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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o 
wynalazczości (DZ. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) - dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Paten
towego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w 
"Biuletynie" podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgod
nie z § 29 ust. 1 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie 
ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1993 r. Nr 18, poz. 179) zawierają następujące dane: 
-symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, 
- 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. 

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 9 listopada 1998 r. Nr 23 (649) 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 (numer pierwszeństwa) 
(32) - data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa) 
(33) - kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju) 
(51) - symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej: 

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

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

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

publikacji) 

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

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



I. WYNALAZKI 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 326109 (22) 98 04 30 6(51) AOIF15/08 
B30B 15/22 

(31)97 19718579 (32)97 05 05 (33) DE 
(71} Usines Claas France S.A., Metz, FR 
(72) Mesmer Denis 
(54) Urządzenie, sterujące regulacją nacisku 

dużej prasy do belowania 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie, sterujące re

gulacją nacisku dużej prasy do belowania, składającej się z 
urządzenia pobierającego, kanału doprowadzającego, komory 
prasowniczej z tłokiem oraz bocznych ograniczeń komory pra
sowniczej, hydraulicznych urządzeń nastawczych (18) do zmiany 
położenia przynajmniej jednego obrotowego ograniczenia bo
cznego, a także przyporządkowanych im czujników i urządzeń 
kontrolnych, regulujących ustawienie bocznych ograniczeń. 

W celu sterowania naciskiem prasy, mierzy się czujni
kiem (56) ciśnienie w hydraulicznym urządzeniu nastawczym 
(18), porównuje je z ciśnieniem zadanym i różnicę przetwarza 
się w regulatorze PID w sygnał nastawczy, zmniejszający tę 
różnicę przez uruchamianie zaworu hydraulicznego (58). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 327011 (22) 961119 6(51) A01N 31/04 
C07C 43/166 
C07C 43/215 
C07C 43/176 
C07D 317/48 
A01N 43/30 

(31) 95 9503318 (32) 95 11 21 (33) HU 
(86) 961119 PCT/HU96/00069 

(87) 9705 29 WO97/19040 PCT Gazette nr 23/97 
(71) CHINOINGYÓGYSZERÉS 

VEGYÉSZETITERMÉKEK GYARA RT, 
Budapeszt, HU 

(72) Arvai Géza, Bakonyvári Ildikó, Bertók Béla, 
Csiz László, Czudor Iren, 
Kuruczné Zsuzsa R., Pap László, 
Székely István 

(54) Pestycydowe związki» kompozycje i sposób 
ich wytwarzania 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze ogólnym 
Ar-(CR1)OftfR4).! -X-tCFrRVfCR^p -CsC-E i ich optycz
nie czynnych izomerów i soli, przy czym Ar=alicykliczne, aro
matyczne lub zawierające jeden lub więcej niż jeden heteroatom 
ugrupowanie heterocykliczne, ewentualnie podstawione i/lub 
skondensowane z pierścieniem benzenowym, R1, R2 niezależ
nie oznaczają H, alkil. alkenyl, chlorowcoalkil, fenyl, podstawio
ny fenyl, cykloalkil, Pr, R4 niezależnie oznaczają H, alkil, alkenyl. 
chlorowcoalkil, fenyl, podstawiony fenyl, cykloalkil albo R3, PT 
oznaczają razem = 0 , Y=C, PO lub YR3R4 razem oznaczają 
grupę -C(R9)=N, X=-0-, -NR10-, R ^ H , alkil, fenyl, podstawiony 
fenyl, R10=H, alkil, R5, R8, R7, R8 oznaczają niezależnie H, alkil, 
alkenyl, chlorowcoalkil lub razem z Ar-ÍCR^m-CT^R^n-Xtworzy 
grupę karboksymidową, E=H, chlorowiec, metyl, m=0, 1, 2, 
n=0,1, o=0,1,2, p=0,1,2, pod warunkiem, że suma atomów 
lub grup mostku szkieletowego - (CR 1 R 2 ) m - (CR 3 R 4 ) n -X 
-(CR5Ra)o-(CR7R8)p wynosi 3, a szkielet -CsC-E tworzy z 
atomami mostka liniowy łańcuch, składający się 6 atomów, 
zakończony korzystnie grupą metylową, dalszym warunkiem 
jest to, że jeżeli Ar oznacza grupę naftylową, Y oznacza atom C, 
X oznacza atom O, to R3 i R razem nie mogą oznaczać = 0 . 

W/w związki mogą być stosowane jako aktywne skład
niki pestycydu, zwłaszcza w kompozycjach stawonogobójczych 
i jako środek współdziałający (synergent) innych aktywnych 
składników stawonogobójczych. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 326257 (22) 98 05 11 6(51) A21B 3/07 
(75) Wróbel Jolanta, Oborniki Śląskie; Wróbel 

Bogusław, Oborniki Śląskie 
(54) Podajnik ciasta do pieca 
(57) Przedmiotem wynalazku jest podajnik ciasta do pieca, 

przeznaczony dla piekarń. 
Podajnik ciasta do pieca jest utworzony z ramy (1), w 

której osadzone są obrotowe rolki (2, 7), na których nałożona 
jest taśma (3) bez końca. Podajnik charakteryzuje się tym, że 
rama (1) jest wyposażona w obrotową rolkę (7), wystającą poza 
ramę (1) od dołu, zaś po przeciwnej stronie rama (1) ma uchwyt, 
a co najmniej jedna rolka (2) dla taśmy (3) bez końca ma co 
najmniej jeden czop, osadzony sprężyście wewnątrz rolki (2), 
natomiast taśma (3) bez końca jest wyposażona w zaczep (19), 
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usytuowany u dołu. Taśma (3) bez końca jest przewinięta ponad 
rolką (7), a ponadto rama (1) jest wyposażona w osłonę (8), 
usytuowaną nad rolką (7). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 319881 (22)970506 6(51) A22C 25/02 
A47J 17/02 

(75) Barczyk Janusz, Poznań; Marciniak Adolf, 
Poznali 

(54) Przyrząd do skrobania ryb 
(57) Przyrząd do ręcznego skrobania ryb składa się ze skro-

baka, posiadającego uchwyt (2), do którego końców przymoco
wana jest nierdzewna, pałąkowo wygięta blacha z sitowo usy
tuowanymi ostrzami (4) w postaci tarki z płyty (7), wyposażonej 
w kolcowe ostrza (8), przyssawki (12) i swobodnie rozmieszcza
ną sprężystą zapinkę (5), posiadającą wzdłużne ząbki (10) oraz 
swobodnie rozmieszczaną sprężystą zapinkę (9), posiadającą 
poprzeczne ząbki (11). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319883 (22)9705 07 6(51) A23C19/06 
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna 

im.M.Oczapowskiego, Olsztyn 
(72) Surażyński Aleksander, Dobruchowski 

Romuald, Poprawska Kazimiera, Szyc 
Tadeusz Franciszek 

(54) Sposób wytwarzania sera o strukturze 
włóknistej i uplastycznionej 

(57) Ser o strukturze włóknistej i uplastycznionej otrzymuje 
się przez dodatek do mleka zakwasu bakterii fermentacji mleko
wej, chlorku wapnia i podpuszczki, po czym następuje krzepnię
cia mleka, a uzyskany skrzep osusza się i odczerpuje serwatkę. 
Następnie do uzyskanej i rozdrobnionej podpuszczkowej masy 

serowej dodaje się cytrynian sodu i kwas cytrynowy. Stosunek 
dodawanego cytrynianu sodu do kwasu cytrynowego wynosi od 
10:1 do 3:1. Całość podgrzewa się, formuje, schładza i pakuje 
w znany sposób. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319773 (22) 97 04 30 6(51) A23F 5/44 
(75) Turski Jerzy Włodzimierz, Szpetal Górny, 

Turska Anna, Szpetal Górny 
(54) Sposób wytwarzania namiastki kawy oraz 

namiastka kawy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania na

miastki kawy naturalnej oraz namiastka kawy naturalnej. 
Sposób polega na tym, że ziarna soi poddaje się obrób

ce termicznej na sucho w temperaturze 140-180°C w czasie 20 
do 25 minut, a następnie studzi się, po czym ewentualnie 
aromatyzuje się. Drugim składnikiem namiastki jest cykoria, 
którą poddaje się obróbce termicznej w temperaturze 110-140°C 
w czasie 35-40 minut. Tak przygotowaną wstępnie soję oraz 
cykorię rozdrabnia się na cząstki o średnicy 6-7 mm i łączy z 
sobą, uzyskując gotowy produkt który ewentualnie porcjuje się 
w jednorazowe opakowania papierowe lub przetwarza się w 
znany sposób na sproszkowany ekstrakt. 

Ewentualny dodatek do produktu stanowią ziarna zbóż, 
które poddaje się obróbce termicznej w temperaturze 140-180°C 
w czasie 20 do 25 minut, rozdrabnia się je na cząstki o średnicy 
6-7 mm, ewentualnie aromatyzuje się i dodaje do mieszaniny. 
Dodatek ten stanowią takie zboża, jak jęczmień, owies, żyto, 
kukurydza. Po poddaniu soi obróbce termicznej studzi się ją 
poprzez kilkakrotne dodawanie porcji wody. W przypadku wy
twarzania namiastki kawy aromatyzowanej podczas procesu 
studzenia soję o temperaturze 40-65°C spryskuje się aromatem, 
dodając do 1 kg soi około 10 g płynnego aromatu. Natomiast do 
gotowego rozdrobnionego produktu dodaje się aromat w formie 
proszku, w ilości około 15 g sproszkowanego aromatu na jeden 
kilogram produktu. Do kawy tej korzystnie dodaje się takie 
aromaty, jak wanilia, śmietana, orzech, migdał, czekolada. 

Namiastkę kawy stanowi mieszanina prażonej, rozdrob
nionej soi oraz prażonej, rozdrobnionej cykorii z ewentualnym 
dodatkiem prażonych, rozdrobnionych ziarn zboża. Produkt ten 
korzystnie składa się z około 40% soi i 60% cykorii. W przypadku 
dodatku zboża, produkt najkorzystniej składa się z około 30% 
soi, 40% cykorii i 30% zboża. Natomiast kawy może mieć doda
tek aromatów, takich jak aromat wanilii, śmietany, orzecha, 
migdału, czekolady. Gotowy produkt korzystnie jest wprowa
dzany do obrotu gospodarczego w papierowych torebkach 
jednoporcjowych o wadze około 4 gramów. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 326986 (22)961129 6(51) A23G 3/00 
(31) 95 19544795 (32) 95 11 30 (33) DE 
(86) 961129 PCT/EP967Ü5296 
(87) 970605 WO97/19602 PCT Gazette nr 24/97 
(71) INNOGRAM AG, Binningen/Basel, CH; 

FUTURPLAN AG, Vaduz, LI 
(72) Ahlschwede Wolfgang 
(54) Wyroby czekoladowe 
(57) Ujawniono nowe wyroby czekoladowe, w szczególno

ści nadziewaną czekoladkę, o nowym i ulepszonym wrażeniu 
smakowym. W tym celu wyrób czekoladowy zawiera pierwsze 
nadzienie i drugie nadzienie, zdolne do reagowania ze sobą i 
utrzymywane osobno przez przegrodę, która jest niszczona, 
kiedy wyrób czekoladowy jest konsumowany. 

(14 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319768 (22)970428 6(51) A23L1/0562 
(71) Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, 

Radom 
(72) Pawłowa Maria, Mazur Lidia, Gajewski 

Mieczysław, Kostrzewa Halina, Lasek 
Wojciech 

(54) Sposób wytwarzania żelatyny i/lub kleju 
skórnego 

(57) Sposób polega na poddaniu surowca, zawierającego 
dojrzały kolagen, procesowi krótkotrwałego, trwającego około 
5-12 dni, dojrzewania alkalicznego, prowadzonego w roztwo
rach wodnych wodorotlenków metali ziem alkalicznych, ewen
tualnie poprzedzonego krótką obróbką termiczną surowca, pro
wadzoną w roztworach wodnych, który to proces dojrzewania 
alkalicznego zakończony jest każdorazowo trwającą od 15 do 
40 minut obróbką termiczną w temperaturze korzystnie 30-45°C, 
a następnie poddaniu go procesowi hydroksyaminolizy. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 326969 (22)97 0822 6(51) A41D 1/06 
(31) 96 9617736 (32)960823 (33) GB 
(86) 97 0822 PCT/GB97/02281 
(87) 9802 26 WO98/07339 PCT Gazette nr 08/98 
(75) Khemka Sheel, London, GB; Osei 

Nana-Akoto, London, GB 
(54) Artykuł odzieżowy 
(57) Artykuł odzieżowy posiada część krokową rozdzielającą 

dwie części lub otwory nogawkowe (10,14; 12,16) oraz posiada 
w części krokowej rozporek krokowy (26) rozciągający się 
wzdłuż obszaru kroczowego, przy czym ten rozporek krokowy 
może być otwierany i zamykany za pomocą zespołu zamykają
cego (34), który w zamkniętej pozycji jest ukryty, a korzystnie 
jest przewidziany wzdłuż linii w części krokowej w taki sposób, 
aby posiadał wygląd zwykłego szwu w zamkniętej pozycji. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 325662 (22) 98 04 01 6(51) A46B 15/00 
(75) Karaś Szczepan, Szczecin 
(54) Szczoteczka do zębów 
(57) Szczoteczka zawiera pojemnik (1) z pokrętłem (2), do 

którego zamocowano trzpień (3), na którym osadzony jest tło
czek (4). Pojemnik połączony jest z główką (5), w której usytuo
wany jest kanał (6), zakończony otworem (7). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 327034 (22)960930 6(51) A47G 25/48 
(86) 96 0930 PCT/EP96/04275 
(87) 98 04 09 WO98/14102 PCT Gazette nr 14/98 
(75) Lorenzon Domenico, Cimadolmo, IT; 

Spricigo Piętro, Rai di S.Polo di Piave, IT 
(54) Wieszak ubraniowy 
(57) Wieszak ubraniowy, do zawieszania na nim ubrań róż

nych rodzajów, kształtów i rozmiarów, wyposażony w poziomą 
część prostoliniową (11), zaopatrzoną w hak do wieszania ubrań 
w szafach i w mocowane przesuwnie wzdłuż ramion (21, 22) 
wieszaka zaczepy (23,24), których położenie jest dostosowane 
do rozmiaru zawieszanej części ubrania. Każda szczęka zacze
pu (23,24) jest wyposażona w przemieszczaną pionowo nakład
kę. Zaciśnięcie górnych części uniesionych nakładek powoduje 
rozwarcie dolnych części szczęk. Górna krawędź nakładki opu
szczonej nie wystaje nad górną krawędź części prostoliniowej 
(11) wieszaka. 

(6 zastrzeżeń) 



A1(21) 319912 (22) 97 05 08 6(51) A47K10/18 
(75) Stąpień Marek, Częstochowa; Lachowski 

Bogdan, Wygoda 
(54) Wieszak do papieru toaletowego 
(57) Wieszak charakteryzuje się tym, że wykonany w kształ

cie zbliżonym do elipsoidy korpus (1) ma zamocowane obroto
wo i odchylnie dwa trzpienie (3), wyposażone w osie, osadzone 
w otworach zaczepów. Wystające z korpusu (1) przednie części 
trzpieni (3) są cylindryczne i jednostronnie ścięte pod kątem 
ostrym w stosunku do pionowej osi symetrii (7). Ukształtowane 
w postaci ceowników ramiona zaczepów mają założone sprężyny. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 327039 (22) 961113 6(51) A61F13/15 
(31) 95 60007912 (32) 95 12 04 (33) US 

95 560525 951218 US 
(86) 961113 PCT/US96/18707 
(87) 97 0612 WO97/20532 PCT Gazette nr 25/97 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC.,Neenah,US 
(72) Laux Daniel Richard, Brud Lynn Carol, 

Gossen Barbara Ann, Johnson Eric Donald, 
Nordness Cynthia Helen, Proxmire Lynn 
Deborah, Robinson Mark Louis, Sosalla 
Paula Mary, Stevens Robert Alan 

(54) Wyrób chłonny z ulepszonymi elastycznymi 
marginesami brzegowymi i układem 
zabezpieczającym 

(57) Wyrób chłonny ma podłużny wymiar długościowy (26) 
poprzeczny wymiar szerokościowy (24), przedni płat taliowy 
(12), tylny płat taliowy (14) oraz część pośrednią (16), która łączy 
ze sobą przedni i tylny płat taliowy. W skład wyrobu wchodzi 
warstwa podkładowa (30) z parą przeciwległych poprzecznie 
bocznych marginesów brzegowych (20), każdy z wklęsłym na 
zewnątrz końcowym konturem (15) krawędzi bocznej znajdują
cym się w wyznaczonych obszarach (17) otworów na nogi w 
części pośredniej każdego ze wspomnianych bocznych margi
nesów brzegowych. Każdy wklęsły kontur (15) krawędzi bocznej 
ma wybraną podłużną rozciągłość (54) wzdłuż wymiaru długo
ściowego wyrobu. Przepuszczalna dla cieczy warstwa górna 
(28) jest połączona nakładkowo z warstwą podkładową (30), a 
pomiędzy warstwą górną (28), a warstwą podkładową (30) jest 
umieszczony przekładkowo wkład chłonny (32). Z wyrobem jest 
połączona wzdłuż każdego ze wspomnianym wyznaczonych 
obszarów (17) otworów na nogi oddzielna, elastyczna i marsz
czona wstawka (19) nożna, przy czym każda wstawka nożna jest 
skonstruowana tak, że wychodzi poza i spina przeciwległe, 
rozstawione części odpowiedniego dla niej, jednego z wklęsłych 
konturów (15) krawędzi bocznej warstwy podkładkowej (30). 

(30 zastrzeżeń) 

A1(21) 319821 (22)9705 06 6(51) A61H 3/00 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Olędzki Andrzej, Szymczak Bogdan 
(54) Urządzenie umożliwiające chód osób 

niepełnosprawnych 
(57) Urządzenie umożliwiające chód osób niepełnospraw

nych, posiada sztywną eliptyczną, opartą o miednicę pacjenta 
kamizelkę (1), przymocowaną do mechanizmu zmiany kierunku 
ruchu (2), otwartą w swej tylnej części i wyposażoną w zamknię
cie (4), zaś na pionowych członach mechanizmu ruchu prosto
liniowego (3) są zamocowane cylindryczne obejmy (5) podudzi, 
otwarte w swej tylnej części, a do platform (6) stopy stanowiący 
dolne człony mechanizmu ruchu prostoliniowego (3) są sztywno 
przymocowane płozy (7) oparte o podłoże. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 327014 (22)97 09 09 6(51) A61J1/00 
(31) 96 71217.4 (32)96 0911 (33) US 
(86) 97 09 09 PCT/US97/15939 
(87) 98 03 19 WO98/10733 PCT Gazette nr 11/98 
(71) BAXTER INTERNATIONAL INC, 

Deerfield, US 
(72) Becker Michael, US; Masterson Michael, 

US; Desbrosses Freddy, BE 
(54) Pojemniki i sposoby przechowywania i 

mieszania roztworów medycznych 
(57) Przedmiotem wynalazku są pojemniki i sposoby prze

chowywania roztworów medycznych, a zwłaszcza pojemniki i 
sposoby przechowywania składników, które należy ze sobą 
zmieszać celem wytworzenia roztworu końcowego, przy czym 
jednym ze składników roztworu jest lipid. W jednym z rozwiązań 
pojemnik wyposażony jest we wnętrze składające się przynaj
mniej z dwóch komór, przy czym komora pierwsza mieści w 
sobie płyn zawierający lipid, natomiast komora druga mieści w 
sobie płyn nie zawierający lipidu, a obydwie komory są rozdzie
lone dającym się otwierać uszczelnieniem. 

