C07D 491/22 
(31) 95 60006138 (32) 95 11 02 (33) US 
(86) 96 11 01 PCT/US96/17574 
(87) 97 05 09 WO97/16454 PCT Gazette nr 20/97 
(71) GLAXO WELLCOME INC, Research 

Triangle Park, US 
(72) Fang Francis Gerard, Xie Sniping 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 

kamptotecinu 
(57) Wynalazek odnosi się do sposobu wytwarzania kamp

totecinu i analogów kàmptotecinu o wzorze (I) ze związków o 
wzorze (II), oraz do nowych związków pośrednich użytecznych 
w ich wytwarzaniu. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 326871 (22)97 04 09 6(51) C07D 498/16 
C07D 495/04 
C07D 487/04 
C07D 471/04 
A61K 31/55 

(31) 96 96200991 (32) 96 04 12 (33) EP 
(86) 97 04 09 PCT/EP97/01830 
(87) 97 10 23 WO97/39001 PCT Gazette nr 45/97 
(71) JANSSEN PHARMACEUnCAN.V., 

Beerse, BE 
(72) Andrés-Gil José Ignacio, ES; 

Martinez-Jimenez Pedro, ES; 
Fernández-Gadea Francisco Javier, ES; 
Sipido Victor Karel, BE 

(54) Pochodne izoksazolidyny 
(57) Przedmiotem wynalazku są związki o wzorze (I), w po

staci Ń-tlenków, ich sole addycyjne dopuszczone do stosowania 

w farmacji i ich stereochemicznie izomeryczne postacie, w któ
rym to wzorze n oznacza liczbę od 0 do 6; p oznacza liczbę od 
0 do 3: q oznacza liczbę od 0 do 3; r oznacza liczbę od 0 do 3; 
R1 i Pr niezależnie oznaczają atom wodoru; ewentualnie pod
stawioną grupę (Ci-Ce) alkilową; grupę (Ci-Ce) alkilokarbony-
lową; oraz grupę trichlorowcometylokarbonylową; lub R1 i Pr 
łącznie z atomem azotu, do którego są przyłączone tworzą 
pierścień morfolinylowy lub ewentualnie podstawioną grupę 
heterocykliczną; Pr i R niezależnie oznaczają atom chlorowca, 
grupę cyjanową, hydroksylową, trichlorowcometylową, trichlo-
rowcometoksylową, karboksylową, nitrową, aminową, mono- i 
di(Ci-Ce) alkiloaminową, (Ci-Ce) alkilokarbonyloaminową, 
aminosulfonylową, mono- i di(Ci-Ce) alkiloaminosutfonylową, 
(Ci-Ce) alkilową, (Ci-Ce) alkoksylową, (Ci-Ce) alkilokarbonylo-
wą lub (Ci-Ce) alkiloksykarbonylową; każdy z podstawników R5 

niezależnie oznacza grupę (Ci-Ce) alkilową, cyjanową, trichlo
rowcometylową; X oznacza grupę o wzorze CR R7, NR8, atom 
tlenu, atom siarki, grupę o wzorze S(=0) lub S(=0)2; każda 
grupa o wzorze (i) niezależnie oznacza dwuwartościową, 
aromatyczną, grupę heterocykliczną, taką jak, pirolowa, pira-
zolowa, imidazolowa, triazolowa, furanowa, tiofenowa, izoksa-
zolowa, oksazolowa, izotiazolowa, tiazolowa, pirydynowa, 
pirydazynowa, pirymidynowa, pirazynowa i triazynowa; lub 
jedna lub obydwie, dwuwartościowe, aromatyczne grupy 
heterocyklicznewzwiązkachowzorze (I) mogą oznaczać grupę 
1,2-benzenodiylową; oraz grupa arylowa ewentualnie oznacza 
podstawioną grupę feny Iową; ponadto przedmiotem wynalazku 
jest sposób wytwarzania tych związków, kompozycje obejmu
jące wymienione związki, jak również zastosowanie ich jako 
środków terapeutycznych do zwalczania lub zapobiegania 
chorobom centralnego układu nerwowego, chorobom układu 
sercowonaczyniowego lub chorobom układu pokarmowego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 326696 (22) 96 11 14 6(51) C07D 503/08 
A61K 31/43 

(31) 95 1867 (32) 95 11 15 (33) AT 
(86) 96 11 14 PCT/EP96/05015 
(87) 97 05 22 WO97/18216 PCT Gazette nr 22/97 
(71) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT MBH, 

Kundl,AT 
(72) Wagner Helmut 
(54) Wytwarzanie soli kwasu klawulanowego 
(57) Wynalazek dotyczy w szczególności sposobu wytwa

rzania soli kwasu klawulanowego o wzorze 1, przez przekształ
cenie kwasu klawulanowego w farmaceutycznie tolerowane 
sole kwasu klawulanowego, który to sposób polega na tym, że 
w/w przekształcenie wykonuje się w n-butanolu lub izobutanolu 
(2-metylo-1 -propanolu) jako rozpuszczalniku. Wynalazek doty
czy również m.in. soli, np. potasowej kwasu klawulanowego, 
zawierających n-butanol lub izobutanol jako śladowy składnik. 

(19 zastrzeżeń) 
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A1(21) 326886 (22) 96 10 18 6(51) C07F 9/09 
C09D 7/02 

C08G 63/692 
B01F 17/00 

(31) 95 9524475 (32) 95 11 30 (33) GB 
(86) 96 10 18 PCT/GB96/02545 
(87) 97 06 05 WO97/19948 PCT Gazette nr 24/97 
(71) ZENECA LIMITED, Londyn, GB 
(72) Thetford Dean, Holbrook Mark 
(54) Związek, wytwarzanie i zastosowanie 
(57) Związek dyspergujący, stanowi ester fosforanowy blo

kowego kopolimeru o wzorze: RO(C2H40)m(PES)n-H, w którym 
R oznacza grupę C1-4 alkilowe, PES oznacza poliester pocho
dzący od cyklicznego laktonu, m wynosi od 5 do 60, n wynosi 
od 2 do 30, a masa cząsteczkowa RO(C2H4O)m jest większa niż 
masa cząsteczkowa (PES)n i znajduje zastosowanie w opartych 
na wodzie farbach i tuszach drukarskich. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319677 (22)97 04 25 6(51) C07H 19/20 
(71) Polska Akademia Nauk, Centrum Badań 

Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź 
(72) Stec Wojciech J., Woźniak Lucyna A, 

Chworoś Arkadiusz, Pyzowski Jarosław 
(54) Sposób wytwarzania modyfikowanych 

P-chiralnych analogów nukleotydów 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania modyfikowanych P-chi

ralnych analogów nukleotydów o ogólnych wzorze 1, w którym: 
Ri oznacza grupę protekcyjną, korzystnie grupę 4,4'-dime-
toksytrytylową (DMT), 9-fenyloksanten-9-ylową(Px) lub grupę 
trialkilosililową, R2 oznacza niezależnie wodór, zablokowaną 
grupę hydroksylową, halogen, chloroalkil, grupę nitrylową, azy-
dową, zablokowaną grupę aminową, grupę perfluoroalkilową 
(1-4 atomów węgla), periluoroalkoksyIową (1-4 atomów węgla i 
1-9 atomów fluoru lub chloru), alkoksyalkilową, winylową, ety-
nylową, OQi, SQi, NHQ1, gdzie Qi jest alkilem (1-4 atomy 
węgla), arylem (6-12 atomów węgla), alkenylem (3-12 atomów 
węgla) lub alkynylem (3-12 atomów węgla), B niezależnie wy
braną, ewentualnie N-zablokowaną zasadą purynową lub piry-
midynową, Z jest niezależnie wybrany spośród Qi lub grup: 
winylowej, etynylowej, aminometylowej lub aminoetylowej, Rx 

jest grupą protekcyjną, korzystnie grupą aroilową, acylową, 
alkoksykarbonylową, benzenesulfonową, grupą alkilową, trial
kilosililową lub kolejną grupą wydłużającego się łańcucha nuke-
lotydowego, a X oznacza tlen, siarkę lub selen. 

Sposób polega na tym, że poddaje się reakcji związek 
o wzorze ogólnym 2, ze związkiem o ogólnym wzorze 6, w 
środowisku bezwodnym w nieprotonowym rozpuszczalniku or
ganicznym, w obecności co najmniej jednego odczynnika akty
wującego, otrzymany związek o ogólnym wzorze 1, wyodrębnia 
się i ewentualnie, gdy X oznacza S albo Se, poddaje reakcji 
utleniania, a wytworzony produkt o wzorze 1, gdzie X oznacza 
tlen, wyodrębnia się znanymi metodami. Ujawniono także spo
soby wytwarzania modyfikowanych P-chiralnych analogów nu

kleotydów w postaci jednego, dowolnie wybranego diastereo-
meru o ogólnym wzorze 1. 

Antysensowe oligonukleotydy zawierające P-chiralne 
związki o wzorze 1 mają ulepszone właściwości hybrydyzacyjne 
i transportowe. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 319595 (22)97 04 21 6(51) C07J 9/00 
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa 
(72) Raczkowska Sabina, Łypacewicz Maria 

Krystyna, Wasiak Teresa, Kazimierczak Jerzy 
(54) Sposób wyodrębniania hiodezoksycholanu 

metylu z żółci wieprzowej 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wyodrębniania 

hiodezoksycholanu metylu z żółci wieprzowej metodą zasado
wej hydrolizy surowej żółci, estryfikacji otrzymanych kwasów 
żółciowych metanolem, a następnie wydzielenia estru metylo
wego kwasu hiodezoksycholowego w postaci adduktu. 

Sposób charakteryzuje się tym, że surowe estry metylo
we kwasów żółciowych rozpuszcza się w węglowodorze aroma
tycznym, takim jak benzen, toluen lub ksylen, do roztworu 
dodaje się anilinę, a następnie wykrystalizowuje się powstałe 
addukty hiodezoksycholanu metylu, przy czym stosunek ilości 
węglowodoru aromatycznego do aniliny wynosi 25:1 do 10:1. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 326865 (22) 96 11 14 6(51) C07K 7/23 
(31) 95 562652 (32) 95 11 27 (33) US 
(86) 96 11 14 PCT/EP96/05029 
(87) 97 06 05 WO97/19954 PCT Gazette nr 24/97 
(71) ASTA MEDICA 

AKTIENGESELLSCHAFT, Dresden, DE 
(72) Schally Andrew, Nagy Attila, Cai Ren-Zhi 
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(54) Nakierowane cytotoksyczne analogi 
antracy kliny 

(57) Wynalazek w szczególności dotyczy doksorubicyny 
(DOX) lub jej pochodnych modyfikowanych daunosaminą (DM-
DOX) związanych kowalentnie z analogami hormonów pepty-
dowych, takich jak LH-RH, bombezyna i somatostatyna. Te 
kowalentne produkty sprzężenia mają zastosowanie w leczeniu 
różnych nowotworów posiadających receptory dla tych pepty-
dowych analogów hormonów. Związki według wynalazku są 
reprezentowane przez ogólny wzór: Q14-0-R-P, gdzie Q ma 
ogólny wzór (II), przy czym Q oznacza cząstkę Q z bocznym 
łańcuchem w 14 pozycji; R jest H lub - C(0)-(CH2)n-C(0)-a 
n=0-7; R' jest Nhte lub aromatycznym, nasyconym lub częścio
wo nasyconym 5 lub 6-członowym heterocyklem posiadającym 
co najmniej jeden azot w pierścieniu i ewentualnie posiadają
cym cząstkę butadienową spojoną z sąsiadującymi atomami 
węgla wymienionego pierścienia w celu utworzenia systemu 
dwucyklicznego, P jest H lub cząstką peptydową, odpowiednio 
analogami LHRH, somatostatyny lub bombezyny. Kiedy jednak 
R' jest NH2, wówczas R i P są inne niż H. Kiedy R i P są H, wtedy 
R' jest inne niż NH2. Przedmiotem zgłoszenia jest też kompozy
cja i proces przetwarzania azotu pierwszorzędowej grupy ami
nowej pierwszorzędowej a-ß- lub a, y- hydroksyaminy w azot 
mononienasyconego związku heterocyklicznego, zawierające
go azot, posiadającego 5-6 atomów w pierścieniu. 

(41 zastrzeżeń) 

A1(21) 326863 (22)% 10 30 6(51) C07K 15/065 

A1(21) 326755 (22) 96 11 20 6(51) C07K 11/02 
(31) 95 9523744 (32) 95 11 21 (33) GB 

96 9604406 96 03 01 GB 
96 9613990 96 07 04 GB 

(86) 96 11 20 PCT/EP96/05123 
(87) 97 05 29 WO97/19104 PCT Gazette nr 23/97 
(71) NOVARTIS AG,Bazylea,CH 
(72) Dreyfuss Michael, CH; Fehr Theodor, CH; 

Foster Carolyn Ann, AT; Geyl Dieter, DE; 
Oberhauser Berndt, AT 

(54) Cyklopeptolidy 
(57) Wynalazek dotyczy w szczególności cyklopeptolidów o 

wzorze I, będących inhibitorami ekspresji cząsteczek adhezji i 
inhibitorami uwalniania TNF. Pochodne te są użyteczne w lecze
niu chorób zapalnych i innych, które związane są ze zwiększo
nymi poziomami ekspresji cząsteczek adhezji i/lub w których 
pośredniczy TNF. 

(18 zastrzeżeń) 

(31) 95 95202982 
95 95203554 

(32) 95 11 03 
95 12 19 

(33) EP 
EP 

(86) 96 10 30 PCT/EP96/04785 
(87) 97 05 15 WO97/17363 PCT Gazette nr 21/97 
(71) AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL 
(72) Adang Anton Egbert Peter, Van Boeckel 

Constant Adriaan Anton, Grootenhuis Peter 
Diederik Jan, Peters Jacobus Albertus Maria 

(54) Inhibitory trombiny 
(57) Wynalazek dotyczy inhibitora trombiny o wzorze: A-B-

C-Lys-D, w którym A oznacza H, 2-hydroksy-3-cykloheksylo 
-propionyl-, Ri, R1-O-CO-, R1-CO-, R1-SO2-, -(CHR2)nCOOR3, 
lub grupę ochronną dla N, gdzie Ri jest wybrany z następują
cych grup: -(1-6C)alkilen-COOH, (1-12C)alkil, (2-12C) alkeny I, 
(6-l4C)aryl, (7-15C)aralkil i (S-16C)aralkenyl, w którym grupa 
arylowa może być podstawiona przez (1-6C)alkil, (2-12C)alko-
ksyl, hydroksyl lub chlorowiec; R2 oznacza H lub ma znaczenie 
takie samo jak Ri ; R3 jest wybrany z następujących podstawni
ków: H, (1-12C)-alkil, (2-12C) alkenyl, (6-14C)aryl, (7-15C)araikil 
i (8-16C)aralkenyl, w których grupa arylowa może być podsta
wiona przez (1-6C)alkil, (2-12C)alkoksyl, hydroksyl lub chloro
wiec; n oznacza liczbę całkowitą 1 do 3; B oznacza wiązanie, 
L-Asp lub jej pochodną estrową, Leu, norLeu, -N(benzylo)-CH2-
CO-, -N(2-indano)-CI-l2-CO-, D-1-Piq, D-3-Piq, D-Tiq, Ate lub 
D-aminokwas zawierający hydrofobowy aromatyczny łańcuch 
boczny, C oznacza Azt, Pro, Pec, nor-Leu(cyklo)Gly, aminokwas 
o jednym z następujących wzorów, -N[(3-8C)cykloalkilo]-CH2-
CO- lub -N(benzylo)-CH2-CO-; D jest wybrany spośród COOH, 
tetrazolu, oksazolu, tiazolu i benzotiazolu, albo A i C mają 
wymienione uprzednio znaczenia, B oznacza D-(3-8C) cyklo-
alkiioalaninę, a D oznacza tetrazol, oksazol, tiazol lub beznotia-
zol; lub jego proleku, albo farmaceutycznie dopuszczalnej soli, 
z wyłączeniem związku Me-D-Phe-Pro-Lys-COOH. Związki te 
mogą być stosowane jako środki przeciwkrzepliwe. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 326750 (22) 97 09 19 6(51) C07K 16/00 
(31) 96 60026401 (32) % 09 20 (33) US 

97 60039333 97 03 17 US 
(86) 97 09 19 PCT/US97/16695 
(87) 98 03 26 W098/12561 PCT Gazette nr 12/98 
(71) ATHEROGENICS, INC., Norcross, US; 

EMORY UNIVERSITY, Atlanta, US 
(72) Parthasarathy Sampath, Medford Rüssel M., 

Alexander R. Wayne 

(54) Diagnozowanie schorzeń zapalnych i 
mediatory tych schorzeń 

(57) Opisuje się sposób i zestaw do diagnozowania i 
oceny ilościowej stanu utlenienia, a konkretniej, poziomu 
przekształcenia lipidu w nadtlenek u gospodarza, który 
obejmuje zetknięcie biologicznej próbki gospodarza z 
przeciwciałem, wobec antygenu, utworzonego przez re
akcję wodoronadtlenku lipidu z aminą pierwszorzędową. 

Sposób ten szacuje ryzyko lub istnienie zniszcze
nia utleniającego u gospodarza. Wynalazek obejmuje 
także m.in. przeciwciała monoklonale i poliklonalne, jak 
również fragmenty przeciwciał, ewentualnie w postaci 
oczyszczonej lub wyizolowanej, które są użyteczne w tym 
sposobie i zestawie. 

(24 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319495 (22) 97 04 14 6(51) C08B 15/06 
(71) Instytut Włókien Chemicznych, Łódź; 

Zimmer AG, Frankfurt/Main, DE 
(72) Struszczyk Henryk; Urbanowski Alojzy, 

Starostka Paweł; Mikołajczyk Włodzimierz; 
Keunecke Gerhard, DE 

(54) Sposób wytwarzania karbaminianu celulozy 
(57) Sposób wytwarzania karbaminianu celulozy polega na 

tym, że celulozę poddaje się wstępnie aktywacji, po czym do 
struktury celulozy o kontrolowanej aktywności w stosunku do 
mocznika i kontrolowanej polidyspersji, niższej niż 2,7, wprowa
dza się mocznik w temperaturze 20-60°C, w czasie 10-360 minut, 
przy stosunku molowym mocznika do jednostki anhydogluko-
zowej wynoszącym od 0,25:1 do 3:1. Następnie wodę zawartą 
w mieszaninie reakcyjnej zamienia się na ciekłe medium orga
niczne, jak toluen, o-ksylen, p-ksylen, tetralina, dekalina czy 

•pseudokumen, po ewentualnym odparowaniu części wody po
przez suszenie w temperaturze 20-100°C pod ciśnieniem nie 
wyższym od atmosferycznego. Syntezę zaktywowanej celulozy 
z mocznikiem prowadzi się w ciekłym medium organicznym w 
temepraturze 80-180°C, w czasie 10-600 minut. Otrzymany kar-
baminian celulozy wydziela się z ciekłego medium, przemywa 
wodą i/lub niższym alkoholem i ewentualnie suszy, a pozosta
łość medium organicznego usuwa się na drodze destylacji z 
parą wodną. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 325808 (22)98 04 15 6(51) C08F 2/02 
(31) 97 19715679 (32)97 04 15 (33) DE 
(71) EMS - INVENTA AG, Zurich, CH 
(72) Schmid Eduard, CH; Eder Roman, DE; 

Laudonia Ivano, CH 
(54) Sposób wytwarzania ciekłego układu dla 

polimeryzacji laktamu, zastosowanie takiego 
układu oraz sposób polimeryzacji laktamu 

(57) Sposób wytwarzania układu ciekłego, o działaniu kata
litycznym, do zapoczątkowywania i przeprowadzania aniono
wej polimeryzacji laktamu, znamienny tym, że w co najmniej 
jednym, polarnym, aprotycznym środku sorwatującym (S), nie 
zawierającym elementów strukturalnych zdolnych do konde
nsacji, wytwarza się kompozycję, równocześnie działającą jako 
katalizator i jako aktywator, prowadząc reakcję w zmiennej 
temperaturze, w atmosferze gazu obojętnego i przy wykluczeniu 
wilgoci, przy czym w kolejnych etapach: a. rozpuszcza się co 
najmniej jeden laktam (L) w środku solwatującym (S), b. dodaje 
się co najmniej jedną silną zasadę (B) i poddaje się ją reakcji z 
co najmniej jednym laktamem (L), z wytworzeniem laktamianu, 
c. dodaje się co najmniej jeden aktywator (A) i poddaje się go 
reakcji z laktamianem, d. ochładza się produkt reakcji. 

(36 zastrzeżeń) 

A1(21) 325908 (22)98 04 21 6(51) C08F 210/00 
(31)97 847972 (32)97 04 21 (33) US 
(71) MONTELL NORTH AMERICA INC., 

Wilmington, US 
(72) De Nicola Anthony J.,Jr, Formaro 

Leonardo, Shah Bakhtiar Alam 
(54) Materiał polimerowy oraz wyrób 

kształtowany cieplnie i materiał 
kompozytowy z materiału polimerowego 

(57) Materiał polimerowy, którym jest współwytiaczany lami
nat lub wyrób kształtowany współwtryskowo, zawiera co naj
mniej jedną warstwę szczepionego kopolimeru, wykonaną z 
materiału polipropylenowego, na której spolimeryzowane są 

przez szczepienie monomery akrylowe i/lub styrenowe i co 
najmniej jedną inną warstwę, wykonaną z homopolimeru pro-
pylenowego, losowego kopolimeru propylenu i określonej 
olefiny, losowego terpolimeru propylenu i dwóch określonych 
olefin kompozycji polimerów olefinowych termoplastycznej 
olefiny, heterofazowej kompozycji poliolefinowej lub kom
binacji dwóch lub więcej tych polimerów lub kompozycji 
polimerowych, ewentualnie zmieszanych z materiałem poli
propylenowym o dużej wytrzymałości w stanie roztopionym. 
Wyroby kształtowane cieplnie i materiały kompozytowe zawie
rające co najmniej jedną warstwę współwytioczonego laminatu 
i na przykład warstwę pianki poliolefinowej o małej gęstości 
mogą być wykorzystywane do wytwarzania dużych części kon
strukcyjnych konwencjonalnymi środkami, takimi jak kształto
wanie cieplne. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 326840 (22) 96 11 18 6(51) C08F 220/06 
A61L 15/60 

(31) 95 19543369 (32) 95 11 21 (33) DE 
96 19646484 96 11 11 DE 

(86) 96 11 18 PCT/EP96/05075 
(87) 9705 29 WO97/19116 PCT Gazette nr 23/97 
(71) STOCKHAUSEN GMBH & CO. KG, 

Krefeld, DE 
(72) Stockhausen Dolf, Hartan Hans-Georg, 

Brehm Helmut, Jonas Gerd, Messner 
Bernfried, Pflüger Klaus 

(54) Polimery absorbujące ciecze, sposób ich 
wytwarzania i ich zastosowanie 

(57) Wynalazek dotyczy usieciowanych, superabsorbują-
cych wodne ciecze polimerów, które zbudowane są z monoety-
lenowo nienasyconych monomerów, zawierających częściowo 
zneutralizowane grupy kwasowe, ewentualnie z dalszych dają
cych się z nimi kopolimeryzować monomerów, jak również 
ewentualnie z polimerów odpowiednich jako podkład do szcze
pienia. Polimery, które są przedmiotem wynalazku, mogą być 
wytworzone przy zastosowaniu kombinacji środków sieciują
cych/monomerów z I. CH2=CHR8-CO-(OCHR3-CHR3)z-0-CH2-
CHRe=CH2, II. CH2=CHR6-R5-(OCHR3 -CHR3)vOR4, III. 
R1-[0-(CHR3 -CHR^u-CO-R2]« i/lub z di- względnie triallilo-
aminy i/lub bisakryloamidów, gdzie R1 oznacza wielowartościo-
wy alkil C2-10, R2 oznacza prosty lub rozgałęziony alkenyl C2-10, 
R oznacza H, CH3, C2H5, R4 oznacza H, liniowy lub rozgałęzio
ny alkil C1-10, R5 oznacza CO, Chfc, R6 oznacza H, CH3, x 
oznacza 2-6, u oznacza 0-15, v oznacza 1-45, z oznacza 3-20. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 319646 (22) 97 04 22 6(51) C08G 12/00 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
EKOCHEM S.A, Siemianowice 

(72) Maciejewski Mariusz, Ożóg Krzysztof, Bortel 
Edgar, Glados Stanislaw, Kochanowski 
Andrzej, Bereś Janusz 

(54) Sposób wytwarzania bezformaldehydowych 
żywic aminowych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania bez
formaldehydowych żywic aminowych ze związków aminowych 
i aldehydu glutarowego, o żądanych własnościach. Istotą tego 
sposobu jest prowadzenie kondensacji związku aminowego z 
aldehydem glutarowym dwuetapowo, najpierw w środowisku 
zasadowym, a następnie w środowisku kwaśnym, aż do uzyska-
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nia żądanej tolerancji wodnej i lepkości, przy czym jako związki 
zawierające grupy aminowe stosuje się mocznik, melaminę, 
dicyjanodiamid, akryloamid, etyiomocznik lub ich mieszaniny. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 326841 (22) 96 11 19 6(51) C08G 61/00 
(31)95 3411 (32)951201 (33) CH 
(86) 96 11 19 PCT/EP96/05091 
(87) 97 06 12 WO97/20877 PCT Gazette nr 25/97 
(71) CIBA SPECIALTY CHEMICALS 

HOLDING INC., Bazylea, CH 
(72) Rietz Ralf-Roman, DE; Wernet Wolfgang, 

JP 
(54). Poli (9,9'-spirodwufluoreny), ich 

wytwarzanie i zastosowania 
(57) Ujawniono w szczególności poli(dwu-9,9'-fluoreny) z 

jednakowymi lub różnymi powtarzającymi się elementami stru
kturalnymi o ogólnym wzorze 1, w którym obydwa Ri niezależ
nie oznaczają H, alkil C1-C18, aryl Ce-Cu, aryloalkil C7-C15, 
grupę alkoksy C1-C18, R2-(0-CnH2n)m-0-, alkilotio C1-C18, grupę 
C1-C18 dwualkiloaminową, -C(0)OH, -C(0)0-Ci-Ci8-alkil, -
C(0)-N-(Ci-Cis-alkil)2, -SO3H, -SOa-Ci-Cis-alkil, -S02-N(Ci-
Ci8-alkil)2, Ci-Ci7-alkilo-C(0)-0- lub C1-C17 -alkilo-C(O)-, Ra 
oznacza H lub alkil C1-C12, n oznacza liczbę od 2 do 6, zaś m 
oznacza liczbę od 1 do 12. 

Polimery te można stosować, same lub w mieszaninach 
z przynajmniej jednym dodatkowym barwnikiem fluorescencyj
nym, którego pasma absorpcji zachodzą na pasma emisji (emi
sji fluorescencyjnej) polimerów o ogólnym wzorze 1, w 
charakterze aktywnych warstw promieniujących do wytwarzania 
diod świecących, ekranów obrazowych i elementów 
wskaźnikowych. 

(35 zastrzeżeń) 

A1(21) 319670 (22)97 04 23 6(51) C08L 63/00 
C08G 212/00 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; 
Zakłady Chemiczne BLACHOWNIA S.A, 
Kędzierzyn-Koźle 

(72) Bal Stanisław, Filipiak Bogumiła, Iwa 
Henryk, Lach Józef, Lawiński Wojciech, 
Marszycki Jerzy, Nowicki Bolesław, 
Pokorska Zofia, Siedlecka Małgorzata, 
Szmygin Marian, Tworek Józef, Witkowski 
Jan 

(54) Sposób wytwarzania żywic węglowodorowych 
(57) Sposób polega na tym, że żywicę o żądanej temperatu

rze mięknienia (t) według wzoru (1) otrzymuje się przez wymie
szanie odpowiednich, wynikających z tego wzoru, ilości 
składników żywicotwórczych frakcji AMS i frakcji KI, przy czym 
X oznacza udział składników żywicotwórczych pochodzenia 
karbochemicznego w sumie składników żywicotwórczych, w 

procentach wagowych, przy czym 25 5 X < 75, t oznacza 
żądaną temperaturę mięknienia żywicy, oznaczoną metodą 
pierścienia i kuli w °C, A oznacza stałą wyliczoną z wyników 
laboratoryjnych polimeryzacji testowej mieszaniny zawierającej 
50% wagowych składników żywicotwórczych pochodzenia 
karbochemicznego i 50% wagowych składników żywicotwór
czych pochodzenia petrochemicznego, następnie mieszaninę 
tę rozcieńcza się rozpuszczalnikiem aromatycznym np. tolue
nem do zawartości 25-30% wagowych składników żywicotwór
czych i poddaje polimeryzacji w obecności katalizatora, w 
temperaturze 20-70°C, w ciągu 10-120 minut, a następnie mie
szaninę reakcyjną przemywa się wodą i wydziela żywicę w 
znany sposób. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 326709 (22) 96 11 15 6(51) C08L 91/06 
(31) 95 60006769 (32) 95 11 15 (33) US 
(86) 96 11 15 PCT/US96/18418 
(87) 97 05 22 WO97/18267 PCT Gazette nr 22/97 
(71) SMITHKLINE BEECHAM 

CORPORATION, King of Prussia, US 
(72) Chang Howard, Desai Indrajit N., Vinen 

Arthur 
(54) Migracja barwnika 
(57) Wynalazek przedstawia sposób wytwarzania matryco

wych cząstek barwnego laku lub barwnika, których matryca 
zmniejsza wypłukiwanie lub przenikanie międzyfazowe barwne
go laku lub barwnika do otaczającego środowiska. Przedstawio
ny sposób jest szczególnie użyteczny m.in. w formułowaniu 
kompozycji past do zębów. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 325720 (22) 98 04 06 6(51) C09D 1/12 
(31) 97 19715675 (32) 97 04 15 (33) DE 
(75) Ruf Klaus, Lauf-Neunhof, DE 
(54) Sposób wytwarzania kazeinowej farby 

wapiennej 
(57) Opisany został sposób wytwarzania kazeinowej farby 

wapiennej o podwyższonej trwałości. W ty m celu wapno gasi się 
wodą, zaś po zakończeniu procesu gaszenia dodaje się do 
nagrzanej w tym procesie gęstwy wapiennej kazeinę oraz inne 
dodatki. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 319514 (22)97 04 15 6(51) C09J 5/00 
(75) Gandecki Bernard, Głogów; Andrachiewicz 

Marek, Ścinawa; Gagaczowski Spiro, Lubin; 
Lewicki Marian, Polkowice 

(54) Ładunek klejowy do mocowania prętów 
kotwiowych 

(57) Ładunek klejowy do mocowania prętów kotwiowych 
stanowi łatwo zniszczalny pojemnik z masą klejącą, w którym 
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umieszczony jest mniejszy pojemnik z substancją utwardzającą 
masę klejącą. Pojemnik z substancją utwardzającą masę klejącą 
stanowi ampułkę wykonaną z kruchego tworzywa sztucznego o 
charakterystyce wytrzymałościowej odpowiednio dobranej do 
warunków eksploatacyjnych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319615 (22) 97 04 22 6(51) C09K 3/18 
71Ï Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
72) Młodecki Jarosław, Łebek Andrzej, 

Ratajczak Tatiana, Jóźwiak Hanna, Nowacki 
Andrzej 

(54) Środek antyadhezyjny do zabezpieczania 
form i deskowań przed przyczepnością 
betonu 

(57) Środek antyadhezyjny do zabezpieczania form i desko
wań przed przyczepnością betonu, zawierający olej mineralny, 
olej roślinny, niejonowy związek powierzchniowo czynny, kwas 
benzoesowy, charakteryzuje się tym, że składa się z 90 do 95 
części wagowych oleju mineralnego o lepkości w temperaturze 
20°C , 2 do 10° Englera, temperaturze krzepnięcia niewyższej 
niż +5°C, temperaturze zapłonu nie niższej niż 100°C, 5 do 10 
części wagowych oleju gorczycznego o gęstości w temperatu
rze 20°C. 0,910 do 0,912 g/cm3 albo oleju sojowego o gęstości 
w 20°C, 0,916 do Q, 920 g/cm3, 0,1 do 1,0 części wagowych 
nonylofenolu oksyetylowanego o liczbie grup etoksylowych 
n=8 do 10,0,05 do 0,3 części wagowych kwasu benzoesowego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319472 (22) 97 04 14 6(51) C09K 7/00 
(71) Instytut Górnictwa Naftowego i 

Gazownictwa, Kraków 
(72) Chudoba Jadwiga; Herman Zdzisław; 

Półchłopek Tadeusz, PLPL; Raczkowski 
Józef; Uliasz Małgorzata; Kinel Danuta; 
Szubra Grzegorz; Suffczyński Stanisław 

(54) Płuczka wiertnicza 
(57) Płuczka wiertnicza stanowiąca wodną zawiesinę bento

nitu, karboksymetylocelulozy, chlorku potasu, charakteryzuje 
się tym, że zawiera wagowo 3% poliglikolu będącego związkiem 
tlenków propylenu i etylenu oraz 1% emulgatora stanowiącego 
związek tlenku etylenu i oleju rycynowego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319496 (22)97 0414 6(51) C10G 7/00 
(71) Rafineria Trzebinia S.A., Trzebinia 
(72) Dura Józef, Trębacz Kazimierz, 

Karczmitowicz Sławomir, Wojciechowski 
Zygmunt 

(54) Sposób produkcji oleju do procesów 
flotacyjnych wzbogacania węgla 

(57) Sposób produkcji oleju do procesów flotacyjnych wzbo
gacania węgla, na bazie destylatów atmosferycznych pocho
dzących z przeróbki rop, zwłaszcza parafinowych, polega na 
tym, że wycina się w procesie destylacji najkorzystniej z różnych 
gatunków rop wąskie frakcje o zakresie wrzenia od 180 do 
350°C, lepkości w temperaturze 40°C od 2 do 2,5 mm2/s, zawar
tości siarki od 0,1 do 0,6% masowych, temperaturze zapłonu w 
tyglu zamkniętym nie niższej jak 56°C, a następnie komponuje 
się je z depresatorami w temperaturze od 40°C do 60°C, w 
ilościach nie większych jak 0,1% masowych, aż do uzyskania 
temperatury płynięcia nie wyższej niż-25°C. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 325805 (22) 98 04 15 6(51) C10J 1/28 
(31) 97 19716414 (32) 97 04 18 (33) DE 
(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, 

Wiesbaden, DE 
(72) Adler Robert 
(54) Sposób zasilania w gaz pod wysokim 

ciśnieniem 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowania 

gazu pod wysokim ciśnieniem dla użytkownika, przy czym 
skroplony gaz o niskim ciśnieniu pobiera się ze zbiornika maga
zynowego (I), wprowadza do odbieralnika (B) i poza odbieralni
kiem odparowuje w parowniku, jak również instalacja zasilająca 
w gaz do przygotowania gazu o wysokim ciśnieniu dla użytkow
nika, składająca się ze zbiornika magazynowego do przecho
wywania skroplonego gazu, odbieralnika połączonego 
przewodem ze zbiornikiem magazynowym oraz z parownika do 
odparowywania skroplonego gazu z odbieralnika. 

Gaz otrzymany przez odparowanie skroplonego gazu 
wykorzystuje się przynajmniej częściowo do napędzania tłoka 
cylindra roboczego, a za pomocą cylindra roboczego napędza 
on tłok cylindra pompy, który skroplony gaz pompuje z odbie
ralnika do parownika. Przez pompowanie i odparowywanie 
uzyskuje się gaz o podwyższonym ciśnieniu, wyższym niż wy
sokie ciśnienie wymagane przez użytkownika. W instalacji zasi
lania gazem przewidziany jest także cylinder pompy (2) tłokiem 
do pompowania skroplonego gazu z odbieralnika (B), który 
napędzany jest poprzez tłok cylindra roboczego (3), napełnio
nego gazem. 

Cylinder pompy napędza się korzystnie w suwie ssania 
i pompowania, przy czym w suwie ssania płynny gaz zasysany 
jest z odbieralnika, a w cyklu pompowania pompuje się go do 
parownika. Cylinder roboczy można napędzać w dwóch su
wach, przy czym następuje odpowiednio cykliczne przełączanie 
doprowadzania gazu z odparowania do napędzania tłoka cylin
dra roboczego. Stosunek objętości pomiędzy płynnym gazem 
przetoczonym przez cylinder pompy (2) w jednym suwie ssania 
plus jeden suw pompowania i gazem odparowanym, prowadzo
nym w czasie dwóch suwów roboczych przez cylinder roboczy 
(3), utrzymuje się w stosunku 1:1,5. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319645 (22) 97 04 22 6(51) G10L 5/04 
(75) Krasiczyński Kazimierz, Wrocław; Pokorny 

Krzysztof, Wrocław; Krasiczyński Jan, 
Legnica 

(54) Brykiety ze słomy 
(57) Brykiety ze słomy, zwłaszcza będącej w postaci bel, 

kostek i luzem, charakteryzują się co najmniej pięciokrotnym 
zagęszczeniem uprzednio wysuszonej do 30% wilgotności sie
czki, aż do osiągnięcia gęstości minimum 600 kg/m3. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319559 (22)97 0418 6(51) C11D 3/00 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 
Głubczyce 

(72) Hreczuch Wiesław, Domarecki Władysław, 
Piechowiak Jan, Wilk Stanisław, Zimoch 
Jolanta, Linkiewicz Kazimierz, Rolnik 
Krystyna, Stempińska Teresa 

(54) Środek do czyszczenia urządzeń technicznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest receptura preparatu do 

czyszczenia urządzeń technicznych, który może być stosowany 
samodzielnie lub w rozcieńczonych roztworach jako środek 
myjący. W skład preparatu wchodzi oksyetylat alkoholu lub 
nonylofenolu, zawierający od 60 do 71% ugrupowań oksyetyle-
nowych w produkcie reakcji, charakteryzujący się zawartością 
homologu o stopniu poliaddycji odpowiadającym średniemu 
stopniowi oksyetylenowania na poziomie nie mniejszym niż 
13%, oraz kwas dodecylobenzenosulfonowy, z ewentualnym 
dodatkiem krzemoorganicznego emulgującego się w wodzie 
środka przeciwpiennego, w stosunku wagowym oksyetylatu do 
kwasu dodecylobenzenosułfonowego i środka przeciwpienne
go w zakresie od 1:0,31:0 do 1,0:1,0:0,07. Ponadto środek 
zawiera dodatek kwasu fosforowego w stosunku do substancji 
aktywnej, rozumianej jako suma trzech wyżej wymienionych 
składników, w ilości od 3,5 do 35% wag, dodatek kwasu cytry
nowego w ilości od 3,5 do 35% wag., dodatek nadtlenku wodoru 
w ilości od 0 do 25% wag., oraz wodę, przy czym stosunek 
substancji aktywnej preparatu do wody zawiera się w przedziale 
od 1:7 do 1:0,45. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 326868 (22)9610 25 6(51) C11D 3/00 
C11D 3/50 

C11D 1/835 
(32)95 11 03 (33) US 

96 08 20 US 
(31) 95 60007224 

96 60022882 

(86)9610 25 PCT/US96/17151 
(87) 97 05 09 WO97/16516 PCT Gazette nr 20/97 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, US 
(72) Avila-Garcia Maria Cristina, 

Escobosa-Reinosa Roberto, Coria-Aguilar 
Miriam 

(54) Trwałe kompozycje o silnym zapachu i 
niskiej aktywności zmiękczacza tkanin 

(57) Wynalazek dotyczy płynnych kompozycji do zmiękcza
nia tkanin do zastosowania w cyklu płukania w procesie pralni
czym i koncentratów tych kompozycji. Kompozycja zawiera: (a) 
od około 0,4% do okolo 24% kationowego zmiękczacza tkanin; 
(b) od około 0,3% do około 10% hydrofobowego środka zapa
chowego; (c) od około 0,4% do około 20% niejonowego środka 
powierzchniowo czynnego; (d) od 0% do około 3% rozpuszczal

nej w wodzie jonizującej soli nieorganicznej; (e) od około 60% 
do około 98,5% wody; i (f) od 0% do około 10% innych składni
ków kompozycji, w której stosunek zmiękczacza kationowego 
do środka zapachowego wynosi od około 1:3 do około 5:1, i 
stosunek zmiękczacza kationowego do niejonowego środka 
powierzchniowo czynnego wynosi od około 1:2 do około 4:1 ; 
ilość zmiękczacza kationowego wraz z niejonowym środkiem 
powierzchniowo czynnym wynosi od około 1% do około 30%. 
Kompozycja jest ciekłą fazą wodną z oddzielonymi cząstkami 
hydrofobowymi zdyspergowanymi zasadniczo jednorodnie w 
tej fazie. Przedmiotem wynalazku są również procesy wytwarza
nia takich kompozycji i koncentratów. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 325862 (22) 98 04 17 6(51) C12N 15/06 
C12N 15/66 

C12N 1/21 
(31) 97 844714 (32) 97 04 18 (33) US 
(71) BAYER CORPORATION, Berkeley, US 
(72) Chan Sham-Yuen, Harris Kathleen 
(54) Sposób wytwarzania rekombinowanego 

czynnika VIII, pożywka hodowlana wolna od 
białka ludzkiego albo zwierzęcego do 
wytwarzania rekombinowanego czynnika 
VIII i rekombinowany czynnik Vin 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania re
kombinowanego czynnika VIII z niosących jego gen komórek 
ssaczych, który obejmuje hodowanie wspomnianych komórek 
ssaczego gospodarza w pożywce wolnej od białek ludzkich 
albo zwierzęcych z dodatkiem polioli. Przedmiotem wynalazku 
jest również pożywka hodowlana wolna od białka ludzkiego 
albo zwierzęcego do wytwarzania rekombinowanego czynnika 
VIII, która zawiera pożywkę podstawową obejmującą poliol i 
korzystnie metale śladowe. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 319678 (22) 97 04 25 6(51) C12P 19/62 
(71) Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne 

POLFA Spółka Akcyjna, Warszawa 
(72) Dalewski Andrzej, Pracz Stanisław, Błońska 

Janina, Brześkiewicz Wanda, Kotala 
Ludomir, Ziarko Arkadiusz, Naperty 
Sławomir, Piorunowski Jan, Sokół Anna, 
Rafalska Wanda, Dzięgielewski Kazimierz, 
Szymczak Marek, Socha Mirosław, Konarski 
Jacek, Gałan Anna, Ościłowski Grzegorz, 
Suska-Szyłłejko Alicja, Dąbrowski Tomasz, 
Ryszczuk Adam 

(54) Sposób biosyntezy erytromycyny A 
(57) Sposób biosyntezy erytromycyny A przy użyciu 

szczepu Streptomyces erythreus lub jego mutantów, pole
gający na przygotowaniu podłoża produkcyjnego, szcze
pieniu go materiałem posiewowym i prowadzeniu procesu 
biosyntezy erytromycyny A z dokarmianiem, charakteryzuje 
się tym, że przygotowuje się podłoże zawierające mąkę kukury
dzianą w stężeniu 15-60 g/l, które szczepi się odpowiednim 
materiałem posiewowym, a następnie przygotowuje się hydro
lizat mąki kukurydzianej, stosując dwustopniową hydrolizę, przy 
czym w pierwszym stopniu do zawiesiny mąki kukurydzianej w 
podwyższonej temperaturze dodaje się enzym proteolityczny, 
do rozkładu dużych trudno przyswajalnych przez szczep Strep
tomyces erythreus cząsteczek białka na peptydy i wolne amino
kwasy, a w drugim stopniu dodaje się enzym amylolityczny, po 
czym prowadzi się biosyntezę ertyromycyny A, stosując tak 
przygotowany hydrolizat do dokarmiania. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 326707 (22) 96 11 12 6(51) C22B 7/02 

(31) 95 9523229 (32) 95 11 14 (33) GB 

(86) 96 11 12 PCT/GB96/02785 
(87) 97 05 22 WO97/18338 PCT Gazette nr 22/97 
(71) METAL REDUCTION PROCESSING 

LIMITED, Middlesex, GB; ASW LIMITED, 
Cardiff, GB; PHILIP INTERNATIONAL 
DEVELOPMENTS INC., Wildey, BB 

(72) Clark Allan Douglas 
(54) Sposób przetwarzania subtelnie 

rozdrobnionego materiału zawierającego 
składniki oparte na metalu 

(57) Subtelnie rozdrobniony materiał, taki jak np. pył pieco
wy z pieca stalowniczego, jest przetwarzany w celu odzyskania 
składników. Materiał jest grudkowany w leju samowyładowczym 
(11). Grudki są suszone w suszarce (16) i są wprowadzane do 
pierwszego pieca obrotowego (21), gdzie są spiekane w celu 
zapewnienia bardzo twardych grudek, podczas którego to pro
cesu lotne składniki są odpędzane i zbierane. 

A1(21) 319612 (22)97 04 21 6(51) D01D 4/02 
(71) Spółdzielnia Inwalidów ZGODA, 

Konstantynów 
(72) Orlikowski Wiktor 
(54) Głowica do wytwarzania włókien z polimerów 

termoplastycznych 
(57) Głowica do wytwarzania włókien z polimerów 

termoplastycznych przez rozdmuch stopionego polimeru 

Spieczone grudki są korzystnie przesiewane w celu 
usunięcia subtelnie rozdrobnionego materiału i wprowadzane z 
reduktorem, takim jak np. subtelnie rozdrobniony, przemyty 
antracyt (35), do drugiego pieca obrotowego (31). 

Redukcja grudek powoduje odpędzenie drugiego 
składnika i drugi składnik jest następnie utleniany w piecu i 
zbierany jako subtelnie rozdrobniony tlenek. Wyjściowe grudki 
zachowują swoją odrębność i zawartość i stają się zasadniczo 
gąbczastym żelazem (trzeci składnik). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 325762 (22)98 04 09 6(51) C22B 7/04 
(31) 97 971550 (32) 97 04 14 (33) FI 
(71) OUTOKUMPU OYJ, Espoo, FI 
(72) Mäntymäki Tarmo 
(54) Sposób oczyszczania żużlu w piecu 

elektrycznym 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania żu

żlu, wytworzonego w procesach metalurgicznych metali nie
żelaznych, w piecu elektrycznym, a w szczególności sposób 
dotyczy półciągłego procesu oczyszczania. Piec elektryczny 
wyposażany jest w przynajmniej dwa otwory uwalniania i odpo
wiednie rynny spustowe, służące do spustu żużlu i umieszczone 
na różnych wysokościach. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 319704 (22)97 04 25 6(51) C23C18/32 
(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
(72) Bunikowska Barbara, Máchej Janina, Trefler 

Urszula 
(54) Kąpiel do zanurzeniowego fosforanowania 

powierzchni stalowych 
(57) Kąpiel do zanurzeniowego fosforanowania powierzchni 

stalowych, na bazie dwuwodorofosforanów oraz wolnego kwa
su fosforowego, posiada w roztworze, zawierającym dwuwo-
dorofosforan sodu, dwuwodoropirofosforan sodu, wolny kwas 
fosforowy oraz chloran sodu, tak dobraną ilość składników, aby 
stosunek fosforanów w postaci orto do fosforanów w postaci 
piro, w przeliczeniu na P2O5, wynosił od 1,25 do 3,0, przy 
ogólnym stężeniu fosforanów od 4,5 do 9,0 g/l, przy zawartości 
chloranu w przeliczeniu na składnik aktywny od 2,5 do 7,5 g/l, 
a pH kąpieli wynosi min. 4,4. 

(1 zastrzeżenie) 

jest wyposażona w dyszę, doprowadzającą polimer i dyszę, 
doprowadzającą powietrze. 

Dyszę (1), doprowadzającą polimer, stanowi kapilára 
o wylocie usytuowanym we wlocie dysz (4), doprowadzającej 
powietrze, którą z kolei stanowią dwie powierzchnie walco
we i łącząca je powierzchnia stożkowa. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 
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A1 (21) 326846 (22) 96 11 15 6(51) D06L 1/14 
D06M 16/00 
C11D 3/386 

(31) 95 1278 (32) 951115 (33) DK 
(86) 96 11 15 PCT/DK96/00469 
(87) 97 05 22 WO97/18286 PCT Gazette nr 22/97 
(71) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK 
(72) Lund Henrik 
(54) Sposób łącznego odklejania i nadawania 

wytartego wyglądu barwionemu drelichowi 
(57) Wynalazek dotyczy jednostopniowego sposobu łączne

go odklejania i nadawania wytartego wyglądu farbowanemu 
drelichowi, zgodnie z którym drelich poddaje się działaniu 
enzymu amylolřtycznego w połączeniu z pierwszą jednoskład
nikową endoglukanazą ścierającą i drugą jednoskładnikową 
endoglukanazą zmniejszającą tworzenie się smug. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 325759 (22)9804 09 6(51) D21B 1/02 
(31) 97 246 (32)97 04 23 (33) AT 
(71) Binder + Co Aktiengesellschaft, Gleisdorf, 

AT 
(72) Gschweitl Karl Heinz 
(54) Sposób i urządzenie do sortowania 

makulatury papierowej 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do oddziela

nia makulatury papierowej i makulatury kartonowej, w którym to 
sposobie nieuporządkowaną makulaturę, leżącą na taśmie 
sortowniczej (2), transportuje się wysortowywując ją. 

Aby zautomatyzować proces i odciążyć pracownika od 
monotonnego zadania ręcznego wysortowywania, przewidzia
no, że do wyboru makulatura papierowa lub kartonowa jest 
napromieniowywana światiem o różnej długości fali dla otrzy
mania danych o dokładnej pozycji sortowanych frakcji kartonu, 
które później wybiera się mechanicznie z taśmy (2) za pomocą 
chwytaka (7). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 326713 (22) 95 11 17 6(51) D21C 3/00 
D21C 5/00 

(86) 95 1117 PCT/EP95/04521 
(87) 97 05 29 WO97/19221 PCT Gazette nr 23/97 
(71) WINDI WINDERLICH GMBH, Hamburg, 

DE 
(72) Costard Herbert 
(54) Metoda uzyskiwania materiału włókien 

celulozowych z substrátu roślinnego, 
zawierającego pektynian wapnia 

(57) Wynalazek dotyczy metody otrzymywania włókien celu
lozy z materiału roślinnego, zawierającego pektynian wapnia, 
według której materiał roślinny jest rozpuszczany przy zastoso
waniu fosforanu trisodu i dowolnie wybielany. Metoda znamien
na jest tym, że materiał roślinny jest równocześnie traktowany 
boraksem, bądź też poddany obróbce wstępnej z wodnym 
roztworem boraksu, przed rozpuszczaniem. Najlepiej, gdy 
boraks jest zastosowany w ilości pomiędzy 0,5 a 10 g, w 
szczególności 1 do 5 g, zwłaszcza w roztworze 3 g/l wody i w 
temperaturze roztworu od 30 do 60° C, szczególnie od 40 do 
50°C, a zwłaszcza w temperaturze 45°C. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 326892 (22) 96 07 16 6(51) D21H 21/22 
(31)95 505840 (32)95 07 21 (33) US 
(86) 96 07 16 PCT/US96/11778 
(87) 97 02 06 WO97/04170 PCT Gazette nr 07/97 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., 

Neenah, US 
(72) Krzysik Duane Gerard, Colman Charles 

Wilson, Goulet Mike Thomas, 
Radovanovich Peter Michael, Schroeder 
Wen Zyo, Smith Michael John 

(54) Chusteczki bibułkowe o zwiększonej 
miękkości 

(57) Miękkość chusteczki zwiększa się przez poddanie jej 
miejscowemu działaniu preparatu zawierającego rozpuszczal
nik hydrofilowy i składnik modyfikujący powierzchnię, który 
obejmuje czwartorzędowe związki aminowe, czwartorzędowe 
związki proteinowe, fosfolipidy, czwartorzędowe silikony, 
kopolimer hydrolizowanej proteiny pszenicznej/polidimetylo-
siloksanu fosfokopoliolu, czwartorzędowe pochodne lanoliny 
i emulsje silikonowe. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 325772 (22) 98 04 10 6(51) D21H 27/26 
(31) 97 19715268 (32) 97 04 12 (33) DE 

97 19740638 97 09 16 DE 
(71) Kämmerer GmbH, Osnabrück, DE 
(72) Rienäcker Klaus, Reinhard Bernd, 

Hörnschemeyer Heinrich, Janssen Reinhard 
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(54) Folia cienkowarstwowa 
(57) Folia cienkowarstwowa na bazie papieru, o pole

pszonych właściwościach powierzchniowych pod wzglę
dem podatności na lakierowanie i drukowności oraz 
sklejalności, ma powłokę pigmentową na stronie do drukowa-

A1(21) 319672 (22)97 04 23 6(51) E01F 8/00 
(71) EUROEXPORT Spółka Akcyjna, Sopot; 

Spicker-Hirsch Regina, Gdańsk; Sak Marian, 
Gdynia; Środecki Krzysztof, Gdynia; 
Ziółkowski Witold, Juszkowo 

(72) Spicker-Hirsch Regina, Sak Marian, 
Środecki Krzysztof, Ziółkowski Witold 

(54) Przeciwhałasowy ekran urbanistyczny 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uni

wersalnej, prostej konstrukcji ekranu architektonicznego, 
przeciwhałasowego, wolnostojącego, przeźroczystego lub 
półprzeźroczystego dla światła dziennego, pozwalającego na 
uzyskanie efektywności akustycznej nie mniejszej jak 15 dB i 
izolacyjności akustycznej nie mniejszej jak 21 dB. Przeciwhała
sowy ekran urbanistyczny, składający się ze znanych płaskich, 
przeźroczystych płyt dźwiękoizolacyjnych, osadzonych w ele
mentach mocujących, zaopatrzonych na górnej krawędzi w 
odchylony w kierunku wygłuszanych fal dźwiękowych element 
odbijający dźwięki, charakteryzuje się tym, że składa się z 
płaskiej, dźwiękochłonnej i/lub dźwiękoizolacyjnej płyty (1), 
oprawionej w ramową ramę (2) i osadzoną w dolnym, nośnym 
korycie (3) i górnym korycie (4) za pośrednictwem złącza spo
czynkowego (5). Koryta (3,4) są umocowane do dwu pionowych 
słupów nośnych (6) o przekroju kwadratowym, osadzonych w 
gniazdach stóp fundamentowych (7) i zakończonych zwieńcza
jącą płytą (8). Do płyty (8) jest utwierdzony zwieńczający pochła
niacz przestrzenny, składający się z poziomej belki (10), 
umocowanej do wygiętego pod kątem rozwartym hakokształt-
nego żebra nośnego (11), zaopatrzonego w złączną płytę (12) 
oraz zakończonego listwą (13). 

nia lub lakierowania, a po przeciwnej stronie jest zaimpregno
wania żywicą nasycającą. 

(9 zastrzeżeń) 

Do listwy (13) jest utwierdzone osadcze koryto (14), a 
do belki (10) jest umocowane dolne koryto (16). W korytach (14, 
16) jest osadzona za pośrednictwem elastycznego złącza spo
czynkowego (5) dźwiękochłonna płyta górna (17), oprawiona w 
zamkniętoobwodową ramę (18). 

W wykonaniu uproszczonym ekran ma dźwiękochłonną 
płytę (1), osadzoną w ramie (2), której dolne ramię jest osadzone 
w elemencie refrakcyjnym (26), a górne ramię jest utwierdzone 
bezpośrednio do nośnej, poziomej belki (10), natomiast 
dźwiękochłonna płyta górna (17) jest oprawiona w ramie, której 
dolne ramię jest utwierdzone do trójkątnego elementu (15), a 
górne ramię do listwy kątowej (13). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 325266 (22) 98 03 11 6(51) E02D 29/14 
(31) 97 19717189 (32) 97 04 24 (33) DE 

97 19744901 97 10 10 DE 
(71) HUWIL-WERKE GMBH 

MÖBELSCHLOSS UND 
BESCHLAGFABRIKEN, Ruppichteroth, 
DE 

(72) Hirtsiefer Arthur, Plettenberg Johannes 

(54) Element ustalający, zwłaszcza nastawnik 
pokrywy albo uchwyt klapy 

(57) Wynalazek dotyczy elementu ustalającego, np. nastaw
nika pokrywy z dwoma ramionami (1, 2), które są połączone 
wychylnie przez przegub. 

Przegub zawiera pierwszą część przegubu, składającą 
się z części podstawy (5) dla ramienia (1) i pokrywy (6) oraz 
drugą część przegubu (7), przyporządkowaną do ramienia (2), 
z otworem, który obejmuje wieniec zębaty (20), usytuowany 
obrotowo na części podstawy (5), na który za pomocą pokrywy 
(6) i środka naprężającego (10, 11) oraz środka ciernego (8) 
może być wywierana siła tarcia. 

Otwór obejmuje cylindryczny otwór jako pierwszy odci
nek obwodowy (26) i drugi odcinek obwodowy z uzębieniem 
(28), które jest dopasowane do uzębienia wieńca zębatego (20), 
które wówczas, gdy na oba ramiona (1, 2) jest wywierana siła 
ciągu, wyzębiają się, dzięki czemu jest możliwe przedstawienie 
bez działania hamowania, natomiast w przypadku oddziaływa
nia na nie przeciwnie skierowaną siłą uzębienia (21, 28) zazę
biają się i następuje działanie hamowania 

Dzięki temu jest możliwe wykonanie ruchu wolnego od 
sił hamowania w kierunku wychylenia, natomiast w drugim 
kierunku uzyskuje się działanie hamowania w celu dowolnego 
unieruchomienia pokrywy. 