(26 zastrzeżeń) 

A1(21) 326107 (22) 98 04 30 6(51) A61K 7/13 
(31) 97 60045390 (32) 97 05 02 (33) US 
(71) ROHM AND HAAS COMPANY, 

Filadelfia, US 
(72) Jones Charles Erwood 
(54) Kompozycja do farbowania włosów, sposób 

wytwarzania kompozycji do farbowania 
włosów, wieloczęściowa kompozycja do 
farbowania włosów, sposób farbowania 
włosów i sposób zagęszczania kompozycji do 
farbowania włosów 

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji, do farbowania włosów, 
zawierających: 

a) jeden lub więcej środków farbujących włosy, 
b) co najmniej 0,1% wagowych co najmniej jednego 

hydrofobowo zmodyfikowanego niejonowego poliolu, w sto
sunku do całkowitej wagi kompozycji do farbowania włosów, 

c) co najmniej 0,1% wagowych co najmniej jednego 
środka asocjacyjnego, w stosunku do całkowitej wagi kompo
zycji do farbowania włosów oraz 

d) wodę i sposobu ich wytwarzania. Kompozycje do 
farbowania włosów charakteryzują się ulepszonymi właściwo
ściami w odniesieniu do zagęszczania i rozrzedzania przy ści
naniu. Przedmiotem wynalazku jest tak że m.in. sposób zagę
szczania kompozycji do farbowania włosów z wykorzystaniem 
układu modyfikującego reologię, obejmującego co najmniej 
jeden hydrofobowo modyfikowany niejonowy poliol i co naj
mniej jeden środek asocjacyjny. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 326020 (22)980427 6(51) A61K 7/021 
(31)97 9705441 (32)970428 (33) FR 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) De La Poterie Valérie 
(54) Kompozycja obejmująca układ polimerowy, 

zawierający fluorowany polimer w dyspersji 
oraz zastosowanie wymienionego układu, 
zwłaszcza w kompozycjach do makijażu 

(57) Zgłoszenie odnosi się do kompozycji, nadającej się do 
nakładania na skórę, półśłuzówki i/lub śluzówki u ludzi, obejmu
jącej układ polimerowy, który zawiera wodną dyspersję cząstek 

fluorowanego polimeru błonotwórczego. Kompozycja pozwala 
na otrzymanie filmu o bardzo dobrej trwałości, który nie przenosi 
się i nie migruje z upływem czasu. Może ona występować w 
postaci produktu do makijażu, zwłaszcza jako szminka do ust, 
podkład, szminka do policzków, szminka do powiek, konturówka 
do oczu, produkt do makijażu ciała, kompozycji pielęgnacyjnej, 
zwłaszcza do pielęgnacji warg, kompozycji słonecznej lub 
samoopalającej, kompozycji dermatologicznej lub farmaceu
tycznej. Przedmiotem wynalazku jest również zastosowanie ta
kiego układu polimerowego w celu otrzymania filmu zdolnego 
poddawania się ruchowi podłoża. 

(32 zastrzeżenia) 

A1(21) 326021 (22) 98 04 27 6(51) A61K 7/021 
(31)97 9705224 (32)97 04 28 (33) FR 
(71) L'OREAL, Paryż, FR 
(72) De La Poterie Valérie, Bara Isabelle 
(54) Kompozycja kosmetyczna lub 

dermatologiczna, zawierająca polimer 
błonotwórczy, sposób makijażu i traktowania 
nieleczniczego 

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji, nadającej się do nakła
dania na skórę, półśluzówki i/lub śluzówki, zawierającej układ 
polimerowy zdolny do tworzenia filmu o twardości mniejszej od 50. 
Przedmiotem wynalazku jest również sposób makijażu i trakto
wania nieleczniczego skóry, półśluzówek i/lub śluzówek, pole
gający na nakładaniu na nie w/w kompozycji. 

(37 zastrzeżeń) 

A1(21) 325990 (22)9804 24 6(51) A61K 7/027 
(31) 97 97400954 (32) 97 04 28 (33) EP 
(71) L'ORÉAL, Paryż, FR 
(72) De La Poterie Valérie, Gueret Jean Louis H. 
(54) Kompozycja i produkt do makijażu warg na 

bazie polimeru błonotwórczego 
(57) Wynalazek dotyczy nadającej się do sprzedaży kompo

zycji do makijażu warg, zawierającej dostateczną ilość systemu 
polimerycznego, który składa się z co najmniej jednej zawie
siny cząstek polimeru błonotwórczego, przy czym wymieniony 
system pozwala na wytworzenie warstewki dopasowującej się 
do ruchu warg i/lub nie przenoszącej się z pozostawianiem 
śladów. Wynalazek ten dotyczy również handlowo dostępnego 
produktu, który składa się ze zbiorniczka (2), zawierającego tę 
kompozycję oraz ruchomego elementu (3) do zamykania wy
mienionego pojemnika. Kompozycja ta w szczególności jest 
płynem, co wymaga zastosowania elementu do nakładania (4), 
na przykład typu filcu oraz ewentualnie urządzenia wyciskają
cego (6). 

(22 zastrzeżenia) 
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A1(21) 326929 (22) 96 1123 6(51) A61K 31/19 
A23L1/30 

(31) 95 19544310 (32) 95 1128 (33) DE 
(86) 96 11 23 PCT/EP96/05184 
(87)97 06 05 W097/19683 PCT Gazette nr 24/97 
(71) B. BRAUN MELSUNGEN AG, Melsungen, 

DE 
(72) Pscherer German, DE; Junginger Marco, 

DE; Nehne Jörg, DE; Carpentier Yvon A, 
BE 

(54) Emulsje lipidowe zoptymalizowane pod 
względem hydrolizy i ich zastosowanie 

(57) Wynalazek dotyczy zoptymalizowanych pod względem 
hydrolizy izotonicznych emulsji lipidowych zawierających trigli-
cerydy z łańcuchami o umiarkowanej długości (MCT), oleje 
roślinne i olej rybi, jak również zastosowania tych emulsji do 
odżywiania pozajelitowego. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 327037 (22)970924 6(51) A61K 31/57 
(31) 96 9603669 (32) 9610 08 (33) SE 
(86) 970924 PCT/SE97/01606 
(87) 98 0416 WO98/15280 PCT Gazette nr 15/98 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sodertalje, SE 
(72) Trofast Jan, Ullman Anders 
(54) Nowa kombinacja 
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji lub zestawu zawierają

cego pierwszy składnik aktywny -formoterol, jego sól lub solwa-
towaną pochodną oraz zawierającego drugi składnik aktywny -
budesonid, przy czym stosunek molowy pierwszego składnika 
aktywnego do drugiego składnika aktywnego wynosi od 1:30 
do 1:36, a także wynalazek dotyczy zastosowania kompozycji i 
zestawu w leczeniu chorób dróg oddechowych. 

(16 zastrzeżeń) 

A1 (21) 319790 (22)970428 6(51) A61K 31/70 
(75) Wozikowska Jadwiga, Bydgoszcz 
(54) Kompozycja weterynaryjna do zwalczania 

Salmonella i sposób zwalczania nosicielstwa 
Salmonella, zwłaszcza u drobiu 

(57) Kompozycja weterynaryjna, zawierająca co najmniej je
den składnik aktywny i dopuszczalny weterynaryjne nośnik lub 
rozcieńczalnik, odznacza się tym, że jako składnik aktywny 
zawiera 4-O-0-galaktopiranozylo-D-fruktozę i/lub galaktozę i/lub 
laktozę. Korzystnie jako nośnik stosuje się sypką paszę zwierzęcą, 
a jako rozcieńczalnik wodę i/lub kwaśne mleko i/lub maślankę 
i/lub serwatkę. 

Sposób zwalczania nosicielstwa Salmonella, zwłaszcza 
u drobiu, polega na tym, że wykonując pomiar pH pomiotu, 
podaje się skuteczną dawkę kompozycji, po uzyskaniu pH 
pomiotu 5-3,5, korzystnie pH=4, utrzymuje się tę wartość pH 
przez okres 7-14 dni, a w przypadku braku skuteczności lecze
nia kurację powtarza się po okresie 10 dni. Kompozycja jest 
nieszkodliwa dla zwierząt i ludzi. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319791 (22)97 0428 6(51) A61K 31/70 
(75) Wozikowska Jadwiga, Bydgoszcz 

(54) Kompozycja farmaceutyczna do zwalczania 
Salmonella i sposób zwalczania nosicielstwa 
Salmonella u ludzi 

(57) Wynalazek ujawnia doustną kompozycję farmaceutycz
ną do zwalczania Salmonella i sposób zwalczania nosicielstwa 
Salmonella u ludzi. 

Kompozycja farmaceutyczna zawiera co najmniej jeden 
składnik aktywny i ewentualnie dopuszczalne farmakologicznie 
rozcieńczalnik i substancje dodatkowe i odznacza się tym, że 
jako składnik aktywny zawiera 4-O-̂ -galaktopiranozylo-D-fru-
ktozę i/lub galaktozę i/lub laktozę. 

Sposób zwalczania nosicielstwa Salmonella u ludzi po
lega na tym, że po 2-3 dniach po ustąpieniu biegunki podaje się 
2-3 razy dziennie skuteczną, stosownie do wieku i masy ciała 
chorego, dawkę w/w kompozycji, aż do uzyskania pH stolca w 
zakresie 4,5-4,0 przez okres 7-14 dni, a w przypadku braku 
skuteczności leczenia kurację powtarza się po okresie 14 dni. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 326981 (22) 96 1111 6(51) A61K 31/505 
(31) 95 9523752 (32) 95 1121 (33) GB 
(86) 961111 PCT/EP96/05020 
(87) 97 05 29 W097/18814 PCT Gazette nr 23/97 
(71) PFIZER RESEARCH AND 

DEVELOPMENT COMPANY, N.V./S.A, 
Dublin, IE 

(72) Macrae Ross James, Smith Janet Sarah 
(54) Preparaty farmaceutyczne 
(57) Wynalazek dotyczy preparatu farmaceutycznego o kon

trolowanym uwalnianiu substancji czynnej, przeznaczonego do 
podawania doustnego, zawierającego zasadniczo: substan
cję czynną, politlenek etylenu o niskiej masie cząsteczkowej, 
hydroksypropylometylocelulozę, zarobki ułatwiające tabletko
wanie i ewentualnie jeden lub większą liczbę polimerów tworzą
cych powłoczkę jelitową. Preparaty te zapewniają uwalnianie ze 
stałą szybkością substancji czynnej w modelach in vitro przewo
du żołądkowo-jelitowego. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 326931 (22)961119 6(51) A61K 31/575 
(31) 95 560992 (32) 951121 (33) US 
(86) 961119 PCT/US96/18487 
(87) 9705 29 W097/18816 PCT Gazette nr 23/97 
(71) CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL 

CENTER, Cincinnati, US 
(72) Setchell Kenneth D. R. 
(54) Pochodne siarczanowe kwasu 

ursodeoksycholowego i ich korzystne 
zastosowanie w zaburzeniach zapalnych oraz 
inne zastosowania 

(57) Farmakologicznie przyjęta kompozycja zawiera siar
czan kwasu 3 alfa, 7-beta-dihydroksy-5-beta-cholan-24-owego 
(kwas ursodeoksycholowy lub "UDCA") i farmakologicznie przy
jęty nośnik. W korzystnej kompozycji siarczan jest 3-siarczanem 
UDCA, 7-siarczanem UDCA, 3,7-disiarczanem UDCA, 3-siarcza
nem gliko-UDCA, 7-siarczanem gliko-UDCA, 3,7-disiarczanem 
gliko-UDCA, 3-siarczanem tauro-UDCA, 7-siarczanem tauro-
UDCA, 3,7-disiarczanem tauro-UDCA lub ich kombinację. Wy
nalazek dotyczy też sposobu dostarczania UDCA ssakowi ce
lem inhibitowania lub leczenia zaburzenia, który obejmuje 
podawanie siarczanu UDCA ssakowi, w ilości dostatecznej do 
inhibitowania lub leczenia zaburzenia. Na przykład, siarczan 
UDCA może być użyty do inhibitowania lub leczenia stanu 



zapalnego drogi żołądkowo-jelitowej, takiego jak rak okrężnicy, 
rak odbytnicy, nowotwór okrężnicy, nowotwór odbytnicy, kar-
cynogeneza okrężnicy, karcynogeneza odbytnicy, wrzodzieją-
ce zapalenie okrężnicy, polip gruczołakowaty, polipowość ro
dzinna i podobne. Siarczan UDCA może być również podany 
celem inhibitowania lub leczenia zaburzeń zapalnych wątroby. 
Siarczan UDCA może być zastosowany celem poprawienia 
biochemi surowicy w chorobie wątroby i funkcjonowaniu wątro
by, celem zwiększenia wypływu żółci lub obniżenia wydzielania 
żółciowego fosfolipidu lub chloesterolu. 

Wynalazek dotyczy też sposobu pielęgnowania wyizo
lowanego organu poprzez perfundowanie organu siarczanem 
UDCA. 

(48 zastrzeżeń) 

A1(21) 326970 (22)961129 6(51) A61K 31/725 
(31)95 2164260 (32)9512 01 (33) CA 

96 2173037 96 03 29 CA 
(86) 961129 PCT/CA96AX)793 
(87) 97 0612 WO97/20564 PCT Gazette nr 25/97 
(71) HYAL PHARMACEUTICAL 

CORPORATION, Mississauga, CA 
(72) Gustafcon Stefan 
(54) Ukierunkowywanie dawkowania leków i 

środków terapeutycznych oraz innych 
glikozaminoglikanów (GAGS) 

(57) Zapewnia się w szczególności sposób leczenia u ludzi 
choroby, która poddaje się leczeniu lekiem lub środkiem tera
peutycznym, który może być transportowany przez środek do 
miejsca w organizmie wymagającego leczenia, przy czym śro
dek ten może również transportować lek i/lub środek terapeuty
czny do wątroby (poprzez na przykład wiązanie środka transpo
rtowego z receptorami wątroby), znamienny tym, że obejmuje: 

(a) podawanie skutecznej, nietoksycznej ilości pier
wszego środka, nie wiążącego się z receptorami w miejscu 
wymagającym leczenia, a wiążącego się z receptorami w wątro
bie i powodującego w ten sposób 'regulację w dół* wątroby i, 

(b) następnie podawanie skutecznej, nietoksycznej 
ilości leku i/lub środka terapeutycznego i skutecznej ilości dru
giego środka, stanowiącego środek transportowy, przy czym 
ten drugi środek jest różny od środka pierwszego, wiąże się z 
miejscem wymagającym leczenia i wykazywałby zdolność do 
wiązania się z miejscami w wątrobie, jeżeli wątroby nie poddano 
by uprzednio 'regulacji w dół*, takiej, że zdolność wiązania 
drugiego środka przez wątrobę została istotnie zmniejszona 
poprzez wychwyt przez wątrobę pierwszego środka, podanego 
według powyższego podpunktu (a) poprzez na przykład zwią
zanie receptorów "wymiatających" wątroby. 

(45 zastrzeżeń) 

A1(21) 319862 (22) 97 05 08 6(51) A61K 33/40 
(75) Fediuk Władysław, Gdańsk 
(54) Płynny środek do reutylizacji dializatorów 

kapilarnych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia sta

bilności środka, jak również skuteczności reutylizacji. 
Środek charakteryzuje się tym, że stosunek wagowy 

roztworu nadtlenku wodoru do kwasu nadoctowego wynosi co 
najmniej 20, przy zachowaniu odpowiednio dobranego stężenia 
kwasu nadoctowego, środek nadaje się również do ogólnej 
dezynfekcji. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 326982 (22) 96 11 26 6(51) A61K 35/74 
A23K1/00 
A23L1/03 

(31) 95 9514019 (32) 95 1127 (33) FR 
(86) 9611 26 PCT/FR96/01871 
(87) 97 0605 W097/19689 PCT Gazette nr 24/97 
(71) LABORATOIRES STANDA S.A., Caen 

Cedex, FR 
(72) Roussel Edmond, Legrand Charles 
(54) Kompozycja dietetyczna absorbowalna, 

zdolna poprawić równowagę biologiczną 
flory przewodu jelitowego 

(57) Ujawniono kompozycję dietetyczną absorbowalna, 
zdolną poprawić równowagę biologiczną flory przewodu jeli
towego człowieka i ssaków, którą stanowi odwodniony preparat, 
zawierający bakterie propionowe i ewentualnie bakterie bifido-
we. w ilości przynajmniej 109 komórek/g, korzystnie rzędu od 
10 i0 do 1012 komórek/g. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 319735 (22)9704 29 6(51) A61K 35/78 
(71) Stawiany Paweł, Kurowice; Gwardys Paweł, 

Justynów; Lamer -Zarawska Eliza, Wrocław, 
Oszmiański Jan, Wrocław; 
Krzeminska-Stawiany Marzena, Kurowice; 
Gwardys Antoni, Łódź 

(72) Oszmiańska Maria, Zarawska Hanna, 
Niedworok Jan, Kowalska Gwardys Alina, 
Gwardys Antoni, Krzeminska-Stawiany 
Marzena, Domiński Bolesław 

(54) Naturalny preparat przeciwutleniający 
(57) Naturalny preparat przeciwutleniający, występujący w 

postaci płynów, kremów, emulsji, pasty, żelu, proszku, zawiera 
jako substancję czynną mieszaninę flawonoidów izolowanych z 
korzenia tarczycy bajkalskiej, przy czym preparat stosuje się w 
ilości nie mniejszej niż 0,0001% w stosunku do pozostałych 
znanych składników wyrobów spożywczych bądź farmaceuty
cznych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319736 (22) 97 04 29 6(51) A61K 35/78 
(71) Stawiany Paweł, Kurowice; Gwardys Paweł, 

Justynów; Lamer-Zarawska Eliza, Wrocław, 
Oszmiański Jan, Wrocław; 
Krzeminska-Stawiany Marzena, Kurowice; 
Gwardys Antoni, Łódź 

(72) Oszmiański Jan, Zarawska Hanna, 
Niedworok Jan, Kowalska Gwardys Alina, 
Gwardys Antoni, Krzeminska-Stawiany 
Marzena, Domiński Bolesław 

(54) Kosmetyki i/lub farmaceutyki zawierające 
biologicznie aktywne składniki pochodzenia 
roślinnego 

(57) Kosmetyk i/lub farmaceutyk zawiera jako substancję 
czynną pochodzenia roślinnego zespół antocyjanozydów, sto
sowany w ilości nie mniejszej niż 0,0001% wagowych w sto
sunku do masy znanych składników, przy czym zespół 
antocyjanozydów występuje w ilości około 75% wagowych 
otrzymywanych z owoców aronii, przy czym preparaty kosme
tyczne i/lub farmaceutyczne otrzymuje się przez zmieszanie 
i/lub zemulgowanie i/lub zhomogenizowanie ekstraktu będące
go w postaci suchej, ewentualnie roztworu, korzystnie w fazie 
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lipofilnej, z pozostałymi składnikami preparatu jednym ze zna
nych sposobów. 

Kosmetyk i/lub farmaceutyk może być w postaci kre
mów, maści, emulsji, płynów, żel, kapsułek, past, sztyftów, pro
szków. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 319737 (22) 97 04 29 6(51) A61K 35/78 
(71) Stawiany Paweł, Kurowice; Gwardys Paweł, 

Justynów; Lamer-Zarawska Eliza, Wrocław; 
Oszmiański Jan, Wrocław; 
Krzemińska-Stawiany Marzena, Kurowice; 
Gwardys Antoni, Łódź 

(72) Oszmiański Jan, Zarawska Hanna, 
Niedworok Jan, Kowalska Gwardys Alina, 
Gwardys Antoni, Krzemińska-Stawiany 
Marzena, Domiński Bolesław 

(54) Preparat antyoksydacyjny związków 
polifenolowych pochodzenia roślinnego 

(57) Preparat związków polifenolowych pochodzenia roślin
nego jako substancję czynną mieszaninę flawonoidów izolowa
nych z korzenia tarczycy bajkalskiej, antocyjanozydy izolowane 
korzystnie z owoców aronii i/lub czarnej porzeczki i/lub dzikiego 
bzu i/lub jagody kamczackiej, procyjanidyny izolowane korzy
stnie z owoców głogu i/lub owoców pigwowca i/lub owoców 
róży i/lub kory sosny i/lub nasion wiesiołka, flawonole izolowa
ne korzystnie z owoców rokitnika i/lub łusek cebuli i/lub gryki 
czynne, przy czym składniki czynne stosuje w mieszaninie co 
najmniej dwuskładnikowej, w ilości nie mniej niż 0,0001% wa
gowego składnika mieszanki, natomiast preparat stosuje się w 
ilości nie mniejszej niż 0,0001 % wagowego w stosunku do masy 
składników danego wyrobu. 