(16 zastrzeżeń) 

DZIAL E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 
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A1(21) 319502 (22) 97 04 16 6(51) E04B 2/96 

(75) Trautwein Hansjörg, Gelsenkirchen, DE 
(54) Urządzenie do kształtowania i/lub pokrycia 

części budynku 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do kształtowania i/lub 

pokrycia części budynku, zawierające, mocowane na części 
budynku, uchwyty i osłonę, przy czym osłona składa się z 
jednego lub szeregu, umieszczonych poziomo, odcinków. W 
przypadku umieszczenia szeregu odcinków osłony są one usy
tuowane w jednej linii w swoich kierunkach wzdłużnych, przy 
czym odcinki osłony swoimi górnymi i dolnymi obszarami kra
wędziowymi są połączone rozłącznie z uchwytami. W celu opra
cowania urządzenia, które umożliwia modułowe dopasowanie 
do najróżniejszych przekrojów poprzecznych oraz wymiarów 
osłony, zaproponowano, że każdy odcinek osłony (2) swoim 
górnym i/lub dolnym odcinkiem krawędziowym (3, 4) jest połą
czony z jednym lub szeregiem uchwytów (1) za pomocą jedne
go lub szeregu sprzęgów, z których jedna połówka sprzęgu jest 
umieszczona na uchwycie (1), a druga połówka - na obszarze 
krawędziowym (3,4) odcinka osłony (7), przy czym przyporząd
kowane do siebie połówki sprzęgów są tak ukształtowane i 
połączone ze sobą, że stanie zamkniętym sprzęgu oddzieleniu 
połówek sprzęgu przeciwdziała zadana siła oporu, która jest 
większa od siły, oddziałującej normalnie na połówki sprzęgu 
odcinka osłony (2). 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 325807 (22) 98 04 15 6(51) E04C 1/40 
(31) 97 654 (32) 97 04 16 (33) AT 
(75) Schmaranz Rudolf, Bad Aussee, AT; Rieder 

Hans, Maishofen, AT 
(54) Element budowlany 
(57) Element budowlany, składający się z wewnętrznej pły

ty nośnej i połączonej z nią płyty osłonowej, między którymi 
znajduje się korpus izolacyjny, charakteryzuje się tym, że 
płyta wewnętrzna (2) i płyta osłonowa (3) utrzymywane są w 
określonej odległości poprzez co najmniej jedną kotwę złącz-
ną (6), osadzoną w otworze (5), przechodzącą przez obydwie 
płyty (2, 3). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 326843 (22) 96 11 09 6(51) E04D 13/072 
(31) 95 19542602 (32) 95 11 15 (33) DE 
(86) 96 11 09 PCT/DE96/02176 
(87) 97 05 22 WO97/18366 PCT Gazette nr 22/97 
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(71) BRAAS GMBH, Oberursel, DE 
(72) Illmann Wolfgang, Geib Joerg 
(54) Zespół mocujący osprzęt okapu dachu 
(57) Zespół (10) mocujący osprzęt okapu dachu, wyposażo

ny jest w adaptery (12) iw równoległy do krawędzi okapu, 
przymocowany do więźby dachu, skrzynkowy dźwigar podłuż
ny (14). Dźwigar podłużny (14) jest zaopatrzony w rozmieszczo
ne na jego długości otwory złączne (26). Każdy adapter (12) jest 
zaopatrzony w element złączny (28), umieszczony w jednym z 
otworów złącznych (26). Adapter jest obracany dokoła równole
głej do krawędzi okapu osi (30) i jest mocowany, w pożądanym 
położeniu, do dźwigara podłużnego (14), za pomocą swego 
wysięgnika (32). 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 325934 (22) 98 04 22 6(51) E04F 10/02 
(31)97 19716829 (32)97 04 22 (33) DE 
(71) WEINOR Dieter Weiermann GmbH & Co., 

Kolonia, DE 
(72) Klatt Alexander 
(54) Markiza 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest markiza z obudową (12), 

obejmującą tylko wałek z tkaniną markizy (11), która składa się 
z co najmniej dwóch czasz obudowy (16, 17), które są tak 
zamocowane na wspornikach (13), że w dolnej części (12b) 
obudowy (12) powstaje otwarta szczelina przez którą mogą 
wydostawać się z obudowy zanieczyszczenia oraz woda. Cza
sze obudowy (16, 17) swoimi dolnymi krawędziami (18, 19) 
wchodzą w kieszenie (28) i za pomocą kieszeni obudowy, 
umieszczonych na jej powierzchni zewnętrznej, są mocowane 
na wspornikach i zaryglowane przez elementy ryglujące. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 325863 (22)98 0417 6(51) E04F 17/02 
(31)97 9705183 (32)97 04 21 (33) FR 
(71) L'INDUSTRIELLE REGIONALE DU 

BATIMENT, Limonest, FR 
(72) Ferragut Jean-Pierre 
(54) Pustak z terakoty do wykonywania 

przewodów spalinowych 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest pustak z terakoty do wyko

nywania przewodów spalinowych, którego wewnętrzna ścianka 
(4) ograniczająca sam przewód spalinowy pokryta jest powłoką 
nieprzepuszczalną, zaś na końcu pustaka uformowano występy 
i odpowiadające im wgłębienia, przy czym występ znajdujący 
się na jednym końcu pustaka odpowiada wgłębieniu znajdują
cemu się na drugim końcu pustaka, zaś różnica wysokości 
między występem, a wgłębieniem znajdującymi się od wewnę
trznej strony pustaka jest mniejsza, niż różnica wysokości mię
dzy występem, a wgłębieniem znajdującymi się od zewnętrznej 
strony pustka; materiał łączący, który jest nieprzepuszczalny i 
odporny na temperaturę i na korozję, zostaje umieszczony 
między występami i wgłębieniami dwóch pustaków, znajdują
cych się po wewnętrznej stronie przewodu; zaprawa łącząca 
zostaje umieszczona między występami i wgłębieniami pusta
ków umieszczonych po zewnętrznej stronie przewodu. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319543 (22) 97 04 16 6(51) E04G 23/08 
(75) Romatowski Antoni, Kraków 
(54) Zespół urządzeń burzących, zwłaszcza 

żelbetowe kominy 
(57) Zespół urządzeń burzących, zwłaszcza żelbetowe komi

ny, przemieszczający się po górnej krawędzi łamanej ściany, 
charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch jednakowych 
łamaczy (I, II), połączonych ze sobą przy użyciu hydraulicznych 
siłowników (2), lub jednego łamacza (I), połączonego przy uży
ciu hydraulicznego siłownika (2) z jednokołowym wózkiem, 
zaopatrzonym w blokady, przy czym każdy łamacz (1,10 posiada 
własny zestaw tocznych kół (4), dystansowych kół, prowadni
czych kół (6), pomosty robocze, zewnętrzne (7), wewnętrzne (8), 
zadaszenie, siłownik łamiący (18) i oporę przestawną (11), przy 
czym wszystkie wyżej wyszczególnione elementy, towarzyszące 
każdemu łamaczowi (I, II) są mocowane bezpośrednio do ich 
obudów (10) lub do opór (11). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 319674 (22)9704 25 6(51) E04H 15/18 
(75) Koniewicz Ryszard, Grodzisk Mazowiecki 
(54) Namiot o konstrukcji szkieletowej 
(57) Namiot o szkieletowej konstrukcji ma każdy ze słupów 

pionowych (1) i każdą z kratownic (3) wyposażone w zaczepy 
dla krawędzi płachty (6), a równoległe, boczne pasy jak i wzdłuż
ne pasy równoległe składają się z odcinków, zakończonych 
hakami, łączącymi się ze słupami pionowymi (1) i kratownicami 
(3), wyposażonymi w kieszeniowe gniazda, a ponadto dolne, 
równoległe, boczne pasy przeznaczone są do naciągania wie-
loczęściowych płacht (6). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 325909 (22) 98 04 21 6(51) E04H 17/08 
(31) 97 29707298 (32) 97 04 23 (33) DE 
(71) Gust Alberts GmbH & Co. KG, Herscheid, 

DE 
(72) Schürmann Friedrich 
(54) Wbijana tuleja gruntowa na słupek płotu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wbijana tuleja gruntowa na 

słupek płotu, mająca ostro zakończone od strony stopowej i 
połączone wzajemnie wzdłuż linii wierzchołkowych części kąto
we (2), których ramiona od strony głowicowej mają centralne 
wycięcia, przy czym osadzona od strony głowicowej płyta po
krywowa (6) ma otwór przelotowy, odpowiadający przekrojowi 
słupka (14) płotu. Celem wynalazku jest zapewnienie pewnego 
zamocowania słupka (14) płotu, nieregularnego w kierunku 
obwodowym. Krawędzie wzdłużne (9) wycięć (15) są pochylone 
względem osi wbijanej tulei gruntowej w kierunku ostrego za
kończenia i tworzą zbieżny uchwyt przyjmujący dla cylindry
cznego słupka (14) płotu, a górna część nacięć (15) obejmuje 
tuleję wprowadzającą (10) w kształcie rury. 

(8 zastrzeżeń) 
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A1(21) 326712 (22) 96 10 31 6(51) E05B 63/04 
E05B 65/44 

(31) 95 19541942 (32) 95 11 10 (33) DE 
(86)9610 31 PCT/EP96/04741 
(87) 97 05 15 WO97/17518 PCT Gazette nr 21/97 
(71) KARL SIMON GMBH & CO. KG, 

Aichhalden, DE 
(72) King Wilhelm 
(54) Zamek drzwiowy prawo- lub lewostronny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zamek drzwiowy (1) pra

wo- lub lewostronny. W obudowie umieszczony jest uruchamia
ny kluczem rygiel (3) i uruchamiana kluczem zastawka (6), przy 
czym klucz jest nasadzany na trzpień (4.1 ) przestawianej w dwie 
pozycje płyty trzpieniowej. Obie pozycje, odpowiadające pra
wo- lub lewostronnemu ustawieniu roboczemu, ustawia się przy 
tym poprzez obrót płyty trzpieniowej o 180°, przy czym w uchwyt 
(4.5) płyty trzpieniowej wkłada się narzędzie i zatrzaskuje płytę 
trzpieniową w obu pozycjach. Nie odróżniający się wyglądem 
zewnętrznym od zamka jednostronnego i charakteryzujący się 
prostą konstrukcją zamek otrzymuje się tak, że płyta trzpieniowa 
jest na dolnej powierzchni, zwróconej w stronę dna obudowy, 
plaska i dla zapewnienia obrotowego osadzenia otoczona do
pasowaną do jej obwodu, wewnętrzną ścianką wybrania lub 
żebra (2.5), zaś uchwyt (4.5) jest dostępny za pomocą narzędzia 
przez umieszczony w pokrywie obudowy otwór na klucz. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 322125 (22) 97 09 16 6(51) E05B 65/00 
(31) 19717188.5 (32)97 04 24 (33) 
(71) HUWIL-WERKEG mbH 

MÖBELSCHLOB-UND 
BESCHLAGFABRIKEN, Ruppichteroth, 
DE 

(72) Grönwoldt Rolf, Hirtsiefer Arthur, Schwarz 
Thomas 

(54) Zamek z obrotowym lub przesuwnym 
drążkiem 

(57) Wynalazek dotyczy zamka z obrotowym lub przesuw
nym drążkiem, przy czym w celu mocowania bez użycia narzę
dzi skrzynki zamkowej (23) i zamocowania w postaci obudowy 
łożyskowej (14) dla haka zamykającego (25) zastosowane są 
elementy mocujące (1 lub 1 '), które obejmują trzon (2 lub 2'), 
który ma ostrze (4, 4'), które w stanie zamontowanym wchodzi 
w ściankę przyporządkowanego otworu (22, 22'). Do mocowa
nia trzonu w otworze i aby zapewnić, że ostrze (4,4') wejdzie w 
ściankę, zastosowano dźwignię wsporczą (11, 11'), która jest 
zamocowana na trzonie (2, 2') i na którą można wywierać siłę 
ręką, pzez co możliwy jest montaż bez użycia narzędzi. Aby 
uzyskać pewność, stoswana jest również dźwignia wsporczą 
(11, 11'), ponieważ opiera się ona o drążek (28), to znaczy jest 
umieszczona pomiędzy drążkiem (28), powierzchnią tylną (21) 
elementu zamykającego (20) i zapewnia przez to, że możliwe 
jest tylko zamierzone rozłącznie. 

(12 zastrzeżeń) 
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A1 (21) 326887 (22) 96 11 22 6(51) E05C 19/00 
(31) 95 9524480 (32) 95 11 30 (33) GB 
(86) 96 11 22 PCT/GB96/02887 
(87) 97 06 05 WO97/20124 PCT Gazette nr 24/97 
(75) Hammersley David George, Staffordshire, 

GB 
(54) Układ do zabezpieczania drzwi 
(57) Układ do zabezpieczania drzwi z członem ramowym 

przystosowanym do zainstalowania w ścianie wzdłuż otwierają
cej się krawędzi drzwi, ma zamontowany w nim ślizgowo pod
łużny człon (30), przy czym podłużny człon (30) ma w zasadzie 
taką samą długość jak krawędź drzwi i jest ruchomy od położe
nia wciągnięcia, w którym leży on w członie ramowym (10) i 
umożliwia wahanie drzwi za sobą, do położenia wyciągnięcia, 
w którym leży on wzdłuż i w zasadzie naprzeciwko wewnętrznej 
czołowej powierzchni drzwi, przy czym układ jest wyposażony 
w zwalniające się środki (44, 60, 80) usytuowane wewnątrz 
członu ramowego (10), które utrzymują wydłużony człon (30) w 
swoim położeniu wciągnięcia i położeniu wyciągnięcia i są 
uruchomiane przez normalny mechanizm zamyka drzwi. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 321915 (22)97 09 03 6(51) E05D 7/04 
(31) 97MI 278 (32) 97 04 18 (33) IT 
(71) FARINGOSI HINGES S.r.l., Mediolan, IT 
(72) Faringosi Alvaro 
(54) Zawiasa do drzwiczek pieców i podobnych 

sprzętów 
(57) Zawiasa do przyłączania drzwiczek (1 b) do pieców (1, 

1 a) i podobnych sprzętów posiada ramię nieruchome (1), wpro
wadzane do korpusu pieca, część ruchomą (21), która zacze
piona jest zawiasowo na tym ramieniu nieruchomym (11) i na 
której zamocowany jest przegubowo jeden koniec (23b) ramie
nia ruchomego (23) oraz środki (15) do mocowania ramienia 
ruchomego (23) do ramienia nieruchomego (11), przy czym 
ramię nieruchome (11) ma przekrój poprzeczny w kształcie 
odwróconej litery 'U', między ściankami której umieszczony jest 
swobodny wałek (25), a ruchome ramię (23) znajduje się we
wnątrz ramienia nieruchomego (11). 

(10 zastrzeżeń) 

A3(21) 319546 (22)97 0418 6(51) E05F 11/54 
(61) 307218 
(71) FESTO Sp. z o.o., Janki k/Warszawy 
(72) Bujnowski Witold, Horecki Jerzy, Rogalski 

Ryszard, Pawłowski Krzysztof, Molenda 
Włodzimierz, Suchecki Leszek 

(54) Układ modułowy pneumatycznego 
sterowania otwieraniem i zamykaniem drzwi 
czołowych w wagonach osobowych 

(57) Układ modułowy pneumatycznego sterowania otwiera
niem i zamykaniem drzwi czołowych w wagonach osobowych 
charakteryzuje się tym, że między zaworem (3) odpowietrzania, 
a zaworem (13) bistabilnym jest włączony zawór (32) redukcyj
ny, zawór (33) zwrotny i zawór (34) monostabilny połączony z 
zaworem (29) alternatywy. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 325804 (22) 98 04 15 6(51) E06B 3/06 
(31) 97 19715860 (32) 97 04 16 (33) DE 
(71) ROTO FRANK AG, 

Leinfelden-Echterdingen, DE 
(72) Karlheinz Frank 
(54) Okno dachowe, zwłaszcza okno dachowe 

przechylne 
(57) Wynalazek dotyczy okna dachowego, zwłaszcza okna 

dachowego przechylnego z ościeżnicą (2) i skrzydłem okien
nym (3), osadzonym przechylnie wokół osi obrotu za pomocą, 
umieszczonego na nim przegubowo, kształtownika pomocni
czego, przy czym oś obrotu jest pozioma i znajduje się w 
przybliżeniu w środkowym obszarze skrzydła okiennego (3) 
oraz z urządzeniem sprężynującym (16), wspomagającym prze
chylanie. Przewidziano, że urządzenie sprężynujące (16) jest 
utworzone jako teleskopowe i jednym końcem (41) jest zamo
cowane przechylnie w skrzydle okiennym (3), a drugim końcem 
(22) współpracuje z ościeżnicą (2). 

Urządzenie sprężynujące (16) posiada przynajmniej 
jedną sprężynę główną (27) i przynajmniej jedną sprężynę do
datkową (28), przy czym sprężyna główna (27) działa przez całą 
drogę nastawiania urządzenia sprężynującego (16), a wspoma
gająca siłę nastawiania sprężyny głównej (27), sprężyna dodat
kowa (28) działa tylko na pewnym odcinku drogi nastawiania. 

(15 zastrzeżeń) 

A1 (21) 325820 (22) 98 04 16 6(51) E06B 3/06 
(31) 97 19717070 (32) 97 04 23 (33) DE 
(71) ROTO FRANK AG, 

Leinfelden-Echterdingen, DE 
(72) Karlheinz Frank 
(54) Okno dachowe 
(57) Przedmiotem wynalazku jest okno dachowe, zwłaszcza 

okno przechylne, z ościeżnicą i skrzydłem okiennym, które za 
pomocą umieszczonych na nim przegubowo kształtowników 
pomocniczych jest ułożyskowane przechylnie na osi obrotu, 
przy czym pozioma oś obrotu znajduje się w przybliżeniu w 
środkowej strefie skrzydła okiennego oraz z umieszczonym 
przynajmniej na jednym ramiaku wzdłużnym skrzydła okienne
go prowadnikiem, który przy otwieraniu przechylnym tego 
skrzydła przesuwa się wzdłuż prowadnicy ukształtowanej na 
ościeżnicy, a także z przynajmniej jednym urządzeniem spręży
nującym wspomagającym przechylanie skrzydła okiennego. 
Przedwidziano, że urządzenie sprężynujące (17) jest ukształto
wane teleskopowo i swoim jednym końcem (główka drążka 
naciskowego 23) jest zamocowane odchylnie na skrzydle okien
nym (3), a swoim drugim wolnym końcem (25) współpracuje 
rozłącznie z obsadą (22) na ościeżnicy (2), a obsada (22) ma 
przepust (29) dla prowadnika (14). 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 326845 (22) 96 09 30 6(51) E06B 9/32 
(31) 95 1276 (32) 95 11 15 (33) DK 
(86) 96 09 30 PCT/DK96/00412 



52 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 22 (648) 1998 

(87) 97 05 22 WO97/18378 PCT Gazette nr 22/97 
(71) V. KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S, 

S0borg, DK 
(72) Lassen Gert Godvig, Kristensen Jesper 

Ostergaard 
(54) Urządzenie zasłaniające 
(57) Urządzenie zasłaniające, zwłaszcza żaluzja z listewkami 

nastawnymi, jest przeznaczone do zamontowania w oknie da
chowym i obejmuje część zasłaniającą o pewnej długości, ma
jącą szereg wzajemnie połączonych elementów, jak również 
listwy profilowane (10) do zamontowania na każdym z bocznych 
elementów skrzydła okiennego, przy czym każda z tych listew 
ma prowadnicę (13) dla przyjęcia elementu przemieszczalnego 
wzdłuż tej prowadnicy, przy czym ten element obejmuje obudo
wę (15) sprężyny i ślizgacz (16). Ślizgacz (16) ma powierzchnię 
oporową (20) dla elementów (8) urządzenia zasłaniającego o 
pewnej długości podczas ich zbierania się razem w wyniku 
podnoszenia urządzenia zasłaniającego. Dolna listwa urządze
nia zasłaniającego leżąca naprzeciw dolnego elementu skrzydła 
okiennego na każdym końcu jest połączona z elementem prze-
mieszczalnym i jest dociskana w kierunku dolnego elementu 
skrzydła okiennego za pomocą sprężyny zwojowej, zamontowa
nej obrotowo w obudowie (15) sprężyny, której nie zwinięta 
część (18) rozciąga się w prowadnicy (13) od elementu prze
mieszczalnego do punktu zamocowania w dolnym elemencie 
skrzydła okiennego. Powierzchnia oporowa (20) ślizgacza (16) 
ma w kierunku wzdłużnym prowadnicy (13) odpowiednią dłu
gość do przyjęcia określonej liczby zasłaniających elementów 
(8), a obudowa (15) sprężyny oraz ślizgacz (16) są wzajemnie 
przemieszczalne dla zmniejszenia wymiarów powierzchni opo
rowej (20). Obudowa sprężyny (15) może np. być prowadzona 
w ślizgaczu (16). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 326764 (22) 96 11 22 6(51) E21B 10/36 
(31)95 641 (32)951123 (33) AT 
(86) 96 11 22 PCT/AT96/00234 
(87) 97 05 29 WO97/19247 PCT Gazette nr 23/97 
(71) TECHMO ENTWICKLUNGS- UND 

VERTRIEBS GMBH, Fohnsdorf, AT 
(72) Mocivnik Josef 
(54) Koronka wiertnicza 
(57) W koronce wiertniczej (1), w szczególności koronce 

udarowej albo udarowo-obrotowej, której głowica na swojej 
powierzchni czołowej ma ostrza (3, 4) do odspajania i/albo 

rozdrabniania urabianego materiału, przy czym przynajmniej 
jedno ostrze (4) jest zakrzywione względem promieniowego 
kierunku powierzchni czołowej głowicy wiertniczej, przewidzia
no, że przynajmniej jedno następne prostoliniowe ostrze (3) jest 
umieszczone po stronie wypukłości krzywizny ostrza (4). 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 319491 (22)97 04 14 6(51) E21C 35/187 
(71) Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego 

REMAG, Katowice 
(72) Szafran Antoni, Siejna Krystyna, Bogacki 

Henryk, Zernik Jan, Puchała Bożena 
(54) Dysza zraszająca głowicy urabiającej 

kombajnu chodnikowego z zasilaniem 
wewnętrznym 

(57) Dysza składa się z walcowego łba (1) z gniazdem (8) 
sześciokątnym i korpusu (2). W podłużnej osi (0) korpusu (2) 
znajduje się otwór (3), a za łbem (1), w korpusie (2), znajduje się 
podcięcie (4), służące do zamocowania uszczelki, następnie 
gwint (5) oraz drugie podcięcie (6) do zamocowania drugiej 
uszczelki. Pomiędzy gwintem (5), a podcięciem (6) znajduje się 
otwór (7), doprowadzający wodę do dyszy. Wylot otworu (3), w 
podłużnej osi (0) korpusu (2), jest w kształcie stożka, zakończo
nego rozszerzeniem na ujściu. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319614 (22) 97 04 21 6(51) E21D 11/38 
E02D 3/12 

(71) HYDROX Sp. z o.o., Siemianowice Śląskie 
(72) Żydek Michał, Golisz Tadeusz, Barczyk 

Grzegorz 
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(54) Urządzenie do wtłaczania substancji do 
górotworu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie, przeznaczone 
do wtłaczania do górotworu pod dużym ciśnieniem substancji 
klejących. Istota tego urządzenia, złożonego z rury zasilającej, 
głowicy uszczelniającej i rur przedłużających, polega na tym, że 
rura zasilająca (1) wyposażona jest wewnątrz w tuleję i wkład 
mieszający. Natomiast głowica uszczelniająca (2) ma trzon w 
postaci rury, wyposażony w otwory promieniowe z zaworami 
zwrotnymi typu wentyl i w znany kulowy zawór zwrotny, a na 
powierzchni zewnętrznej ma przewód elastyczny, zamocowany 
na obu końcach za pomocą pierścieni zaciskowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319517 (22)97 0415 6(51) E21D15/00 
(75) Barecki Zbigniew, Zabrze 
(54) Górniczy stojak cierny 
(57) Stojak składający się ze spodnika i umieszczonego w 

nim rdzennika, zakończonego głowicą charakteryzuje się tym, 
że posiada co najmniej jeden zamek dociskowy, składający się 
z korpusu (5), napinającej śruby (6), sprężystego elementu (7) 
oraz z zespołu ciernego, składającego się z ruchomej, ciernej 
szczęki (8), stałej, ciernej szczęki (9), pośrednich, ciernych 
szczęk (11), co najmniej jednej ciernej taśmy (12), przymocowa
nej do spodu rdzennika uchwytami (13), ciernej okładziny (15) 
ruchomej szczęki (8), ciernej okładziny (16) stałej szczęki (9) i 
ciernych okładzin (17) pośrednich szczęk (11). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319613 (22)97 04 21 6(51) E21D 15/46 
(71) HYDROTECH SA, Jankowice 
(72) Wengerski Stanisław, Jankowski Grzegorz 
(54) Zestaw manometryczny, zwłaszcza do 

pomiaru ciśnienia rzeczywistego w 
podporach hydraulicznych górniczej 
obudowy zmechanizowanej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw manometryczny, 
zwłaszcza do pomiaru ciśnienia rzeczywistego w podporach 
hydraulicznych górniczej obudowy zmechanizowanej. Zestaw 
posiada pomiędzy wskaźnikiem (1) ciśnienia, a przyłączem (6) 
szeregowo wbudowany mikrohydroakumulator, który ma komo
rę (9), wypełnioną, w stopniu umożliwiającym swobodny prze
pływ cieczy, materiałem zmieniającym swą objętość pod 
wpływem ciśnienia, oraz dyszę dławiącą (8), zabudowaną na 

wejściu, przy czym komora (9) mikrohydroakumulatora stanowi 
korzystnie odpowiednio uformowany odcinek rury o średnicy 
wewnętrznej (d) i długości (I), przy czym długość (I) powinna 
być korzystnie równa przynajmniej 12 średnicom wewnętrznym 
(d). Zestaw charakteryzuje się stabilnością i dokładnością wska
zań, złaszcza dla ciśnień roboczych do 60 MPa, oraz dużą 
odpornością na działanie uderzeń hydraulicznych dzięki tłumią
cemu działaniu szregowo włączonego mikrohydroakumulatora. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319518 (22) 97 04 15 6(51) E21D 21/02 
(75) Barecki Zbigniew, Zabrze 
(54) Sposób i przyrząd do badania kotew 
(57) Sposób badania kotew, stosowanych do kotwienia wy

robisk górniczych, polega na utwardzeniu badanej kotwy (6) w 
otworze (5) w modelowym górotworze, wykonanym z tworzywa 
(4) w rurze (1 ) i poddaniu jej sile naciągu poprzez wywołanie siły 
nacisku na głowicę (2) rury (1) za pomocą suportu (11), przy 
czym suport może służyć do wywołania sił statycznych lub 
dynamicznych, odwzorowujących rzeczywistą pracę górotwo
ru. Przyrząd do badania kotew składa się ze stojaka (8), we
wnątrz którego umieszczona jest rura (1), posiadająca w górnej 
jej części dwa wycięcia, przez które przechodzi trawersa (3), a 
w górnej części stojaka (8) umieszczony jest suport (11) z 
siłownikiem (12). 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319618 (22) 97 04 23 6(51) E21F 16/00 
(71) Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A 

Kopalnia Węgla Kamiennego PIAST, Bieruń 
(72) Borycz Józef, Cichy Tadeusz, Molenda 

Elżbieta, Tokarski Jerzy 
(54) Sposób odwadniania kopalń głębinowych 
(57) Wynalazek rozwiązuje sposób odwadniania kopalń głę

binowych, przydatny przy dopływach wód o zróżnicowanym 
stężeniu chlorków i siarczanów. 

Wody o stężeniu chlorków i siarczanów niższym od 70 
kg/m3 ujmuje się odrębnie i odprowadza rurociągami (1) do 
wyodrębnionego dla nich zbiornika podziemnego (ZA), nato
miast wody o stężeniu wyższym od 70 kg/m3 ujmuje się również 
odrębnie i kieruje do wyodrębnionego dla nich zbiornika pod
ziemnego (ZB). Po strąceniu osadów mechanicznych i radu 
wody ze zbiornika podziemnego (ZB) odprowadza się rurocią
gami (8) przez wyrobiska podziemne (9) i otwór i wiertniczy (10) 
do zbiornika powierzchniowego (11) zakładu odsalania (12). 
Korzystnie wody ze zbiornika podziemnego (ZA) kieruje się do 
instalacji zagęszczania (4), skąd zagęszczoną solankę odpro
wadza się rurociągiem (5) do zbiornika (ZB). W sprzyjających 
warunkach część wody ze zbiornika (ZA) odprowadza się do 
zbiornika (ZB) z taką regulacją jej ilości, aby stężenie chlorków 
i siarczanów w wodach, zgromadzonych w zbiorniku podzie
mnym (ZB), było nie niższe od 70 kg/m3. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319554 (22) 97 04 18 6(51) E21F 17/00 
(75) Drewniak Adolf, Tarnowskie Góry; Rymer 

Grzegorz, Tarnowskie Góry; Moskal 
Krzysztof, Gliwice; Wolek Władysław, 
Kraków 

(54) Generator ciśnień dynamicznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest generator ciśnień dynami

cznych do symulowania tąpnięć stropu górotworu i rzeczywiste
go narastania obciążeń dynamicznych na podpory obudowy 
zmechanizowanej, zabezpieczanej zaworami upustowymi. 
Generator ciśnień posiada urządzenie kafarowe (K) i siłownik 
hydrauliczny (10). Urządzenie kafarowe ma ramę (1), wykonaną 
ze słupków (2) i poprzeczek ramy (3), która stoi na płycie górnej 
podstawy (4), przykręconej śrubami (7) do części dolnej pod
stawy (5). Ola eliminowania drgań zastosowano wkładki amor
tyzujące (6), a całość jest przymocowana kotwami (8) do cokołu 

(9). Siłownik (10) ma gniazdo do umocowania badanego ele
mentu. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319492 (22) 97 04 14 6(51) E21F 17/08 
(75) Fiszer Adam, Wrocław; Kantor Bogusław, 

Jelenia Góra; Mazur Artur, Katowice; 
Plutecki Janusz, Wrocław; Siewierski 
Stanisław, Lubin 

(54) Układ wodno-energetyczny kopalni 
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ odwadniania kopal

ni oraz magazynowania wody w wyrobiskach z odzyskaniem 
części energii elektrycznej, zużytej na wypompowanie wody. 
Poziomy wydobywcze (I, II, III, IV) posiadają zbiorniki (2,3, 4, 5) 
wody napływowej z górotworu, których wyjścia są połączone ze 
spływowym, szybowym rurociągiem (6). Rurociąg (6) górnym 
końcem jest wprowadzony do retencyjnego zbiornika (7) na 
powierzchni kopalni, a dolny koniec ma doprowadzony do 
głównego zbiornika (8), z którego jest wyprowadzony tłoczny 
rurociąg (9), którym za pomocą pompy (10) w porze nocnej 
tłoczy się wodę do retencyjnego zbiornika (7). Na spływowym 
rurociągu (6) są zamontowane szeregowo wodne turbino-gen-
eratory (11,12,13,14) prądu elektrycznego, pracujące w godzi
nach szczytu i napędzane wodą ze zbiorników (2, 3, 4) oraz z 
retencyjnego zbiornika (7). 

(3 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 319567 (22)97 04 21 6(51) F01K 17/00 
(71) LANDIS Gyr Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Czerski Tadeusz, Różański Maciej, Serwach 

Andrzej 
(54) Sposób chłodzenia w ciepłowni, pracującej w 

systemie grzewczym i układ chłodzenia w 
ciepłowni, pracującej w systemie grzewczym 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób chłodzenia w 
ciepłowni, pracującej w systemie grzewczym, zwłaszcza w 
ciepłowni węglowej, wyposażonej w więcej niż w jeden kocioł, 
w warunkach zmniejszonego zapotrzebowania mocy oraz 
układ do przeprowadzania tego sposobu. 

Sposób chłodzenia w ciepłowni w warunkach zmniej
szonego zapotrzebowania, gdy do pokrycia zapotrzebowania 
wystarczająca jest praca jednego tylko kotła, polega na tym, że 
część gorącej wody z pracującego kotła kieruje się do kotiów 
nie pracujących, wykorzystując ich powierzchnie grzejne jako 
chłodnice. Układ do przeprowadzania tego sposobu charakte
ryzuje się tym, że ma kolektor (9), połączony z kolektorem 
wlotowym (8) przed pompą obiegową (3), z którym poprzez 
zawory odcinające (2, 2', 2") połączone są kotły (K1, K2, K3) i 
który wyposażony jest w zawór regulacyjny (6), sterowany za 
pomocą regulatora (NC) mocy minimalnej pracującego koiła (K1 ). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319699 (22) 97 04 24 6(51) F01N 1/10 
(75) Krzyżanowski Karol, Gdynia; Krzyżanowski 

Wojciech, Gdynia 
(54) Końcówka układu wydechowego, zwłaszcza 

pojazdu samochodowego 
(57) Końcówka układu wydechowego charakteryzuje się 

tym, że stanowi ją korpus zewnętrzny (1) korzystnie wykonany 
z blachy nierdzewnej oraz współosiowy, połączony z nim perfo
rowany korpus wewnętrzny (2), pomiędzy którymi umieszczone 
jest wypełnienie w postaci wełny mineralnej. Do korpusu we
wnętrznego (2) przymocowane jest łoże (3) do osadzania na 
odcinku rury wydechowej, zaś do mocowania końcówki na tym 
odcinku służy obejma. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319544 (22) 97 04 18 6(51) F01N 3/02 
(71) Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A, 

Piotrków Trybunalski 
(72) Marciniak Zbigniew, Stefaniak Ryszard 
(54) Kolektor wylotowy spalin silnikowych 

schładzanych cieczą 
(57) Kolektor wylotowy posiada króciec wejściowy (1) za

opatrzony w przyłącze (3) do zainstalowania pompy lub prze
wodu doprowadzającego ciecz chłodzącą oraz w dyszę (4) 
wmontowaną od czoła do króćca (1). W dyszy (4) znajduje się 
osiowy kanał (5) do przelotu spalin, a na obwodzie są rozmie
szczone skośne otwory (6) do przepływu cieczy. Dysza (4) jest 
swoim początkiem i końcem dopasowana do otworu w króćcu 
(1), zaś w strefie środkowej jej powierzchnia zewnętrzna jest 
oddalona od powierzchni kanału w króćcu (1), wskutek czego 
pomiędzy ściankami króćca (1) i dyszy (4) jest utworzona szczel
na komora (8), połączona w jednym punkcie z wylotem przyłą
cza (3) i w wielu punktach z otworami (6) przepływu cieczy. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319478 (22) 97 04 15 6(51) F02B 53/00 
(75) Duśko Zdzisław, Szczecin 
(54) Silnik spalinowy 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest silnik spalinowy z obroto

wym wirnikiem (3), w którym osadzone są promieniowo cylindry 
(4) z tiokami (17). W korpusie usytuowane są głowice (19), 
kanały ssące (18) i kanały wydechowe (20). W pokrywach usy
tuowane są prowadnice (8) o kształtach krzywych zamkniętych. 
W górnej części każdego cylindra (4) usytuowana jest komora 
uderzeniowa (21). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 319590 (22)9704 22 6(51) F02B 75/32 
(75) Krawczyński Eryk, Warszawa; Małek 

Andrzej, Warszawa; Strzelecki Andrzej, 
Warszawa; Walentynowicz Jerzy, Warszawa; 
Wencel Tomasz, Warszawa; Wysocki Józef, 
Warszawa 

(54) Zespół przenoszenia napędu, zwłaszcza do 
tłokowych silników spalinowych bez wału 
korbowego 

(57) Zespół składa się z relatywnie małych kół zębatych 
charakteryzuje się tym, że każda stopa korbowodu (31) umoco
wana jest poprzez sworzeń stopy korbowodu (30) w małych 
podwójnych kołach zębatych z uzębieniem zewnętrznym (27), 
które osadzone są w dowolnej ilości mniejszych kół zębatych z 
uzębieniem zewnętrznym o innej średnicy podziałowej zębów 
(19, 23) osadzonych na drążonych wałach z wielowypustami 
(20, 24). 

Na końcach drążonych wałów z wielowypustami istnieją 
połączenia różnych mechanizmów - z jednej strony, a z drugiej 
strony osadzone są w dowolnej ilości mniejsze koła zębate z 
uzębieniem zewnętrznym należące do skokowej wewnętrznej 
skrzyni biegów (62, 32) o identycznych innych średnicach po
działowych zębów jak w silniku. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 325797 (22) 98 04 14 6(51) F04D 29/08 
(31) 97 19717154 (32) 97 04 23 (33) DE 
(71) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, 

München, DE 
(72) Görig Diethard 
(54) Układ dmuchawy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ dmuchawy, złożony 

z napędzanego silnikiem koła dmuchawy odśrodkowej (3), któ
remu jest przyporządkowane koło kierownicy (7), otaczające 
obwodowo koło dmuchawy odśrodkowej (3), wbudowane we 
wspólną obudowę dmuchawy (13), dającą się połączyć z obu
dową silnika (10) i w którym to kole dmuchawy odśrodkowej (3), 
na tarczy nośnej (4), połączonej trwale z wałem silnika, są 
umieszczone wystające osiowo łopatki transportowe (5), na 
których, po stronie odwrotnej względem tarczy nośnej (4), jest 
nasadzona tarcza nakrywająca (6), i w którym to układzie 
dmuchawy ponadto obudowa dmuchawy (13), w strefie otworu 
wlotowego (17), zachodzi na wewnętrzną, promieniową 
krawędź (20) tarczy nakrywającej z pozostawieniem szczeliny 
(21). Dalsze zmniejszenie strat wskutek przepływu wstecznego 
jest możliwe przez to, że w obszarze zachodzenia na siebie 
obudowy dmuchawy (13) z tarczą nakrywającą (6) na obudowie 
dmuchawy (13), jest naniesiona, przywierająca do niej, elasty
czna masa uszczelniająca (23), która przy łączeniu obudowy 
dmuchawy (13) z obudową silnika (10) wypełnia szczelinę, nie 
powodując przywierania do tarczy nakrywającej (6). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319589 (22) 97 04 21 6(51) F15B 15/00 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw 

Technologii i Konstrukcji Maszyn 
TEKOMA, Warszawa 

(72) Lenczewski-Samotyja Jerzy 
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(54) Siłownik pneumo-hydrauliczny z 
samoczynnym dopełnianiem oleju 

(57) Siłownik pneumo-hydrauliczny z samoczynnym dopeł
nieniem oleju służy jako element wykonawczy w urządzeniach 
technologicznych, gdzie wymagana jest stała duża siła. Siłownik 
ma dzielony wysokociśnieniowy cylinder pneumo-hydrauliczny 
() oraz tłok (8), zakończony nurnikiem (19) i w dolnej części tłok 
roboczy (8), w którym jest robocza komora hydrauliczna (2), 
ograniczona dnem nurnika (19) i łącznika (11). 

Dodatkowy cylinder (23) jest podzielony tłokiem (28) na 
komorę pneumatyczną (5) i olejową (6), natomiast komora 
olejowa (6) jest połączona hydraulicznie z kanałem doprowa
dzającym (15) włączniku (11). Ruch nurnika (19) powoduje 
zamykanie lub otwieranie połączenia hydraulicznego komory 
(6) z komorą (2) w przestrzeni zawartej pomiędzy zespołem 
uszczelek (16), a uszczelką (17) i tym samym umożliwia samo
czynne dopełnienie oleju. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 325860 (22)980417 6(51) F16B 13/06 
(31)97 19716633 (32)9704 21 (33) DE 

97 19721579 
97 19725129 
97 19728073 

97 05 23 
97 0613 
97 07 02 

DE 
DE 
DE 

(71) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. 
KG, Waldachtal, DE 

(72) Fischer Artur, Hayer Horst 
(54) Kołek rozporowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kołek rozporowy (10) z 

tuleją rozporową (18), zaopatrzoną na przednim końcu w języki 
rozporowe (24), rozpierane za pomocą stożkowego korpusu 
rozporowego (12). Aby zmniejszyć siłę rozporową, zapropono
wano, że z wybrań na przednich czołowych krawędziach (20) 
języków rozporowych (24) utworzone są wystające do przodu 
zęby (28), co zwiększa nacisk powierzchniowy podczas rozpie
rania i ułatwia wchodzenie w ściankę wywierconego otworu. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 326884 (22)961128 6(51) F16B 13/12 
(31) 95 19544970 (32) 95 12 01 (33) DE 
(86) 96 11 28 PCT/EP96/05273 
(87)97 06 12 WO97/21038 PCT Gazette nr 25/97 
(71) EJOT KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH & 

CO. KG, Bad Berleburg, DE 
(72) Riecke Ernst-Hermann 
(54) Kołek rozporowy z tuleją mającą występy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kołek rozporowy z tuleją, 

która ma strefę rozporową z zagłębiającymi się występami (5) i 
w którą może być wprowadzany prętowy element rozpierający 
(7), a także element mocujący, który mieści w sobie kołek. 
Występy (5) na tulei kołkowej realizują strefę rozporową, która 
nie musi znajdować się w zakończeniu tulei. Tuleja jest wyposa
żona albo w rozcięte przednie zakończenie i dodatkowo w 
następną strefę rozporową z występami, albo tuleja ma przy
najmniej jedną strefę rozporową z uformowanymi w postaci 
skrzydełek występami (5), które mogą odchylać się wzdłuż 
osi przebiegającej w zasadzie równolegle do osi kołka rozpo
rowego. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 319676 (22) 97 04 25 6(51) F16C 17/00 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Krzemiński Karol, Cieślicki Krzysztof 
(54) Porowate łożysko ślizgowe 
(57) Porowate łożysko ślizgowe składa się z dwóch wymia

rowo jednakowych tulei (1,2), z których każda ma anizotropowy 
rozkład przepuszczalności w kierunku poosiowym i zetkniętych 
czołowo wzdłuż wspólnej osi łożyska tymi powierzchniami czo
łowymi, na których występują maksymalne wartości przepusz
czalności. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 326701 (22) 96 11 06 6(51) F16J 9/16 
(31) 95 95810716 (32) 95 1117 (33) EP 
(86) 961106 PCT/CH96/00393 
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(87) 97 05 29 WO97/19280 PCT Gazette nr 23/97 
(71) MASCHINENFABRIK 

SULZER-BURCKHARDT AG, Bazylea, 
CH 

(72) Feistel Norbert 
(54) Pierścień tłokowy 
(57) Ujawniono w szczególności pierścień tłokowy, zwłasz

cza dla suchej sprężarki tłokowej, składający się z pierwszego i 
drugiego elementu pierścieniowego (10a, 10b) z miejscami 
styku (10e, 10f), które to pierścienie (10a, 10b) są usytuowane 
koncentrycznie względem siebie wokół osi C, przy czym pier
wszy pierścień (1 Oa) ma przekrój w kształcie zbliżonym do litery 
L i zawiera biegnące w kierunku osi (C) pierwsze ramię (10h) 
oraz biegnące promieniowo względem osi (C), na zewnątrz, 
drugie ramię (10g) i przy czym pierwsze ramię (10h) ma 
powierzchnię wewnętrzną (10n), zaś drugie ramię (10g) ma 
powierzchnię wewnętrzną (101), przy czym wewnętrzna po
wierzchnia (101) drugiego ramienia (10g) jest nachylona w 
kierunku promieniowym i przy czym drugi pierścień (10b) 
przylega kształtowo swoimi zwróconymi ku pierwszemu pier
ścieniowi (10a) powierzchniami (10m, 10k) do wewnętrznych 
powierzchni (10n, 101) pierwszego pierścienia (10a). 

(7zastrzeżeń) 

trzpienia, a wówczas ma on kształt tulei. Rozwiązanie pozwala 
ustalić ilość przepływu przez zawór. 

(7 zastrzeżeń) 

A1 (21) 319665 (22)97 04 23 6(51) F16K 5/06 
(71) Fabryka Armatury Przemysłowej 

ZETKAMA S.A., Kłodzko 
(72) Misiak Antoni 
(54) Zawór kulowy regulacyjny 
(57) Zawór posiada kulę (3) z otwartym walcowym wybra

niem (10) o osi zgodnej z osią (12) obrotu kuli, w którym 
osadzony jest obrotowo dławiący element (11), zaopatrzony w 
przelotowe szczeliny (13). Dławiący element (11) ma kształt 
walca, zaś jego szczeliny (13) ułożone są dłuższym bokiem w 
płaszczyźnie osi (12) elementu i przedzielone są przegrodami 
(14) oraz mogą mieć zróżnicowany wymiar. Sterowanie dławią
cym elementem umożliwia zabierak (16) trzpienia (17) poprzez 
nacięcie (15), usytuowane po stronie otwartego walcowego 
wybrania (10) w kuli (3), a więc przeciwnie do trzpienia (8). 
Możliwe jest również sterowanie tym elementem od strony 

A1(21) 321423 (22) 97 08 01 6(51) F16L 43/00 

(31) 97 971567 (32) 97 0414 (33) FI 

(71) UPONOR B.V., Amsterdam, NL 
(72) SmahlJarmo 
(54) Złącze rurowe do łączenia rur 
(57) Złącze rurowe (1), posiada korpus (2), o średnicy we

wnętrznej mniejszej niż zewnętrzna średnica łącznej rury (4) i 
tuleje (3a, 3b), o wewnętrznej średnicy w zasadzie równej zew
nętrznej średnicy rury (4). W efekcie powstaje stopień między 
korpusem (2) a tulejami (3a, 3b). Tuleje (3a, 3b) są usytuowane 
niewspółśrodkowo względem korpusu (2) w taki sposób, że na 
zewnętrznym łuku złącza rurowego (1) wysokość stopnia mię
dzy korpusem (2), a tuleją (3a, 3b) jest w zasadzie równa 
grubości (e) ścianki rury (4), zaś na wewnętrznym łuku złącza 
rurowego (1) wysokość stopnia jest mniejsza niż 0,5 grubości 
(e) ścianki rury (4). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 326752 (22) 96 09 18 6(51) F16L 58/10 
E21B 41/02 

(86) 96 09 18 PCT/RU96/00267 
(87) 98 03 26 W098/12465 PCT Gazette nr 12/98 
(71) MOSKOVSKOE GOSUDARSTVENNOE 

PREDPRIYATIE "MOSVODOKANAL", 
Moscow, RU; DOCHERNEE 
GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE 
PREDPRIYATIE "SANT 
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MOSKOVSKOGO 
GOSUDARSTVENNOGO 
PREDPRIYATIA "MOSVODOKANAL", 
Moscow, RU 

(72) Khramienkov Stanislav Vladimirovich, 
Zagorsky Vladimir Alexandrovich, Pavlov 
Evgeny Petrovich, Loskutova Lidiya 
Nikolaevna, Maryashin Vladimir 
Konstantinovich, Aslamova Tatyana 
Valentinovna 

(54) Powłoka wewnętrznej powierzchni rury i 
sposób jej nakładania na tę powierzchnię 
oraz dwuwarstwowy półfabrykat tej powłoki i 
sposób wytwarzania tego półfabrykatu 

(57) Powłoka nakładana na powierzchnię wewnętrzną rury 
zawiera dwie współosiowo umieszczone rurowe otoczki foliowe 

'na bazie termoplastycznego materiału polimerycznego, z któ
rych jedna, zewnętrzna, przylega do wewnętrznej powierzchni 
rury, a druga, wewnętrzna, jest od niej oddzielona współosiową 
główną warstwą wzmacniającą, zaimpregnowaną utwardzonym 
spoiwem polimerycznym. Otoczka wewnętrzna (3) jest uformo
wana z jednorodnego układu wieloskładnikowego, zawierające
go przynajmniej jeden polimer, wybrany z grupy polimerów o 
wydłużeniu względnym nie mniejszym niż 200% i temperaturze 
topnienia nie niższej niż 100°C oraz modyfikator struktury 
wybranego polimeru, przy czym ta otoczka razem z warstwą 
wzmacniającą (4) jest wykonana rozdzielnie przynajmniej w 
jednym miejscu wzdłuż osi powłoki, ich rozdzielone brzegi (6, 
7) łączy się szczelnie ze sobą, a otoczka (3) tworzy z warstwą (4) 
monolityczną strukturę. Dwuwarstwowy półfabrykat zawiera wy
żej przedstawioną otoczkę wewnętrzną połączoną z warstwą 
wzmacniającą, przy czym otoczkę wytwarza się z opisanego 
wyżej jednorodnego układu wieloskładnikowego. 

(62 zastrzeżenia) 

A1(21) 325817 (22)98 0416 6(51) F23B 7/00 
(31) 97 19715973 (32) 97 04 17 (33) DE 
(71) Noell-KRC Energie -und Umwelttechnik 

GmbH, Schkeuditz, DE 
(72) Kretschmer Horst, Degenkolb Dietmar, 

Schingnitz Manfred, Fritz Peter 
(54) Sposób i urządzenie do transportowania i 

dozowania suchego pyłu węgla brunatnego 
do paleniska kotła 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób transportowania i 
dozowania suchego pyłu węgla brunatnego do paleniska kotła 
za pomocą transportu pneumatycznego, po dokonaniu wstę
pnego przemiału surowego węgla brunatnego zgodnego z 
wymaganiami suszarni, po wysuszeniu surowego węgla brunat
nego do osiągnięcia jego wilgotności poniżej 20% oraz po 
dokonaniu końcowego przemiału suchego węgla brunatnego 
do osiągnięcia jego granulacji, wynoszącej wagowo co najwy
żej 15% pozostałości na sicie o oczkach 1 mm i wagowo co 

najwyżej 55% pozostałości na sicie o oczkach 0,09 mm. Przed
miotem wynalazku jest również, służące do stosowania spo
sobu, urządzenie, wyposażone w co najmniej jeden zbiornik 
ciśnieniowy (2), w doprowadzenia i odprowadzenia gazu, słu
żące do podwyższania i obniżania ciśnienia pyłu węgla brunat
nego oraz w zbiornik zasilający (3) rury transportowe (5) gęstym 
strumieniem pyłu. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319698 (22)97 0424 6(51) F23D 14/00 
(71) SZTOPKANEL Spółka z o.o., Rumia 
(72) Bednarczyk Stanislaw, Lipiński Waldemar, 

Kudełka Marian 
(54) Rurowy palnik gazowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest rurowy palnik gazowy ma

jący zastosowanie w urządzeniach nagrzewających. Rurowy 
palnik gazowy zbudowany jest z palnikowej rury (1) wyposażo
nej w ogniowe otwory (7) i stabilizacyjne otwory (8). Na nią 
nałożona jest niewspółosiowo stabilizacyjna rura (4) posiadają
ca wycięcie na całej swej długości i zaślepiona na końcach, 
tworząca symetryczne stabilizacyjne komory (5, 5') oraz szcze
liny (6, 6') wypływu płomienia stabilizacyjnego. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 325947 (22)98 04 23 6(51) F23J 3/00 
(31)97 19717378 (32)97 0424 (33) DE 
(71) Martin GmbH für Umwelt-und 

Energietechnik, Monachium, DE 
(72) Martin Johannes Josef Edmund, Spichal 

Peter 
(54) Sposób i urządzenie do usuwania osadów w i 

na dyszach lub rurach doprowadzających w 
paleniskach 

(57) Do usuwania osadów w i na dyszach lub rurach dopro
wadzających (20), które służą do recyrkulowania spalin do 
komory spalania palenisk, jest używana lanca (27), przyłączona 
do medium, która jest umieszczona przesuwnie we wnętrzu 
dyszy lub rury doprowadzającej (20) w ich kierunku wzdłużnym, 
mająca na swoim przednim końcu głowicę dyszową (28) do 
rozpryskiwania wody, a na jej końcu jest umieszczone regulo
wane urządzenie zaworowe (29), które przy otwieraniu i bloko
waniu doprowadzanego medium pozostaje w połączeniu z 
urządzeniem regulującym (32) do regulacji ciśnienia i ilości 
medium oraz do regulowania czasem otwierania i odstępem 
pomiędzy dwoma fazami otwierania. Za pomocą lancy (27) 
woda jest drobno rozpryskiwana we wnętrzu dyszy doprowa
dzającej (20) na osady (34), przez co ona wnika w nie i przez 
powstanie pary powoduje ich odpryskiwanie. 

(14 zastrzeżeń) 

lacyjną (6), z powrotem do wymiennika, korzystnie 10% wyso
kości pionu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319667 (22) 97 04 23 6(51) F24D 19/08 
(75) Wowk Józef, Leszno 
(54) Sposób odpowietrzenia w instalacjach ciepłej 

wody użytkowej 
(57) Sposób odpowietrzania w instalacji ciepłej wody użyt

kowej, składającej się z wymienników instalacji rozprowadzają
cej, instalacji cyrkulacyjnej, punktów czerpalnych oraz pompy 
cyrkulacyjnej, mający na celu usunięcie powietrza, wydzielają
cego się z wody w wyniku podgrzania i spadku ciśnienia w miarę 
przepływu podgrzanej wody na wyższe kondygnacje, przez 
zabranie powietrza, wydzielanego w pionach instalacji roz
prowadzającej do instalacji cyrkulacyjnej w wyniku zintensyfiko
wanego przepływu cyrkulacyjnego, charakteryzuje się tym, że 
przepływ cyrkulacyjny wywołany jest pompą cyrkulacyjną (4), 
umieszczoną w instalacji rozprowadzającej (3) za pierwszym 
wymiennikiem (1). Wysokość podnoszenia pompy cyrkulacyj
nej (4) określa się przez dodanie do obliczonej wysokości strat 
w obiegu, wysokości potrzebnej do transportu powietrza z koń
cówek instalacji rozprowadzającej (3), poprzez instalację cyrku-

A1(21) 319523 (22)97 0415 6(51) F27B 7/32 
(75) Pawłowski Lucjan, Lublin; Malicki Stefan, 

Chełm; Fuszara Edward, Rejowiec 
Fabryczny; Hałaj Jan, Chełm; Kozak 
Zdzisław, Lublin; Pawłowska Małgorzata, 
Lublin 

(54) Sposób i urządzenie do wrzucania 
ładunków, zwłaszcza z odpadami, do pieca 
obrotowego 

(57) Sposób wrzucania ładunków, zwłaszcza odpadów, do 
pieca obrotowego polega na tym, że po wprowadzeniu ładunku 
(5) za pomocą siłownika (3) do lufy (2) w położenie (Xi) pod dno 
ładunku, zawierającego odpady, podawane jest sprężone po
wietrze o ciśnieniu Pi > 5 barów, które po rozprężeniu do 
wielkości P2, 0,5 s P2 < 1,5 bara, utrzymywane jest na stałym 
poziomie w czasie gdy ładunek przemieszcza się w lufie ruchem 
jednostajnie przyspieszonym, uzyskując w położeniu (X2) pręd
kość, zapewniającą wrzucenie ładunku do pieca na zadaną 
odległość 35 -H 45 m w strefę kalcynacji pieca obrotowego. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319524 (22)97 0415 6(51) F27B 7/32 
(75) Pawłowski Lucjan, Lublin; Malicki Stefan, 

Chełm; Fuszara Edward, Rejowiec 
Fabryczny; Hałaj Jan, Chełm; Kozak 
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Zdzisław, Lublin; Pawłowska Małgorzata, 
Lublin 

(54) Śluza do podawania ładunku wsadu do pieca 
obrotowego 

(57) Śluza do podawania ładunków wsadu do pieca obroto
wego posiada rurę wsypową (1), wprowadzoną do wnętrza 
pieca poprzez króciec (9), a tworząca wewnętrznej powierzchni 
rury wsypowej jest styczna do wewnętrznej powierzchni walca 
wymurówki (7) pieca. Do kołnierza króćca (9) i rury wsypowej 
(1) przymocowana jest rynna podająca (2) z przepustnicą (4), 
zamykaną sprężyną (5). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 325992 (22)98 04 24 6(51) F27D 3/16 
F27B 3/22 

(31)97 9708543 (32)97 04 25 (33) GB 
(71) The BOC Group pic, Windlesham, GB 
(72) Feldermann Christian Juan 

(54) Palnik inżekcyjny i sposób jego działania 
(57) Przedmiotem wynalazku jest palnik inżekcyjny elektry

cznego pieca łukowego, który obejmuje korpus, posiadający 
wzdłużną oś V i główny osiowy otwór wylotowy oraz otwory 
wylotowe pierwotnego utleniacza i paliwa, usytuowane przed 
wylotem głównym oraz usytuowaną zasadniczo koncentrycznie 
wokół osi "x" komorę, znajdującą się w korpusie palnika (1), 
przez którą przepływa mieszanina paliwa I powietrza i wzdłuż 
której usytuowane są elementy, służące do przyśpieszania tej 
mieszaniny zarówno w komorze jak i za głównym otworem 
palnika, w komorze spalania. Ponadto palnik (1) zawiera ele
menty, służące do wprowadzania cząstek materiału stałego, 
porywanego w strumieniu wtórnego utleniacza, do strumienia 
przyspieszonego paliwa i utleniacza pierwotnego, bezpo
średnio przylegającego i przepływającego przez elementy 
przyspieszające. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 326749 (22) 96 11 21 6(51) F42B 6/00 
(31) 95 1001710 (32) 95 11 21 (33) NL 
(86)96 11 21 PCT/NL96/00461 
(87) 9705 29 WO97/19315 PCT Gazette nr 23/97 
(71) NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR 

TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPE 
LUK ONDERZOEK TNO, Delft, NL 

(72) Kolkert Willem Johannes, Karthaus Willem 
(54) Pakiet wyrzutni 
(57) Pakiet wyrzutni (5) do przyśpieszania pocisku do hiper-

szybkości w elektromagnetycznym akceleratorze, posiadający 
obudowę (7), w której występuje przynajmniej jeden elektryczny 
zestyk ślizgowy (6), charakteryzuje się tym, że elektryczny ze
styk ślizgowy (6) jest utworzony przez liczne włókna materiału 
przewodzącego elektrycznie, na który został nałożony materiał 
izolujący elektrycznie, przy czym włókna te biegną od góry do 
spodu obudowy (7), gdzie długość włókien jest zasadniczo 
większa od wysokości obudowy (7) na tyle, że powstaje mecha
nizm dorpowadzenia mający na celu kompensację zużycia koń
ców włókien. 