Preparat wprowadza się do mieszaniny właściwych 
składników wyrobów kosmetycznych bądź farmaceutycznych, 
występujących w postaci kremów, emulsji, płynów, proszków, 
żeli, frakcji olejowych lub wyrobów spożywczych, wytwarzanych 
jednym ze znanych sposobów. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 326924 (22) 961122 6(51) A61K 38/03 
C07K4/00 

C12N15/00 
(31) 95 562346 (32) 95 1122 (33) US 

96 649811 96 0517 US 
96 690921 960801 US 
96 752853 961121 US 

(86) 961122 PCT/US96/18845 
(87)9705 29 W097/18827 PCT Gazette nr 23/97 
(71) INTRABIOTICS PHARMACEUTICALS, 

INC., Sunnyvale, US 
(72) Steinberg Deborah A., Chao De Hwa, Loury 

David J., Fu Roger Cherng, Gu Chee Liang, 
Chang Conway G, Fiddes John C. 

(54) Kompozycje i sposoby do zapobiegania i 
leczenia zapalenia śluzówki jamy ustnej 

(57) Wynalazek dostarcza sposoby i kompozycje odpowied
nie dla zapobiegania i leczenia zapalenia śluzówki jamy gębo
wej (jamy ustnej) u zwierząt (ludzi), za pomocą przeciwbakteryj-
nych peptydów, takich jak peptydy protegrynowe. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 325988 (22)9804 24 6(51) A61K 47/38 
(31)97 847842 (32)97 04 28 (33) US 
(71) HERCULES INCORPORATED, 

Wilmington, US 
(72) Skinner George William 
(54) Kompozycja farmaceutyczna o 

podtrzymywanym uwalnianiu środka 
terapeutycznego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest podtrzymująca uwalnianie 
farmaceutyczna kompozycja, zawierająca mieszaninę przynaj
mniej pierwszego i drugiego składnika oraz środek leczniczy w 
ilości zapewniającej efekt terapeutyczny, przy czym pierwszy 
składnik wybiera się z grupy obejmującej hydroksypropyloce-
lulozę (HPC), etylocelulozę (EC) lub pochodne hydroksypro-
pylocelulozy, etylocelulozy i hydroksyetylocelulozy (HEC), zaś 
jako drugi składnik stosuje się przynajmniej jeden polimer. 
Jeśli jako pierwszy składnik stosuje się hydroksypropyloce-
lulozę (HPC), to hydroksypropylometylocelulozy (HMC), hydro
ksyetylocelulozy (HEC) lub karboksymetylocelulozy nie można 
stosować jako drugiego składnika oraz jeśli jako pierwszy skład
nik stosuje się etylocelulozę (EC) to hydroksypropylometyloce
lulozy nie można stosować jako drugiego składnika. Jako 
środek leczniczy można stosować wiele leków i dodatków 
odżywczych. Farmaceutyczna kompozycja uwalnia środek lecz
niczy w przedłużonym okresie lub podtrzymuje uwalnianie w 
czasie i można ją wytwarzać w różnych postaciach dawkowania. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 326939 (22) 96 1016 6(51) A61M 1/08 
A61M 1/00 

(31) 95 9512161 (32) 95 1017 (33) FR 
(86) 961016 PCT/FR96701623 
(87) 97 04 24 W097/14452 PCT Gazette nr 18/97 
(75) Emerit Michel, Sannois, FR 
(54) Strzykawka zasysająca i urządzenie 

zasysające zawierające taką strzykawkę 
(57) Jednorazowa strzykawka zasysająca składa się z trzech 

części: korpusu rurowego (1) tworzącego obudowę cylindrycz
ną (4) gładką od wewnątrz, otwartą na końcu (5) i posiadającą 
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na drugim końcu zwieńczenie (6), przy czym korpus (1) ma dwa 
uchwyty (11), zespołu trzonowo-tiokowego (2) obejmującego 
pełny trzon (12), któjy przechodzi przez otwór wspomnianego 
zwieńczenia (6) i współpracuje w połączeniu szczelnym z obrze
żem pierścieniowym (7), zaś tłok (14) zaopatrzony jest w płaszcz 
(15), rozbieżny i skierowany w kierunku otwartego końca obu
dowy (4) oraz przycisku uruchamiającego (3) przymocowanego 
do bliższego końca trzonu (12). Strzykawkę stosuje się do 
zasysania jadu. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 326307 (22)980513 6(51) A61M 5/178 
(75) Paradowski Marcin, Gorzów Wielkopolski; 

Łyp Grzegorz, Lubań Śląski 
(54) Strzykawka 
(57) Wynalazek dotyczy strzykawki lekarskiej jednorazowe

go użytku przeznaczonej do aplikacji leków, szczególnie leków 
gęstopłynnych podawanych pod zwiększonym ciśnieniem do 
głębiej położonych tkanek. 

Strzykawka zaopatrzona jest w szybkozłącze złożone z 
wrębów uformowanych na nasadce (5) cylindra (1) oraz czopów 
(8) usytuowanych na wewnętrznej, stożkowej powierzchni ob
sady (7) igły. Strzykawka ma ponadto obejmę (2) palców oraz 
obsadę (4) kciuka umożliwiających aspirację oraz pewne i moc
ne uchwycenie tej strzykawki w dłoni. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 326940 (22)961125 6(51) A61N 5/00 
A61M36AX) 
A61K 51/12 

(31) 95 563050 (32) 951127 (33) US 
(86) 9611 25 PC17US96/19109 
(87) 9706 05 W097/19724 PCT Gazette nr 24/97 
(71) INTERNATIONAL BRACHYTHERAPY 

S.A, Seneffe, BE 
(72) Coniglione Roy 
(54) Rurkowe urządzenie do brachyterapii 
(57) W jednym z rozwiązań ujawniono urządzenie brachyte-

rapeutyczne do implantowania materiału emitującego promie
niowanie w żywy organizm, w którego skład wchodzi: rurkowy 
nośnik (101) z dwoma otwartymi końcami; materiał (104) emitu
jący promieniowanie na zewnętrznej powierzchni (103) wspo
mnianego rurkowego nośnika; środki do szczelnego obudowy
wania wspomnianego materiału emitującego promieniowanie tak, 
żeby uniemożliwić stykanie się płynów ustrojowych ze wspo
mnianym materiałem emitującym promieniowanie wspomnia
nego urządzenia brachyterapeutycznego. 

(24 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 327013 (22) 97 0910 6(51) B01C11/04 
B01C11/20 

(31) 96 60025931 (32) 96 0911 (33) US 
96 728811 961010 US 

(86) 97 0910 PCT/US97/15963 
(87) 980319 WO98/11016 PCT Gazette nr 11/98 
(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY, 

Midland, US 
(72) Quarderer George J., Trent David L., 

Stewart Erik J., Tirtowidjojo Danil, Mehta 
Anil J., Tirtowidjojo Cheryl A 

(54) Sposób wytwarzania kwasu 
podchlorowcawego 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kwasu pod
chlorowcawego w urządzeniu do przenoszenia masy. Sposób 
obejmuje (1) wprowadzanie do urządzenia strumienia roztworu 
ługu zawierającego co najmniej jeden wodorotlenek, tlenek, sól 
kwasu podchlorowcawego, wodorowęglan lub węglan metalu 
alkalicznego lub ziem alkalicznych, (2) wprowadzanie do urzą
dzenia strumienia zawierającego gazowy chlorowiec, (3) prze-
reagowanie co najmniej części gazowego chlorowca z roztworem 
ługu z wytworzeniem roztworu zawierającego kwas podchlo-
rowcawy, (4) desorpcję kwasu podchlorowcawego z roztworu 
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do strumienia gazowego chlorowca oraz (5) usuwanie strumie
nia gazowego chlorowca z urządzenia. Zgodnie ze sposobem 
urządzenie do przenoszenia masy zawiera porowaty wirnik 
przepuszczalny dla strumieni, który obraca się wokół osi tak, 
że strumienie przepływają przez wirnik, a strumień roztworu ługu 
przepływa poosiowo w kierunku od osi. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 326182 (22)9805 06 6(51) B01D 53/81 
(31) 97 19719243 (32)97 05 07 (33) DE 
(71) Deutsche Babcock Anlagen GmbH, 

Oberhausen, DE 
(72) Dohmann Joachim, Keldenich Kai 

(54) Sposób oddzielania szkodliwych składników 
gazowych od gazów spalinowych 

(57) W sposobie oddzielania szkodliwych składników gazo
wych od gazów spalinowych chłodzi się gazy spalinowe do 
graniczne} temperatury chłodzenia lub w jej pobliże i w tak 
schłodzone gazy spalinowe wdmuchuje się stały, pyłowy lub 
ziarnisty dodatek, wiążący szkodliwe składniki gazowe. Schło
dzone i zmieszane z dodatkiem gazy spalinowe chłodzi się 
następnie poniżej granicznej temperatury chłodzenia, a nastę
pnie doprowadza do odpylacza. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 326935 (22) 961119 6(51) B01D 65/02 
B01D 65/06 

C02F1/44 
(31) 95 9514188 (32) 95 1122 (33) FR 
(86) 961119 PCT/FR967Ö1827 
(87) 9705 29 W097/18887 PCT Gazette nr 23/97 
(71) OTV OMNIUM DE TRAITEMENTS ET 

DE VALORISATION, Saint-Maurice 
Cedex, FR; ZENON ENVIRONMENTAL 
INC., Burlington, CA 

(72) Cote Pierre, Tazi-Pain Annie, Grelier 
Patricia 

(54) Sposób oczyszczania instalacji filtracyjnej 
typu z zanurzonymi membranami 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu czyszczenia instalacji fil
tracyjnej typu zawierającego wiele zanurzonych membran (3) w 
co najmniej jednym zbiorniku (1) zawierającym czynnik wypły
wający, który ma być filtrowany, przy czym sposób ten chara
kteryzuje się tym, że zawiera etapy złożone z: co najmniej 
częściowego spuszczania czynnika wypływającego zawartego 
w wymienionym zbiorniku (1) w taki sposób, aby odsłonić wy
mienione membrany (3) dla powietrza; powodowania przecho
dzenia co najmniej jednego roztworu czyszczącego przez wy
mienione membrany wzdłuż drogi przepływu przeciwnie do 
przepływu filtracyjnego czynnika wypływającego przez dopro
wadzanie wymienionego roztworu czyszczącego od tej strony 
wymienionych membran, po której wypływa przenikająca ciecz. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 326942 (22) 9611 21 6(51) B01F 3/02 
(31) 95 9504244 (32) 95 11 28 (33) SE 
(86) 961121 PCT/SE96/01514 
(87) 9706 05 W097/19746 PCT Gazette nr 24/97 
(71) AGA AKTIEBOLAG, Lidingö, SE 
(72) Svensson Orvar 
(54) Sposób i urządzenie do nawaniania 
(57) Urządzenie do dodawania czynnika nawaniającego do 

systemu przewodów do gazu zawiera człon przewodowy prze
biegający od pierwszego źródła (5) gazu nośnego i od drugiego 
źródła czynnika nawaniającego (4) do systemu przewodowe
go (1) gazu. Człon przewodowy jest ukształtowany w taki spo
sób, że czynnik nawaniający jest dodawany do gazu nośnego 
doprowadzanego następnie do systemu przewodów (1). 

Ponadto urządzenie zawiera zbiornik buforowy (10) do 
składowania mieszaniny czynnika nawaniającego i gazu nośne
go oraz środki do odparowywania czynnika nawaniającego tak, 
że będzie on w stanie gazowym w zbiorniku buforowym (10). 

(21 zastrzeżeń) 
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A1(21) 326147 (22)980505 6(51) B01J 37/02 
BO1 J 23/44 

C01B 15/023 
(31) 97 97850074 (32) 97 05 05 (33) EP 
(71) Akzo Nobel N.V., Arnhem, NL 
(72) Sellin Annicka, Nyström Mats 
(54) Sposób wytwarzania katalizatora, katalizator 

i sposób wytwarzania nadtlenku wodoru 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kata

lizatora zawierającego porowate podłoże i osadzony na nim 
aktywny katalitycznie metal, polegający na traktowaniu porowa
tego podłoża roztworem soli aktywnego katalitycznie metalu i 
czynnika redukującego i bezprądowym osadzaniu aktywnego 
katalitycznie metalu na podłożu. Przedmiotem wynalazku jest 
również katalizator otrzymany tym sposobem i sposób wytwa
rzania nadtlenku wodoru. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 319860 (22)970508 6(51) B03C1/025 
B03C1/22 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Kamiński Grzegorz, Przyborowski 

Włodzimierz 

(54) Separator magnetyczny 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przestrzennego wy

bierania elementów ferromagnetycznych. Wzbudnik (2) separa
tora złożony jest z modułów w postaci dysku, oddzielonych 
pierścieniami dystansowymi (8), niemagnetycznymi. Nad pier
ścieniami (8) umieszczone są kształtki (4) usytuowane pod 
zabierakiem (3). Poniżej brzegu kształtek (4) jest taśmociąg 
pomocniczy (5). Kształt kształtek (4) jest dopasowany do kształtu 
pierścieni dystanoswych (8) i łączonych nimi bocznych powie
rzchni modułów. Zabierak (3) osadzony jest na wale bloku 
napędowego (3a) i zaopatrzony jest w skrzydła sięgające swymi 
końcami do powierzchni kształtki (4) w punkcie najbliższym osi 
wału napędowego (3a). 

Moduł wzbudnika (2) ma biegunnik w kształcie pierście
nia na obwodzie dysku. Na pieńku bieguna usytuowana jest co 
najmniej jedna cewka uzwojenia. Bieguny dysku okryte są nie
magnetyczną osłoną. Moduł wzbudnika (2) ma bieguny N-S 
usytuowane naprzemiennie wzdłuż obwodu dysku, a krążkowe 
uzwojenia są na pieńkach biegunów modułu (2). Całość okryta 
jest niemagnetyczną osłoną. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319886 (22)97 05 07 6(51) B03C 3/76 
B01D 35/16 

(71) Fabryka Elektrofiltrów ELWOS.A., 
Pszczyna 

(72) Bartosik Jerzy, Szostok Ryszard, Ryguła 
Czesław 

(54) Urządzenie do strzepywania elektrod 
ulotowych elektrofiltrów 

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do strzepywania ele
ktrod ulotowych elektrofiltrów, zwłaszcza elektrofiltrów suchych 
o poziomym przepływie spalin, które można też zastosować do 
starych elektrofiltrów. 

Urządzenie o zwartej konstrukcji, korzystniejszych wa
runkach pracy (ułatwienie remontów, większa skuteczność od
pylania) posiada mechanizmy młotkowe (18) zastosowane w 
górnym systemie strzepywania w ilości zgodnej z ilością baterii 
elektrod ulotowych (11) usytuowane po linii spiralne, dogodnie 
co 15-20° nawale napędowym (15). Mechanizmy młotkowe (18) 
obracając się uderzają w kowadełka (10) każdej baterii (11) 
zamocowane od góry do belek elektrod ulotowych (6). Belki (6) 
są zawieszone w sposób wahliwy na zawiesiach regulacyjnych, 
dogodnie cięgnach do belek ram zawieszenia (4) i poprzez rurę (3) 
są podwieszone do co najmniej czterech izolatorów zawieszenia (2) 
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usytuowanych na dachu komory elektrofirtra (1). Mechanizmy 
młotkowe (18) o działaniu przerzutowo-obrotowym są umiesz
czone ponad belką z elektrodami zbiorczymi (8) poprzecznie 
względem kierunku przepływu spalin. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 326919 (22)961108 6(51) B05B 7/00 
(31)95 565021 (32)951130 (33) US 
(86) 96 11 08 PCT/US96/18015 
(87) 9706 05 W097/19756 PCT Gazette nr 24/97 
(71) SEALED AIR CORPORATION, Saddle 

Brook, US 
(72) Lee William, Corrigan John J. Ill, Bertram 

George T., Fleming Robert N. 
(54) Modułowy, wąskoproGlowy dozownik pianki 
(57) Dozownik (12) do dozowania kompozycji nadających 

się do spieniania zawiera pierwszy moduł (13), zawierający 
pierwszą obudowę (15), łącznik przepływu płynu w tej pierwszej 
obudowie (15), zawór odcinający w pierwszej obudowie i w 
połączeniu płynowym z łącznikiem (17) przepływu płynu. 

Dozownik (12) ponadto zawiera drugi moduł (14), za
wierający: drugą obudowę (16), komorę zaworową w tej drugiej 
obudowie do przyjmowania płynu z zaworu odcinającego i 
łącznika przepływu płynu oraz środki do mocowania pierwszego 
i drugiego modułu do siebie z komorą zaworową w połączeniu 
płynowym z zaworem odcinającym i łącznikiem przepływu pły
nu, tak że prekursory pianki mogą przemieszczać się z łączni
ków pianki do komory zaworowej i być dozowane z tej komory 
w celu wytworzenia pianki. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 326979 (22)961010 6(51) B21B 17/04 
(31) 95MI 2492 (32) 95 11 29 (33) IT 
(86) 961010 PCT/EP96/04387 
(87)97 0605 W097/19767 PCT Gazette nr 24/97 
(71) DEMAGITALIMPIANTI S.p.A., Genua, IT 
(72) Cattaneo Filippo, Brioschi Roberto, 

Cernuschi Ettore, Marin Paolo, Calcinati 
Luciano, Brignoli Maurizio 

(54) Zespół do walcowania rur na trzpieniu 
(57) Walcarka do walcowania rur na trzpieniu utworzona jest 

przez zestawienie w linii zespołów walcowniczych. Każdy zespół 
walcowniczy zawiera pierścieniową konstrukcję zewnętrzną 
utworzoną przez przynajmniej dwa elementy płytowe (3) połą
czone sztywno ze sobą i mieszczącą nośnik (10) walców na 
którym rozmieszczone walce obróbcze są podpierane odpo
wiednimi ramionami dźwigniowymi (19, 20). Każdy nośnik (10) 
walców można wyjąć poprzecznie z jego zespołu walcowniczego, 
który w tym celu zaopatrzony jest w prowadnice (15) uzupełnia
jące urządzenie załadowczo-rozładowcze (50), na którym umie
szczany jest wyjęty nośnik. Pierścieniowa konstrukcja zewnętrzna 
zapewnia walcarce większą odporność na naprężenia promie
niowe powstające podczas obróbki i możliwość wymiany wal
ców z odpowiednimi nośnikami (10) przy równoczesnym jej 
uproszczeniu dzięki zapewnieniu wyjmowania bocznego. 