(U zastrzeżeń) 
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DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 325858 (22) 98 04 17 6(51) G01F 1/11 
(31) 97 19717726 (32)97 04 18 (33) DE 
(71) H.MEINECKE AG, Laatzen, DE 
(72) Beddies Uwe 
(54) Wodomierz zespolony 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wodomierz zespolony, 

składający się z licznika głównego i licznika pomocniczego oraz 
zaworu przełączającego. Zawór przełączający zawiera, dociska
ny sprężyną w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu, 
element zamykający, który w pozycji zamkniętej przylega do 
gniazda zaworu i otwiera względnie odcina przepływ przez 
licznik główny przy osiągnięciu zadanego przepływu graniczne
go. Zadaniem wynalazku jest zaproponowanie wodomierza ze
spolonego, którego zawór przełączający ma prostą konstrukcję, 
zajmuje mało miejsca, zaś w stanie otwartym powoduje niewiel
kie straty ciśnienia. Zadanie to rozwiązano tak, że element 
zamykający ma postać dzielonej klapki, której oba skrzydła są 
połączone ze sobą zawiasowo wzdłuż osi obrotu (13), leżącej w 
płaszczyźnie podziału, przy czym obszar osi obrotu (13), zawie
rający uwarunkowane konstrukcyjnie szczeliny, jest po napły
wowej stronie klapki osłonięty płaską uszczelką (17). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 325857 (22) 98 04 17 6(51) G01F 1/115 
(31) 97 19717725 (32) 97 04 18 (33) DE 
(71) H. MEINECKE AG, Laatzen, DE 
(72) Beddies Uwe 
(54) Wodomierz zespolony 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wodomierz zespolony z 

wkładką pomiarową licznika głównego, w której osadzony jest 
obrotowo wirnik oraz połączonej wodoszczelnie z wkładką po
miarową licznika głównego i umieszczonej w kierunku przepły
wu za nią, wkładką zaworu przełączającego. Obie wkładki są 
podwieszone na pokrywie wodomierza, zamykającej górny 
otwór obudowy. Zadaniem wynalazku jest zaproponowanie roz
wiązania, za pomocą którego można osiągnąć mniejsze długo
ści, a co za tym idzie, bardziej zwartą konstrukcję opisanego na 
wstępie typu wodomierzy zespolonych. Zadanie to rozwiązano 
tak, że wirnik (11) jest po swej stronie napływowej osadzony w 
piaście (12), zamocowanej na żebrach (13), przy czym w komo
rze tej piasty (12) umieszczone jest elektroniczne urządzenie 
odczytujące (15) do pomiaru liczby obrotów wirnika (11), połą
czone przewodami elektrycznymi (16) z elektronicznym mecha
nizmem licznikowym (17), a wirnik (11) jest po swej stronie 
odpływowej osadzony na wkładce (14) zaworu przełączającego, 
która jako element łożyskowy zastępuje piastę, stosowaną w 
stanie techniki. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 319619 (22)97 04 23 6(51) G01N 23/20 
(71) Instytut Technologii Materiałów 

Elektronicznych, Warszawa 
(72) Wagner Ryszard Andrzej, Strupiński 

Włodzimierz, Sass Jerzy 
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(54) Uchwyt magnetyczny do pomiarów i działań 
bezdotykowych, zwłaszcza do dyfrakcyjnych 
badań rentgenowskich 

(57) Uchwyt charakteryzuje się tym, że ma tarczę (1) oraz 
przylegający do niej bezpośrednio i przyciągany do niej siłami 
magnetycznymi co najmniej jeden element blokujący (2) bada
ną próbką (3), którego powierzchnia boczna, zwłaszcza w czę
ści bliskiej tarczy (1) na wysokości większej od grubości próbki 
(3), jest skośnie ścięta pod kątem mniejszym od 90° do powie
rzchni tarczy (1). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 325914 (22) 98 04 21 6(51) G01N 33/50 
(31) 97 97302707 (32) 97 04 21 (33) EP 
(71) Randox Laboratories Ltd., Crumlin, GB 
(72) Fitzgerald Stephen Peter, Lamont John 

Victor, McConnell Robert Ivan, Benchikh El 
Quard 

(54) Urządzenie do przeprowadzania testów, 
zastosowanie tego urządzenia, układ do 
analizy, sposób wytwarzania tego urządzenia 
i sposób przeprowadzania testów 

(57) Ujawniono urządzenie do przeprowadzania testów z 
wieloma anal Kami obejmuje podłoże i wiele odrębnych miejsc 
reakcji, z których każde zawiera ligand kowalencyjnie związany 
z podłożem, przy czym powierzchnia podłoża pomiędzy miej
scami reakcji jest obojętna względem analitu. Takie urządzenie 
można otrzymać drogą aktywacji powierzchni podłoża i nano
szenia układu ligandów na odrębne obszary na powierzchni. 
Ujawniono także układ do analizy zawierający to urządzenie i 
sposób przeprowadzania testów umożliwiający jednoczesne 
wykrywanie wielu analitów. 

(35 zastrzeżeń) 

A1(21) 319701 (22)97 04 25 6(51) G01R 15/06 
G01R 19/32 

(71) Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych 
LUMEL, Zielona Góra 

(72) Stąpel Józef, Matysik Bogdan, Chmielnik 
Elżbieta, Hałabaty Zbigniew 

(54) Układ wejściowy przetwornika pomiarowego 
(57) Układ zawiera prądowy przekładnik (P), konwerter (K) 

prądu na napięcie ze wstępnym wzmacniaczem operacyjnym 
(Ww), dolnoprzepustowy filtr (F), integrator (I) z korekcyjnym 
wzmacniaczem operacyjnym (Wk) oraz dzielnik napięcia (D). 
Jeden z zacisków strony wtórnej prądowego przekładnika (P) 
połączony jest z nieodwracającym wejściem wstępnego opera
cyjnego wzmacniacza (Ww), którego wyjście połączone jest z 
rezystorem (R3) integratora (I) poprzez dolnoprzepustowy filtr 
(F) złożony z rezystora (R2) i kondensatora (C1). Druga końców

ka rezystora (R3) połączona jest z wejściem odwracającym 
korekcyjnego operacyjnego wzmacniacza (Wk), którego wyj
ście, poprzez złożony z rezystorów (R4, R5) dzielnik napięcia 
(O), połączone jest z wejściem nieodwracającym wstępnego 
operacyjnego wzmacniacza (Ww). Drugi zacisk strony wtórnej 
prądowego przekładnika (P), druga końcówka rezystora (R5) 
stanowiącego wyjście dzielnika napięcia (D), wejście nieodwra-
cające korekcyjnego wzmacniacza (Wk) oraz druga końcówka 
kondensatora (C1) filtru (F) połączone są z masą układu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319707 (22) 97 04 25 6(51) G01R 31/34 
(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
(72) Kiesner Janusz, Przygodzki Jacek R. 
(54) Układ pomiarowy do wyznaczania 

parametrów zwarciowych silników 
asynchronicznych 

(57) W układzie silnik (1 ) połączony jest ze źródłem napięcia 
zasilającego przez łącznik elektroniczny (2) połączony z dete
ktorem fazy lub detektorem przejścia przez zero (3). 

Działanie polega na tym, że silnik włącza się na czas 
kilku okresów napięcia zasilającego przy założonym kącie fazo
wym tegoż napięcia za pomocą łącznika elektronicznego ua
ktywnianego sterownikiem i włączanego sygnałem z detektora 
fazy. Napięcie zasilające i prąd płynący przez silnik są próbko
wane przy pomocy przetworników A/C, a otrzymane z próbko
wania wartości chwilowe są zapamiętywane do obliczeń. Próba 
przeprowadzona podczas kilku okresów napięcia zasilającego 
powoduje nieznaczny przyrost temperatury, a zatem silnik jest 
badany w warunkach początkowych i czas studzenia silnika 
przed przeprowadzeniem następnej próby jest bardzo krótki. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319542 (22) 97 04 16 6(51) G05D 16/00 
(71) Zakład Produkcji Narzędzi i Urządzeń 

Technicznych NARZĘDZIOWCY-POLNA 
Spółka z o.o., Przemyśl 

(72) Buben Adam, Wojtowicz Andrzej 
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(54) Regulator różnicy ciśnień i ciśnienia 
bezpośredniego działania 

(57) Regulator posiada w korpusie (4) zaworu (1) wkładkę 
(8), wyposażoną w prowadnicę (9), w której osadzony jest 
suwliwie trzpień (18) zaworu (1), a we wkładce (8) utworzona jest 
cylindryczna komora (22), w której umieszczony jest suwliwie 
tiok (23), przytwierdzony do trzpienia (18) zaworu (1). Ponadto 
przestrzeń wewnętrzna (24) cylindrycznej komory (22) połączo
na jest z wlotem (26) kanału przepływowego (19) zaworu (1 ) za 
pośrednictwem kanalika (27), wykonanego we wkładce (8), a 
przestrzeń zewnętrzna (25) cylindrycznej komory (22) połączo
na jest z wylotem (28) kanału przepływowego zaworu (1) za 
pośrednictwem wydrążenia (29), wykonanego w trzpieniu (18). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319519 (22) 97 04 15 6(51) G05F 1/10 
(71) Zakład Energetyczny Częstochowa SA, 

Częstochowa 
(72) Czerwik Andrzej, Żoń Wiesław, Bryła 

Ryszard 
(54) Układ do regulacji napięcia w sieciach 

niskiego napięcia 
(57) Układ służy do regulacji napięcia fazowego w sieciach 

niskiego napięcia. 
Uzwojenie (Zi) pierwotne transformatora (1) jest wpięte 

równolegle pomiędzy przewód (L) fazowy, a przewód (N) neu
tralny sieci niskiego napięcia, natomiast uzwojenie (Z2) wtórne 
jest wpięte szeregowo w przewód (L) fazowy. Blok (2) wykonaw
czy zawiera łączniki (Ł1, Ł2), które są połączone z uzwojeniami 
(Zi, Z2) transformatora, natomiast blok (3) sterowania jest połą
czony na wejściu z przewodem (L) fazowym sieci niskiego 
napięcia, a na wyjściu z łącznikami (Ł1, Ł5) bloku (2) wykonaw
czego. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319594 (22)97 04 22 6(51) G06F 17/60 
(75) Fiser Tivadar, Egerszalók, HU 
(54) Urządzenie przenośne do przeprowadzania 

transakcji handlowych i bankowych 
(57) Urządzenie przenośne do przeprowadzania transakcji 

handlowych i bankowych, umożliwiające dokonywanie po
szczególnych płatności z rejestrowaniem i księgowaniem, ma
jące obudowę z umieszczonym w niej modułem elektronicznym, 
zawiera mikrokontroler (6) i jednostkę pamięci (7), a szczeliny 
portu wejście/wyjście (1) dla karty magnetycznej i portu wej
ście/wyjście (2) dla karty czipowej są usytuowane po bokach 
obudowy i połączone elektronicznie z mikrokontrolerem (6). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 319538 (22) 97 04 16 6(51) G07C 3/00 
(71) Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych 

LUMEL, Zielona Góra 
(72) Chmielnik Elżbieta, Matysik Bogdan, 

Dobrzyński Jerzy, Piskorz Janusz, Straus Jan 
(54) Układ tachometru 
(57) Wynalazek dotyczy układu tachometru do pomiaru 

prędkości obrotowej silników. Układ tachometru, zawierający 
znany specjalizowany układ scalony z przewidzianymi przez 
producenta elementami zewnętrznymi, wyposażony jest w 
układ wejściowy złożony z dwóch dolnoprzepustowych filtrów 
(F1, F2), z których pierwszy filtr (F1) ma wyjście połączone z 
wejściem drugiego filtru (E2). Każdy z filtrów składa się z włą
czonego pomiędzy wejściem i wyjściem filtru, rezystora (R5, R6) 
zaopatrzonego przynajmniej na jednej końcówce w ferro
magnetyczny rdzeń stanowiący szeregowo włączoną indukcyj-
ność (L1, L2) i połączonego na wyjściu filtru z kondensatorem 
(C5, C6) dołączonym drugą końcówką do masy (M) układu. Przy 
współpracy z czujnikami pomiarowymi o dużej amplitudzie syg
nałów do wejścia drugiego filtru (F2) przyłączone są równolegle 
rezystor i dioda Zenera. Przy współpracy z czujnikami pomiaro
wymi o małej amplitudzie sygnałów do wyjścia drugiego filtru 
(F2) przyłączony jest analogowy klucz (K) połączony poprzez 
szeregowo włączony separujący kondensator (C7) z wejściem 
pomiarowym (3) sterownika (Ś), do którego dołączone są rów
nież równolegle połączone: przeciwzakłóceniowy kondensator 
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(C8) i tłumiący rezystor (R9), połączone drugimi końcówkami z 
masą (M) układu. 

A1(21) 319566 (22) 97 04 21 6(51) G08G 7/02 
G08B 1/08 

(75) Panek Lech, Kraków; Piwowarczyk Witold, 
Katowice 

(54) Sposób sygnalizowania wypadków i system 
sygnalizacji wypadkowej 

(57) Sposób sygnalizowania wypadków poprzez emisję syg
nałów ostrzegawczych, charakteryzuje się tym, że w momencie 
kolizji pojazdu drogowego uruchamia się blok nadający (1) 
systemu sygnalizacji wypadkowej i uzyskany wyjściowy sygnał 
pierwotny (Sp) przesyła się do bloku przetwarzającego (2), w 
którym sygnał przekształca się do postaci rozpoznawanej przez 
blok transmitujący (3), przy czym korzystnie powiela się go do 
innych bloków transmitujących (3) w obszarze o promieniu 500 
m od bloku transmitującego (3), w którym odbiera się najmoc
niejszy sygnał pierwotny (Sp) i/albo sygnał przekształcony z 
bloku przetwarzającego (2), a z wyjścia bloku transmitującego 
(3) sygnał wtórny (Sw) przekazuje się do co najmniej jednego 
odbiornika sygnalizacyjnego (4), przez który emituje się i/albo 
na którym wyświetla się sygnał ostrzegawczy (So). System syg
nalizacji wypadkowej zawierający bloki nadające, przetwarzają
ce, transmitujące i odbiorniki sygnalizacyjne, charakteryzuje się 
tym, że blok nadający (1) pojazdu uszkodzonego (A) emituje 
sygnał pierwotny (Sp), który odbierany i przetwarzany jest w 
bloku przetwarzającym (2) i transmitowany przez bloki transmi
syjne (3) jako sygnał wtórny (Sw) do odbiorników sygnalizacyj
nych (4), które emitują i/albo wyświetlają sygnały ostrzegawcze 
(So) w pojazdach (B) zbliżających się do miejsca wypadku, przy 
czym korzystnie sygnał pierwotny (Sp) z bloku nadającego (1) 
każdego kolejnego pojazdu uczestniczącego w kolizji jest syg
nałem pochodnym od poprzedniego w kolejności o określonym 
natężeniu, częstotliwości i/albo modulacji. Sygnał pierwotny 
(Sp) i wtórny (Sw) emitowany jest jako sygnał RDA i/albo falą o 
częstotliwości powyżej 1 kHz. Korzystnie sygnał wtórny (Sw) 
emitowany jest falą o częstotliwości 900 MHz albo 1800 MHz. 
Blok przetwarzający (2) ustala lokalizację bloku nadającego (1) 
i steruje transmisją sygnału wtórnego (Sw) na obszar obejmują
cy drogę korzystnie do 500 m od miejsca emitowania sygnału 
pierwotnego (Sp) pierwszego i ostatniego pochodnego. Bloki 
transmisyjne (3) rozmieszczone są wzdłuż drogi ruchu pojaz
dów. Dodatkowo bloki transmisyjne (3) pojazdów (B) znajdują
cych się w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca 
emitowania sygnału pierwotnego (Sp) pierwszego i ostatniego 
pochodnego emitują kierunkowy sygnał w kierunku przeciw
nym do ruchu pojazdu (B). Emisja sygnału pierwotnego (Sp) z 

bloku nadającego (1) inicjowana jest przez zespół czujników 
wstrząsowych pojazdu uszkodzonego (A). Korzystnie blok na
dający (1) pojazdu uszkodzonego (A), blok przetwarzający (2), 
blok transmisyjny (3) i odbiornik sygnalizacyjny (4) umieszczo
ne są we wspólnej obudowie. 

A1(21) 319611 (22)97 04 21 6(51) G09B 15/02 
(75) Kaniowski Józef, Głubczyce 
(54) Koło muzyczne 
(57) Koło muzyczne, służące do nauki zasad muzyki, chara

kteryzuje się tym, że kolorową tarczę (1), która odzwierciedla 
klawiaturę fortepianu w obrębie oktawy, tworzą cztery pierście
nie (5), połączone współosiowo złączem (2) z wykrojnikiem (3), 
który odzwierciedla tylko czarne klawisze na fortepianie. Wykroj-
nik (3) charakteryzuje się tym, że posiada kolorowe cyfry i 
strzałki DUR-MAJOR oraz MOLL-MINOR. Za pomocą cyfr na 
wykrojniku (3) odczytujemy informacje muzyczne, umieszczone 
na tarczy (1). Dzięki temu, że na pełną klawiaturę fortepianu 
(tarcza(1)) nałożyliśmy niepełną klawiaturę (5) czarnych klawi
szy, które symbolizuje wykrojnik (3), z możliwością obracania 
tarczą (1) lub wykrojnikiem (3) uzyskaliśmy możliwość odczyty
wania informacji, zgodnych z logiką zasad muzyki. Rozwiąza
niem technicznym dla tego wynalazku nie jest tylko koło, może 
być nim również ciąg lub taśma muzyczna pod warunkiem, że 
na klawiaturę pełną nałożymy niepełną. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 326891 (22) 96 11 26 6(51) G09C 5/00 
H04N 1/44 

G06K 19/10 
(31) 95 564664 (32) 95 11 29 (33) US 
(86) 96 11 26 PCT/US96/19310 
(87) 97 06 05 WO97/20298 PCT Gazette nr 24/97 
(71) GRAPHIC SECURITY SYSTEMS 

CORPORATION, Lake Worth, US 
(72) Alasia Alfred 
(54) Programowy sposób i urządzenie do 

cyfrowego wytwarzania oznakowań służących 
do utrudniania podróbek 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie, im
plementowane przez oprogramowanie w systemie komputero
wym, do cyfrowego wytwarzania szyfrowanych lub kodowanych 
oznakowań służących do utrudniania podróbek, typowo w for
mie drukowanej. Sposób i urządzenie umożliwiają sumowanie 
obrazu źródłowego z obrazem utajonym tak, że szyfrowany 
obraz utajony jest widoczny tylko podczas oglądania przez 
specjalne soczewki dekorujące. Cyfrowe przetwarzanie umożli
wia kodowanie różnych obrazów utajonych z różnymi parame
trami. Dodatkowo, utajone obrazy mogą być kodowane do 
jednej składowej koloru oryginalnego obrazu widzialnego przy 
różnych położeniach kątowych. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 319643 (22)97 04 22 6(51) G09F 1/02 
(75) Łasko Ryszard, Lublin; Przybora Tomasz, 

Warszawa 
(54) Urządzenie informacyjne 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie informacyjne, 

zwłaszcza do przestrzennej prezentacji płaskich obrazów. Urzą
dzenia informacyjne zawiera co najmniej dwa równoległe lub/i 
skośne plany (1, 2), połączone konstrukcyjnie ze sobą, z mate
riału korzystnie przewodzącego światło. Urządzenie posiada 
podstawę lub inne dodatkowe elementy, służące do ustawienia 
urządzenia w żądanej pozycji. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 326748 (22) 96 11 07 6(51) G09F 3/02 
(31) 95 563861 (32) 95 11 29 (33) US 
(86) 96 11 07 PCT/US96/17793 
(87) 97 06 05 WO97/20007 PCT Gazette nr 24/97 
(71) AMERICAN HOME PRODUCTS 

CORPORATION, Madison, US 
(72) Brown Paul Albert, Norvell Craig Orrin, 

Jorgensen Leroy Alfred 
(54) Usuwalnie wymienialna etykieta 

wielokrotnego przylepiania 
(57) Etykieta (10) składa się z podłużnego arkusza, mające

go powierzchnię przednią, powierzchnię (14) tylną, pierwszy 
koniec (16), drugi koniec (18), krawędź (20) górną i krawędź (22) 

dolną. Arkusz zawiera część (34) usuwalną oraz część (36) 
pozostałą. Zarówno część (34) usuwalną jak i część (36) pozo
stała mają nadrukowane na sobie wskazówki identyfikacyjne. 
Zaleca się, by podłużny arkusz wykonany był z jednoosiowego 
zorientowanego materiału. Tylna powierzchnia (14) ma nałożo
ne nań lepkie pokrycie. Pokrycie zmniejszające lepkość nakłada 
się na lepkie pokrycie w sąsiedztwie pierwszego końca (16) 
podłużnego arkusza. 

(51 zastrzeżeń) 

A1(21) 326208 (22) 98 05 06 6(51) G09F 21/00 
(75) Zajączkowski Paweł, Gdańsk; Słodek 

Marcin, Sopot 
(54) Sposób ekspozycji materiałów reklamowych 
(57) Materiał reklamowy umieszcza się w gablocie, którą 

przymocowywuje się do wewnętrznej ściany kabiny dźwigu 
osobowego, korzystnie na wysokości wzroku osób dorosłych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 326019 (22) 98 04 27 6(51) G10K 11/16 
(75) Szymczak Andrzej, Zgorzelec; Kempa 

Henryk, Zgorzelec 
(54) Sposób wytłumienia hałasu krążników i 

bębnów, zwłaszcza przenośników taśmowych 
(57) Istota wynalazku charakteryzuje się tym, że wnętrze 

przygotowanych krążników i bębnów (1) wypełnia się materia
łem, pochłaniającym hałas, najkorzystniej pianką poliuretanową 
(2). W krążniku-bębnie z osią (1) materiał pochłaniający (2) 
wypełnia się w przestrzeni między płaszczem (3), a osią (5). 
Czoła krążnika i bębna (1) zamyka się piastami (4), spawając je 
do płaszcza (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 326751 (22) 96 11 20 6(51) G11B 33/04 
(31) 95 1001698 (32) 95 11 20 (33) NL 
(86) 96 11 20 PCT/NL96/00459 
(87) 97 06 05 WO97/20315 PCT Gazette nr 24/97 



Nr 22 (648) 1998 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 67 

(71) MONTAN NEDERLAND B.V., 
Loosdrecht, NL 

(72) Heiligers Joannes Hermanus 
(54) Zespół pewnej liczby płytowych nośników i 

urządzenie magazynujące 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zespół zawierający przy

najmniej jeden płytowy nośnik (2) danych i skrzynkowe urządze
nie magazynujące, w którym urządzenie magazynujące zawiera 
dwie połączone zawiasowo części zamykające, które w położe
niu zamknięcia razem tworzą przestrzeń mieszczącą jeden lub 
każdy nośnik (2) danych i może być przeprowadzony ze stanu 
zamknięcia do stanu otwarcia, w celu włożenia lub wyjęcia 
jednego lub więcej nośnika danych, przy czym stosowane są 
środki mieszczące go zaopatrzone w sprężyste występy (17) 
zaciskowe rozmieszczone po obu stronach rowka (18), przy 
czym rowek (18) dostosowany jest do pomieszczenia przynaj
mniej części obwodowej krawędzi nośnika (2) danych. Występy 

• (17) zaciskowe dostosowane są do zaciskowego chwytania 
przynajmniej części krawędzi obwodowej nośnika (2) danych 
mieszczącego się w rowku (18), przy czym nośnik danych jest 

wyjmowany spomiędzy występów zaciskowych siłą skierowaną 
z zasadzie równolegle do płaszczyzny nośnika danych. 

(13 zastrzeżeń) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 326698 (22) 96 11 20 6(51) H01H 71/50 
(31) 95 9504133 (32) 95 11 20 (33) SE 
(86) 96 11 20 PCT/SE96/01507 
(87) 97 05 29 WO97/19459 PCT Gazette nr 23/97 
(71) ENPECE SIGMA AKTIEBOLAG, Lund, 

SE 
(72) Söderlund Patrik, Sjöstedt Lennart 
(54) Mechanizm do wyłącznika bezpieczeństwa 
(57) Przedmiotem wynalazku jest mechanizm do wyłącznika 

bezpieczeństwa. Mechanizm (1) zawiera ramię stykowe (2), i 
zatrzask (3) współdziałający z ramieniem stykowym. Zatrzask 
ma integralną część sprężynową (30). Wynalazek dotyczy rów
nież wyłącznika bezpieczeństwa z wykorzystaniem tego mecha
nizmu. Wyłącznik bezpieczeństwa zawiera uchwyt roboczy (11) 
do ręcznego włączania i wyłączania wyłącznika bezpieczeń
stwa, wspomniany powyżej mechanizm (1) do zamykania i 
otwierania obwodu elektrycznego wyłącznikiem bezpieczeń
stwa, łącznik (12) uchwytu roboczego łączący uchwyt roboczy 
z mechanizmem dla przeniesienia ruchu z uchwytu roboczego 
na mechanizm oraz obudowę, w której rozmieszczone są części 
wchodzące w skład wyłącznika bezpieczeństwa. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319650 (22)97 04 24 6(51) H01L 21/18 
H01L 33/00 
H05B 33/10 

(71) Instytut Technologii Elektronowej, 
Warszawa 

(72) Piotrowska Anna, Kamińska Eliana 
(54) Sposób wytwarzania kontaktu omowego w 

źródłach promieniowania z półprzewodników 
III-V 

(57) Sposób wytwarzania kontaktu omowego w źródłach 
promieniowania z półprzewodników III - V polega na tym, że 
najpierw pokrywa się stronę p heterostruktury półprzewodniko
wej warstwą dielektryczną i nakłada się oraz poddaje obróbce 
fotolitograficznej warstwę emulsji światłoczułej pozytywowej. 
Później wytrawia się okna kontaktowe w warstwie dielektrycznej, 
a po wykonaniu okien kontaktowych na powierzchni dielektryka 
pozostawia się warstwę emulsji światłoczułej i na nią nakłada się 
metalizację kontaktową. Następnie w procesie "lift-off usuwa się 
emulsję światłoczułą wraz z warstwą metalizacji leżącą poza 
oknami kontaktowymi, całość poddaje się wygrzewaniu i kształ
tuje się warstwę montażową. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319647 (22)97 04 22 6(51) HOIQ 19/30 
(71) Postawka Andrzej, Wrocław 
(72) Postawka Andrzej, Berger Robert, Janowicz 

Zygmunt 
(54) Antena nadawcza UKF 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nadawcza antena 

pła$zczyznowa UKF. Antena ma stalową ramę (1), na której jest 
trwale zamocowany reflektor (5) o bocznych częściach odchy
lonych w kierunku unipoli, które są usytuowane w płaszczyźnie 
symetrycznej względem odgiętych, bocznych części reflektora 
(5). Na wsporniku (8) osadzonym na ramie (1) oraz na ramieniu 
(10) symetryzującego kolanka (11) są osadzone trwale unipole 
przy czym ramię (10) jest jednocześnie trwale połączone z 



68 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 22 (648) 1998 

cylindrem wewnątrz wydrążonym i zakończonym tu lejową czę
ścią, która poprzez dielektryczną tuleję z kołnierzem jest osa
dzona suwiiwie w metalowej tulei trwale połączonej poprzez 
końcową część wspornika (8) z drugim unipolem. Wewnątrz tak 
utworzonego kondensatora cylindrycznego współosiowego z 
tulejowej części cylindra dielektrycznej i metalowej tulei jest 
współosiowo osadzona cewka dławika połączona z jednej stro
ny ze środkowym przewodem toru zasilającego unipole, zaś z 
drugiej strony z cylindrem. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 325777 (22)98 0410 6(51) H02B 1/04 
(31) 97 19715954 (32) 97 04 16 (33) DE 
(71) BOSCH-SIEMENS HAUSGERÄTE 

GMBH, Monachium, DE 
(72) Huber Ernst, Mallinger Peter, Kellermann 

Peter, Fleissner Reinhard 
(54) Urządzenie obsługowo-wskaźnikowe dla 

urządzeń gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza dla kuchenek 

(57) Znane jest urządzenie obsługowo-wskaźnikowe dla 
urządzeń gospodarstwa domowego, zwłaszcza dla kuchenek, 
z posiadającą elementy obsługowe i wskaźnikowe osłoną 
czołową, z płytą czołową i zamocowanym za nią układem 
ustalającym, na którym są ustalone co najmniej elementy 
obsługowe jak również elementy świetlne elementów 
wskaźnikowych. Dla zmniejszenia nakładów konstrukcyjnych i 
wykonawczych na urządzenie obsługowo-wskaźnikowe układ 
ustalający ukształtowany jest jako jednoczęściowy wspornik 
wyłączników (7) z tworzywa sztucznego, na którym uformowane 
są elementy usztywniające (11, 25) podwyższające wytrzyma
łość wspornika wyłączników (7). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 325763 (22) 98 04 09 6(51) H02B 1/26 
H01H 71/02 

(31) 97 19715264 (32) 97 04 12 (33) DE 
(71) EFEN Elektrotechnische Fabrik GmbH, 

Eltville, DE 
(72) Lischka Michael, Kölbel Christian, Kilian 

Francis 
(54) Urządzenie do plombowania i jednoczesnego 

blokowania pokrywy przyrządu rozdzielczego 
zabezpieczającego 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do plombowa
nia i jednoczesnego mechanicznego blokowania pokrywy (2) 
przyrządu rozdzielczego zabezpieczającego, w którym w pokry
wie (2) jest tak umieszczona co najmniej jedna wkładka bezpie
cznikowa (15) z elementami trzymającymi (14), że pokrywa (2) i 
wkładki zabezpieczające (15) wspólnie są odciągalne od części 
dolnej (1) przyrządu, przy czym ruchliwa część plombująca (10), 
utrzymana przez pokrywę (2), jest umieszczalna w przyporze z 
elementem aretującym (27), zamocowanym do części dolnej 
przyrządu, a przez otwór do plombowania w części plombującej 
(10) i przez otwór w pokrywie (2), leżący w jednej linii z nim, jest 
przetykany drut plombujący. Aby w takim przyrządzie jedno
cześnie umożliwić przy zamkniętej pokrywie (2) dostęp narzę
dzia do sprawdzania elementów prowadzących napięcie jest 
przewidziane, że w ścianie zewnętrznej (4) pokrywy (2) jest 
umieszczony co najmniej jeden otwór (5) z przesuwną osłoną 
(6) z co najmniej jednym otworem (11) do sprawdzania i, że 
część plombująca (10) jest ukształtowana jako dźwignia plom
bująca, wychylna wobec pokrywy (2), która ma co najmniej 
jeden z trzech końców oddziaływujących (22,24), a mianowicie 
dźwignię uruchamiającą (22) z otworem (30) do plombowania; 
rygiel który jest umieszczony w przyporze z elementem aretują
cym (27), ukształtowanym jako nosek aretujący; żebro blokują
ce (24), które jest umieszczone w przyporze z jednym końcem 
przesuwnej osłony (6). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 326173 (22) 98 05 04 6(51) H02G 15/08 
(75) Wasiak Stanisław, Wrocław 
(54) Złącze kablowe dla kabli energetycznych 

ziemnych 
(57) Złącze ma stelaż (1), o podstawie wieloboku, o profilu 

prostokątnym, na którym są zamocowane zaciski uziemienia 
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ochronnego (3), przy czym konstrukcja stelaża (1) jest zamoco
wana do płyt bocznych osadzonych na płycie poziomej oraz płyt 
podłużnych. Do części słupków stelaża (1) jest zamocowana 
tablica wraz z zabezpieczeniami. Płyta boczna ma przejście z 
części węższej do szerszej zakończone po obu stronach wycię
ciem klinowym, zaś płyta podłużna w dolnej części ma obustron
ne wycięcie klinowe natomiast płyta pozioma ma poprzeczne 
wybrania korytkowe. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 325991 (22)98 04 24 6(51) H04N 9/86 
(31) 97 19717310 (32) 97 04 24 (33) DE 
(71) Philips Electronics N.V., Eindhoven, NL 
(72) Moll Holger, DE; Uchiyama Shin-Ichi, NL 
(54) Sposób i układ do rozpoznawania standardu 

transmisji sygnału obrazu kolorowego 
(57) Sposób rozpoznawania standardu transmisji sygnału 

obrazu kolorowego SECAM L i SECAM BG podczas odtwarza
nia sygnału obrazu kolorowego zapisanego na nośniku zapisu 
z obniżeniem pasma chrominancji polega na mnożeniu samego 
przez siebie sygnału impulsu koloru odtwarzanego sygnału 
obrazowego z obniżeniem parna chrominancji. Jeden z dwóch 
sygnałów impulsu koloru jest przesunięty w fazie o +90 stopni, 
jeżeli jego częstotliwość jest większa od częstotliwości sygnału 
impulsu koloru czerwonego sygnału SECAM BG w trybie z 
obniżeniem pasma chrominancji, lub też otrzymuje przesunię
cie fazowe -90 stopni, jeżeli ma częstotliwość poniżej częstotli
wości impulsu koloru niebieskiego sygnału SECAM BG z 
obniżeniem pasma chrominancji. Iloczyn poddaje się filtracji 
dolnoprzepustowej, prostowaniu, inwersji przemiennoliniowej i 
następnemu całkowaniu. Sygnał otrzymany w wyniku całkowa
nia doprowadza się do pierwszej pojemności, której stan nała
dowania wskazuje sygnał koloru zgodny ze standardem 
transmisji SECAM BG. Sygnał po filtracji dolnoprzepustowej jest 
całkowany, a scałkowany sygnał doprowadza się do drugiej 
pojemności, której stan naładowania wskazuje sygnał koloru 
zgodny ze standardem transmisji SECAM L. 

(6 zastrzeżeń) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Ul(21) 106423 (22) 97 04 21 6(51) A41D 1/22 
(75) Piotrowski Piotr, Łódź 
(54) Żakiet 
(57) Żakiet dwuczęściowej sukienki damskiej posiada przód 

wykonany z dwóch różnokolorowych tkanin, przy czym jedna 
cześć (1) przodu, z tkaniny o takim kolorze jak rękawy (2) i tył 
(3) żakietu, ma krawędź w kształcie gałęzi paraboli, wzdłuż której 
są otwory na guziki (4), złączone z drugą częścią (5) żakietu, 
która jest w innym kolorze, a nadto wydłużona w kształcie klina. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106431 (22) 97 04 24 6(51) A43B 7/18 
(75) Leja Ignacy, Warszawa 
(54) Wkładka antystatyczna do obuwia 
(57) Istotę wzoru stanowi wkładka antystatyczna (1 ) w kształ

cie litery (U), wykonana z metalu kolorowego, osadzona w 
otworach na wcisk (2) od dołu. Czołowe powierzchnie (3) za
pewniają bezpośredni kontakt ze stopą. Wkładka jest zakładana 
w obydwu butach. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106434 (22) 97 04 25 6(51) A47C 31/00 
A47C 27/00 

(71) Instytut Inżynierii Materiałów 
Włókienniczych, Łódź 

(72) Brzeziński Stefan, Ornat Marian, 
Malinowska Grażyna, Wawrzaszek 
Zbigniew, Kowalski Marek L., 
Majkowska-Wojciechowska Barbara, Demus 
Jadwiga, Orzelska Zdyb Anna 

(54) Pokrowiec na materac 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pokrowiec na ma

terac dla łóżek i tym podobnych sprzętów do odpoczynku, 
wykonany z tkaniny powleczonej tworzywem nie przepuszcza
jącym kurzu, zawierającego roztocza i ich aiergogenne odcho
dy. Pokrowiec utworzony z płatów tkaniny (1,2 i 3), połączonych 
trwale, zawiera otwór (4), wykonany wzdłuż krótszego boku 
płata (3). Do brzegów tego otworu przymocowane są taśmy 
błyskawicznego zamka, przy czym dojednej taśmy jest przymo
cowana osłaniająca od wewnątrz zamek listwa, wprowadzona w 
szwy łączące boczne płaty (2 i 3). Otwór (4) jest wykonany na 
całej długości krótszego boku i częściowo na niewielkim odcin
ku zachodzi na sąsiednie dłuższe boki pokrowca, zaś boczne 
płaty (2 i 3) są połączone trwale z wierzchnim i spodnim płatem 
(1) tworząc występy (7). 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 106435 (22) 97 04 25 6(51) A47G 9/02 
(71) Instytut Inżynierii Materiałów 

Włókienniczych, Łódź 
(72) Brzeziński Stefan, Ornat Marian, 

Malinowska Grażyna, Wawrzaszek 
Zbigniew, Kowalski Marek L., 
Majkowska-Wojciechowska Barbara, Demus 
Jadwiga, Orzelska Zdyb Anna 

(54) Poszwa pościelowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest poszwa antyaler

giczna z tkaniny powleczonej tworzywem, przeznaczona do 
nakładania na pościel, na poduszki lub kołdry. 

Poszwa utworzona jest z dwóch warstw tkaniny (1), 
połączonych trwale wzdłuż trzech boków, posiada podłużny 
otwór (4) na jednym z krótszych boków. Do brzegów otworu (4) 
od strony wewnętrznej przymocowane są taśmy błyskawiczne
go zamka, przy czym do jednej taśmy jest przymocowana, 
osłaniająca od wewnątrz zamek, listwa wprowadzona w boczne 
szwy tkaniny. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106436 (22) 97 04 25 6(51) A47G 9/02 
(71) Instytut Inżynierii Materiałów 

Włókienniczych, Łódź 
(72) Brzeziński Stefan, Ornat Marian, 

Malinowska Grażyna, Wawrzaszek 
Zbigniew, Kowalski Marek L., 
Majkowska-Wojciechowska Barbara, Demus 
Jadwiga, Orzelska Zdyb Anna 

(54) Prześcieradło pościelowe 
(57) Prześcieradło o zarysie prostokąta ma naroża (3) w 

kształcie zaokrąglonym, wzdłuż których na brzegach części 
boków (1 i 2) są przymocowane nićmi gumowe taśmy (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106390 (22)97 0418 6(51) A47H 1/02 
(71) Jadczyk Dariusz, Częstochowa 
(72) Braska Roman 
(54) Konstrukcja karnisza 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja karni

sza składająca się z mocowanej na wysięgniku poziomej rurki 
(1) zakończonej dwustronnie zaślepkami (2) oraz wyposażonej 
w przesuwne pierścienie (3) z uchwytami (4). Konstrukcja cha
rakteryzuje się tym, że że rurka (1) obciągnięta jest dekoracyjną, 
klejącą okładziną, której brzegi nachodzą na siebie wzajemnie, 
tworząc zakładkę. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106442 (22)97 04 25 6(51) A61H 11/00 
(75) Tichonow Jewgienij, Połtowa Balienko, UA 
(54) Leczniczy pas do akupresury 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem budowy pasa lecz

niczego. Na wierzchu sprężystej części leczniczej pasa (2) znaj
dują się wpuszczone, płasko zakończone igły akupresurowe (1). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106430 (22)97 04 24 6(51) A61N 1/16 
(75) Leja Ignacy, Warszawa 
(54) Sposób ochrony organizmu ludzkiego przed 

polem elektrostatycznym 
(57) Istotę wzoru stanowi sposób ochrony organizmu czło

wieka przed polem elektrostatycznym w czasie snu i wypo
czynku oraz promieniowaniem geopatycznym przy pomocy 
dywanika, wykonanego z tkaniny bawełnianej jednostronnie 
pokrytej metalizowaną folią poliestrową, umieszczoną pod prze
ścieradłem lub w miejscu wypoczynku, uziemionego przewo
dem. Sposób nadaje się do powszechnego zastosowania, 
szczególnie dla osób podatnych na choroby neurologiczne, 
chorych na stwardnienie rozsiane, padaczki, chorobę Alzheime
ra, inwalidów na wózkach. Sposób zapewnia profilaktykę prze-



72 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 22 (648) 1998 

ciw wymienionym schorzeniom. Nadaje się do zastosowania w 
szpitalach i klinikach o różnych specjalnościach. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106437 (22) 97 04 25 6(51) A62B 18/08 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SELECT 
Sp.z o.o., Katowice 

(72) Wójcik Piotr 

(54) Osłona przeciwodpryskowa oczu w hełmach 
ochronnych 

(57) Osłona ma po obu stronach dwa łączniki sprężyste (1), 
wkładane i zakleszczane na noskach (2) w zewnętrznych uchwy
tach (3) hełmu (4). Nadto łącznik (1) wygięty jest na zewnątrz 
hełmu (4), zaś w dolnej części łącznika (1) w otworze umiesz
czony jest zaczep samohamujący, składający się z pokrętła (6), 
osadzonego po zewnętrznej stronie hełmu (4) na gwintowanym 
sworzniu (7), ze sprężyny, podkładki oporowej i podkładki pła
skiej. Ponadto na podkładce i na sworzniu (7) zamocowana jest 
trwale osłona (11). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106366 (22) 97 04 14 6(51) A63B 63/08 
(75) Bieńkowski Krzysztof, Warszawa; Jakacki 

Jan Mirosław, Warszawa 
(54) Stojak do koszykówki 
(57) Stojak do koszykówki zbudowany jest ze słupa (1), 

osadzonego w studzience (2), zamocowanej w gruncie (3). Słup 
(1) połączony jest z wysięgnikiem (4), do którego przymocowa
na jest tablica (5). Tablica (5) od czoła wyposażona jest w 
rozmieszczone obwodowo listwy. Pomiędzy listwami a powierz
chnią tablicy (5) utworzona jest szczelina dla umieszczenia 
obrzeży reklamowych plakatów, osłoniętych przezroczystą 
płytką. 

(2 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

Ul(21) 106384 (22) 97 04 17 6(51) B01F 7/08 
C02F 11/00 

(71) Królikowski Andrzej, Warszawa; Łotecki 
Maciej, Warszawa; Kurek-Bednarska Janina, 
Warszawa 

(72) Łotecki Maciej 

(54) Przenośniko-mieszalnik do przenoszenia 
osadu z oczyszczalni ścieków i jego 
mieszania, zwłaszcza z wapnem 

(57) Przenośniko-mieszalnik, do przenoszenia osadu z 
oczyszczalni ścieków i jego mieszania z wapnem stosowany do 
higienizacji osadu, zawiera przenośnik (1) ślimakowy zblokowa-
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ny z mieszalnikiem (2) wyposażonym w dwa przeciwbieżnie 
obracające się ślimaki (7). Jeden z wałów (3) ślimaka (7) 
mieszalnika (2) jest przedłużeniem w linii prostej wału (4) 
przenośnika (1), któremu to wałowi (4) przekazuje napęd 
od umieszczonej za mieszalnikiem (2) przekładni (6) zębatej i 
silnika (5). Elementy robocze mieszalnika (2), ślimaki (7) są 
utworzone z łopatek. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106379 (22) 97 04 15 6(51) B04B 5/00 
(71) Fabryka Maszyn Pralniczych PRALFA, 

Tarnów 
(72) Pudlewski Tadeusz, Matusik Eugeniusz 
(54) Suszarka bębnowa 
(57) Suszarka bębnowa do suszenia wyrobów włókienni

czych po praniu ma kanał pomiarowy (8), umocowany trwale na 
kolektorze wylotowym (7), z umieszczoną wewnątrz tego kanału 
pomiarowego (8) półką ograniczającą i sensorem wilgotności 
(10). Wewnątrz kolektora wylotowego (7) ma umocowaną na 
zawiasie odchylną przysłonę, odkształconą zgodnie z kierun
kiem przepływu powietrza, tworzącego kąt rozwarty między 
ramionami. W dolnej, przedniej części obudowy suszarki (1) 
znajduje się, trwale zamocowana w pozycji odchylonej od pio
nu, rama oporowa (14) z zamocowanym na niej wyłącznikiem 
krańcowym (15). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 107975 (22) 98 04 09 6(51) B05C 13/00 
B28B 11/04 

(31) 97 29707517 (32) 97 04 25 (33) DE 
(71) RuppKeramik GmbH, Buchen, DE 
(72) Froemel Andreas, Schulze Wilfried, 

Wullkopf Henning 
(54) Urządzenie do natryskiwania polewą 

półfabrykatów dachówek 
(57) Urządzenie (10) do natryskiwania polewą półfabryka

tów (12) dachówek wyposażone jest w przenośnik (16), dostar
czający i odbierający umieszczone na podpórkach (14) półfabrykaty 

i (12) dachówek, w podnośnik (22), unoszący półfabrykaty (12) 

dachówek podczas ich natryskiwania, w zespół natryskowy (34) 
i w osłonę (28), przykrywającą podpórki (14) podczas natryski
wania półfabrykatów (12) dachówek, oraz w zderzaki (20), 
ustalające położenie poszczególnych podpórek (14) podczas 
natryskiwania półfabrykatów (12) dachówek. 

(9 zastrzeżeń) 

Ul(21) 106417 (22) 97 04 22 6(51) B42D 1/00 
B42F 7/00 

(75) Damm Joanna, Warszawa; Niemojewski Jan, 
Warszawa 

(54) Informator książkowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji in

formatora książkowego, ukształtowanego w formie wydłużonej 
poprzecznie książeczki, podzielonej na segmenty. Każdy seg
ment stanowią dwie połączone ze sobą rozchylane klapki (3), 
wzdłuż których przymocowany jest środkową częścią (4) arkusz 
(5). Zewnętrzne części (6) arkusza (5) są zagięte do środka i 
nałożone jedna na drugą. Obrzeża (7) rozchylanych klapek (3) 
poza krawędziami (8) arkusza (5) są usztywnione. 

(2 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106415 (22)97 04 21 6(51) B42D 15/02 
(75) Dreszer Marian, Tarnów 
(54) Karta okolicznościowa 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 

karty okolicznościowej, umożliwiającej nagranie tekstu 
własnym głosem. 



74 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 22 (648) 1998 

Karta ma postać książeczki, utworzonej z jednego arku
sza (1) usztywnionego materiału. Na części, stanowiącej spód 
(4) kartki, zamontowany jest zespół mikrofonowo-głośnikowy 
(5), przy czym mikrofon (7) jest włączany i wyłączany za pomo
cą, usytuowanego korzystnie w narożu, włącznika (9), zaś głoś
nik (8) włącza się po odchyleniu uchylnej klapki (3), w której 
zamocowany jest włącznik (10). Spód (4) na obrzeżach, wzdłuż 
zewnętrznych krawędzi (12) i wewnętrznej krawędzi (13), ma 
zamocowane listwowe przekładki (14), wykonane z miękkiego 
materiału. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106425 (22) 97 04 22 6(51) B42F 3/00 
(75) Woźniak Maria, Opole; Pierzchała Ryszard, 

Opole 
(54) Zeszyt informacyjny sekretarki 
(57) Zeszyt informacyjny sekretarki składa się z okładki, ory

ginału karty informacyjnej (15) i jednej kopii tej karty jednostron
nie zadrukowanych w różnych kolorach. 

Oryginał karty informacyjnej (15), oraz kopia posiadają 
wyodrębnione trzy lub dwa identyczne informacyjne segmenty 
użytkowe zawierające 14 rodzajów zapisu informacji - zapis'Wia-
domość" (1), zapis "Dla" (2), zapis 'Data' (3), zapis "Czas* (4), 
zapis "od Pani/Pana' (5), zapis Telefon" (6), zapis "Fax" (7), 
zapis "Dzwonił" (8), zapis "Oddzwonił" (9). zapis "Prosi o telefon" 
(10), zapis "Jeszcze zadzwoni" (11), zapis "Przyjdzie osobiście' 
(12), zapis "Prosi o spotkanie" (13), zapis "Podpis" (14), przy 
czym obok każdego zapisu znajduje się miejsce na wpisanie 
konkretnej informacji słownej. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 107212 (22) 97 10 22 6(51) B42F 7/06 
(23) 97 04 23 III Ogólnopolskie Targi Logistyczne 
(75) Bierkus Mirosław, Lublin 
(54) Teczka składana 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest teczka składana, w której 

segment (1) wyposażony jest w kieszenie (4, 5) oraz w uchwyty 
mocujące (7), segment (2) wyposażony jest w odpinany piórnik 
i klapy (10,11), zaś segment (3) wyposażony jest w przezroczy
stą kieszeń (19). Teczka wyposażona jest w ucho i uchwyty do 
zamocowania paska. 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 107192 (22) 97 10 21 6(51) B60Q 1/20 
(23) 97 04 24 Międzynarodowe Targi Motoryzacyj

ne 
(71) Zakłady Osprzętu Samochodowego 

PROMOT Spółdzielnia Pracy, Białystok 
(72) Chodkowski Andrzej 
(54) Lampa samochodowa tylna przeciwmgłowa 
(57) Lampa składa się z korpusu (1 ) w kształcie prostokątne

go graniastosłupa, z odbłyśnika (2), oprawki (3) na żarówkę (7), 
jej biegunowego styku (4) oraz z prostokątnego klosza (5). 
Odbłyśnik (2) ma kształt wklęsłego prostokąta o pełnym dnie, z 
jednym wysuniętym płaskim ramieniem (8), w którym osadzone 
są oprawka (3) wraz ze stykiem (4). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 107193 (22) 97 10 21 6(51) B60Q 1/44 
(23) 97 04 24 Międzynarodowe Targi Motoryzacyj
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(54) Lampa samochodowa hamowania 
(57) Lampa składa się z korpusu (1), klosza (2), oprawki (3) 

wraz z żarówką (16) oraz ze stopki mocującej (4) i jej dwóch 
bocznych osłon (5). Lampa ma kształt kuli ze ściętą czaszą, w 
otworze której umieszczony jest zatrzaskowo okrągły klosz (2) 
lampy. Stopka (4) wraz z jej osłonami (5) przymocowana jest do 
korpusu (1) obrotowo tak, że lampa może się swobodnie obra
cać wokół własnej osi poziomej. 

(5 zastrzeżeń) 

Ul (21) 107211 (22) 97 10 22 6(51) B60S 3/00 
(23) 97 04 23 III Ogólnopolskie Targi Logistyczne 
(75) Grzesiński Marek, Kielce 
(54) Myjnia automatyczna, zwłaszcza do kół 

samochodowych 
(57) Myjnia składa się z obudowy (1), wewnątrz której wy

dzielona jest kabina myjąca (2), zamykana klapą (3), wyposażo
na w dysze natryskowe (7) i dysze powietrzne (8) oraz rolkę 
napędową (5) i rolkę pomocniczą (6). Poniżej rolek (5, 6) usy
tuowany jest zbiornik cieczy myjącej (9) z otworem w górnej 
pokrywie, w który to otwór wprowadzony jest wymienny filtr 
(12), oczyszczający wodę. Zbiornik połączony jest z pompą (10), 
tłoczącą ciecz do dysz natryskowych (7) oraz z instalacją wody 
bieżącej. Dodatkowo zbiornik wyposażony jest w grzałki (13) do 
podgrzewania wody. Układ regulacji przepływu wody bieżącej, 
temperatury, ciśnienia i czasu przepływu cieczy myjącej regulo
wanej jest automatycznie poprzez szafę sterującą (11). 

(6 zastrzeżeń) 

Ul(21) 106409 (22) 97 04 21 6(51) B61D 7/02 
(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. 

Obrońców Bydgoszczy, Bydgoszcz 
(72) Sień Aleksander, Kasjanowicz Stefan, 

Wolański Włodzimierz 
(54) Wagon samowyładowczy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wagon samowyła

dowczy, zbudowany na platformie kolejowej z belką grzbietową. 

Wagon charakteryzuje się tym, że klapy zsypowe rozmieszczo
ne są po obydwóch stronach belki grzbietowej (9), platformy (7), 
a nad nią umieszczona jest pryzma (10). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106386 (22) 97 04 16 6(51) B61D 15/00 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

KOLMASZ Sp. z o.o., Racibórz 
(72) Bula Zygfryd, Ternka Józef, Barski Jacek, 

Kasprzak Aleksander, Herba Krzysztof, 
Jakubowski Krzysztof 

(54) Kolejowy pociąg sieciowy 
(57) Kolejowy pociąg sieciowy rozwiązuje zagadnienie ru

chu załogi wzdłuż pociągu na całej jego długości, licząc od 
sterowniczej kabiny (3) do kabiny (4), funkcjonalnie ukształto
waną w sterowniczo-socjalno-warsztatową. 

Przez odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych 
zespołów wyposażenia, zwłaszcza bębnów (13, 15) oraz fun
kcjonalną zmianę kabiny (4) nasterowniczo-socjalno-warsztato-
wą uzyskano ścieżkę (17) dla ruchu załogi. 

(2 zastrzeżenia) 
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Ul(21) 106407 (22) 97 04 18 6(51) B65B 41/12 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

SILAGRA Spółka z o.o., Starogard Gdański 
(72) Franczak Andrzej 
(54) Pakowarka korbowa 
(57) Pakowarkę stanowi korpus (1), który może być przy

twierdzony do ściany lub słupa albo przytwierdzony do wolno
stojącej konstrukcji wsporczej, albo do wózka poruszającego 
się po podwieszanej lub podpartej szynie. Na końcu korpusu 
(1) umocowana jest obrotowa korba (2), po której pionowym 
ramieniem przemieszcza się wózek odwijający (3) folię (4). Ruch 
wózka w osi pionowej uzyskuje się za pośrednictwem mechani
zmu zębatkowego, składającego się z jednego koła łańcucho
wego przetaczającego się po rozpiętym na pionowym ramieniu 
korby łańcucha, pełniącego rolę listwy zębatej w mechanizmie 
zębatkowym. W wyniku obrotu korby następuje odwijanie się 
folii z wózka (3) i owijanie jej wokół np. palety z towarem (5). 
Ruch obrotowy ramienia uzyskuje się z motoreduktora umiesz
czonego we wnętrzu korpusu za pośrednictwem przekładni 
pasowej. Tak ukształtowana pakowarka korbowa jest wysoce 
wydajna, prosta w obsłudze i dogodna w transporcie oraz 
gwarantuje wysoką jakość pakowania. Ponadto po wyposaże
niu w/w wersji owijarek korbowych w automatyczne zespoły 
wiązania folii i zespoły najazdu palet uzyskamy bezobsługowe 
automaty do owijania folią rozciągliwą. 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106372 (22)97 0414 6(51) B65D 1/04 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
WASPOL Spółka z o.o. Zakład Pracy 
Chronionej, Przylep 

(72) Wasilewski Wojciech, Wiśniewski Witold 
(54) Butelka 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest butelka do pły

nów. Butelka w kształcie walca o równomiernych wgłębieniach 
(4) na ścianach bocznych ma czaszę (6) w kształcie wklęsłego 
stożka ściętego, która na całej powierzchni ma wypukłą fakturę, 
utworzoną przez rzędy przesuniętych względem siebie pięcio-
kątnych łusek (3), a ponad podstawą (1) znajduje się pas (2). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106373 (22) 97 04 14 6(51) B65D 1/04 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
WASPOL Sp.z o.o. Zakład Pracy 
Chronionej, Przylep 

(72) Wasilewski Wojciech, Wiśniewski Witold 
(54) Butelka 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest butelka do pły

nów. Butelka w kształcie walca o równomiernych wgłębieniach 
(4) na ścianach bocznych ma czaszę (6) w kształcie wypukłego 
stożka ściętego, która na całej powierzchni ma wypukłą fakturę, 
utworzoną przez rzędy przesuniętych względem siebie pięcio-
kątnych łusek (3), a ponad podstawą (1) znajduje się pas (2). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106427 (22)97 0422 6(51) B65D 5/26 
(75) Kubiak Wojciech, Poznań; Patkowski 

Zygmunt, Poznań; Przychodzki Stanisław, 
Poznań 

(54) Pudełko 
(57) Pudełko posiada pole podstawy (1), ścianki boczne (2) 

i (3), ściankę przednią (4) i ściankę tylną (5) oraz pole (6) wraz 
z zakładką (7), stanowiące przykrycie pudełka. Ścianki boczne 
(2) i (3) posiadają wypustki (8) z odpowiednio ukształtowanymi 
krawędziami (9), bigowane krawędzie oraz ułożone pod kątem, 
częściowo bigowane i częściowo perforowane linie (10) i wycię
cia (11). Ścianka przednia (4) i ścianka tylna (5) posiadają 
elementy usztywniające (12) i (14), korzystnie uformowane w 
kształcie trójkąta. Krawędź (17) łącząca pole (6) z zakładką (7) 
jest częściowo bigowana, a na jej końcach znajdują się nacięcia 
(18). 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 106380 (22)97 0415 6(51) B65D 85/72 
(71) SUPERFOS PACKAGING Sp. z o-o., 

Szpetal Górny 
(72) Marciniak Marek 
(54) Pojemnik z pokrywą 
(57) Pojemnik z pokrywą, który przy górnej krawędzi bocznej 

jest zaopatrzony w pionowy pierścień połączony ze ścianą 
pojemnika kołnierzem, z którym kontaktuje się pokrywa otacza
jąca swoim wyprofilowaniem krawędź pojemnika charakteryzu
je się tym, że pionowy pierścień (13) połączony jest ukośnym 
kołnierzem (9) z odcinkiem stożkowym (10) ściany pojemnika 
(14), o rozwarciu większym niż niższa część ściany pojemnika 
(14), przechodzącym w pionowy pierścień krawędziowy (11), 
który owinięty jest wywinięciem pokrywy składającym się z 
pierścienia pokrywy (4), części grzbietowej (5) i pierścienia 
zewnętrznego (6) przechodzącego w pierścień zaokrąglony (6) 

, zakończony pionowym wypustem (8), spoczywającym na ukoś
nym kołnierzu (9), stanowiąc przedłużenie pierścienia (13), przy 
czym w pierścieniu (13) wykonane są wgłębienia (20) nie kon
taktujące się z wypustem (8), a dno pojemnika uf ormowane jest 
z koła środkowego (15), dwóch pierścieni zewnętrznych (18,19) 
oraz z między wspomnianym kołem (15) i wspomnianymi pier
ścieniami (18) i (19) położonych połączonych pierścieni (16,17) 
położonych między wspomnianym kołem (15) i wspomnianym 
pierścieniami (18,19). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106392 (22)97 0417 6(51) B66D 3/18 
(75) Szołtysek Alojzy, Gierałtowice 
(54) Kopalniany kołowrót elektryczny 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji do

datkowego układu hamującego do kopalnianego kołowrotu ele
ktrycznego. Urządzenie hamujące jest umieszczone pomiędzy 
silnikiem napędowym (1), a kołnierzem pokrywy (2) przekładni 
(3) i jest konstrukcji skrzynkowej, w której znajduje się układ 
dwóch szczęk hamujących wprawianych w działanie przez pio
nowy luzownik elektryczny. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

Ul(21) 106440 (22)9704 24 6(51) C03B 3/00 
(71) Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO Spółka 

Akcyjna, Krosno 
(72) Findysz Kazimierz 
(54) Urządzenie do zanurzania form 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 

zanurzania form w płynie chłodzącym podczas formowania 
wyrobów szklanych, szczególnie form jednoczęściowych, nie 
dzielonych. Urządzenie charakteryzuje się tym, że posiada 
umieszczone w zbiorniku (1) dwie płyty podformowe, osadzone 
w mechanizmie dźwigniowym, układ regulacji głębokości zanu
rzenia płyt podformowych i zespół przepłukiwania, przy czym 
mechanizm dźwigniowy ma wsporniki (3) przymocowane do 
płyt podformowych, sworznie (40, dźwignie dwuramienne w 
postaci dźwigni napędowej połączonej z napędzaną osią i 
dźwigni prowadzącej równoległej do dźwigni napędowej połą
czonej obrotowo z podporą (8) w kształcie litery C, osadzoną 
obrotowo w ściankach i wyprowadzoną z jednej strony na zew
nątrz zbiornika (1) napędzaną oś z dźwignią (9) dwuramienną, 

do której zjednej strony przymocowane jesttłoczysko siłownika, 
a drugi koniec styka się ze zderzakami. 