(16 zastrzeżeń) 
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A1(21) 326972 (22) 96 06 19 6(51) B23B 31/26 
(31) 95 561404 (32) 951121 (33) US 
(86) 96 0619 PCT/IB96/00741 
(87) 97 05 29 W097/18918 PCT Gazette ni 23/97 
(71) MICRO OPTIC DESIGN 

CORPORATION, New Brunswick, CA 
(72) Savoie Marc Y. 
(54) Urządzenie do skrawania z kinematycznym 

sprzężeniem noża 
(57) Urządzenie do skrawania z kinematycznym sprzęże

niem noża składające się z obrotowego noża skrawającego (10), 
wału obrotowego (42) obracającego nożem skrawającym (10) i 
szybko-złącznego sprzęgła kinematycznego umożliwiającego 
połączenie obrotowego narzędzia skrawającego z wałem. Szyb-
ko-złączne sprzęgło kinematyczne zawiera wiele występów (40) 
współpracujących i wchodzących w odpowiednie kanały (44) 
celem precyzyjnego umiejscowienia noża skrawającego (10) 
względem wału (42) i uniemożliwienia ich wzajemnego ruchu. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 319760 (22)970428 6(51) B23B 41/02 
(71) ENERGOREMONT Przedsiębiorstwo 

Wdrażania Nowych Technologii 
Remontowych Sp. z o.o., Krasnystaw 

(72) Dworuga Aleksander, Gąsak Jerzy, Ruszniak 
Kazimierz, Zienkowski Bogusław 

(54) Przenośna, pionowa wytaczarka do obróbki 
otworów 

(57) Przenośna, pionowa wytaczarka do obróbki otworów, 
zwłaszcza powierzchni wewnętrznych zaworów turbin paro
wych, posiada korpus (1) w postaci pionowego łoża (2), po
ziomą płytę, wzmacniającą konstrukcję (3) i płytę, mocującą 

maszynę (4) do powierzchni podziałowej (5) zaworu (6) turbiny. 
Do łoża (2) zamocowana jest ruchoma prowadnica (7) z zespo
łem napędowym (8), do którego wału przytwierdzone jest, przy 
pomocy sprzęgła podatnego (9), wrzeciono (10) z imakiem 
nożowym (11), ułożyskowane w dwóch panewkach ślizgowych 
(12,13), umieszczonych w elementach korpusu (1) nad imakiem 
nożowym (11) i w panewce ślizgowej (14), umieszczonej w 
obejmie (15), znajdującej się pod imakiem nożowym (11) we
wnątrz zaworu (6). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 326144 (22)9805 04 6(51) B23P 15/00 
(31)97 971909 (32)97 05 05 (33)FI 
(71) RAUTARUUKKIOYJ, Oulu, FI 
(72) Hämäläinen Voitto Augusti 
(54) Urządzenie do obróbki powierzchni 

uszczelniającej ramy drzwi w piecu 
koksowniczym oraz sposób obrabiania 
powierzchni uszczelniającej ramy drzwi w 
piecu koksowniczym 

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do obróbki powierzchni 
uszczelniającej (13) ramy (10) drzwi pieca koksowniczego. 
Urządzenie zawiera: ramę (19), do której urządzenie (23) do 
obróbki jest przymocowane ruchomo, w tym urządzeniu do 
obróbki środki (27,28) do przemieszczania co najmniej jednego 
zespołu obróbczego (1 i/lub 2) względem tej ramy w co najmniej 
dwóch kierunkach (D1, D2) oraz w zespole obróbczym narzę
dzie skrawające (3), zawierające elementy poruszające i środki 
(20) do mocowania ramy drzwi i urządzenia do obróbki do siebie 
podczas obrabiania ramy drzwi. Środki (20) do mocowania 
ramy drzwi i ramy urządzenia do obróbki do siebie zawierają 
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elementy mocujące (21) w ramie (19) urządzenia do obróbki, 
przeznaczone do łączenia tej ramy z punktami mocowania (22) 
w ramie (10) drzwi pieca koksowniczego. Urządzenie (23) do 
obróbki zawiera środki prowadzenia (24) równoległe do co 
najmniej jednej strony (11 a, 11 b) ramy drzwi i sanie (26) rucho
me na nich w pierwszym kierunku (D1), a wymienione środki 
poruszające pierwszego zespołu obróbczego (1) zawierają 
środki (27) poruszające sanie w pierwszym kierunku (D1) i 
środki (28) poruszające narzędzia skrawające (3) w drugim 
kierunku (D2) zasadniczo poprzecznym do kierunku środków 
prowadzących, przy czym środki poruszające (28) złożone są z 
równomiernej płyty obrotowej (8) obracającej się wokół linii (5) 
osi obrotu prostopadłej do płaszczyzny (T) środków prowadzą
cych i wspierające narzędzia skrawające (3) oraz ich środki 
poruszające oraz z jej mechanizmu obrotu (31). Wynalazek 
dotyczy również sposobu wykorzystywania urządzenia do ob
róbki opisanego powyżej. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 319739 (22)97 04 29 6(51) B28B 7/08 
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 

PREFABET-KOLBUSZOWA SA, 
Kolbuszowa 

(72) Kozakiewicz Zbigniew, Frankowski Antoni, 
Płodowski Andrzej, Fitas Jerzy, Salach 
Stanisław, Burasiewicz Maciej 

(54) Urządzenie do manipulacji blokiem masy 
betonu komórkowego i dnem formy 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do manipulacji 
blokiem masy betonu komórkowego i dnem formy, stanowiące 
obrotnicę, zawierające konstrukcję stalową w postaci ramy prze
strzennej, podstawę dla bloku masy oraz szereg dźwigni, 
łączników, cylindrów hydraulicznych oraz prowadnic. Rucho
ma konstrukcja stalowa (1) w postaci ramy przestrzennej, zwią
zana pod kątem 90° z podstawą (2) bloku masy (3), zaopatrzona 
jest w prowadnice (4), z którymi związana jest za pomocą rolek 

prowadzących (5) rama podnosząca (6), zaopatrzona w cztery 
dźwignie kątowe (7) z rolkami (8), dźwignię dwuramienną (12) 
z układem łączników (13) i związany z nią cylinder hydrauliczny 
(14) oraz opory prowadzące (15). Konstrukcja stalowa (1), zwią
zana z cylindrami hydraulicznymi (16,17), osadzona jest rucho
mo na wsporniku osi obrotu (18), natomiast górną część pod
stawy (2), osadzonej na prowadnicach (27) i związanej poprzez 
cylindry hydrauliczne (26) z konstrukcją stalową (1), stanowi 
szereg segmentów (19), połączonych ze sobą blachą (20), 
dopasowywaną do powierzchni bloku masy (3) za pomocą śrub. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319738 (22) 97 04 29 6(51) B28B 11/12 
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 

PREFABET-KOLBUSZOWA S A, 
Kolbuszowa 

(72) Kozakiewicz Zbigniew, Frankowski Antoni, 
Płodowski Andrzej, Fitas Jerzy, Salach 
Stanisław, Burasiewicz Maciej 

(54) Urządzenie do dokładnego krojenia masy z 
betonu komórkowego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do dokładne
go krojenia bloku masy z betonu komórkowego, zestawione z 
krajalnicy poprzecznej i krajalnicy wzdłużnej, mocowanych na 
konstrukcji wsporczej oraz podstawy bloku masy. Krajalnica 
poprzeczna (1), umiejscowiona na konstrukcji wsporczej (4) i 
związana poprzez prowadnice (5) z prowadnikami (6), usytuo
wanymi pionowo, posiada ruchome belki mocowania strun (9), 
umiejscowione symetrycznie po obu stronach krojonego bloku 
masy (10). Ruchome struny (9) o przeciwnych kierunkach ruchu 
zakończone są wałeczkami, związanymi z zamocowanymi sprę
żystymi (13) i stałymi, a ruchome belki prowadzone są za pomo
cą prowadnic, przy czym ruch posuwisto-zwrotny belek powo
duje układ mimośrodowy. Natomiast górna część ruchomej 
podstawy (3), osadzonej na prowadnicach (38), składa się z 
szeregu segmentów (31), połączonych blachą z otworkami. 
Blacha pokryta jest siatką (35), a wnętrza segmentów (31) połą
czone są z kolektorem (28) za pomocą elastycznych kształtek. 

(2 zastrzeżenia) 



16 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 23 (649) 1998 

A1(21) 326916 (22) 961129 6(51) B29C 49/00 
B29C 49/06 

(31) 95 9524553 (32) 95 1130 (33) GB 
(86) 96 11 29 PCT/GB96/02938 
(87) 97 06 05 WO97/19801 PCT Gazette nr 24/97 
(75) Britton Charles Jonathan, Tetbury, GB 
(54) Sposób wytwarzania pojemników 
(57) Pojemnik jest wykonywany z termoplastycznego mate

riału w dwóch etapach. W pierwszym etapie wykonywana jest 
przez formowanie wtryskowe przygotówka (1), przy czym części 
formy łatwo uwalniają rurowy korpus (2) z końcem zamkniętym 
oraz wystającym na zewnątrz obrzeżem (3) przy końcu otwar
tym. W drugim etapie nadal ogrzewana przygotówka (1) jest 
poddawana rozdmuchiwaniu, ewentualnie z pewnym wstę
pnym mechanicznym rozciąganiem, przy czym przetyczka do 
rozdmuchiwania (13) jest osadzana w otwartym końcu korpu
su (2), a sama przygotówka (1) utrzymywana jest za zewnętrzną 

część (7) jej obrzeża. Ścianka korpusu (2) rozszerza się i zaraz 
poniżej otwartego końca jest rozciągana na zewnątrz, w celu 
zetknięcia jej ze spodem wewnętrznej części (5) obrzeża. Po
wstały pojemnik posiada zatem otwór wylotowy wyznaczony 
przez odsunięty do wewnątrz występ. Może on mieć postać 
puszki na farbę z rynienką okapnikową (9) wokół otworu wylo
towego. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 326946 (22) 96 11 29 6(51) B29C 49/00 
B29D 1/00 

(31) 95 9524456 (32) 95 11 30 (33) GB 
(86) 96 11 29 PCT/GB96/02939 
(87) 97 06 05 WO97/19806 PCT Gazette nr 24/97 
(75) Britton Charles Jonathan, Tetbury, GB 
(54) Ulepszenia dotyczące pojemników 
(57) Pojemnik jest wykonywany w dwóch etapach z materia

łu takiego jak materiał termoplastyczny, który przy ogrzewaniu 
może być odkształcany. W pierwszym etapie wykonywana jest 
przez formowanie wtryskowe przygotówka (1), przy czym części 
formy łatwo uwalniają rurowy korpus (2) z końcem zamkniętym 
oraz wystającym na zewnątrz obrzeżem (3) przy końcu otwar
tym. Na lub w powierzchni obrzeża przewidziano element taki 
jak spiralne żeberko (5) lub rowek skierowany na zewnątrz 
korpusu. W drugim etapie nadal ogrzewana przygotówka (1) 
jest poddawana rozdmuchiwaniu, ewentualnie z pewnym wstę
pnym mechanicznym rozciąganiem, przy czym przetyczka do 
rozdmuchiwania jest osadzana w otwartym końcu korpusu (2), 
a sama przygotówka (1) utrzymywana jest za zewnętrzną 
część (7) jej obrzeża, ścianka korpusu (2) jest rozszerzana, a 
wewnętrzna część obrzeża (4) jest wypychana poza przetyczkę 
do rozdmuchiwania przekształcając się w krótki rurowy wylot z 
elementem (5) skierowanym do wewnątrz. Spirala staje 
się śrubowym nagwintowaniem do przyjmowania wkręca
nej nasadki. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 326945 (22)961129 6(51) B29C 49/54 
(31) 95 9524554 (32) 95 1130 (33) GB 
(86) 96 11 29 PCT/GB96/02941 
(87) 97 0605 WO97/19802 PCT Gazette nr 24/97 
(75) Britton Charles Jonathan, Tetbury, GB 
(54) Ulepszenia dotyczące pojemników 
(57) Sposób wytwarzania pojemnika z podciętą wklęsłą pod

stawą, którego materiał jest podatny na odkształcenia przy 
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ogrzewaniu, znamienny tym, że część podstawy pojemnika 
wstępnego, przy podwyższonej temperaturze, jest rozszerzana 
w stronę wieloczęściowej formy posiadającej przynajmniej trzy 
segmenty otaczające stożkowy rdzeń, który może zostać prze
sunięty, dla klinowego rozsunięcia segmentów z ciasno upako
wanego szeregu w szereg wzajemnie rozsunięty, przy czym 
podcięta wklęsła podstawa jest kształtowana przez segmenty po 
rozsunięciu i jest uwalniana, gdy segmenty są ciasno upakowane. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 326142 (22) 98 05 04 6(51) B30B 15/14 
A01F 29/00 

(31) 97 19718831 (32) 97 05 05 (33) DE 
(7.1) Usines Claas France SA, Metz, FR 
(72) Mesmer Denis, FR; Hawlas Martin, DE; 

Nonhoff Ansgar, DE; Scholz Egbert, DE 
(54) Urządzenie i sposób regulacji długości beli w 

prasach do belowania dużych bel 
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia i sposobu regulacji dłu

gości beli w prasie do belowania dużych beli. Przemieszczenia 
bloku pokosów (15) do przodu i do tyłu są wyczuwane przez 
czujniki, przekazywane do elektronicznego układu (18) analizu
jącego, sumowane przezeń, a z chwilą zbliżenia się do wartości 
zadanej zostaje uruchomione wiązanie beli. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 326143 (22) 98 05 04 6(51) B30B 15/14 
A01F 29/00 

(31)97 19718830 (32)970505 (33) DE 
(71) Usines Claas France SA, Metz, FR 
(72) Mesmer Denis, FR; Hawlas Martin, DE; 

Nonhoff Ansgar, DE; Scholz Egbert, DE 
(54) System kontrolno-sterujący do regulacji 

funkcji roboczych prasy do belowania 
(57) Przedmiotem niniejszego wynalazku jest system kon

trolno-sterujący do regulacji funkcji roboczych prasy (2) do 

belowania. System został ulepszony przez to, że wprowadzono w 
systemie ciągłą kontrolę prędkości obrotowej organów (6,12,16) 
roboczych prasy a wyniki tej kontroli, jeśli chodzi o wartość 
prędkości obrotowej, są wykorzystywane odpowiednio do włą
czania lub wyłączania sprzęgieł (30) służących do napędu tych 
organów. Ponadto wynalazek umożliwia przełączanie innych 
organów ustawczy eh w zależności od stanu (włączone/wyłączo
ne) w jakim znajdują się odnośne sprzęgła (30). System kontrol
no-sterujący przy odchylonych nożach automatycznie generuje 
impulsy taktowe dla tych noży lub każdorazowo, przy podno
szeniu lub opuszczaniu urządzenia podbierającego, odpowie
dnio wsuwa lub wysuwa noże tnące do lub z kanału dopro
wadzającego. Ponadto korzystnym jest gdy system taki jest 
zbudowany z wielu identycznych pod kątem hardwarowym 
procesów roboczych. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 327035 (22)9612 02 6(51) B31F1/07 
(31) 95FI 248 (32) 9512 05 (33) IT 
(86) 961202 PCT/IT96/00240 
(87) 97 0612 WO97/20689 PCT Gazette nr 25/97 
(71) FABIO PERINI S.P.A, Lucca, IT 
(72) Biagiotti Guglielmo 
(54) Sposób i maszyna do wygniatania i 

laminowania 
(57) Została opisana maszyna do wygniatania i laminowania 

zawierająca pierwszy walec wygniatający (3) z powierzchnią 
wyposażoną w pierwszy układ wypukłości, drugi walec wygnia
tający (5) z powierzchnią wyposażonąw drugi układ wypukłości, 
przy czym wymienione walce wygniatające tworzą zacisk, a 
pierwsza i druga, rolki dociskające (7,9) oddziaływają wzajem
nie z pierwszym i drugim, walcami wygniatającymi (3, 5) w 
maszynie tej wypukłości, pierwszego i drugiego, wymienionych 



układów są wykonane w taki sposób, że w wymienionym zaci
sku niektóre z wypukłości pierwszgo układu są zgodne z niektó
rymi wypukłościami drugiego układu podczas gdy inne wypu
kłości pierwszego układu są przesunięte w fazie względem 
odpowiadających im wypukłości drugiego układu. W celu zre
dukowania zużywania się dwa walce wygniatające posiadają 
różne średnice. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 326102 (22) 98 04 30 6(51) B32B 27/10 
B32B 31/00 

(31) 97 752 (32)97 04 30 (33) AT 
(71) M.Kaindl,Wals,AT 
(72) FalkHolleis 
(54) Laminat dekoracyjny i sposób wytwarzania 

laminatu dekoracyjnego 
(57) Laminat dekoracyjny z odporną na ścieranie powłoką 

powierzchniową składa się z co najmniej jednej, zaimpregnowa
nej utwardzoną na gorąco żywicą syntetyczną, wstęgi papiero
wej oraz związanej z nią, również zaimpregnowanej żywicą i 
utwardzonej na gorąco, zaopatrzonej w dekorację, zewnętrznej 
wstęgi papierowej, która nasycona jest odporną na ścieranie 
masą utwardzonej na gorąco żywicy syntetycznej, przy czym w 
masie żywicy syntetycznej wstęgi dekoracyjnej rozmieszczone 
są cząstki, odpornej na ścieranie, twardej substancji. Wynalazek 
charakteryzuje sie tym, że laminat dekoracyjny jest przesączony 
na wskroś osnową z utwardzonej na gorąco masy żywicy syn
tetycznej, przy czym wchłonięta przez wstęgę dekoracyjną, po
zbawiona substancji odpornych na ścieranie, osnowa przecho
dzi, bez powstawania powierzchni granicznych, w stanowiącą z 
nią całość przejrzysto-przezroczystą warstwę powierzchniową i 
odporną na ścieranie, pokrywającą wstęgę dekoracyjną od 
zewnątrz i utworzoną z kombinacji utwardzalnej na gorąco 
żywicy syntetycznej z substancją naturalną, zawierającą co naj
mniej jeden heteropolisacharyd względnie pektynę, korzystnie 
bogatą w co najmniej jedną z tych substancji i/lub z dodatkami, 
i/lub substancjami pomocniczymi, przy czym w utwardzonej na 
gorąco masie wspomnianej warstwy powierzchniowej, odpornej 
na ścieranie, stanowiącej całość z impregnacyjną osnową wstęgi 
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dekoracyjnej, rozmieszczone są cząstki odpornej na ścieranie, 
twardej substancji, jak tlenek glinu a. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 319837 (22)97 05 05 6(51) B32B 27/30 
(71) Instytut Naukowo-Techniczny, Lublin 
(72) Sikora Robert, Pieńkowski Jan, Sikora 

Janusz 
(54) Sposób wytwarzania papy z tworzywa 

sztucznego, zwłaszcza z polichlorku winylu 
(57) Sposób wytwarzania papy z tworzywa sztucznego, 

zwłaszcza z polichlorku winylu pochodzącego z odpadów tech
nologicznych i poużytkowych, podlegających segregacji, czy
szczeniu, myciu i rozdrabnianiu odpadów, polega na tym, że 
przygotowane odpady miesza się z plastyfikatorem w ilości do 
6% wagowo w stosunku do sumy masy odpadów i ze stabiliza
torem w ilości do 6% wagowo w stosunku do sumy masy 
odpadów oraz z włóknem w ilości do 40% wagowo w stosunku 
do sumy masy odpadów, a następnie walcuje się je cyklicznie 
w temperaturze od 145 do 190°C. Powierzchnie walców mają 
korzystnie różne temperatury, a prędkość walcowania wynosi 
od 0,25 do 3 m/s w czasie od 100 do 200 minut. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 326974 (22)961128 6(51) B41M 5/28 
(31) 95 1001784 (32) 95 1130 (33) NL 
(86) 96 11 28 PCT/NL96/00470 
(87) 970619 WO97/21550 PCT Gazette nr 26/97 
(71) DSMN.V.,Heerlen,NL 
(72) Van Den Elshout Wilhelmus Henricus 

Hubertus Antonius, Aagaard Olav Marcus 
(54) Sposób wytwarzania przedmiotu barwnie 

znakowanego 
(57) Sposób wytwarzania przedmiotu barwnie znakowane

go przez napromieniowanie powierzchni tego przedmiotu świat
łem lasera, znamienny tym, że przedmiot co najmniej w miejscu 
gdzie stosuje się znakowanie, składa się z plastycznej kompo
zycji, która zawiera co najmniej trzy składniki absorbujące świa
tło wykazujące maksimum ich spektrum absorpcji przy różnych 
długościach fali i tracące swoją zdolność absorbowania światła 
pod wpływem światła lasera, przy czym znakowanie stosuje się 
w postaci punktów w podłożu przez napromieniowanie powie
rzchni przedmiotu w miejscu tych punktów w podłożu światłem 
lasera o takiej długości fali i intensywności oraz przez taki okres, 
że co najmniej jeden ze składników absorbujący światło całko
wicie lub częściowo traci swoją zdolność absorbowania światia. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 326395 (22)980518 6(51) B60B 11/00 
(71) Polskie Koleje Państwowe, Warszawa; 

Dyrekcja Eksploatacji Cystern Sp. z o.o., 
Warszawa; Poznańskie Zakłady Naprawcze 
Taboru Kolejowego S.A,, Poznań; Zakłady 
Naprawcze Taboru Kolejowego w Pile S.A, 
Piła 

(72) Suwalski Ryszard Maria 
(54) Zestaw kołowy z przesuwnymi kołami 
(57) W rozwiązaniu tuleja blokująca (16) ma wielowypust 

wewnętrzny (21) zazębiony z wielowypustém zewnętrznym (15) 
tulei środkowej (10). Tuleja środkowa (10) ma zewnętrzny pier
ścień centrujący, zaś tuleja blokująca (16) ma dysk (18), między 
którymi znajduje się sprężyna naciskowa (17). W trakcie zmiany 
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rozstawu kół (2) współpraca zabieraków (5) i zabieraków tulei 
osadczej (6) umożliwia przesuw kół (2) wzdłuż osi zestawu. 
Oddziaływanie sprężyny naciskowej (17) na dysk (18) i tuleję 
blokującą (16) powoduje zaciskanie tulejki rozprężnej (9), której 
powierzchnie pogrubionych krawędzi przylegają do powierzch
ni rowków pierścieniowych (4), gwarantując utrzymanie zestawu 
kół (2) w położeniu określonym daną szerokością toru. Podczas 
hamowania moment hamujący z tarcz hamulcowych jest prze
noszony na koła (2) za pomocą zabieraków. Wyeliminowanie 
sworzni zabierakowych oraz zmniejszenie liczby sprężyn powo
duje zmniejszenie gabarytu i masy zestawu, przy zwiększonej 
niezawodności mechanizmu blokującego. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 326022 (22)980427 6(51) B60J 5AX) 
(31)97 735 (32)9704 28 (33) AT 
(71) IFE Industrie-Einrichtungen 

Fertigungs-Aktiengesellschaft, Weyer, AT 
(72) Jarolim Reinhold 
(54) Drzwi przesuwno-obrotowe do pojazdów, 

przeznaczonych do transportu osób 
(57) Przedmiotem wynalazku są drzwi przesuwno-obrotowe 

dla pojazdów, przeznaczonych zwłaszcza do przewozu osób, 
wyposażone w co najmniej jedną płytę drzwiową (1,2), osadzo
ną przesuwnie na, umieszczonej równolegle do płaszczyzny 
drzwi, prowadnicy (5), będącej elementem czworoboku przegu
bowego, który tworzy wspólnie z płytami obrotowymi (6), 
osiami (7), ramionami (22) i jako element tego czworoboku jest 
przesuwana pod działaniem siły mechanizmu napędu drzwi (29) 
w kierunku prostopadłym do płaszczyzny drzwi (1,2). Ruch 
prowadnicy (5) i ruch drzwi wzdłuż prowadnicy (5) są połączone 
ze sobą przy pomocy, osadzonego obrotowo, mechanizmu 
widełkowego, wyposażonego w mechanizm sprężynowy, utrzy
mujący mechanizm widełkowy w skrajnych położeniach. Osie 
(7) płyt (6), oś widełek, łożysko mechanizmu sprężynowego i 
nastawny zderzak (28), ograniczający ruch drzwi (1,2) są osa-
dozne na wspólnej płycie montażowej lub profilu montażowym. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 319769 (22)97 04 30 6(51) B60N 2/44 
(75) Skibiński Waldemar, Piotrków Trybunalski 
(54) Noga zestawu foteli samochodowych lub 

pojedynczego fotela 
(57) Noga posiada pas górny (1), pas dolny (2) oraz łącznik 

poprzeczny (3) spinający oba pasy (1, 2), tworzące jednolitą 
ławę (4), wykonaną z jednorodnego materiału, uformowaną w 
kształt zbliżony w przekroju poprzecznym i w widoku z boku do 
litery Z. Noga jest wyposażona w co najmniej jeden wspornik (5) 
i co najmniej jedną kolumnę dystansową (10) umieszczoną 
naprzeciw wspornika (5), korzystnie we dwa wsproniki (5) i dwie 
kolumny (10). 