(1 zastrzeżenie) 
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DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

Ul(21) 106395 (22) 97 04 17 6(51) D03D 27/00 
(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź 
(72) Jędrzejewski Włodzimierz, Świderski 

Tadeusz, Woźniak Mirosław, Piotrowski Jan 
(54) Geowłóknina 
(57) Geowłóknina, utworzona z pokładu runowego i pod

kładki poprzez igłowanie, charakteryzuje się tym, że ma trzy 
warstwy strukturalne, z których pierwszą warstwą (1) jest pokład 
runowy z włókien poliestrowych lub ich mieszanek z włóknami 
polipropylenowymi, drugą, środkową (2), warstwa powstała w 
wyniku wigłowania części pokładu runowego w podkładkę przę-
dzinową z przędz poliestrowych oraz trzecią warstwę (3) stano

wią włókna z pokładu runowego przeniesione w wyniku igłowa
nia. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

Ul(21) 106377 (22)97 04 15 6(51) E01D 19/06 
(71) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 

Spółka Akcyjna-Holding, Katowice 
(72) Binder Jerzy, Kaczmarek Jan, Klowan Janusz 
(54) Półfabrykat do wytwarzania skrajnych listew 

dylatacyjnych 
(57) Półfabrykat ma kształt zbliżony do kątownika z do

datkową półką (1). Pierwszy bok (2) na brzegu, od strony 
wewnętrznej, ma ścięcie (4), przystosowane do przyspawania 
prostokątnego pręta (7) dla utworzenia gniazda (6) do osadzania 
uszczelki. Również na brzegu drugiego boku (3) są ścięcia (5), 
ułatwiające przyspawanie do urządzenia dylatacyjnego. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106378 (22) 97 04 15 6(51) E01D 19/06 
(71) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 

Spółka Akcyjna-Holding, Katowice 
(72) Binder Jerzy, Kaczmarek Jan, Klowan Janusz 

(54) Półfabrykat do wytwarzania środkowych 
listew dylatacyjnych 

(57) Półfabrykat ma kształt, zbliżony do dwuteownika z węż
szą półką dodatkową (1). Półka górna na brzegach, od strony 
dolnej, ma ścięcia (6), przystosowane do przyspawania prosto
kątnego pręta (8) dla utworzenia gniazda (7) do osadzania 
uszczelki. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 108112 (22) 98 05 09 6(51) E03B 7/09 
F16K 3/30 

(75) Szymański Paweł, Gniezno; Szymański 
Tomasz, Gniezno; Pluciński Przemysław, 
Gniezno; Szalaty Ryszard, Gniezno 

(54) Korpus zasuwy 
(57) Korpus zasuwy wyposażony w kołnierz (2) z otworami 

(3), służący do zamocowania korpusu pokrywy zasuwy wraz z 
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wrzecionem zasuwy, charakteryzuje się tym, że parę naprzeciw
ległych zakończeń korpusu (1) zasuwy z jednej strony stanowi 
króciec bosy (4), a z drugiej strony króciec kielichowy (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 108113 (22)98 05 09 6(51) E03B 7/09 
F16L 41/02 

(75) Szymański Paweł, Gniezno; Szymański 
Tomasz, Gniezno; Pluciński Przemysław, 
Gniezno; Szalaty Ryszard, Gniezno 

(54) Trójnik 
(57) Trójnik wyposażony jest w parę naprzeciwległe i współ

osiowo usytuowanych zakończeń trójnika, stanowiących z jed
nej strony króciec kielichowy (1), a z drugiej strony króciec bosy 
(2). Pozostałe trzecie, boczne i prostopadle usytuowane, zakoń
czenie trójnika stanowi króciec kielichowy (3). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 108114 (22) 98 05 09 6(51) E03B 7/09 
F16L 41/02 

(75) Szymański Paweł, Gniezno; Szymański 
Tomasz, Gniezno; Pluciński Przemysław, 
Gniezno; Szalaty Ryszard, Gniezno 

(54) Trójnik 
(57) Trójnik wyposażony jest w parę naprzeciwległe i współ

osiowo usytuowanych zakończeń trójnika, stanowiących z jed
nej strony króciec kielichowy (1), a z drugiej strony króciec bosy 
(2). Pozostałe trzecie, boczne i prostopadle usytuowane, zakoń
czenie trójnika stanowi króciec bosy (3). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106391 (22)97 04 18 6(51) E03D 9/08 
E03C 1/20 

(75) Waszuk Stanisław, Warszawa 
(54) Miska ustępowa z przyrządem, spełniająca 

funkcje bidetu 
(57) Miska ustępowa z układem spłukującym jest wyposażo

na w przyrząd, który składa się z dyszy (1 ) osadzonej na kulistym 
zakończeniu tulejki (2), połączonej z baterią (5) poprzez rurkę 
(3) i króciec (4). Podstawa przyrządu jest zamocowana do miski 
ustępowej przy pomocy dwóch śrób, których łby są umieszczo
ne w zagłębieniach podstawy (11), a części walcowe śrub prze
chodzą przez otwory w misce ustępowej. Deska ustępowa i 
pokrywa połączone są z podstawą (6) przy pomocy zawiasów. 
Bateria (5) jest połączona z siecią, zasilającą w wodę gorącą i 
zimną. Regulacja zaworami dopływu wody przy pomocy 
dźwigni powoduje wypływ strumienia wody z dyszy o wymaga
nej temperaturze i natężeniu, umożliwiając wykonanie zabie
gów higienicznych. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106432 (22)97 04 24 6(51) E04C 5/04 
(75) Kraterski Jerzy, Warszawa 
(54) Zbrojenie płyty stropowej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zbrojenie prefa

brykowanej płyty stropowej, stanowiące element nośny stropów 
płytowo - żebrowych o zmiennej długości podłużnych prętów 
zbrojenia płyty. Na płaskiej siatce zbrojenia są umiejscowione 
kratownice przestrzenne, stanowiące zbrojenie żebra płyty stro
powej. Dolne pręty (4 i 5) kratownicy są połączone z poprzeczny
mi prętami (1) płaskiej siatki zbrojenia. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 106389 (22) 97 04 18 6(51) E04F 11/16 
(75) Świąć Zygmunt, Częstochowa; Świąć Artur, 

Częstochowa 
(54) Narożnik schodowy 
(57) Narożnik schodowy, wykonany z metalowej listwy, two

rzącej powierzchnię antyślizgową z podłużnymi wgłębieniami 
oraz stopkę mocującą o ażurowej powierzchni, charakteryzuje 
się tym, że w przekroju poprzecznym posiada kształt zetownika, 
w którym antyśiizgową powierzchnia (1) zagięta jest z jednej 
strony w dół, tworząc maskujący, haczykowaty nawis (2), a z 
drugiej strony jest nieco wysunięta w stosunku do prostopadłe
go do niej mocującego ramienia (3) i tworzy niewielki występ 
(4). Ramię (3), które wyprowadzone jest z wewnętrznej strony 
powierzchni (1), jest w dolnej części wygięte na zewnątrz pod 
kątem 90°, tworząc mocującą stopkę (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 106426 (22) 97 04 22 6(51) E04F 17/02 
(75) Graniczka Janusz, Mielec; Bartnik Wiesław, 

Staniątki 
(54) Kolano przestawne, zwłaszcza do instalacji 

kominowych 
(57) Kolano przestawne, zwłaszcza do instalacji komino

wych, składa się z rurowych segmentów (1, 2, 3), połączonych 
ze sobą rozłącznie dwoma profilowymi opaskami (4), wyposa
żonymi w zamki zaciskowe (5). Zewnętrzne, rurowe segmenty 
(1,3) mają usytuowane na skośnych czołach, kielichowo wywi
nięte kołnierze ściśle przylegające do takich samych kielichowo 
wywiniętych kołnierzy obu końców środkowego, rurowego seg
mentu (2). -

Ul(21) 106388 (22)97 0418 6(51) E04F 19/02 
(75) Świąć Zygmunt, Częstochowa; Świąć Artur, 

Częstochowa 
(54) Narożnik wewnętrzny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest narożnik wewnę

trzny, znajdujący zastosowanie w budownictwie przy układaniu 

i zabezpieczaniu naroży łączonych powierzchni kamiennych, 
płytek ceramicznych, glazury lub terakoty. Wykonany jest on w 
postaci listwy o wyprofilowanej łukowo powierzchni zewnętrznej 
oraz korytkowym kształcie powierzchni wewnętrznej, przy czym 
z wewnętrznej powierzchni posiada wyprowadzone proste, 
mocujące ramię (3) zakończone kotwiczką (4). Prosty kształt 
ramienia (3) oraz strzelisty kształt kotwiczki (4) ułatwiają wpro
wadzenie narożnika w zabezpieczane podłoże, a po wprowa
dzeniu klinują go zapewniając trwałe osadzenie i prawidłowe 
przyleganie. Ponadto prosty kształt mocującego ramienia (3) 
decyduje o uniwersalności rozwiązania. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106438 (22)9704 24 6(51) E04F 19/08 
(75) Czarnocki Zbigniew, Kraków 
(54) Drzwiczki do zakrywania otworów w 

powierzchniach ściennych, zwłaszcza 
pokrytych płytkami ceramicznymi 

(57) Drzwiczki składają się z prostokątnej ramki (1), w której 
w części poziomej, górnej i dolnej, znajduje się otwór (2) z 
pionowo umieszczonym w nim prętem (3), na który nałożona 
jest pokrywa (4) z ryglem (5). Górna i dolna część pokrywy (4) 
wygięta jest do wewnątrz pod kątem prostym i w tych odgiętych 
częściach w odległości m jest otwór (6), przez który przechodzi 
pręt (3). Pokrywa (4) oddzielona jest od ramki (1) tulejkami 
dystansowymi, założonymi na pręt (3) pomiędzy ramkę (1), a 
pokrywę (4). Otwór (2), stanowiący oś obrotu pręta (3), jest 
umiejscowiony na poziomej części ramki (1) w odległości n od 
pionowej części ramki (1). Na poziomych częściach ramki (1) 
znajdują się również po 2 otwory (7) do zamocowania w murze, 
zaś w części pionowej ramki (1), bardziej odległej od osi obrotu, 
jest zamocowany zamek magnetyczny (8). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106420 (22) 97 04 22 6(51) E04F 21/06 
(75) Kiryczuk Emil, Kędzierzyn-Koźle 
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(54) Szablon tynkarski 
(57) Szablon tynkarski, zwłaszcza do wygładzania tynków 

przy ościeżnicach drzwi lub okien, posiada płytę (1) w kształcie 
trapezu z rowkami (4), w których umocowane są śrubami (5), 
przesuwnie i rozłącznie, prowadnice (2, 3). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106413 (22) 97 04 21 6(51) E06B 1/70 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
S.A., Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Duda 
Teresa 

(54) Listwa przymykowa do ościeżnicy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa przymyko

wa do ościeżnicy z aluminiowych kształtowników. 
Listwa przymykowa do ościeżnicy składa się ze ścianki 

(1) ze zgrubieniem (2) w części środkowej od góry, na której 
powierzchni górnej (3), pionowo do niej, osadzono ściankę (4). 
Krawędź ścianki (1) ma występ (5), skierowany w dół i tworzący 
z nią kąt prosty. Krawędź ścianki (1) połączona jest niesymetry
cznie ze ścianką (6), usytuowaną do niej pod kątem prostym i 
tworzącą z nią literę T. Dłuższa część tej ścianki (6) łączy się ze 
ścianką (7), usytuowaną do niej pod kątem prostym i tworzącą 
z nią literę T. Krawędź ścianki ma występ (8), zukosowany od 
zewnątrz, tworzący z nią kąt prosty. Krawędź ścianki ma występ 
(9), tworzący z nią kąt prosty. Na zewnętrznej powierzchni 
występu (9) jest dodatkowy występ (10). Wszystkie elementy 
listwy przymykowej tworzą monolit. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106414 (22) 97 04 21 6(51) E06B 1/70 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
S.A, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Duda 
Teresa 

(54) Listwa przymykowa do progu 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa przymyko

wa do progu, przeznaczona dla progu z aluminiowych kształ
towników. 

Listwę przymykowa do progu stanowi kształtownik, 
składający się z części w kształcie litery C (1), której dolne ramię 
(2) przedłużone jest wybraniem (3) w kształcie litery C i dalej 
ścianką (4) o grubszym przekroju, przedłużoną ścianką (5) 
cieńszą, na krawędzi której są kolejno połączone ze sobą ścian
ka (6), ścianka (7) i ścianka (8) tej samej grubości, usytuowane 
każda do poprzedniej pod kątem prostym, a na ściance (8) od 
strony wewnętrznej są dwa występy kątowe (9), z mniejszymi 
ramionami (10) skierowanymi do siebie i wszystkie elementy 
listwy przymykowej stanowią monolit 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106410 (22)97 04 21 6(51) E06B 3/54 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
S.A, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Chwastek 
Janusz 

(54) Podkładka pod szybę 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podkładka pod 

szybę, przeznaczona dla aluminiowych konstrukcji budowla
nych szklonych szybą zespoloną. 

Podkładkę pod szybę stanowi kształtka mająca płytę 
górną (1) w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąt
nej, na której powierzchni dolnej (2) bliżej krawędzi (3) jest 
prostokątny występ (4), zaś przy pocienionej przeciwległej czę
ści płyty (5) jest występ schodkowy (6), a przy dłuższej krawędzi 
płyty górnej (1) osadzono symetrycznie do osi poprzecznej 
kształtki dwa skrzydełka, których część usytuowana jest do 
płyty górnej (1) pod kątem ostrym, a pozostała część równolegle 
do płyty górnej (1), zaś na górnej powierzchni płyty górnej (1) 
jest rozmieszczone symetrycznie parami sześć karbów (8), two
rzących z osią płyty górnej (1) kąt ostry, przy czym wszystkie 
elementy podkładki tworzą monolit. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 106408 (22) 97 04 19 6(51) E21C 35/19 
(75) Wasyteczko Zenon, Katowice 
(54) Zawleczka noża górniczego 
(57) Zawleczka przeznaczona jest do zabezpieczania przed 

wypadaniem z uchwytu noża urabiającego kombajnu górnicze
go. Zawleczka wykonana jest z drutu okrągłego i charakteryzuje 
się tym, że posiada dwa ramiona połączone oczkiem kolistym. 
Ramię (1) przeznaczone jest do umieszczania w otworze (12) 
chwytu noża (10), a ramię (2) do objęcia tylnej części chwytu 
noża, tzw. stopki (11). Ramię (1 ) jest łukowo wygięte w kierunku 
ramienia (2) w taki sposób, aby jego wkładanie do otworu (12) 
wymagało pokonania sprężystości materiału. Końce obydwu ra
mion zawleczki są ścięte, tworząc skośne powierzchnie (16) i (17). 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106402 (22)970418 6(51) E21D 11/22 
(75) Barecki Zbigniew, Zabrze; Gruszczyński 

Stanisław, Zabrze 
(54) Łącznik podciągów 
(57) Łącznik charakteryzuje się tym, że składa się z podsta

wy (2), dostosowanej swoim kształtem do profilu podciągu (1), 
przy czym podstawa (2) łącznika ma od góry dwie krańcowe 
obejmy (3) i jedną środkową obejmę (4), które to obejmy (3, 4) 
połączone są z podstawą (2) łącznika w sposób trwały lub 
rozłączny, a środkowa obejma (4) usytuowana jest w miejscu 
styku czołowego podciągów (1), zaś w podstawie (2) łącznik ma 
dwie pary przelotowych otworów (5), a każdy z odciągów (1) ma 
przy swoim końcu rowek na klin (7). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106382 (22)97 04 15 6(51) E21D 17/00 
(75) Barecki Zbigniew, Zabrze; Gruszczyński 

Stanisław, Zabrze 
(54) Element pośredni obudowy górniczej 
(57) Wzór użytkowy stanowi blacha (1) o kształcie przysto

sowanym do kształtu głowicy stojaka podporowego, z wygięty
mi lub przyspawanymi ogranicznikami (2), przylegającymi i 
przystosowanymi do stropnicy danego profilu, na przykład stro
pnicy o kształcie V. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106401 (22) 97 04 18 6(51) E21D 17/00 
(75) Barecki Zbigniew, Zabrze; Gruszczyński 

Stanisław, Zabrze 
(54) Element pośredni obudowy górniczej 
(57) Element pośredni obudowy górniczej, usytuowany 

pomiędzy podporowym stojakiem indywidualnym, a stropni
cą szynową, charakteryzuje się tym, że stanowi go blacha (1) o 
kształcie przystosowanym do kształtu głowicy indywidualnego 
stojaka podporowego z przyspawanymi objemkami (2), przy
legającymi i przystosowanymi do danej wielkości stropnicy 
szynowej. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 106441 (22) 97 04 25 6(51) E21D 21/02 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Nierobisz Andrzej, Zehnal Jerzy, Grim 

Arkadiusz 

(54) Kotew strunowa do badania rozwarstwienia 
skał 

(57) Kotew ma szczotkową głowicę, rozpieraną w otworze 
wiertniczym (1) oraz pomiarowe cięgno (7). Głowicę stanowią 
sprężynujące druty (2), zamocowane na różnych wysokościach 
wokół rdzenia (3), który jest wykonany z dwóch splecionych 
drutów (4), zabezpieczonych przed rozpieceniem się końcówką 
(5). W końcówce (5) jest wykonany otwór (6) do przewlekania 
pomiarowego cięgna (7), zabezpieczonego przed wypadnię
ciem nakrętką (8). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106404 (22)97 0418 6(51) F02N 11/00 
(71) Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej 

ELMOT S.A., Świdnica 
(72) Janus Witold 
(54) Wyłącznik elektromagnetyczny rozrusznika 

silnika spalinowego 
(57) Wyłącznik elektromagnetyczny rozrusznika silnika spa

linowego zawiera korpus z cewką, trzpień kompletny ze stykiem 
ruchomym i obsadę styków (4) ze śrubą kontaktową krótką (2), 
śrubą kontaktową długą (10) z podkładkami, nakrętkami i łącz
nikiem (7) oraz śrubę zatopioną (12) z łącznikiem zacisku (11). 
Wyłącznik charakteryzuje się tym, że łącznik zacisku (11) jest 
jednoczęściowy i wyposażony jest w ramię odsądzone z otwo
rem mocowania, ogranicznik wąski, ogranicznik szeroki oraz 
wygniot (14) z wycięciami (13). W wygniocie (14), wykonanym 
w kształcie koła, wykonany jest otwór przelotowy w przybliżeniu 
równy zewnętrzny średnicy gwintu śruby zatopionej (12) w 
obsadę styków (4). W stanie zmontowanym łącznik zacisku (11) 
przynitowany jest do obsady styków (4) otworem mocowania, a 
wygniot (14) obciśnięty jest na gwincie śruby zatopionej (12). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106381 (22) 97 04 15 6(51) F16K 3/06 
(71) Zakłady Mechaniczne Przemysłu 

Papierniczego ZAMPAP, Krapkowice 
(72) Czok Stefan, Michna Jan, Stanik Werner 

(54) Zasuwa odcinająca, płytowa 
(57) Wzór użytkowy umożliwia zaoszczędzenie materiału na 

wykonanie tej zasuwy poprzez zmniejszenie ilości sworzni, mo
cujących płytę oraz krótsze wrzeciono. 

Zasuwa odcinająca, płytowa, utworzona z korpusu dzie
lonego, monolitycznego z płytą zasuwy, mocowaną do wrzecio
na, które jest elementem obrotowym, przesuwnym z jednym 
końcem połączonym za pomocą dwóch sworzni z płytą odcina
jącą, a drugi koniec wrzeciona wystaje ponad koło ręczne albo 
koło łańcuchowe i zakończony jest nakrętką z podkładką, osa
dzoną na kole ręcznym albo kole łańcuchowym charakteryzuje 
się tym, że wrzeciono (1) posiada jeden sworzeń (2), łączący go 
z płytą zasuwy (3), a koło ręczne albołańcuchowe (4) mocowane 
jest do obrotowej tulei (5) za pomocą wkrętu (6), przy czym 
wrzeciono (1) przy zamkniętej zasuwie wypełnia wnętrze tulei 
(5) na co najmniej 1/3 jej wysokości. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 
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Ul(21) 106433 (22) 97 04 23 6(51) F16K 5/06 
(71) Fabryka Armatury Przemysłowej 

ZETKAMA S. A, Kłodzko 
(72) Gołąbek Franciszek, Tarnawski Wiesław, 

Lisowski Andrzej, Sikora Stefan, 
Mazurkiewicz Wojciech, Kręcielewska Ewa 

(54) Zawór kulowy regulacyjny 
(57) Zawór kulowy regulacyjny zaopatrzony w kulę (4) 

współpracującą z parą pierścieni (3) oraz trzpień (6) uszczelnio
ny w korpusie (1), posiada obrotowy suwak (16) prowadzony w 
tulei (18) osadoznej w korpusie po przeciwnej stronie głównej 
osi (14) zaworu w stosunku do położenia trzpienia (6). Tuleja 
(18) kołnierzem (25) umieszczona jest w wycięciu (26) korpusu 
i do niego mocowana, zaś w części zewnętrznej posiada ramię, 
na którym podcięcia uwidaczniają otwory (32) przez które widać 
położenie zakończenia suwaka (16). Zakończenie posiada na 
cylindrycznej części wykonaną na obwodzie rysę widoczną w 
otworze (32) ramienia tulei. Na powierzchniach podcięcia nanie
siona jest skala (28), zaś na ramię tulei nałożona jest zabezpie
czająca osłona. Zawór pozwala zachować założoną wielkość 
dławienia po każdym jego zamknięciu. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul (21) 106416 (22)9704 21 6(51) F16K 5/12 
(75) Szupryczyński Marek, Sopot 
(54) Wysokociśnieniowy łącznik trójdrożny 
(57) Rozwiązanie łącznika ulepsza proces odpowietrzenia i 

konstrukcję uszczelnienia. W tym celu wygięty segment przewo
du (7) odpowietrzającego usytuowano powyżej dna trzonu (4) 
manomeru i wylot skierowano w dół, a centryczne rowki (2, 5) 
zmniejszają bezpośrednie parcie hydrostatyczne na uszczelki 
(3), poprawiając szczelność połączenia. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 108034 (22)9804 22 6(51) F17D 3/01 
(31)97 U161 (32)97 04 22 (33) SK 
(71) Slovensky plynarensky priemysel šp., 

Bratislava, SK 
(72) Nemeth Marek, Hudák Gabriel, Seman 

Imrich, Balko Milan 
(54) Przyłącze gazu z regulatorem ciśnienia, 

licznikiem gazu i z łączem gazowym z 
tworzywa sztucznego 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyłącze gazu z 
regulatorem cśnienia, licznikiem gazu i z łączem gazowym z 
tworzywa sztucznego w części naziemnej, przeznaczone zwła
szcza do ogrodów przed domami jednorodzinnymi. Przyłącze 
składa się z rury podporowej (1), zamocowanej na podstawie 
(2), do której zamocowana jest rura zabezpieczająca (3), nad 
którą umocowany jest uchwyt (4) i przelotowy łącznik, zamknię
cia, którego wylot jest dostosowany do połączenia z wlotem w 
kształcie tulei regulatora i uchwytu (4), do którego przymocowa
ne jest zarówno zamknięcie (8), którego wlot w kształcie tulei 
połączony jest z wylotem z regulatora, jak i wylot zamknięcia, 
który przystosowany jest do połączenia z wlotem w kształcie 
tulei do licznika gazowego oraz wlotu rury gazowej (9), będącej 
fragmentem instalacji budynku. 

(7 zastrzeżeń) 

Ul(21) 106397 (22)97 0418 6(51) F21L 19/00 
F21S 13/00 

(75) Smyk Marek, Krosno; Garbień Stanisław, Gaj 
(54) Żarnik lampki na paliwo płynne 
(57) Żarnik lampki na paliwo płynne ma tulejkę, połączoną z 

pokrywką i sprężyną, z końcami odgiętymi pod kątem (a) do osi 
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tulejki. Pokrywka ma otwory (10), stanowiące osiowe przedłuże
nie wycięć (11). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106411 (22)97 04 21 6(51) F23D 23/00 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
S.A, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Ruśniok 
Dariusz 

(54) Kształtownik przekładki termicznej z 
występem 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kształtownik 
przekładki termicznej z występem, przeznaczony zwłaszcza 
do tworzenia między elementami aluminowych konstrukcji ko
mór termicznych. Kształtownik przekładki termicznej składa się 
z części w kształcie litery C, na której końcach krótszych ramion 
(1), równolegle do dłuższej ścianki (2) kształtownika, osadzono 
dwa trójkątne występy (3), skierowane na zewnątrz dłuższymi 
podstawami (4), a na powierzchni zewnętrznej (5) dłuższego 
boku (2) części w kształcie litery C, poza jego osią, osadzono 
występ kątowy (6). Wszystkie elementy kształtownika tworzą 
monolit 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106367 (22)9704 14 6(51) F24C 15/34 
(75) Laszczak Władysław, Dobczyce; Laszczak 

Krystyna, Dobczyce; Laszczak Artur, 
Dobczyce 

(54) Uszczelka drzwi piekarnika 
(57) Uszczelka charakteryzuje się tym, że składa się z pod

stawy dolnej, zaopatrzonej w dwie wargi (1,1'), utworzone przez 
wybranie (2) w kształcie trójkąta równoramiennego, przeciwle
głych ścian bocznych (3, 3'), lekko zbieżnych ku górze, skoś
nych ścian bocnych (4, 4'), tworzących między sobą kąt 

rozwarty, wąskich boków (5, 5') oraz podstawy górnej z wybra-
niami (6) w kształcie trójkątów dowolnych na całej szerokości. 

Ul(21) 106368 (22) 97 04 14 6(51) F24C15/34 
(75) Laszczak Władysław, Dobczyce; Laszczak 

Krystyna, Dobczyce; Laszczak Artur, 
Dobczyce 

(54) Uszczelka drzwi piekarnika 
(57) Uszczelka charakteryzuje się tym, że składa się z pod

stawy dolnej, zaopatrzonej w dwie wargi (1,1 '), utworzone przez 
wybranie (2) o kształcie trójkąta równoramiennego, przeciwle
głych ścian bocznych, pionowych (3, 3'), przechodzących w 
ściany boczne, wklęsłe (4,4') i powierzchni górnej, wypukłej (5) 
o wysokiej gładkości. Wszystkie naroża uszczelki są lekko za
okrąglone. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106369 (22)970414 6(51) F24C 15/34 
(75) Laszczak Władysław, Dobczyce; Laszczak 

Krystyna, Dobczyce; Laszczak Artur, 
Dobczyce 

(54) Uszczelka drzwi piekarnika 
(57) Uszczelka charakteryzuje się tym, że w przekroju po

przecznym ma kształt sześciokąta, którego podstawa dolna (1) 
i podstawa górna (4) są równoległe, przeciwległe boki (2, Z') są 
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prostopadłe do podstawy dolnej (1), a pozostałe boki (3, 3') są 
skośne i tworzą między sobą kąt równy 90°. Podstawa górna (4) 
w części środkowej jest wypukła, a krawędzie (6, 6') są lekko 
zaokrąglone. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106421 (22) 97 04 22 6(51) F24C 15/34 
(75) Laszczak Władysław, Dobczyce; Laszczak 

Krystyna, Dobczyce; Laszczak Artur, 
Dobczyce 

(54) Uszczelka drzwi piekarnika 
(57) Uszczelka charakteryzuje się tym, że podstawa (1) w 

uskoku trapezowym (5) ma nacięcie o kącie =60° oraz posiada 
wgłębienie (6) o zarysie łukowym, zaś powierzchnia boczna 
prawa (3) ma wypukłość (10) o zarysie łukowym, natomiast 
metalowy element zaczepowy ma odgięte dwa haczyki, rozsta
wione na obwodzie, o kąt =56°. Uszczelka znajduje zastosowa
nie do uszczelniania drzwi piekarnika. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106412 (22)97 04 21 6(51) F25D 23/00 
(71) Zakłady Elementów Wyposażenia 

Budownictwa METALPLAST-BIELSKO 
S.A, Bielsko-Biała 

(72) Nycz Czesław, Maślanka Tadeusz, Ruśniok 
Dariusz 

(54) Kształtownik przekładki termicznej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kształtownik prze

kładki termicznej, przeznaczony zwłaszcza do tworzenia między 
elementami aluminiowych konstrukcji komór termicznych. 

Kształtownik przekładki termicznej składa się z części w 
kształcie litery C, na której końcach krótszych ramion (1), rów
nolegle do dłuższej ścianki (2) kształtownika, osadzono dwa 
trójkątne występy (3), skierowane na zewnątrz dłuższymi pod
stawami (4), äwszystkie elementy kształtownika tworzą monolit. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106376 (22) 97 04 14 6(51) F28D 1/047 
(75) Zemanek Zbigniew, Kraków 
(54) Konwekcyjny grzejnik centralnego 

ogrzewania 
(57) Grzejnik ma zespół grzejny, złożony z rur (1) grzew

czych, na których osadzone są blaszane żebra (2) (lamele) 
prostopadle do osi podłużnej rur (1), umieszczony wewnątrz 
blaszanej obudowy. Rury grzewcze (1) usytuowane są w kilku 
płaszczyznach pionowych i kilku płaszczyznach poziomych, a 
w części wlotowej i wylotowej połączone są ze wspólnymi ele
mentami przyłączeniowymi (3). Zespół grzejny zamocowany 
jest do ścian bocznych (4) obudowy za pośrednictwem kabłą-
ków, do których zamocowana jest część rur (1) grzewczych. 
Ściany przednia (8) i tylna (9) obudowy grzejnika mają w dolnej 
części profilowe listwy usztywniające (10). Obudowa grzejnika 
ma pokrywę (11) w postaci kraty, zamocowaną do ścian obudo
wy przy pomocy listew mocujących (12). 

(4 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106428 (22)97 04 22 6(51) F42C 1/04 
(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, 

Zielonka 
(72) Kostrow Ryszard, Kupidura Zbigniew, 

Legieć Józef 
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(54) Piezoelektryczny zapalnik uderzeniowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest piezoelektryczny 

zapalnik uderzeniowy z samolikwidatorem (9) stosowany w 
pociskach moździerzowych. 

Zapalnik składa się z zespołu przetworników pie
zoelektrycznych oraz dennej części zawierającej mecha
nizm bezwładnościowego uzbrajania i zespół pirotechniczny. 
Mechanizm bezwładnościowego uzbrajania i zespół pirotechni
czny usytuowane są w obudowie (3). Mechanizm bezwładno
ściowego uzbrajania składa się z bezwładnika (4) podpartego 
sprężyną i prowadzonego suwliwie na prowadnicy. Zespół piro
techniczny zawiera iglicę (5), nakłuciową spłonkę zapalającą (6) 
i rygle, które utrzymują w stanie zabezpieczonym suwak (7) 
zawierający detonującą spłonkę elektro-iskrową (8). Ponadto w 
skład zespołu pirotechnicznego wchodzi pirotechniczny samo-
llkwidator (9), ładunek przekazujący (10) oraz pobudzacz (11). 
W stanie zabezpieczonym (zapalnik nieuzbrojony) detonująca 
spłonka elektro-iskrowa (8) jest odsunięta od ładunku przekazu
jącego (10), co uniemożliwia przekazanie energii detonacji od 
spłonki elektro-iskrowej (8) do ładunku przekazującego (10), a 
tym samym zainicjowanie działania zapalnika. Samolikwidator 
(9) składa się ze ścieżki pirotechnicznej zaprasowanej w dwóch 
pierścieniach oraz płomieniowej spłonki detonującej. 

W chwili wystrzału, bezwładnik (4) osiada i odblokowuje 
iglicę (5), która nakłuwa spłonkę zapalającą (6), a ta zapala rygle 
pirotechniczne suwaka (7) oraz pirotechniczny samolikwidator 
(9). Równocześnie, gdy na pocisk działają siły bezwładności, 
rygiel mechaniczny w zespole pirotechnicznym odblokowuje 
suwak (7). Po wypaleniu się drugiego rygla pirotechnicznego w 
zespole pirotechnicznym, następuje przesunięcie suwaka (7) 

pod ładunek przekazujący (10). W położeniu tym, detonująca 
spłonka elektro-iskrowa (8) znajduje siew osi ładunku przekazu
jącego (10). Wtedy zapalnik jest uzbrojony. W pocisku porusza
jącym się na torze lotu spala się ścieżka pirotechniczna 
samolikwidatora (9). Zainicjowanie działania pobudzacza (11) 
może nastąpić od podania impulsu wysokonapięciowego z 
zespołu przetworników piezoelektrycznych na denną część za
palnika w chwili uderzenia pocisku w cel (przeszkodę) albo od 
płomieniowej spłonki detonującej po zakończeniu się palenia 
ścieżki pirotechnicznej samolikwidatora (9), gdy wcześniej nie 
nastąpiło podanie impulsu wysokonapięciowego. Detonujący 
pobudzacz (11 ) powoduje wybuch ładunku kumulacyjnego gło
wicy pocisku, który niszczy cel (przeszkodę). 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

Ul(21) 106393 (22) 97 04 17 6(51) G01L 5/28 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

FUDIM-POLMO, Poznań 
(72) Kazimierczak Jan 
(54) Nakładka do sprawdzania hamulców 

motocykli na urządzeniu rolkowym 
(57) Nakładka charakteryzuje się tym, że ma postać płyty (1), 

wyposażonej w prostokątny otwór (2), którego tylna część za
opatrzona jest w oporową rolkę (3), zamocowaną w bocznych 
prowadnicach (4) trapezowego podjazdu (5). Pod przednią 
częścią nakładki zamocowany jest profilowany zaczep, a pod 
jej tylną częścią przytwierdzone są zaporowe kołki. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106383 (22) 97 04 17 6(51) G06F15/00 
(75) Szymczak Rafal, Kraśnik 
(54) Komputer walizkowy 
(57) Wzór użytkowy stanowi komputer walizkowy zaopatrzo

ny w uchwyt do przenoszenia. Elementy elektroniczne odpowia
dają standardowi przyjętemu w stacjonarnych komputerach 
biurkowych. Konstrukcja może być przenoszona przy zamknię
tej pokrywie (8) klawiatury (9) będącej wyświetlaczem ciekłokry
stalicznym. Energia elektryczna pobierana jest poprzez zasilacz 
(2) z sieci elektrycznej. W tylnej części mieści się płyta główna 
(3) z procesorem (6), pamięcią operacyjną (5) i kartami rozsze
rzającymi (4). W zatokach (7) mocowane są urządzenia pamięci 
masowej. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 106422 (22) 97 04 21 6(51) G06G 1/08 
G09B 19/02 

(75) Szymański Józef, Rybnik; Bierzoński 
Andrzej, Rybnik 

(54) Obrotowa tabliczka mnożenia 
(57) Obrotowa tabliczka mnożenia składa się z tarczy pod

stawowej (1) podzielonej na 10 równych odcinków (2) oznaczo
nych liczbami od 1 do 10. Kierunek rozmieszczenia cyfr jest 
dowolny, natomiast kierunek wzrostu cyfr dla tarczy (1) jest 
odwrotny do kierunku wzrostu cyfr tarczy (4). Druga tarcza 
obrotowa (4) osadzona jest na osi (9) tarczy (1). Obrotowa tarcza 
(4) podzielona jest również na 10 równych pól pionowych po
czynając od zewnętrznej krawędzi do osi tarczy. Na tarczy tej są 
okręgi (6) tworzące pola (5), a na przecięciach liniami pionowy
mi znajdują się okienka (7) w tarczy (4), w których pokazuje się 
wyniki mnożonych liczb. Wystające elementy (8) służą do obra
cania tarczy (4). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106398 (22) 97 04 18 6(51) G07B 3/04 
(71) BANPOL S.A., Warszawa 
(72) Syguła Danuta 
(54) Urządzenie wydające dla produktów, 

ułożonych w stosy 
(57) Urządzenie wydające charakteryzuje się tym, że w we

wnętrznej przestrzeni zasobnika (1) znajduje się przenośnik (2), 
na którego powierzchni transportowej taśmy ułożone są w stos 
produkty (4), dociskane od góry obciążnikiem, zaś od dołu 
stykają się ze sprężyną mikrowyłącznika (6). Na czołowej powie
rzchni zasobnika (1) zamontowany jest sprężysty element (7a) 
wstępnej separacji i sprężysty element (7b) ostatecznej separa
cji pojedynczych egzemplarzy produktu (4) oddziaływującego 
podczas przemieszczania na zabezpieczająco-kontrolną 
dźwignię (8), współpracującą z fotooptycznym czujnikiem (9). 
Zasobnik (1) wyposażony jest w wentylacyjno-nagrzewający 
zespół (10) 

{1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106400 (22) 97 04 18 6(51) G07B 3/04 
G07F 5/00 

(71) BANPOL S.A., Warszawa 
(72) Syguła Danuta 
(54) Automat pieniężny do wydawania produktów 

płaskich 
(57) Automat pieniężny charakteryzuje się tym, że obudowa 

(1) ma kształt graniastosłupa foremnego o podstawie sześcio
kątnej, do której, od strony roboczej, zamocowana jest czołowa 
operacyjna ściana (2). W czołowej operacyjnej ścianie (2) wy
profilowane są, z rozmieszczeniem począwszy od części górnej 
w kierunku dolnym: szczelina wyświetlacza (4) informacji, ko
munikatów, wartości płatniczych; wylotowa szczelina (5) wyda
wanych produktów, ekspozycyjne okno (6), druga wylotowa 
szczelina (7) wydawanych produktów, drugie ekspozycyjne ok
no (8), wylotowy otwór (9) reszty monet. Po przeciwnej stronie, 
na czołowej operacyjnej ścianie (2) znajduje się z rozmieszcze
niem od górnej części ku dołowi: szczelina (10) wrzutu monet, 
przycisk (11) wyboru produktu, drugi przycisk (12) wyboru 
produktu, przycisk (13) anulacji operacji zakupu i zwrotu monet 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106399 (22) 97 04 18 6(51) G07F 5/00 
G07B 17/00 

(71) BANPOL S.A., Warszawa 
(72) Syguła Danuta 
(54) Automat pieniężny do wydawania znaków 

opłaty pocztowej 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji automa

tu, który stanowi zestaw urządzenia (1), wydającego znaki opłat 
i ważącego zespołu (3) przesyłek, połączonych ze sobą elektry
cznym sygnałowym przewodem. Urządzenie (1) wydające znaki 
opłat ma kształt graniastosłupa foremnego o podstawie sześcio
kątnej, w którym od strony roboczej zamocowana jest czołowa 
operacyjna ściana (4) z wyprofilowanymi na niej, z rozmieszcze
niem począwszy od części górnej w kierunku dolnym: szczeliną 
wyświetlacza (5) informacji o wartości płatniczej, dotykową kla
wiaturą (6) wyboru rodzaju przesyłki pocztowej, szczeliną (7) 
zwrotu reszty monet i wylotu znaków. Po przeciwnej stronie 
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na czołowej operacyjnej ścianie (4), w części górnej znajduje się 
szczelina (8) wrzutu monet Ważący zespół (3) przesyłek składa 
się z płaskiej podstawy (10) z osadzoną na górnej powierzchni, 
w części środkowej wagą (11) przesyłek. 

(3 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106429 (22)97 04 22 6(51) H01Q 19/13 
(75) Postawka Andrzej, Wrocław 

(54) Nadawcza antena płaszczyznowa UKF 
(57) Antena ma stalową ramę (1), na której jest trwale zamo

cowany reflektor (5) o bocznych częściach (6a, 6b) odchylonych 
w kierunku unipoli (4a, 4b), które są usytuowane w płaszczyźnie 
symetrycznej względem odgiętych, bocznych części (6a, 6b) 
reflektora (5). Na wsporniku (8) osadzonym na ramie (1) oraz na 
ramieniu (10) sy metryzującego kolanka (11 ) są osadzone trwale 
unipole (4a, 4b), przy czym ramię (10) jest jednocześnie trwale 
połączone z cylindrem wewnątrz wydrążonym i zakończonym 
tulejową częścią, która poprzez dielektryczną tuleję z koł
nierzem jest osadzona suwliwie w metalowej tulei trwale 
połączonej poprzez końcową część (12) wspornika (8) z 
drugim unipolem (4b). 

Wewnątrz tak utworzonego kondensatora cylindryczne
go współosiowego z tulejowej części cylindra dielektrycznej 
tulei i metalowej tulei jest współosiowo osadzona cewka dławika 
połączona z jednej strony ze środkowym przewodem toru zasi
lającego unipole (4a, 4b), zaś z drugiej strony z cylindrem. 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 107692 (22) 98 02 20 6(51) GUB 33/04 
GUB 23/033 
B65D 85/575 

(31) 97 U6597 (32) 97 04 22 (33) CL 
(71) DudaČ Gustav, Bystřice pod Lopenikem, CZ 
(72) Dudac Gustav 
(54) Segment zasobnika nośników zapisu, 

zwłaszcza płyt CD lub wideokaset 
(57) Segment zasobnika nośników zapisu, zwłaszcza płyt 

CD lub wideokaset, układany poziomo jeden nad drugim i 
zaopatrzony w płaską podstawę, na którą wsuwana jest kaseta 
z nośnikiem, charakteryzuje się tym, że wzdłuż obydwu krawę
dzi bocznych (12) jego podstawy (1) jest zaopatrzony w skiero
wane prostopadle do dołu, wypukłe, łukowe ścianki boczne (2), 
wyposażone na swej dolnej krawędzi w wystające do dołu, 
stożkowe czopy (3), natomiast podstawa (1) jest zaopatrzona od 
góry w stożkowe gniazda (4) do zaciskowego osadzenia tych 
czopów (3). 

(6 zastrzeżeń) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 
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Ul(21) 106396 (22)97 0418 6(51) HOIR 4/38 
(75) Duraj Henryk, Olkusz 
(54) Kostka zaciskowa 
(57) Kostka zaciskowa do mocowania kabli energetycznych 

aluminiowych i miedzianych ma korpus (1) w kształcie sześcia
nu. Wewnątrz korpus (1) jest podzielony czterema wnękami (2) 
o długości równej długości korpusu. Wnęki są oddzielone od 
siebie pionowymi ściankami, a w ich wnętrzu są rynienki meta
lowe (3) o kształcie litery U. W 3/4 wysokości korpusu (1) są 
ruchome prostopadłościenne przesuwki (5). 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106439 (22) 97 04 24 6(51) H01R 9/24 
(71) Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i 

Teletechnicznych SYGNAŁY S.A, Rybnik 
(72) Paprocki Bogdan 
(54) Łączówka dwunastoparowa 
(57) Łączówka zaciskowa dwunastoparowa charakteryzuje 

się tym, że w jednolitym korpusie (1) ma zaprasowane kołki 
stykowe (2) o przekroju kwadratowym. Kołki te mają obwodowy 
rowek w połowie swej długości, co zabezpiecza je przed okrę
caniem się. Na kołkach (2) łączówki osadzone są elementy 
zaciskające (5) w postaci wygiętej nakładki, która w przedniej 
czołowej części jest odgięta do góry dla górnych zacisków, zaś 
w dół dla dolnych zacisków. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul(21) 106365 (22)970414 6(51) HOIR 31/02 
H01R 13/66 

(71) HSK DATA Ltd Sp. z o.o., Kraków 
(72) Pieprzyk Zbigniew, Siwek Krzysztof, Migdał 

Zbigniew 
(54) Przedłużacz wielogniazdowy 

przeciwzakłóceniowy 
(57) Przedłużacz wielogniazdowy przeciwzakłóceniowy ma 

obudowę podłużną zbliżoną kształtem do prostopadłościanu 
składającą się z podstawy (1) i pokrywy (2). W przedłużaczu 
wyodrębnia się dwie części: wejściowa - szersza i część wyjścio-

wa węższa. Część wejściowa zawiera elektroniczny zespół prze
ciwzakłóceniowy, bezpieczniki (5), wyłącznik zasilania i prze
wód zasilający. W części wyjściowej umieszczone są gniazda 
odbiorników. W części wejściowej obudowy pokrywa (2) ma na 
wierzchu zagłębienie (9), w którym umieszczony jest wyłącznik 
zasilania. W bocznej ściance pokrywy (2), przy jej krawędzi 
wykonane są półokrągłe wycięcia (10), w których usytuowane 
są oprawki bezpieczników (5). Na poszerzeniu części wejścio
wej, również przy krawędzi pokrywy (2), wykonane jest prosto
kątne wycięcie i umieszczona w nim odgiętka przewodu 
zasilającego. W części wyjściowej usytuowany jest zespół usta
wionych posobnie wnęk (13) z zatrzaskiwanymi gniazdami od
biorników. Przedłużacz jest stosowany przede wszystkim do 
podłączania zestawów komputerowych. 

Ul(21) 106371 (22) 97 04 15 6(51) H03H 7/38 
H03H 7/42 

(75) Pietrzyk Jerzy, Warszawa; Stienborn 
Benedykt, Warszawa 

(54) Symetryzator 
(57) Symetryzator zbudowany jest z dwóch połączonych ze 

sobą prostopadłościennych elementów, dolnego (1) i górnego 
(2), wewnątrz których umieszczona jest płytka drukowana (4), 
na powierzchni której znajduje się otwór, w którym jest transfor
mator symetryzujący (5) o kształcie pierścienia, którego dwa 
wyprowadzenia jednej strony uzwojenia połączone są poprzez 
dwie ścieżki drukowane z przewodem współosiowym zakończo
nym gniazdem współosiowym, natomiast trzy wyprowadzenia 
drugiej strony uzwojenia są połączone poprzez trzy ścieżki 
drukowane z trzema polami lutowniczymi o kształcie oczek, 
przeznaczonymi do lutowania przewodu symetrycznego, okab
lowania urządzeń telekomunikacyjnych. 

(1 zastrzeżenie) 
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Ul(21) 106929 (22)97 0802 6(51) H04M 1/04 
(23) 97 04 25 MTP Motoryzacja 
(75) Kopycki Zbigniew, Wrocław 
(54) Uchwyt telefonu komórkowego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt telefonu 

komórkowego, przeznaczony do mocowania telefon u komórko
wego w samochodzie. Uchwyt ma elastyczne ramię (10) na 
obydwu swoich końcach, zaopatrzone w fajkowe łączniki (11, 
11'), z których każdy ma z jednej strony ukształtowaną długą, 
cylindryczną wnękę do trwałego osadzenia w niej końcowego 
odcinka rdzenia elastycznego ramienia (10) uchwytu, zaś z 
drugiej strony, na roboczym czole, ma ukształtowane promie
niowo zęby. Analogiczne zęby są utworzone na czołowej powie
rzchni cylindrycznego króćca (2) korpusu (1) oraz na czołowej 
powierzchni półki (12) wspornika (13), tworząc jedno kształtowe 
sprzęgło poprzez docisk za pomocą śruby (18) zębatego czoła 
łącznika (11) do zębatego czoła króćca (2) korpusu (1), oraz 
drugie kształtowe sprzęgło poprzez docisk za pomocą śruby 
zębatego czoła drugiego łącznika (11 ') do zębatego czoła półki 
(12) wspornika (13), mocowanego do elementu nadwozia we
wnątrz samochodu. Korpus (1) jest zamykany pokrywą (5), 
zaopatrzoną w podpórkę (6) dla mocowanego telefonu. W po
krywie (5), przesuwnie względem siebie, pokrywy (5) oraz 
korpusu (1), są usytuowane płaskie prowadnice ruchomych 
szczęk (8, 8'), trzymających telefon, odpychane sprężynami 
do położenia odpowiadające maksymalnemu odstępowi między 
szczękami (8, 8') i sprzężone ze sobą mechanizmem mimo-
środowym, sprzężonym z kolei z mechanizmem zapadko
wym, zwalnianym przyciskiem (9). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul(21) 106403 (22)97 0418 6(51) H04M 1/60 
H03F 3/181 

(75) Ranachowski Zbigniew, Warszawa; Kukwa 
Andrzej, Warszawa; Kiciak Jan, Warszawa; 
Mitkiewicz-Bochenek Wanda, Warszawa; 
Łapiński Zbigniew, Zielonka k/Warszawy 

(54) Mikrofon krtaniowy o podwyższonej czułości 
(57) Mikrofon krtaniowy o podwyższonej czułości posiada 

korpus metalowy (2), ekranujący zakłócenia elektromegne-
tyczne, w otworze którego jest zamocowana membrana (3) z 
elastycznego tworzywa sztucznego, do której jest za pomocą 
obejmy (4) przymocowany scalony akcelerometr (5), zawiera
jący zarówno kondensatory o pojemności zmieniającej się 
pod wpływem drgań mechanicznych oraz układ przetwarzają
cy wymienione zmiany pojemności na sygnał elektryczny. 

Akcelerometr jest przymocowany do płytki (7) połą
czeń elektrycznych za pomocątrzech giętkich doprowadzeń (6). 
Płytka (7) połączeń elektrycznych i dołączony do niej kabel (1) 
odprowadzający sygnał użyteczny i jednocześnie dopro
wadzający napięcie niezbędne do funkcjonowania akce-
lerometru (5) są sztywno zamocowane do korpusu 
metalowego (2) mikrofonu krtaniowego. 

Mikrofon krtaniowy nadaje się do szerokiego zastoso
wania w telekomunikacji w protetyce uszkodzeń narządu mowy. 

(3 zastrzeżenia) 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW 

Nr 
zgłoszenia 

1 
319472 
319478 
319489 
319490 
319491 
319492 
319494 
319495 
319496 
319497 
319502 
319514 
319515 
319516 
319517 
319518 
319519 
319520 
319523 
319524 
319526 
319527 
319533 
319534 
319535 
319536 
319537 
319538 
319540 
319542 
319543 
319544 
319545 
319546 
319553 
319554 
319555 
319557 
319558 
319559 
319562 
319563 
319564 
319565 
319566 
319567 
319589 
319590 
319594 
319595 

Int.Cl6 

2 
C09K 
F02B 
B01J 

B62M 
E21C 
E21F 
C02F 
C08B 
C10G 
B29D 
E04B 
C09J 
A23L 
A47K 
E21D 
E21D 
G05F 
B22D 
F27B 
F27B 
B23P 
B27M 
A62D 
A01K 
B60P 
B60P 
B60P 
G07C 
A61K 
G05D 
E04G 
F01N 
B63B 
E05F 
C07C 
E21F 
C07D 
C07C 
A63B 
C11D 
A41D 
B05C 
A47K 
B61D 
G08G 
F01K 
F15B 
F02B 
G06F 
C07J 

Strona Int.Cl6 Strona Nr . . Int.Cl6 Strona zgłoszenia zgłoszenia 

3 2 3 2 3 
41 319611 G09B 65 325720 C09D 40 
56 319612 D01D 43 325730 A01F 3 
14 319613 E21D 53 325759 D21B 44 
23 319614 E21D 52 325762 C22B 43 
52 319615 C09K 41 325763 H02B 68 
54 319617 C04B 30 325772 D21H 44 
28 319618 E21F 54 325773 A61K 10 
39 319619 G01N 62 325777 H02B 68 
41 319620 C07C 31 325797 F04D 56 
18 319621 B23B 16 325798 C03C 29 
46 319639 B60P 19 325799 C03C 30 
40 319640 B60P 20 325803 A24B 5 

4 319641 B60P 20 325804 E06B 51 
6 319643 G09F 66 325805 C10J 41 

53 319644 A47G 6 325807 E04C 46 
53 319645 C10L 42 325808 C08F 39 
64 319646 C08G 39 325809 A01C 2 
16 319647 H01Q 67 325816 C07D 34 
60 319648 B01D 12 325817 F23B 59 
60 319650 H01L 67 325818 B05C 15 
17 319665 F16K 58 325819 B27C 17 
17 319666 B60K 19 325820 E06B 51 
11 319667 F24D 60 325821 A61K 10 
4 319668 B60Q 21 325856 B62D 23 

20 319669 B04C 14 325857 G01F 62 
21 319670 C08L 40 325858 G01F 62 
21 319671 A61H 8 325859 C03B 29 
64 319672 E01F 45 325860 F16B 57 
10 319674 E04H 48 325861 A47L 6 
63 319675 B08B 15 325862 C12N 42 
48 319676 F16C 57 325863 E04F 47 
55 319677 C07H 37 325894 A62C 11 
24 319678 C12P 42 325895 A62C 11 
50 319696 B29C 17 325896 B01D 13 
31 319698 F23D 59 325908 C08F 39 
54 319699 FOIN 55 325909 E04H 48 
33 319700 B61L 23 325910 C01C 27 
32 319701 G01R 63 325911 C03B 28 
12 319702 A61K 9 325912 C03B 28 
42 319703 A61K 9 325913 B60J 19 
5 319704 C23C 43 325914 G01N 63 

14 319705 C04B 30 325933 B01D 12 
6 319706 C05F 31 325934 E04F 47 

22 319707 G01R 63 325935 B65B 24 
65 321423 F16L 58 325945 B65G 25 
55 321915 E05D 50 325946 B61H 22 
56 322125 E05B 49 325947 F23J 60 
56 323701 B65D 25 325948 A23L 4 
64 325266 E02D 45 325986 A01C 2 
37 325549 B62L 23 325987 A01C 2 
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1 
325989 
325991 
325992 
326019 
326096 
326118 
326127 

. 326171 
326173 
326208 
326695 
326696 
326697 
326698 
326699 
326700 
326701 
326702 
326703 
326704 
326705 
326706 
326707 
326708 
326709 
326710 
326711 

2 
C07D 
H04N 
F27D 
GIOK 
B66F 
A61B 
C05F 
B66B 
H02G 
G09F 
C07D 
C07D 
B11D 
H01H 
C07D 
C07D 
F16J 
C07D 
B32B 
C07D 
A61K 
A01N 
C22B 
A61B 
C08L 
C07D 
A01C 

3 2 3 1 2 3 
33 326712 E05B 49 326841 C08G 40 
69 326713 D21C 44 326842 B23K 16 
61 326714 C07D 35 326843 E04D 46 
66 326745 C07D 35 326844 C07D 32 
27 326746 B41N 19 326845 E06B 51 

7 326747 B67D 27 326846 D06L 44 
31 326748 G09F 66 326862 A46B 5 
26 326749 F42B 61 326863 C07K 38 
68 326750 C07K 38 326864 B29C 18 
66 326751 G11B 66 326865 C07K 37 
33 326752 F16L 58 326866 A61K 8 
36 326753 C07D 35 326867 A61K 8 
12 326754 C07D 35 326868 C11D 42 
67 326755 C07K 38 326869 C07D 36 
34 326756 A61K 10 326870 B60T 21 
33 326757 B07C 15 326871 C07D 36 
57 326758 A61K 9 326883 C07C 31 
32 326759 A61K 9 326884 F16B 57 
18 326760 B65G 26 326885 B01F 13 
32 326761 B01J 13 326886 C07F 37 

9 326762 B65D 24 326887 E05C 50 
4 326763 A61B 7 326888 A61K 10 

43 326764 E21B 52 326889 A61L 11 
7 326837 C01C 28 326890 A61F 7 

40 326838 A01G 3 326891 G09C 66 
34 326839 A01N 4 326892 D21H 44 

3 326840 C08F 39 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW UŻYTKOWYCH 

Nr 
zgłoszenia 

1 

106365 
106366 
106367 
106368 
106369 
106371 
106372 
106373 
106376 
106377 
106378 
106379 
106380 
106381 
106382 
106383 
106384 
106386 
106388 
106389 
106390 
106391 
106392 
106393 
106395 
106396 

int.Cl6 

2 

HOIR 
A63B 
F24C 
F24C 
F24C 
H03H 
B65D 
B65D 
F28D 
E01D 
E01D 
B04B 
B65D 
F16K 
E21D 
G06F 
B01F 
B61D 
E04F 
E04F 
A47H 
E03D 
B66D 
G01L 
D03D 
HOIR 

Strona 

3 

90 
72 
85 
85 
85 
90 
76 
76 
86 
78 
78 
73 
77 
83 
82 
87 
72 
75 
80 
80 
71 
79 
77 
87 
78 
90 

Nr 

zgłoszenia 

1 

106397 
106398 
106399 
106400 
106401 
106402 
106403 
106404 
106407 
106408 
106409 
106410 
106411 
106412 
106413 
106414 
106415 
106416 
106417 
106420 
106421 
106422 
106423 
106425 
106426 
106427 

int.Cl6 

2 

F21L 
G07B 
G07F 
G07B 
E21D 
F21D 
H04M 
F02N 
B65B 
E21C 
B61D 
E06B 
F23D 
F25D 
E06B 
E06B 
B42D 
F16K 
B42D 
E04F 
F24C 
G06G 
A41D 
B42F 
E04F 
B65D 

Strona 

3 
84 

88 
88 
88 

82 

82 

91 

83 

76 
82 

75 

81 
85 

86 

81 

81 
73 

84 
73 

80 
86 
88 

70 

74 

80 
76 

Nr 
zgłoszenia 

106428 
106429 
106430 
106431 
106432 
106433 
106434 
106435 
106436 
106437 
106438 
106439 
106440 
106441 
106442 
106929 
107192 
107193 
107211 
107212 
107692 

107975 
108034 
108112 
108113 

108114 

Int.Cl6 

2 
F42C 
H01Q 
A61N 
A43B 
E04C 
F16K 
A47C 
A47G 
A47G 
A62B 
E04F 
HOIR 
C03B 
E21D 
A61H 
H04M 
B60Q 
B60Q 
B60S 
B42F 
G11B 
B05C 
F17D 
E03B 
E03B 
E03B 

Strona 

3 
86 
89 
71 
70 
79 
84 
70 
71 
71 
72 

> 80 
90 
77 
83 
71 
91 
74 
74 
75 
74 
89 
73 
84 
78 
79 
79 



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

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 

WO97/04170 
WO97/14446 
WO97/14593 
WO97/14669 
WO97/15260 
WO97/15271 
WO97/15274 
WO97/16197 
WO97/16454 
WO97/16516 
WO97/16953 
WO97/16968 
WO97/17059 
WO97/17333 
WO97/17342 
WO97/17363 
WO97/17518 
WO97/17897 
WO97/18140 
WO97/18194 
WO97/18199 
WO97/18207 
WO97/18216 
WO97/18267 
WO97/18286 
WO97/18338 
WO97/18366 
WO97/18378 
WO97/18764 
WO97/18809 
WO97/18888 
WO97/18921 
WO97/19015 
WO97/19058 
WO97/19066 

Numer zgłoszenia Numer publikacji Numer zgłoszenia 
krajowego międzynarodowej krajowego 

2 1 2 

326892 WO97/19068 326700 
326889 WO97/19075 326710 
326870 WO97/19080 326753 
326883 WO97/19081 326745 
326890 WO97/19104 326755 
326867 WO97/19116 326840 
326866 WO97/19169 326756 
326888 WO97/19221 326713 
326869 WO97/19247 326764 
326868 WO97/19280 326701 
326711 WO97/19315 326749 
326706 WO97/19459 326698 
326705 WO97/19585 326838 
326704 WO97/19596 326839 
326699 WO97/19748 326885 
326863 WO97/19766 326757 
326712 WO97/19819 326746 
326708 WO97/19948 326886 
326762 WO97/19954 326865 
326702 WO97/20007 326748 
326695 WO97/20124 326887 
326714 WO97/20298 326891 
326696 WO97/20315 326751 
326709 WO97/20484 326862 
326846 WO97/20877 326841 
326707 WO97/21038 326884 
326843 WO97/21534 326864 
326845 WO97/25017 326758 
326763 WO97/39001 326871 
326754 WO98/09897 326760 
326761 W098/11894 326759 
326842 W098/11973 326697 
326747 WO98/12046 326703 
326837 W098/12465 326752 
326844 W098/12561 326750 
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