(11 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319838 (22)970505 6(51) B60P 3/22 
B60S5/00 

(71) Wschowskie Urządzenia Komunalne 
WUKOM Sp.z o.o., Wschowa 

(72) Łopatka Kazimierz, Kolasiński Andrzej, 
Graf Adam, Rodziewicz Lech 

(54) Pojazd do zbierania i transportu 
przepracowanych olejów 

(57) Pojazd do zbierania i transportu przepracowanych ole
jów zawierających substancje skłonne do zapłonu, charakte
ryzuje się tym, że ma postać cylindrycznego zbiornika (2) o osi 
opadającej ku tyłowi, osadzonego na podwoziu samochodo
wym (1) i wyposażonego w znany powietrzny układ napełniają-
co-opróżniający, którego sprężarka posiada na wlocie i wylocie 
bezpieczniki przeciwogniowe. 

Po obu stronach elementów armatury znajdującej się na 
najwyżej usytuowanym miejscu zbiornika są utwierdzone wza
jemnie równoległe i w zasadzie pionowe płyty osłonowe (3), a 
tłumik (6) silnika napędowego pojazdu usytuowany z tyłu 
kabiny (7) posiada wylot skierowany ku górze przy czym płyno-
wskaz rurowy (4) umieszczony z przodu zbiornika wyposażony 
jest u góry i u dołu w zawory odcinające (5). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 326343 (22) 98 05 18 6(51) B60Q 1/22 
(75) Dobrzyński Marian, Bydgoszcz; Fencki 

Bogdan, Bydgoszcz 
(54) Płytka z oprawkami żarówek w lampach 

przeciwmgielnych lub do cofania do 
samochodów, zwłaszcza marki FIAT 

(57) Płytka z oprawkami żarówek charakteryzuje się tym, że 
wykonana jest najkorzystniej z tworzywa sztucznego z metalizo
wanymi elementami (2) na powierzchni płaskiej, zewnętrznej ze 
ścięciem na jednym boku oraz dwoma wycięciami (3) z jednej 
strony boku, pomiędzy którymi wykonany jest otwór (7). Do płytki 
(1), na powierzchni zewnętrznej, przymocowane są dwie opra
wki (4) na żarówki, jedna z jednym przyciskiem sprężystym (8), 
a druga z dwoma przyciskami sprężystymi (9) od spodu opra
wek (4). W ściankach oprawek (4), od wewnątrz, są wykonane 
po dwa rowki, a na wysokości oprawek (4), od wewnątrz, są 
przymocowane po jednym styku, połączone z płytką (1). 
Przedmiot wynalazku może znaleźć szerokie zastosowanie w 
motoryzacji. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 326342 (22) 98 05 18 6(51) B60Q 1/26 
(75) Dobrzyński Marian, Bydgoszcz; Fencki 

Bogdan, Bydgoszcz 
(54) Lampa do przyczepy samochodowej 
(57) Istota wynalazku charakteryzuje się tym, że lampa wy

konana jest w kształcie pudełka prostopadłoeciennego, składa
jącego się z części dolnej (1) z wewnętrznymi trzema przegro
dami, dwoma wzdłużnymi o różnych wysokościach i jednej 
poprzecznej, w której wykonane są dwa otwory (4) na żarówki z 
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przymocowanymi do spodu pudełka dwoma stykami i wykrępo-
wanym elementem w kształcie ceowym. W spodzie pudełka, z 
jednej strony wykonany jest otwór z wkładką gumową, a z 
drugiej przymocowane są dwa styki, natomiast pośrodku dolnej 
części pudełka (1) przymocowane są dwa gniazda oraz dwie 
śruby (14) na zewnątrz pudełka. Część górna pudełka (6) wyko
nana jest z tworzywa przezroczystego "odblaskowego' z dwoma 
otworami, przy czym część dolna pudełka (1) połączona jest z 
częścią górną (6) za pomocą połączeń śrubowych. Przedmiot 
wynalazku może znaleźć szerokie zastosowanie w motoryzacji. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 325944 (22)98 0423 6(51) B60T13/26 
B61H 13/00 

(31) 97 19718098 (32)97 0429 (33) DE 
97 107138/2 97 04 29 RU 

(71) KNORR-BREMSE Systeme für 
Schienenfahrzeuge GmbH, Monachium, DE; 
AO TRANSMASH, Moskwa, RU 

(72) Inosemzew Wladimir Grigorjewitsch, RU; 
Kosjulin Lew Wasiljewitsch, RU; 
Egorenkow Anatolij Andreewitsch, RU; 
Heller Martin, DE; Goritz Bernd, DE 

(54) Układ hamulcowy dla pojazdów szynowych 
(57) Układ hamulcowy zawiera pneumatyczny zawór steru

jący (1) z pierwszym automatycznym układem obciążeniowym 
cylinder hamulcowy (3), zbiornik (4), drugi automatyczny układ 
obciążeniowy (5) i przełącznik (6). Pneumatyczny zawór steru
jący (1) jest podłączony do głównego przewodu powietrznego 
(2). Przełącznik (6) ma obudowę (9), zawory (20,21,22) i komory 
(10, 11, 12, 13). Przełącznik (6) zawiera napęd pneumatyczny 
(7) z układem zaworowym (8). Komora (10) jest poprzez hamul
cowy przewód powietrzny (14) połączona z pneumatycznym 
zaworem sterującym (1). Komora (11) jest poprzez hamulcowy 
przewód powietrzny (15) połączona z wyjściem (16) drugiego 
automatycznego układu obciążeniowego (5). Komora (12) jest 
poprzez hamulcowy przewód powietrzny (17) połączona z wej
ściem (18) drugiego automatycznego układu obciążeniowego 
(5). Komora (13) jest poprzez hamulcowy przewód powietrzny 
(19) połączona z cylindrem hamulcowym (3). Zawory (20,21) są 
umieszczone w komorze (10). Zawór (20) jest przyporządkowa
ny połączeniu komory (10) z komorą (12), zaś zawór (21) jest 
przyporządkowany połączeniu komory (10) z komorą (13). Za
wór (22) jest przyporządkowany połączeniu komory (11) z ko
morą (13). Podczas jazdy pojazdu szynowego po szynach o 
rozstawie 1520 mm przełącznik (6) zajmuje położenie, w którym 

zawory (20, 22) są otwarte, zaś zawór (21) jest zamknięty. 
Podczas hamowania sprężone powietrze przechodzi z pneu
matycznego zaworu sterującego (1), poprzez przełącznik (6), do 
drugiego automatycznego układu obciążeniowego (5). Z dru
giego automatycznego układu obciążeniowego (5) sprężone 
powietrze przechodzi do przełącznika (6) i stamtąd do cylindra 
hamulcowego (3). Podczas jazdy pojazdu szynowego po szy
nach o rozstawie 1435 mm przełącznik (6) zajmuje położenie, w 
którym zawór (21) jest otwarty, zaś zawory (20,22) są zamknięte. 
Drugi automatyczny układ obciążeniowy (5) jest wyłączony. 
Sprężone powietrze przechodzi z pneumatycznego zaworu ste
rującego (1) przez komory (10,13) do cylindra hamulcowego (3). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 326101 (22)98 04 30 6(51) B61F 5/00 
(31)97 850178 (32)97 05 02 (33) US 
(71) AMSTED INDUSTRIES 

INCORPORATED, Chicago, US 
(72) Hawthorne Vaughn Terrey, Spencer Charles 

P., Moehling Charles, Pitchford Terry L. 
(54) Zestaw kołowy wózka wagonu, zwłaszcza 

towarowego 
(57) Zestaw kołowy wózka wagonu (10), zwłaszcza towaro

wego, posiada układ, ograniczający luz swobodnego przemie
szczenia pomiędzy dopasowaną belką poprzeczną (16) wózka 
(10) i ramą boczną (12, 14) w oknie ramy bocznej (12, 14), a 
zwłaszcza zmniejszający lub eliminujący luz lub szczelinę po
między powierzchniami styku belki poprzecznej (16) wózka (10) 
i ścianą kolumny ramy bocznej na zewnętrznych krawędziach 
powierzchni belki i ściany kolumny. Układ, ograniczających luz, 
stanowią powierzchnie styku pomiędzy ramami bocznymi (12,14) 
i belkami poprzecznymi (16) zespołów wózków wagonowych 
(10). W każdym przecięciu ram bocznych (12,14) belką sąsia
dującą z powierzchnią styku ścieralnej płyty klocka ciernego, 
skierowane ku sobie powierzhcnie styku są ułożone z odstępem 
w postaci szczeliny o wielkości poniżej 10,16 mm. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 327036 (22) 97 10 06 6(51) B61F 5/52 
(31) 96 9612189 (32)961007 (33) FR 
(86) 971006 PCT/FR97/01769 
(87) 98 0416 W098/15445 PCT Gazette nr 15/98 
(71) GECALSTHOM TRANSPORT S.A., 

Paryż, FR 
(72) Rodet Alain, Brun Stephane 
(54) Przegubowa rama wózka i wózek przegubowy 

z taką ramą 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przegubowa rama (1 A, 1B) 

wózka zawierająca belkę prawą (2A), belką lewą (2B), belkę 
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przednią (3A), belkę tylną (3B) i środek przegubowy (4A, 4B), 
charakteryzująca się tym, że rama wózka jest wykonana z dwóch 
półram (1A, 1B), przy czym każda półrama (1A, 1B) ma w 
zasadzie kształt litery L 

(23 zastrzeżeń) 

A1(21) 319798 (22)97 0430 6(51) B61G 9/14 
(71) Fabryka Urządzeń Mechanicznych KAMAX 

S.A., Kańczuga 
(72) Kubicki Antoni; Strzyż Eugeniusz; 

Chmielewski Andrzej; Kędzior Józef; 
Popławski Wojciech; Milczarski Kazimierz; 
Michajłow Wladimir Maksymowicz, RU; 
Filipow Wiktor Nikołajewicz, RU; Dimitrow 
Walentin Wiktorowicz, RU; Skuratow 
Aleksander Jewgieniewicz, RU; Curienko 
Władimir Nikołajewicz, RU; Ulianow Oleg 
Aleksandrowicz, RU 

(54) Aparat pochłaniający 
(57) Wynalazek dotyczy nowej konstrukcji aparatu pochła

niającego mającego zastosowanie, zwłaszcza w kolejowych 
sprzęgach automatycznych. 

Aparat charakteryzuje się tym, że posiada płytę oporo
wą (13), która przytwierdzona jest do części dennej (12) amor
tyzatora elastomerowego (11), a denko (4) korpusu (1) osadzo
ne jest w tym korpusie przesuwnie. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319799 (22)97 04 30 6(51) B61G 9/14 
(71) Fabryka Urządzeń Mechanicznych KAMAX 

S.A, Kańczuga 
(72) Kubicki Antoni; Strzyż Eugeniusz; 

Chmielewski Andrzej; Kędzior Józef; 
Popławski Wojciech; Milczarski Kazimierz; 
Michajłow Władimir Maksymowicz, RU; 
Filipow Wiktor Nikołajewicz, RU; Dimitrow 
Walentin Wiktorowicz, RU; Skurat 
Aleksander Jewgieniewicz, RU; Curienko 
Władimir Nikołajewicz, RU; Ulianow Oleg 
Aleksandrowicz, RU 

(54) Sposób pochłaniania energii zderzeń i 
aparat pochłaniający energię zderzeń, 
zwłaszcza w kolejowych sprzęgach 
automatycznych 

(57) Sposób polega na tym, że działając narastającą siłą 
zewnętrzną na amortyzator elastomerowy powoduje się, po 
przekroczeniu pierwotnego napięcia wstępnego, zanurzanie się 
trzona o mniejszej średnicy (7) we wnętrzu pojemnika (5). Czyn
ność ta przebiega aż do wyczerpania się skoku tego trzona, a z 
kolei dalszy wzrost siły zewnętrznej powoduje, że po przekro
czeniu wtórnego napięcia wstępnego następuje zanurzenie się 
trzona o większej średnicy (6) we wnętrzu tego samego poje
mnika, które to zanurzanie trwa aż do wyczerpania się skoku 
tego trzona. Przy zmniejszaniu się siły zewnętrznej uzyskuje się, 
w pierwszej kolejności, zmniejszanie reakcji trzona o większej 
średnicy (6), po czym następuje stopniowe wysuwanie się tego 
trzona z pojemnika (5) aż do pozycji wyjściowej. Przy dalszym 
spadku wartości siły zewnętrznej następuje zmniejszanie reakcji 
trzona o mniejszej średnicy (7) i w kolejności jego wynurzenie 
się z pojemnika aż do osiągnięcia przez amortyzator elastome
rowy (4) długości początkowej. 

Aparat pochłaniający charakteryzuje się tym, że amor
tyzator elastomerowy (4) posiada dwa trzony o różnych średni
cach, umieszczone we wspólnym pojemniku (5), przy czym 
trzon o mniejszej średnicy (7) przylega swym końcem do dna 
(3) korpusu (1), a dno (8) amortyzatora elastomerowego (4) 
wspiera się na płycie oporowej (9). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 326459 (22)9805 21 6(51) B61J 1/12 
(71) Przedsiębiorstwo Inżynierskie BIPROHUT 

Spółka z o.o., Gliwice 
(72) Białas Henryk 
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(54) Sposób awaryjnego przemieszczania wozów, 
zwłaszcza ciężkich, z miejsc niedostępnych i 
urządzenie do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób awaryjnego przemieszczania wozów, zwłasz
cza ciężkich, z miejsc niedostępnych polega na tym, że pod 
napędzane koła (8) z wozu (10) podstawia się, najlepiej jedno
kołowy wózek, który opiera się końcem ramy (3) o sworzeń (4) 
założony na ramie wozu (10) ciężkiego, a następnie za pomocą 
najlepiej dźwignika (2) podnosi się ramę wozu (10) aż do mo
mentu utraty styku napędzanych kół (8) jezdnych wozu (10) z szyną 
(9) i wsparciu wozu (10) poprzez kola (5) wózka na szynie (9). 

Urządzenie do stosowania sposobu charakteryzuje się 
tym, że stanowi je rama (3) wykonana z dwu wzdłużnych belek, 
z jednej strony mająca koło (5) a belki związane belką (6) 
poprzeczną, przy tym wzdłużne belki ramy (3) drugim końcem 
wspierają się o sworzeń (4) osadzony w ramie wozu (10), przy 
tym do wozu (10) jest przymocowany wspornik (7) umożliwiają
cy wprowadzenie dźwignika (2) między belkę (6) poprzeczną a 
wspornik (7), przy czym wzdłużne belki ramy (3) obejmują 
napędzane koło (8) wozu (10) ciężkiego. Dźwignik (2) jest na 
stałe przymocowany do poprzecznej belki (6) wózka lub do 
wspornika (7) ramy wozu (10) ciężkiego. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 326254 (22) 98 05 11 6(51) B62B 9/10 
(75) Jagielski Maciej, Poznań 
(54) Nadwozie wózka dziecinnego 
(57) Nadwozie wózka składa się z części dolnej (1) oraz z 

części górnych w postaci budki (2) i odejmowalnej ścianki 
poszyciowej (3). Część dolna (1) ma formę elastycznego wykroju 
z płytą usztywniającą usytuowaną wewnątrz kieszeni. W części 
przedniej części dolnej (1) krawędzie wykroju symetrycznymi 
ścięciami przechodzą w klapy boczne (7) zwężone na końcach, 
następnie klapy boczne (7) symetrycznymi zukosowanymi prze
chodzą w część tylną części dolnej (1). Z powierzchni górnej 
części dolnej (1) wychodzi pasek zwieńczony na wolnym końcu 
zapinką drugą. Wzdłuż krawędzi ścięć są rozmieszczone ele
menty zapinek pierwszych (11), a wzdłuż krawędzi klap bocz
nych (7) są rozmieszczone elementy zapinek trzecich. Część 
dolna (1) ma połączenie z częścią plecową (13) oddzielającą ją 
od budki (2). W okolicach narożników części plecowej (13) 
znajdują się elementy zapinek pierwszych (11). Część plecowa 
(13) ma połączenie z bokiem budki (2). Wzdłuż łuku półkola 
materiał wykroju budki (2) jest podwinięty w kieszeń. Wzdłuż 
krawędzi części tylnej części dolnej (1) i przeważające części 
długości krawędzi symetrycznych zukosowań mają jeden odci
nek elementu zamka taśmowego pierwszego współpracujący z 
odpowiednim elementem zamka taśmowego pierwszego wy
chodzącego z krawędzi odejmowalnej ścianki poszyciowej (3). 
Wzdłuż krawędzi części plecowej (13) znajdują się dwa odcinki 
elementu zamka taśmowego drugiego współpracujące z odpo
wiednim elementem zamka taśmowego drugiego wychodzące
go z prostego odcinka krawędzi budki (2). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 326054 (22)9804 29 6(51) B62M 11/00 
(31) 97 846567 (32)97 0429 (33) US 
(71) SHIMANO INC, Osaka, JP 
(72) Ichida Tadashi 
(54) Przerzutka rowerowa 
(57) Przerzutka rowerowa posiada człon podstawy (114), 

człon ruchomy (118) podpierający prowadnicę łańcucha i pier
wszy łącznik (122) posiadający pierwszy i drugi koniec. Pier
wszy koniec pierwszego łącznika (122) jest ruchowo zamonto
wany na członie podstawy (114), a drugi koniec pierwszego 
łącznika (122) jest ruchowo zamontowany do członu ruchomego 
(118). Sprężyna napinająca (144) wywiera siły sprężyny (Fs) po 
jednej stronie podłużnej osi (X) pierwszego łącznika (122) skie
rowaną od ruchomego członu (118) oraz element sterowania 
(156), który jest połączony do pierwszego łącznika (122) w celu 
wywierania siły elementu sterowania (Fc) po przeciwnej stronie 
podłużnej osi (X) pierwszego łącznika (122) skierowanej od 
ruchomego członu (118). Siły sprężyny i elementu sterowania 
(Fs, Fc) oddziaływują zatem głównie na połączenie pomiędzy 
pierwszym łącznikiem (118) i członem podstawy (114), eliminu
jąc w ten sposób siły na połączeniach pomiędzy innymi częścia
mi składowymi przerzutki. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 326056 (22) 98 04 29 6(51) B62M 11/00 
(31)97 846562 (32)97 04 29 (33) US 
(71) SHIMANO INC, Osaka, JP 
(72) Nakamura Yasushi 



(54) Rowerowy układ zmiany przełożenia 
(57) Rowerowy układ zmiany przełożenia (10) zawiera pier

wszy zespół zmiany niższego przełożenia (14) i pierwszy zespół 
zmiany wyższego przełożenia (18). Pierwszy zespół zmiany 
niższego przełożenia (14) jest odsunięty od pierwszego zespołu 
zmiany wyższego przełożenia (18). Przy zastosowaniu z kierow
nicą (H) posiadającą obsadę trzonu kierownicy (88) służąca do 
zamocowania trzonu, pierwszy zespół zmiany niższego przeło
żenia (14) może być zamontowany po jednej stronie obsady 
trzonu kierownicy (88), a pierwszy zespół zmiany wyższego 
przełożenia (18) może być zamontowany po przeciwnej stronie 
obsady trzonu kierownicy (88). 

(22 zastrzeżenia) 

A1 (21) 326057 (22) 98 04 29 6(51) B62M 11/00 
(31) 97 847073 (32)97 04 30 (33) US 
(71) SHIMANO INC, Osaka, JP 
(72) Ichida Tadashi 
(54) Przerzutka rowerowa 
(57) Przerzutka rowerowa (10) posiada człon podstawy (20), 

człon ruchomy (24) podpierający prowadnicę łańcucha (28) i 
mechanizm zawieszenia (30) łączący człon podstawy (20) do 
członu ruchomego (24) w wyniku czego człon ruchomy (24) 
przemieszcza się względem członu podstawy (20). Oś napędu 
(34) wystaje z członu podstawy (20) i posiada popychacz krzy
wkowy (38) przy członie podstawy (20). Obrotowa krzywka (42) 
jest podparta przez człon podstawy (20) i styka się z popycha-
czem krzywkowym (38) w wyniku czego obrócenie obrotowej 
krzywki (42) wciąga oś napędu (34) w człon podstawy (20). Na 
drugim końcu osi napędu (34) może być nakręcona nakrętka 
(52) w wyniku czego człon podstawy (20) i nakrętka (52) pewnie 
mocują przerzutkę (10) do pary końców widelca (F) na ramie 
rowerowej. Przerzutka umożliwia jej szybkie montowanie i de
montowanie z ramy rowerowej. 

(18 zastrzeżeń) 
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A1(21) 326217 (22) 98 05 08 6(51) B62M 11/00 
(31)97 117996 (32)97 05 08 (33) JP 
(71) Shimano Inc., Osaka, JP 
(72) Uchiyama Yuzuru 
(54) Skrzynka przekładniowa w piaście roweru 
(57) Skrzynka przekładniowa w piaście roweru obejmuje oś 

(21) piasty z ośką do zamocowania skrzynki przekładniowej do 
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ramy roweru, człon napędzający (22) i człon wyjściowy (23), 
osadzone obrotowo względem osi (21) piasty, mechanizm prze
noszenia napędu, umieszczony pomiędzy członem napędzają
cym (22), a członem wyjściowym (23) do przekazywania siły 
obrotowej członu napędzającego (22) członowi wyjściowemu 
(23) poprzez szereg dróg przenoszenia napędu, mechanizm 
wykonawczy (25), umieszczony co najmniej częściowo w osi 
(21) piasty, poruszający się w kierunku osi gemometrycznej osi 
z możliwością wyboru szeregu dróg przenoszenia napędu oraz 
mechanizm ruchowy zamontowany na osi (21) piasty, wewnątrz 
wolnego końca osi (21) piasty, przemieszczający mechanizm 
wykonawczy (25) w kierunku osi geometrycznej osi. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 326219 (22) 98 05 08 6(51) B62M 41/00 
(31)97 117995 (32)97 05 08 (33) JP 
(71) Shimano Inc., Osaka, JP 
(72) SyogeAkihiko 
(54) Skrzynka przekładniowa w piaście roweru 
(57) Skrzynka przekładniowa w piaście roweru, charakte

ryzuje się tym, że obejmuje oś (21) piasty z ośką do zamocowa
nia skrzynki przekładniowej do ramy roweru, człon napędzający 
(22) osadzony obrotowo względem osi (21) piasty, człon wyj
ściowy (23) osadzony obrotowo względem osi (21) piasty, me
chanizm przekładni planetarnej (24), obejmujący koło słonecz
ne (40) umieszczone wokół osi (21) piasty, jarzmo (41) satelitów 
osadzone obrotowo względem osi (21) piasty, satelitę (42) osa
dzonego obrotowo w jarzmie (41) satelitów i zazębiającego się 
z kołem słonecznym (40), koło pierścieniowe (43) osadzone 
obrotowo względem osi (21) piasty i zazębiające się z satelitą 
(42), pierwsze sprzęgło jednokierunkowe (50), umieszczone na 
drodze przenoszenia napędu pomiędzy kołem pierścieniowym 
(43) a członem wyjściowym (32) i zdolne do przełączania się 
pomiędzy stanem przenoszenia napędu a stanem odłączenia 
napędu w stanie umożliwiającym przeniesienie napędu, drugie 

sprzęgło jednokierunkowe (51), umieszczone na drodze prze
noszenia napędu pomiędzy członem napędzającym (22) a kołem 
pierścieniowym (43), trzecie sprzęgło jednokierunkowe (52), 
umieszczone na drodze przenoszenia napędu pomiędzy jarz
mem (41) satelitów a członem wyjściowym (23), człon sprzęga
jący (45) osadzony na osi w celu selektywnej zmiany drogi 
przenoszenia napędu pomiędzy członem napędzającym (22) a 
członem wyjściowym (23), przy czym człon sprzęgający (45) 
obraca się wokół osi w odpowiedzi na ruch obrotowy członu napę
dzającego (22) i przemieszcza się poosiowo względem osi (21) 
piasty, oraz człon (46) sterujący sprzęgłem, który zapewnia ruch 
członu sprzęgającego (45) w kierunku osi geometrycznej osi i 
który sprzęga się z członem sprzęgającym (45) w celu prze
kształcenia ruchu obrotowego członu sprzęgającego (45) 
na ruch członu sprzęgającego (45) w kierunku osi geome
trycznej osi. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 326917 (22) 96 12 02 6(51) B63B 35/68 
B63H 5/08 

(31) 95 1001805 (32) 95 12 01 (33) NL 
(86) 9612 02 PCT/NL96/00473 
(87) 97 0612 WO97/20730 PCT Gazette nr 25/97 
(71) SACAR HOLDING N.V., Curacao, AN 
(72) Kooren Antonie Marius 
(54) Holownik wyposażony w azymutalne 

jednostki napędowe 
(57) Holownik (1) ma trzy azymutalne jednostki napędowe 

(10, 20, 30). Dwie z nich (10, 20) są umieszczone obok siebie 
poniżej dziobnicy (7), symetrycznie w stosunku do głównej 
płaszczyzny symetrii (2), podczas gdy trzecia azymutalna jed
nostka napędowa (30) jest położona w głównej płaszczyźnie 
symetrii (2) poniżej rufy (6), korzystnie przed najbliższym tyłu 
punktem holowniczym (8). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 326235 (22) 98 05 11 6(51) B64C 3/14 
(75) Chrzanowski Jerzy Tomasz, Warszawa 
(54) Płat nośny o trójzmiennym profilu 
(57) Przekrój płata nośnego o profilu trójzmiennym tworzą 

krzywe (1,2, 3) dwuwypukłowklęsłe w odniesieniu do cięci
wy profilu (4). Krzywe dolnej części (2, 3) profilu tworzą 
charakterystyczną krawędź załamania (6), biegnącą wzdłuż 
płaszczyzny nośnej. 
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Skoncentrowanie strug ośrodka pod płatem nośnym, 
spowodowane działaniem krawędzi załamania (6) oraz zarysem 
wklęsłym profilu, powoduje wzrost siły nośnej. Rat nośny o 
profilu trójzmiennym może mieć zastosowanie zwłaszcza w 
lotnictwie. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319708 (22)97 04 26 6(51) B65B 3AM 
(71) Fabryka Maszyn Spożywczych 

PROSPOMASZ, Połczyn Zdrój 
(72) Jasiul Kazimierz 
(54) Urządzenie do napełniania pojemników 

cieczami, zwłaszcza do napełniania butelek 
wodą gazowaną i sokiem 

(57) Wynalazek charakteryzuje się tym, że ma rozdzielacz (2) 
stały i rozdzielacz (3) obrotowy, przy czym rozdzielacz (2) ma 
co najmniej po jednym kanale wodnym, co najmniej jeden kanał 
ciśnieniowy i co najmniej jeden kanał (10) sokowy, a rozdzielacz 
(3) obrotowy ma co najmniej jeden kanał (16) wodno-sokowy, 
który ma okresowe połączenie z kanałem (10) lub kanałem 
wodnym rozdzielacza (2). Kanał wodny i kanał ciśnieniowy są 
kanałami obwodowymi. 

Urządzenie znajduje zastosowanie jako napełniarka do 
butelek, w których jest możliwe jednoczesne podawanie soku i 
wody gazowanej lub niegazowanej do butelek, a może ono 
również służyć do napełniania innych pojemników dwoma ro
dzajami cieczy, na przykład dwoma rodzajami wód lub soków. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 327012 (22) 96 12 04 6(51) B65D 1/40 
(31) 95 29519105 (32) 95 12 04 (33) DE 
(86) 9612 04 PCT/EP96/05414 
(87) 97 06 12 WO97/20741 PCT Gazette nr 25/97 
(71) IMPRESS METAL PACKAGING GMBH 

& CO. OHG, Braunschweig, DE 
(72) Peter Wolfgang, Becker Horst, Härtung Hans 
(54) Puszka do konserw 
(57) Puszka do konserw zaopatrzona jest w denko i połączo

ne z nim ścianki boczne otaczające wewnętrzny pojemnik ma
jący górny otwór ograniczony górnymi krawędziami ścianek 
bocznych, przy czym pojemnik wewnętrzny ma kształt stożka 
rozszerzającego się ku górze, a ścianki boczne w miejscu połą
czenia z denkiem są zakrzywione na całym obwodzie. W miej
scu połączenia ścianek bocznych (20) z denkiem (10) utworzo
na jest obwodowa liniowa podstawa (11), a w kierunku do 
środka, denko (10) jest zaopatrzone w obwodowe wgłębienie 
(32) skierowane do wewnątrz wewnętrznego pojemnika (30) i 
połączony z tym wgłębieniem obwodowy występ (15) tworzący 
pierścieniową podstawę (16) puszki. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 326976 (22)9603 05 6(51) B65D 41/34 
(31) 95 565002 (32) 95 1130 (33) US 
(86) 960305 PCT/US96/03048 
(87) 970605 W097/19864 PCT Gazette nr 24/97 
(71) WHITE CAP, INC., Downers Grove, US 
(72) Taber James, Marshall F. Paul, Begley 

Douglas G. 
(54) Zamknięcie z występami z tworzywa 

sztucznego 
(57) Wciskane, odkręcane zamknięcie (11 ) do pojemnika ma 

cylindryczną szyjkę zawierającą wiele rozmieszczonych w pio
nowych odstępach nitek gwintu wykonanych w swej zewnętrz
nej powierzchni zasadniczo równolegle do siebie. Giętki, cylin
dryczny płaszcz (13) zamknięcia zawiera wiele wystających 
promieniowo do wewnątrz, usytuowanych w odstępach, od
kształcanych występów (32), które są rozmieszczone obwodo-
wo wokół wewnętrznej powierzchni cylindrycznego płaszcza i 
są usytuowane w osiowych odstępach od siebie w celu sprzę
żenia z nitkami gwintu na cylindrycznej szyjce pojemnika. Wy
stępy te są tak zwymiarowane, że zapewnione jest pasowanie z 
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wciskiem pomiędzy przynajmniej niektórymi występami a przy
najmniej niektórymi nitkami gwintu. Po zdjęciu z pojemnika ruch 
obrotowy powoduje, że przynajmniej niektóre z tych występów 
sprzęgają się z pochylonymi do góry powierzchniami na nitkach 
gwintu, zapewniając przez to zwrócone do góry działanie krzy
wkowe na zamknięcie. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 326937 (22) 96 11 27 6(51) B65D 71/70 
(31) 95 645 (32) 951128 (33) AT 
(86) 9611 27 PCT/AT96/Ö0235 
(87) 97 06 05 W097/19866 PCT Gazette nr 24/97 
(71) STEINER TECHNOLOGY GMBH, 

Ebensee, AT 
(72) Steiner Alfred 
(54) Płyta nośna do puszek z napojami 
(57) Opisana jest płyta nośna (1) do puszek z napojami, z 

bezszwowym przejściem pomiędzy dnem i powierzchnią bocz
ną, przy czym na górnej stronie płyty znajdują się uchwyty 
puszek (2) ze sprężystymi zamocowaniami (3) puszek z napo
jami, rozmieszczonymi na obwodzie i wystającymi z górnej 
strony płyty. Aby stworzyć korzystnie warunki konstrukcyjne 
proponuje się, aby sprężyste zamocowania (3) tworzyły szczęki 
zaciskowe (4) naciskające elastycznie na boczną pwierzchnię 
puszki, a uchwyty puszek (2) oprócz tych sprężystych zamoco
wań (3) aby posiadały sztywne, osiowe żebra prowadzące (8) 
do osadzanych puszek z napojami. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 326918 (22)961108 6(51) B65D 81/05 
(31)95 565664 (32)9512 01 (33) US 
(86) 961108 PCT/US96/18013 
(87) 97 06 12 WO97/20756 PCT Gazette nr 25/97 
(71) SEALED AIR CORPORATION, Saddle 

Brook, US 
(72) Farison Brian K., Armstrong William R. 
(54) Nadmuchiwana amortyzująca poduszka 

opakowania 
(57) Przedstawiono poduszkę (10) amortyzującą nadmuchi

waną poprzez jeden zawór nadmuchiwania. Para nadmuchiwa
nych paneli, przytrzytmywanych na miejscu przez co najmniej 
jedną opaskę wiążącą, łączącą te panele, spoczywa pod każ
dym końcem spodu zabezpieczanego wyrobu. Poduszka (10) 
amortyzująca ma parę nadmuchiwanych komór (14) końcowych 
dołączonych do paneli dennych i parę nadmuchiwanych komór 
(18) bocznych dołączonych do komór końcowych, które po 
napełnieniu chronią końce i boki wyrobu. Jestto ułatwione przez 
wewnętrzne otwory, które umożliwiają łatwe zginanie się nad
muchiwanych pod końcami wyrobu i wokół narożników. Przy 
każdym narożniku usytuowane są zagłębienia, które odchodzą 
od każdego narożnika jednego wewnętrznego otworu w kierun
ku do obwodowej krawędzi poduszki, aby utworzyć klinową 
część bocznych komór. W jednym z przykładów realizacji do
datkowa para wewnętrznych otworów ułatwia parze górnych 
nadmuchiwanych komór dołączonych do komór końcowych 
spoczywanie na wierzchu wyrobu. W innym przykładzie realiza
cji przedmiotowego wynalazku komora chroniąca górną część 
wyrobu zawiera pojedynczą nadmuchiwaną komorę, która skła
da się nad górną częścią wyrobu. Ta górna komora ma we
wnętrzny otwór w swym środku utworzony przez zgrzeinę. Do 
wewnątrz od tej zgrzeiny odchodzą części każdego termopla
stycznego arkusza, które pozostają po cięciu poduszki amorty
zującej i są przeznaczone do przytrzymywania cienkiego wyrobu. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 319763 (22) 97 04 28 6(51) B65G 43/10 
(71) Instytut Górnictwa Odkrywkowego 

POLTEGOR -INSTYTUT, Wrocław 
(72) Lisowski Jan, Szczegodziński Henryk, Kozioł 

Wiesław 
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(54) Sposób i układ sterowania ciągiem 
przenośników taśmowych 

(57) Sposób polega na napędzaniu przenośników (23) z 
różną prędkością, w stosunku do nadającego przenośnika (2), 
to jest równą połowie jego prędkości, a pierwszego za nada
jącym, przyjętego za buforowy (4), z prędkością zmieniającą 
się na bieżąco w granicach 50-100% prędkości znamionowej 
przenośnika nadającego (2). W przypadku zagrożenia prze
pełnieniem wszystkie przenośniki napędzane są z prędkością 
równą 100%. 

Układ bazuje na miernikach wysokości urobku, zainsta
lowanych na dwóch początkowych przenośnikach (2, 4). Uzy
skiwane sygnały elektryczne, proporcjonalne do średniego na
pełnienia (H1, H2), są przetwarzane w blokach (A, B, C, D). Na 
wyjściu znajdują się sterujące człony (20,21,24,25,27), współ
pracujące z synchroniczną kaskadą (22) i podsynchroniczną 
kaskadą (26), regulując prędkościami ciągu przenośników. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 326209 (22) 98 05 08 6(51) B65G 47/53 
(31) 97 854042 (32)97 05 08 (33) US 

97 931720 97 0916 US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC., Toledo, US 
(72) Leidy D. Wayne, DiFrank Frank J., 

Warnecke Ronald P. 

(54) Urządzenie transportowe ładujące do 
odprężarek tunelowych z podporą 
popychacza, zespół pręta nośnego do 
montowania popychacza urządzenia 
transportowego ładującego i sposób 
zabezpieczania zespołu pręta nośnego przed 
uszkodzeniem 

(57) Urządzenie transportowe ładujące (20) do odprężarek 
tunelowych, przeznaczone do przenoszenia świeżo uformowa
nych pojemników szklanych (C) na transporterze poprzecznym 
(XC) poprzecznie do transportera poprzecznego do odprężarki (L). 
W skład ładowarki (20) do odprężarek (L) wchodzi zestaw trzech 
wózków (48, 76), z których wózek najniższy (48) jest osadzony 
w ramie i jest przemieszczany podłużnie w płaszczyźnie pozio
mej względem ramy do i od odprężarki (L). Wózek pośredni (76) 
jest osadzony na wózku najniższym (48) i jest przemieszczany 
podłużnie wraz z wózkiem najniższym (48) oraz jest przemiesz
czany poprzecznie w płaszczyźnie poziomej względem wózka 
najniższego (48). Najwyższy wózek jest osadzony na wózku 
pośrednim (76) i jest przemieszczany poziomo wraz z wózkiem 
pośrednim (76) oraz pionowo względem wózka pośredniego 
(76). Do ramy jest przymocowany obudowany liniowy siłownik 
(50) w postaci obudowanego mechanizmu śrubowego z nakręt
ką kulkową i z obudową, a ponadto urządzenie (20) zawiera 
współosiowy, nawrotny serwomotor (52) prądu przemiennego 
do wprawiania najniższego wózka (48) w ruch posuwisto-zwrotny. 
Do nadawania ruchu posuwisto-zwrotnego wózkowi pośrednie
mu (76) służy obudowany liniowy siłownik, w postaci obudowa
nego mechanizmu śrubowego z nakrętką kulkową i z obudową 
przymocowaną do najniższego wózka. Ponadto urządzenie za
wiera nawrotny, współosiowy serwomotor (80) prądu przemien
nego. Do nadawania ruchu posuwisto-zwrotnego wózkowi naj
wyższemu służy obudowany liniowy siłownik (96), w postaci 
obudowanego mechanizmu śrubowego z nakrętką kulkową i z 
obudową (102) przymocowaną do pośredniego wózka (76). A 
ponadto zawiera nawrotny, współosiowy serwomotor (98) prądu 
przemiennego. 
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Alternatywnie, obudowany liniowy siłownik (96) ma po
stać obudowanego mechanizmu zębatkowego napędzanego 
za pomocą nawrotnego serwomotoru. Na najwyższym wózku 
jest osadzony popychacz (120) do przemieszczania pojemni
ków szklanych (C) z transportera poprzecznego (XC) do odprę-
żarki (L) podczas ruchu najniższego wózka (48) ku odprężarce 
(L). W urządzeniu zastosowano chłodzony powietrzem zespół 
pręta nośnego otoczony parą osłon przeciwradiacyjnych zapo
biegających odkształcaniu się pręta nośnego z powodu wyso
kich temperatur występujących w środowisku, w jakim 
urządzenie to musi pracować. Przedmiotem wynalazku jest 
również sposób zabezpieczania zespołu pręta nośnego przed 
uszkodzeniem. 

(36 zastrzeżeń) 

A1(21) 326933 (22)961122 6(51) B65H 18/00 
G01B 21/12 

(31) 95FI 246 (32) 951128 (33) IT 
96FI 43 960312 IT 

(86) 96 1122 PCT/IT96/00220 
(87) 97 0605 W097/19876 PCT Gazette nr 24/97 
(71) FABIO PERINI S.P.A, Lucca, IT 
(72) Biagiotti Guglielmo 
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru średnicy 

rolki zwiniętego materiału oraz klejarka, 
której częścią jest to urządzenie do pomiaru 
średnicy rolki zwiniętego materiału 

(57) Sposób pomiaru średnicy zwoju lub rolki zwiniętego w 
cylinder materiału (N) pociąga za sobą następujące opera-
cje:wprowadzenie w ruch obrotowy wymienionej rolki (L); co 
najmniej dwukrotne wykrywanie chwili kiedy dany punkt (U) na 
zwiniętym materiale (N) przechodzi określoną wcześniej pozy
cję; określenie czasu, który upływa pomiędzy wymienionymi 
dwoma przejściami, albo określenie ruchu obrotowego wałka 
podpierającego (5); oraz obliczenie średnicy (D) rolki (L) w 
zależności od wymienionego czasu i prękości obwodowej rolki (L), 
albo w zależności od ruchu obrotowego i od promienia wałka 
podpierającego (5). 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 319882 (22)97 05 07 6(51) B66B 15/04 
(75) Ratka Stefan, Katowice; Szady Jan, 

Katowice; Malski Edward, Katowice; 
Famulska Ewa, Piotrków Trybunalski 

(54) Ułożyskowanie koła linowego wyciągu 
szybowego 

(57) Oś (1 ) koła linowego jest osadzona nieruchomo w pod
porach (2). W piastach (4) znajdują się dzielone oprawy łożysko
we (5), w które są wciśnięte zewnętrzne pierścienie łożysk (6), 
osadzonych pierścieniami wewnętrznymi osi (1). Pomiędzy ło
żyskami (6) są umieszczone pierścienie dystansowe (7, 8). W 
ułożyskowaniu znajduje się środkowy pierścień labiryntowy (9) 
oraz są zamontowane dwa skrajne pierścienie labiryntowe (11). 
Na czopy osi (1) z obu końców są nasunięte tuleje dociskowe 
(11), które są zabezpieczone przed przesunięciem osiowym za 
pomocą pokryw ustalających (12). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 319911 (22)97 05 08 6(51) B67B 1/00 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Mechanizacji Pakowania EMPAK, Kraków 
(72) Długosz Edward, Jasiński Mariusz, Połomski 

Zbigniew 
(54) Automatyczna maszyna do wkładania na 

szyjki pojemników zatyczek z otworem 
(57) Automatyczna maszyna do wkładania na szyjki poje

mników zatyczek z otworami, współpracująca z podajnikiem 
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wibracyjnym zatyczek i przenośnikiem pojemników, ma pro
wadnicę (4) zatyczek z kanałami (15), zakończoną gniazdem (5), 
za którym jest usytuowany chwytak (6) pojemników (7, 8). Nad 
chwytakiem (6) znajduje się wbijak (11) z dwoma ramionami, 

A1(21) 326097 (22)9804 30 6(51) C02F11/12 
(31) 97 19718502 (32)97 05 02 (33) DE 
(71) PASSAVANT -WERKE AG, Aarbergen, 

DE 
(72) Dietrich Wilhelm, Schmitt Wälti 
(54) Urządzenie do odwadniania szlamu 
(57) Urządzenie do ciśnieniowego odwadniania szlamu za

wiera podłużny zbiornik ciśnieniowy (28), który jest wyposażony 
w co najmniej dwie, umieszczone współosiowo, równolegle, 
świece filtracyjne (20, 22), przy czym doprowadzenie szlamu 
uchodzi w przestrzeń pierścieniową pomiędzy wewnętrzną (20), 
a zewnętrzną (22) świecą filtracyjną. Wylot (31) odwodnionego 
szlamu jest usytuowany naprzeciw doprowadzenia tak, że szlam 
przy stale zwiększającym się odwodnieniu przechodzi wzdłuż 
powierzchni filtrów zbiornika ciśnieniowego (28) i jest wspierany 
przez ruchome obrotowo urządzenia przenośnikowe, np. pier
ścieniowe zwoje śrubowe (21). Przeciwclśnienie dla filtracji jest 
wytwarzane przez przestrzeń zagęszczania poniżej świec filtra
cyjnych (20,22) i przez dławienie przekroju lub przez dołączenie 
do otworów wylotu (31) szlamu pompy ślimakowej, regulowanej 
bezstopniowo od stanu zatrzymania. Korzystne wytłoczenie 
szczeliny filtru powoduje samoczynne oczyszczanie się świec 
filtracyjnych (20,22) i umożliwia ciągłą filtrację bez płukania. 

(3 zastrzeżenia) 

usytuowanymi do siebie pod kątem 90°, a każde z nich jest 
zaopatrzone w sworzeń (13,14). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319842 (22)97 05 07 6(51) C03B 5/05 
(75) Galewicz Marek, Krosno; Hejnar Władysław, 

Krosno 
(54) Piec wannowy do ciągłego wytwarzania szkła 

borokrzemowego 
(57) Basen topliwny pieca wannowego do ciągłego wytwa

rzania szkła borokrzemowego jest zbudowany z dwóch wydzie
lonych części, to jest prostokątnej strefy, w której zachodzi 
topienie surowców oraz kwadratowej lub prostokątnej strefy z 
korzystnie ściętymi narożami, połączonych ze sobą przynaj
mniej dwoma przepustami, których osie znajdują się w stosunku 
do siebie w odległości 1/3 ± 1/10 szerokości basenu. Korzystnie 
część topliwna pieca oddzielona jest od części homogenizacji 
co najmniej dwoma przepustami, których dolne krawędzie od
dalone są od poziomu dna. Przed każdym przepustem w dnie 
basenu części topliwnej i części homogenizacji umiejscowiona 
jest osiowo kształtka z otworem do okresowego lub ciągłego 
upustu masy szklanej wzbogaconej w produkcji korozji, w odle
głości C, korzystnie mniejszej od 0,69 m przed krawędzią bloku 
przepustu. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 325577 (22)98 03 26 6(51) C04B 7/43 
(31)97 19718017 (32)97 04 29 (33) DE 
(71) Maury Hans-Dietmar, Ahlen, DE 
(72) Maury Hans-Dietmar, Kraft Beraold 
(54) Sposób redukcji związków chlorku, 

powstających w układach do wypalania 
klinkieru cementowego 

(57) Sposób obejmuje następujące etapy: a) odciąganie 
przynajmniej części gazów z awierających chlorek z komory 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 
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pieca (10), b) prowadzenie gazów do skraplacza (11) i przy tym 
utrzymywanie temperatury gazu na wartości powyżej tempera
tury skraplania związków chlorku, c) schładzanie związków 
chlorku na chłodzonych powierzchniach skraplających (12) 
skraplacza (11) do wartości poniżej temperatury skraplania, d) 
odprowadzenie oczyszczonych gazów ze skraplacza (11), ko
rzystnie następujące potem zawracanie gazów do komory 
pieca (10), e) ciągłe albo nieciągłe oczyszczanie powierzchni 
skraplających (12) ze skroplonych na nich kryształów chlorku 
i odprowadzenie kryształów chlorku ze skraplacza Dzięki za
stosowaniu zaproponowanego sposobu, przy wytwarzaniu nor
malnego i ubogiego w alkalia cementu można stosować również 
takie drogie surowce i paliwa, które wykazują ponadprzeciętnie 
wysoką zawartość chloru. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319804 (22)970430 6(51) C04B11/00 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 

Staszica Kraków 
(72) Konik Zofia; Stok Andrzej; van Wijk 

Gijsbert Willem Meidert, NL; Malinowski 
Anatol, NL 

(54) Sposób otrzymywania spieku 
glino-siarczano-wapniowego 

(57) Wynalazek umożliwia otrzymanie spieku glino-siarcza
no-wapniowego o znacznie lepszej reaktywności. 

Odpadowy surowiec glinonośny pochodzący z przemysłu 
aluminiowego, uzupełniony w razie potrzeby mineralizatorem, 
miesza się z odpadowym surowcem wapiennym i z siarczanem 
wapnia, stanowiącym odpad lub z odpadowym surowcem 
wapienno-siarczanowym w proporcji takiej, aby w spieku stosu
nek wagowy AI2O3 : CaO wynosił 1,36:0,80, a stosunek wagowy 
AI2O3 : SO3 wynosił 3,68 : 2,0, po czym miele się i wypala, 
powstały spiek glino-siarczano-wapniowy schładza się nie wol
niej niż 30°C na minutę i miele do uziarnienia poniżej 60 ̂ m. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319762 (22)97 0428 6(51) C05D 9/02 
(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 
(72) Borowik Mieczysław, Dynakiewicz Maria, 

Sas Józef, Skowroński Bolesław, Malczewski 
Zbigniew, Turczyn August 

(54) Sposób otrzymywania nawozu płynnego z 
wysoką zawartością boru 

(57) Sposób otrzymywania nawozu płynnego z wysoką za
wartością boru polega na tym, że do wody w ilości od 4 do 38 
części wagowych dodaje się 2-aminoetanolu w mieszaninie z 
alkoholami wielowodorotlenowymi i wodą w proporcji 9 ± 1 -s-
1,5 ± 1 + 1 ± 0,2 w ilości od 16 do 33 części wagowych. 
Następnie rozpuszcza się kwas ortoborowy (H3BO3) w ilości od 
46 do 66 części wagowych lub równoważną ilość (ze względu 
na bor) kwasu metaborowego (HBO2) lub trójtlenku borowego 
(B2O3) lub mieszaniny tych związków. Proces rozpuszczania 
prowadzi się w temperaturze od 20°C do 70°C. Otrzymuje się 
płynny nawóz borowy o zawartości od 8% wagowych do 11,5% 
wagowych boru w postaci poliboranów i estrów boranowych. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319761 (22)97 04 28 6(51) C05F 7/00 
C05F9/00 
C02F1/00 

(71) Instytut Nawozów Sztucznych PUŁAWY, 
Puławy 

(72) Nastaj Stanisław, Góra Grzegorz, Kaczmarek 
Andrzej, Jemielnik Czesław, Szelestowski 
Waldemar, Zabienicki Zygmunt 

(54) Sposób otrzymywania granulowanego 
nawozu mineralno-organicznego z 
komunalnych osadów ściekowych i nawóz 
mineralno-organiczny z komunalnych 
osadów ściekowych 

(57) Sposób otrzymywania granulowanego nawozu mineral
no - organicznego z komunalnych osadów ściekowych i wapna 
charakteryzuje się tym, że do osadów ściekowych o uwodnieniu 
60 - 90% dodaje się sproszkowanego wapna palonego w ilości 
do 25%, gipsu półwodnego w ilości do 5% i popiołów z ciepłowni 
/elektrociepłowni w ilości do 5%, związków azotu w postaci 
azotanów metali alkalicznych i ziem alkalicznych do 5%, fosfo
rowych związków metali alkalicznych lub ziem alkalicznych w 
przeliczeniu na P2O5 w ilości do 5%, związków potasu w przeli
czeniu na K2O w ilości do 5% oraz wapna rolniczego lub 
posaturacyjnego w takiej ilości, aby średnia wilgotność wszy
stkich komponentów zawierała się w przedziale 20 - 45%, najle
piej 25 - 40%, dokładnie miesza się, granuluje znanymi metoda
mi, a następnie leżakuje przez co najmniej 10 godzin w warstwie 
o grubości 0,2 • 0,4 m. Nawóz mineralno-organiczny z komunal
nych osadów ściekowych, zawierający wapno, charakteryzuje 
się tym, że składa się z wapnia w przeliczeniu na CaO w ilości 
25 - 45%, substancji organicznych z komunalnych osadów 
ściekowych w ilości 5 -18%, azotu w ilości do 5%, fosforu w 
przeliczeniu na P2O5 w ilości do 10%, potasu w przeliczeniu na 
K2O w ilości do 5% oraz gipsu i/lub popiołów w ilości do 10%. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319710 (22)9704 28 6(51) C07C 7/06 
C07C13/18 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej 
im.Prof-Ignacego Mościckiego, Warszawa 

(72) Plesnar Marek, Kwiatkowski Jacek, Tęcza 
Witold 

(54) Sposób wydzielania cykloheksanu z 
mieszaniny kwasów organicznych, 
cykloheksanu i wody 

(57) Sposób wydzielania cykloheksanu z mieszaniny kwa
sów organicznych, cykloheksanu i wody polega na destylacji 
mieszaniny z odbieraniem ze szczytu kolumny frakcji azeotro-
powej cykloheksan/kwas octowy, którą po schłodzeniu miesza 
się z wodą, a następnie, po rozdzieleniu faz, fazę zawierającą 
cykloheksan zawraca się częściowo do kolumny jako orosienie, 
a jej nadmiar miesza się z frakcją odbieraną poniżej szczytu 
kolumny. Odmianą sposobu jest dodawanie wody do mieszani
ny przed destylacją. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319709 (22)97 04 28 6(51) C07C 31/08 
C07C 29/76 

(71) Dudzik Wiesław, Ząbki 
(72) Dudzik Wiesław, Kazimierczuk Roch, 

Jodłowski Marian 
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(54) Sposób otrzymywania bezwodnego etanolu 
(57) Sposób otrzymywania bezwodnego etanolu, zwłaszcza 

z surówki gorzelnianej, polega na adsorpcji wody w fazie gazo
wej na adsorbencie zeolřtowym typu 4A i regeneracji adsorben
tu przez jego ogrzanie, obniżenie ciśnienia i przepuszczenie 
przez złoże adsorbentu inertnego gazu. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 326110 (22)9804 30 6(51) C07C 37/00 
C07C 39/07 

(31) 97 19718852 (32)97 05 03 (33) DE 
(71) RUTGERS VFT AG, Castrop-Rauxel, DE 
(72) Bergins Wolfgang, Talbiersky Jörg 
(54) Sposób wytwarzania 3,5-dimetylofenolu 
(57) Sposób wytwarzania 3,5-dimetylofenolu drogą katality

cznego dimetylowania izoforonu w fazie gazowej, w obecności 
metalu lub stopu metalu jako katalizatora, polega na tym, że 
zawierający izoforon strumień reakcyjny przepuszcza się przez 
strefy reakcji, przy czym te strefy zawierają katalizator o stopnio
wo zmieniającej się reaktywności, a między tymi strefami utrzy
muje się temperaturę strumienia reakcyjnego na stałym pozio
mie. Dzięki temu znacznie zmniejsza się resztkową zawartość 
izoforonu i zwiększa się wydajność procesu wytwarzania 3,5-
dimetylofenolu. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319909 (22)970508 6(51) C07C 43/225 
C07C 50/24 

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72) Dziegieć Józef, Steglińska Violetta 
(54) Sposób wytwarzania 

3,3',5,5'-tetrabromo-4,4'-difenochinonui 
tlenków poli/2,6-dibromo-l,4-fenylenu/ 

(57) Sposób polega na tym, że 2,6-dibromofenol poddaje się 
utlenianiu w wodnoacetonřtrylowym roztworze kwasu nadchlo
rowego za pomocą wodnoacetonřtrylowego roztworu nadchlo
ranu cer u (IV). Nadchloran ceru (IV) stosuje się w ilości korzystnie 
większej od wynikającej ze stechiometrii reakcji. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 326968 (22)97 08 22 6(51) C07C 69/96 
(31) 96 60025206 (32) 96 08 23 (33) US 

97 907558 970808 US 
(86) 97 0822 PCT/US97/14694 
(87) 9802 26 WO98/07684 PCT Gazette nr 08/98 
(71) ELF ATOCHEM NORTH AMERICA, 

INC., Philadelphia, US 
(72) Sanchez Jose, Yormick John S., Wicher 

Jerome, Malone Kenneth G. 
(54) Nowe poli(monoperoksywęglany) 
(57) Ujawniono nowe poli(monoperoksywęglany) o ogól

nym wzorze (A), takie jak 1,1,1,-tris (t-butyloperoksykarbonylo-
ksymetylo)etan, produkty pośrednie do ich otrzymywania, jak 
również sposoby ich wytwarzania i zastosowania. Związki 
monoperoksywęglanowe są użyteczne przy inicjowaniu polime
ryzacji etylenowo nienasyconych monomerów, zwłaszcza styrenu, 
utwardzaniu nienasyconych żywic poliestrowych oraz modyfi
kowaniu ciężaru cząsteczkowego polimerów w takich proce
sach, jak sieciowanie lub kontrolowana degradacja łańcucha. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 322542 (22)971010 6(51) C07C 209/26 
(31) 97BO 252 (32)97 04 29 (33) IT 
(71) ALFA CHEMICALS ITALIAN A S.p. A., 

Bergamo, IT 
(72) Cannata Vincenzo, Galbiati Barbara, 

Ferrario Tiziano 
(54) Sposób wytwarzania izomerów (R) i 

(S)-a-metylo-3-(trifluorometylo) 
benzenoetanoaminy 

(57) Ujawniono sposób wytwarzania izomerów (R) i (S)-a-
metyło-3- (trifluorometylo) benzenoetanoaminy, przy czym dru
gi znajduje zastosowanie jako związek pośredni w syntezie 
dexfenfluraminy, (NN) stanowiącej lek na anoreksję. Sposób 
obejmuje stereospecyficzne redukcyjne aminowanie 1-(3-tri-
fluorometylo) fenylo-2-propanonu za pomocą (R) lub (S)-a-
metylobenzyloaminy w atmosferze wodoru, w obecności katali
zatora i debenzylowanie otrzymanego diastereoizomeru (R), (R) 
lub (S),(S)-N-(1-fenyloetylo)-tt-metylo-3- (trifluorometylo) benze
noetanoaminy, poddając go działaniu wodoru w obecności 
katalizatora. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 326926 (22)961128 6(51) C07C 253/30 
(31) 95 9524681 (32) 95 12 02 (33) GB 
(86) 961128 PCT/EP96/05246 
(87) 97 0612 WO97/20810 PCT Gazette nr 25/97 
(71) KNOLL AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Barker Stephen John, Clark Sharon Michelle 
(54) Proces chemiczny 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania pochodnych arylo-

cyklobutylonřtrylu, który w korzystnym rozwiązaniu obejmuje 
reakcję roztworu 1,3-dichlorowcopropanu i związku cyjanoben-
zylowego w zasadniczo wolnym od sulfotlenku dimetylu roz
puszczalniku z zawiesiną zasady w zasadniczo wolnym od 
sulfotlenku dimetylu rozpuszczalniku w temperaturze co naj
mniej 35°C. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 326977 (22) 96 1114 6(51) C07C 271/22 
C07D 233/14 
A61K 38/00 

(31) 95 19544212 (32) 95 11 28 (33) DE 
(86) 961114 PCT/DE96/02171 
(87) 9706 05 W097/19953 PCT Gazette nr 24/97 
(71) ASTAMEDICA 

AKTIENGESELLSCHAFT, Dresden, DE 
(72) Kutscher Bernhard, Bernd Michael, Beckers 

Thomas, Kienner Thomas, Emig Peter-Paul, 
Charpentier Patricia-Marie 
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(54) Nowi antagoniści LH-RH o ulepszonym 
działaniu 

(57) Wynalazek dotyczy owych antagonistów LH-RH, zwła
szcza peptydomimetyków oraz peptydów zmodyfikowanych w 
swym łańcuchu bocznym, ich soli z farmaceutycznie możliwymi 
do zaakceptowania kwasami oraz sposobu wytwarzania anta
gonistów LH-RH i ich soli. Peptydy te są analogami hormonu 
(LH-RH) zwalniającego hormon luteiniżujący. Mają one dużą 
siłę antagonistyczną i są pozbawione niepożądanych działań 
ubocznych, zwłaszcza działań powodujących obrzęki. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 326978 (22)9610 31 6(51) C07D 209/52 
(31) 95 9524466 (32) 95 11 30 (33) GB 
(86) 961031 PCT/EP96/04782 
(87) 97 0605 W097/19921 PCT Gazette nr 24/97 
(71) PFIZER RESEARCH AND 

DEVELOPMENT COMPANY, N.V./S.A, 
Dublin, IE 

(72) Ray Stephen James, Rumpus John Arthur 
(54) Sposób wytwarzania 

dioksoazabicykłoheksanów 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania związku o 

wzorze (I), w którym R oznacza Ci-Ce-alkil, C3-C©-cykloalkil lub 
benzyl, w którym grupa fenylowa jest ewentualnie podstawiona 
jednym lub większą liczbą podstawników niezależnie wybra
nych z grupy obejmującej atom chlorowca, grupę nitrową, Ci-
Cs-alkil, Ci-Ce-alkoksyl, grupę aminową i trifluorometyI, zgodnie 
z którym roztwór zawierający związek o wzorze (II), w którym R 
ma wyżej podane znaczenie, chlorowconřtrometan i rozpusz
czalnik organiczny wybrany z grupy obejmującej aceton, dime
tyloformamid, dimetyloacetamid, acetonitryl, dimetylosułfotlenek, 
Ń-metylopirolidon i dimetoksyetan, dodaje się do mieszaniny 
zasady i rozpuszczalnika organicznego, przy czym rozpuszczal
nik organiczny zdefiniowano powyżej, a zasada jest wybrana z 
grupy obejmującej węglan potasu, węglan sodu, węglan cezu, 
fosforan trisodowy i fluorek potasu, z wytworzeniem związku o 
wzorze (I), przy czym przed wyodrębnieniem produktu o wzorze (I) 
z mieszaniny reakcyjnej usuwa się jakikolwiek nadmiar zasady. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 326925 (22)961119 6(51) C07D 213/81 
C07C 233/81 
A61K 31/44 

A61K 31/235 
(31) 95 561999 (32) 95 1122 (33) US 
(86) 96 1119 PCT/US96/18529 
(87) 97 05 29 WO97/19062 PCT Gazette nr 23/97 
(71) ALLERGAN, Irvine, US 
(72) Teng Min, Duong Tien T., Chandraratna 

Roshantha A 

(54) Podstawione amidy arylowe lub 
heteroarylowe posiadające retynopodobną 
czynność biologiczną 

(57) Związki o wzorze (1), w którym X stanowi CH lub N, Ri 
stanowi niezależnie H lub alkil o 1 do 6 węglach, m jest liczbą 
całkowitą mającą wartość 0 - 5, p jest liczbą całkowitą mającą 
wartość 0 - 2, r jest liczbą całkowitą mającą wartość 0 - 2, L 
stanowi -(C=Z)-NH- lub -NH-(C=Z), gdzie Z stanowi O lub S. Y 
stanowi grupę fenylowa lub naftylową lub heteroaryl wybrany z 
grupy zawierającej pirydyl, tienyl, furyl, pirydazynyl, pirymidy
ny), pirazynyl, tiazolil, oksazolil, imidazolil i pirazolil, przy czym 
rzeczone grupy fenylowa, naftylową i heteroarylowa są fakulta
tywnie podstawione jedną lub dwiema grupami Ri, A stanowi 
(CH2)q, gdzie q wynosi 0 - 5, niższy rozgałęziony łańcuch 
alkilowy posiadający 3 - 6 węgli, cykloalkil posiadający 3 - 6 
węgli, alkenyl posiadający 2-6 węgli i 1 lub 2 wiązania podwój
ne, alkinyl posiadający 2 • 6 węgli i 1 lub 2 wiązania potrójne, B 
stanowi COOH lub farmaceutycznie przyjętą jej sól, COORa, 
CONR9R10, -CH2OH, CH2OR11, CH2OCOR11, CHO, CH(ORi2)2, 
CHOR13O, -COR7, CR7(ORi2)2, CR70R130, posiadają retyno
podobną czynność biologiczną. 

(33 zastrzeżenia) 

A1(21) 326927 (22)961122 6(51) C07D 215/52 
A61K 31/47 

(31) 95 9524137 (32) 95 1124 (33) GB 
(86) 961122 PCT/EP96/05210 
(87)970605 W097/19928 PCT Gazette nr 24/97 
(71) SMITHKLINEBEECHAMS.P.A., Milan, 

IT 
(72) Giardina Giuseppe Arnaldo Maria, Farina 

Carlo, Grugni Mario, Raveglia Luca 
Francesco 

(54) Sole pochodnych chinoliny jako antagony 
NK3 

(57) Ujawniono związek o wzorze (I) w postaci soli lub jego 
solwat, charakteryzujący się tym, że sól składa się ze związku o 
wzorze (I) w postaci anionu i tworzącego sól kationu, sposób 
wytwarzania tego związku, kompozycję farmaceutyczną zawie
rającą ten związek i zastosowanie tgo związku w medycynie. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 326928 (22)961122 6(51) C07D 215/52 
C07D 401/12 
C07D 487/04 
C07D 401/06 
A61K 31/47 

(31) 95MI 2462 (32) 951124 (33) IT 
96MI 1688 960802 IT 

(86) 96 11 22 PCT/EP96/05207 
(87) 97 06 05 W097/19926 PCT Gazette nr 24/97 
(71) SMITHKLINEBEECHAMS.P.A,Müan, 

IT 
(72) Giardina Giuseppe Arnaldo Maria, Grugni 

Mario, Raveglia Luca Francesco, Farina 
Carlo 

(54) Pochodne chinolino-4-karboksyamidowe, ich 
wytwarzanie i ich zastosowanie jako 
antagonistów receptora neurokininy-3 
(NK-3) i neurokininy-2 (NK-2) 

(57) Ujawniono związek o wzorze (i), jego solwat lub sól, przy 
czym Ar oznacza ewentualnie podstawioną grupę arylową lub 
C5.7 cykloalkilodienylową lub ewentualnie podstawiony poje
dynczy lub sprzężony pierścień aromatycznej grupy heterocy
klicznej, R oznacza grupę Ci-«alkilową, C^cykloalkiową, Ca-7-
cykloalkiloalkilową, ewentualnie podstawioną grupę fenylową 
lub fenyloCi-ealkilową, ewentualnie podstawioną 5-członową 
grupę heterocykliczną zawierającą do czterech heteroatomów, 
takich jak atomy tlenu i azotu, grupę hydroksy Ci-ealkilową, 
aminoCi-ealkilową, Ci-ealkiłoaminoalkilową, di(Ci-ealkilo) ami-
noalkilową, Ci-eacyloaminoalkilową, Ci-ealkoksyalkilową, Ci-
ealkilokarbonylową, karboksylową, Ci-ealkoksykarbonylową, 
Ci-ealkoksykarbonylo-Ci-ealkilową, aminokarbonylową, 
Ci-ealkiloaminokarbonylową, di(Ci-e) aminokarbonylową, 
chlorowco-Ci-ealkilową lub R oznacza grupę o wzorze -(CH2)p-, 
w którym p oznacza liczbę 2 lub 3, która to grupa tworzy 
pierścień z atomem węgla grupy Ar; Ri oznacza atom wodoru 
lub do czterech ewentualnych podstawników, wybranych z gru
py obejmującej: grupę Ci-ealkilową, Ci-ealkenylową, arylową, 
Ci-ealkoksylową, hydroksylową, atom chlorowca, grupę nitro
wą, cyjanową, karboksylową, karboksyamidową, surfonamido-
wą, Ci-ealkoksykarbonylową, trifluorometylową, acyloksylową, 
ftalimidową, aminową lub mono- lub di-(Ci-ealkiio)aminową, R2 
oznacza atom wodoru, grupę Ci-ealkilową, hydroksylową, atom 
chlorowca, grupę cyjanową, aminową, mono- lub di(Ci-ealkik>)ami-
nową, alkilosulfonyloaminową, mono- lub di(Cî alkanoilo)aminową, 
w których jakakolwiek grupa alkilowa jest ewentualnie podsta
wioną grupą aminową lub mono- lub diaikiloaminową lub R2 
oznacza grupę o wzorze -X-(CH2)n-Y, w którym X oznacza wią
zanie lub atom tlenu -O-, zaś n oznacza liczbę całkowitą od 1 do 
5, pod warunkiem, że jeśli X oznacza atom tlenu -O-to n oznacza 
tylko liczbę całkowitą od 2 do 5 i Y oznacza grupę o wzorze 
NY1Y2, w którym Yi i Y2 niezależnie wybrane są z grupy obej
mującej atom wodoru, grupę Ci-ealkilową, Ci-ealkenylową, ary
lową lub arylo-Ci-e alkilową lub Y oznacza grupę hydroksylową, 
atom chlorowca lub ewentualnie podstawioną, związaną przez 

atom azotu, pojedynczą lub sprzężoną grupę heterocykliczną, 
R3 oznacza rozgałęzioną lub liniową grupę Ci-ealkilową, C3-7cy-
kloalkilową, C4-7cykloalkiloalkilową, ewentualnie podstawioną 
grupę arylową lub ewentualnie podstawioną, pojedynczą lub 
sprzężoną aromatyczną grupę heterocykliczną, R4 oznacza 
atom wodoru lub grupę Ci-ealkilową oraz ich wytwarzanie i ich 
zastosowanie jako antagonistów receptora neurokininy-3 (NK-3) 
i neurokininy-2 (NK-2). 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 326967 (22)961122 6(51) C07D 215/52 
A61K 31/47 

(31) 95MI 2461 (32) 95 11 24 (33) IT 
96MI 1689 96 08 02 IT 

(86) 96 11 22 PCT/EP96/05203 
(87) 97 0619 WO97/21680 PCT Gazette nr 26/97 
(71) SMITHKLINE BEECHAM S.P.A, Milan, 

IT 
(72) Giardina Giuseppe Arnaldo Maria, Grugni 

Mario, Raveglia Luca Francesco, Farina 
Carlo 

(54) Pochodne chinoliny 
(57) Ujawniono związek, jego solwat lub sól, o wzorze (I), w 

którym Ar oznacza ewentualnie podstawioną grupę arylową lub 
grupę C5-7 cykloalkdienylową lub ewentualnie podstawioną 
grupę heterocykliczną aromatyczną o pierścieniu pojedynczym 
albo o pierścieniach skondensowanych, sposób wytwarzania 
takiego związku, kompozycję farmaceutyczną zawierającą taki 
związek i zastosowanie takich związków w medycynie, w szcze
gólności do leczenia i/lub profilaktyki Stanów Pierwotnych i 
Wtórnych u ssaków. Związki o wzorze (I) są antagonistami NK-3 
i NK-2, przy czym pewne z tych związków są selektywnymi 
antagonistami receptora NK-3 względem NK-2, a inne są łącz
nymi antagonistami NK-2/NK-3. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 326973 (22)9612 02 6(51) C07D 277/32 
C07D 277/36 
C07D 417/06 
C07D 417/12 

(31) 95 3412 (32) 9512 01 (33) CH 
(86) 961202 PCT/IB96/01329 
(87) 970612 WO97/20829 PCT Gazette nr 25/97 
(7l) NOVARTISAG,Bazylea,CH 
(72) Szczepański Henry, CH; Göbel Thomas, DE; 

Hüter Ottmar Franz, DE; O'Sullivan 
Anthony Cornelius, CH; Senn Marcel, CH; 
Rapold Thomas, CH; Maienfisch Peter, CH; 
Pitterna Thomas, CH 



Nr 23 (649) 1998 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 35 

(54) Sposób otrzymywania związków 
2-chlorotíazolowych 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania związku o 
wzorze (I), w którym X jest CH lub N, Y jest NOg lub CN, Z jest 
CHR3, O, NR3 lub S, Ri i R2 stanowią niezależnie wodór lub 
niepodstawiony lub podstawiony przez FU alkil lub łącznie dwu-
lub trój członowy mostek alkilenowy lub dwu- lub trójczłonowy 
mostek alkilenowy, w którym jeden z członów jest zastąpiony 
przez człon heteroatomowy, wybrany z grupy złożonej z NR5,0 
i S, Ra jest H lub niepodstawionym lub podstawionym przez R4 
alkilem, R4 jest niepodstawioną lub podstawioną grupą arylową 
lub heteroarylową i R5 jest H lub alkilem, który to sposób 
obejmuje a) poddanie reakcji związku o wzorze (II) z czynnikiem 
chlorującym lub b1) poddanie reakcji związku o wzorze (IV) ze 
związkiem o wzorze (V) oraz b2) poddanie dalej reakcji związku 
o wzorze II, pośrednio wyizolowywanego lub nie, z czynnikiem 
chlorującym. Wynalazek dotyczy także półproduktów stosowa
nych w niniejszym sposobie, wykorzystania tych półproduktów 
i'sposobu otrzymywania tych półproduktów. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 326930 (22)961118 6(51) C07D 307/08 
B01J 23/44 
B01 J 37/02 

(31) 95 19544405 (32) 95 1129 (33) DE 
(86) 96 1118 PCT/EP96/05071 
(87) 970605 W097/19939 PCT Gazette nr 24/97 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Bröcker Franz Josef, Fischer Rolf, Kaibel 

Gerd, Pinkos Rolf 
(54) Sposób uwodorniania dihydrofuranów do 

tetrahydrofuranu 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu katalitycznego uwodornia

nia 2,5- i 2,3-dihydrofuranu wodorem do tetrahydrofuranu, przy 
czym stosuje się katalizator, w którym jeden metal albo więcej 
metali nanosi się przez naparowanie albo rozpylenie katodowe 
na siatkę z drutu metalowego albo na folię metalową jako 
nośnik. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 326104 (22) 98 04 30 6(51) C07J 1/00 
(31) 97 97201333 (32) 97 05 02 (33) EP 
(71) AKZO NOBEL N.V., BM Arnhem, NL 
(72) Raijmakers Petrus Hendrikus, Hofstraat 

Robert Gerrit, van den Boom Henricus 
Petrus AJ.M. 

(54) Sposób wytwarzania mieszaniny siarczanów 
estrogenów 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania mieszaniny 
siarczanów estrogenów, który polega na siarczanowaniu związ
ku o ogólnym wzorze 1 (pochodnych delta (8, 9) estronu), w 
którym Ri oznacza H, Ffe oznacza H, a R3 oznacza O-acyl albo 
R3 oznacza H, a Rz oznacza O-acyl albo R? i R3 razem oznaczają 
O, w mieszaninie z jednym lub więcej związkami należącymi do 
grupy związków o ogólnym wzorze 2, w którym Ri, R2 i R3 mają 
uprzednio określone znaczenia, a unia przerywana w pozycji 7 
- 8 oznacza ewentualnie podwójne wiązanie. W zakres wynalaz
ku wchodzi też w szczególności sposób, który obejmuje etapy: 
a) izomeryzacji związków o ogólnym wzorze 3, w którym Ri 
oznacza sililo(alkil)3 lub O-tetrahydropiranyl, R2 i Ra razem 
oznaczają O albo R2 i R3 razem oznaczają acetal lub cykliczny 
acetal, solą litową etylenodiaminy lub amidkiem litu w surfotlen-
ku dimetylu, z wytworzeniem związków o ogólnym wzorze 1, w 
którym Ri, Rz i Ra mają w/w znaczenia, b) konwersji związków 
wytworzonych w etapie a) w związki, w których Ri oznacza H, a 
R2 i R3 razem oznaczają O, c) siarczanowania związków wytwo
rzonych w etapie b) w mieszaninie z jedną lub więcej monoacy-
lowymi pochodnymi związków z grupy 17-arfa-dihydroekwiliny, 
17-beta-dihydroekwiliny, 17-alfa-estradiolu i 17-beta-estradiolu. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 326932 (22)961025 6(51) C08F 4/603 
C08F10/00 

(31) 95 60007609 (32) 95 11 27 (33) US 
(86)9610 25 PCT/US96/17140 
(87) 97 06 05 W097/19959 PCT Gazette nr 24/97 
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(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
Midland, US; W.R. GRACE & CO.-CONN., 
Nowy Jork, US 

(72) Carnahan Edmund M., Carney Michael J., 
Neithamer David R., Nickias Peter N., Shih 
Keng-Yu, Spencer Lee 

(54) Katalizator na nośniku zawierający 
aktywator tworzący kation "na uwięzi" 

(57) Ujawniono m.in. nośnik do zastosowania przy wytwa
rzaniu katalizatorów na nośniku do polimeryzacji addycyjnej, 
który obejmuje produkt reakcji: 

(A) nieorganicznego materiału tlenkowego obejmujące
go stałą matrycę i na powierzchni reaktywne grupy hydroksylo
we lub reaktywne silanowe funkcyjne pochodne grupy hydro
ksylowych o wzorze -OSÍR2H, w którym każdy R oznacza 
niezależnie wodór, C1-20 hydrokarbyl lub C1-20 hydrokarbylo-
ksy, przy czym ten nieorganiczny materiał tlenkowy zawiera 
mniej niż 1,0 mmol powierzchniowych reaktywnych hydroksylo
wych grup funkcyjnych na gram i 

(B) związku stanowiącego aktywator zawierającego bi) 
kation, który jest zdolny do reakcji ze związkiem metalu przej
ściowego z wytworzeniem katalitycznie aktywnego kompleksu 
metalu przejściowego i bz) kompatybilny anion zawierający co 
najmniej jeden podstawnik zdolny do reakcji z nieorganiczną 
tlenkową matrycą, z resztkowymi funkcyjnymi grupami hydro
ksylowymi na nieorganicznym tlenku lub reaktywnymi reszta
mi silanowymi i związania się w ten sposób kowalencyjnie z 
nośnikiem, katalizatory wytworzone z jego użyciem i ich zasto
sowanie. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 326923 (22)961202 6(51) C08F 283/10 
C08G 77/18 

B05D 3/02 
(31)95 565112 (32)951130 (33) US 
(86) 961202 PCT/US96/19173 
(87) 970605 W097/19764 PCT Gazette nr 24/97 
(71) AMERON INTERNATIONAL 

CORPORATION, Pasadena, US 
(72) Gasmena Roland L. 
(54) Cieplna ablacyjna kompozycja powlekająca 
(57) Cieplną ablacyjna kompozycję powlekającą wytwarza 

się z żywicy epoksysilanowej, żywicy epoksydowej, przejścio
wego związku silikonowego, modyfikowanego silikonem 
polieteru, aminosilanu, przynajmniej jednego katalizatora 
metaloorganicznego, przynajmniej jednego rozpuszczalnika 
organicznego, wody, przynajmniej jednego wypełniacza, ewen
tualnie nie zawierającego silikonu katalizatora aminowego, 
ewentualnie pigmentów i czynników triksotropowych. 

Cieplną ablacyjna kompozycję powlekającą nakłada się 
na substrat, aby wytworzyć film o grubości od około 0,1 do 0,5 
cala (około 2,5 do 12,7 mm), który ulega utwardzaniu w tempe
raturze otoczenia w ciągu około siedmiu dni, w zależności od 
panujących warunków. Tak wytworzony cieplny film ablacyjny 
zaprojektowany jest tak, aby ulegał powolnemu termicznemu 
rozpadowi pod wpływem działania wysokiej temperatury bez 
zapalenia i wywiązywania dużej ilości dymu i tak zaprojekto
wany, aby posiadał dobre przewodnictwo cieple, zabezpiecza
jąc pokryty substrat przed rozkładem termicznym. 

Cieplny film ablacyjny wykazuje właściwości elasto-
meryczne, nadające odporność na uderzenie i plastyczność, 
chroniące pokrywy substrat zarówno przed uszkodzeniem me
chanicznym, pochodzącym z kontaktu m.in. z innymi cząstkami 
jak i ułatwiające jego zastosowanie do zabezpieczania giętkich 
substratów. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 319884 (22) 97 05 07 6(51) C08G 63/88 
C08J 11/22 

(71) Akademia Ekonomiczna, Poznań 
(72) Foltynowicz Zenon, Korzeniowski Andrzej, 

Choroszko Alicja 
(54) Sposób chemicznej degradacji 

politereftalanu etylenu 
(57) Wynalzek dotyczy nowego sposobu chemicznej degra

dacji politereftalanu etylenu, w którym jako jego źródło mogą 
być wykorzystane materiały odpadowe, przykładowo butelki po 
napojach bezalkoholowych. 

Degradacji chemicznej politereftalanu etylenu dokonu
je się w mieszaninie ze związkiem silanowym lub siloksanowym, 
zawierającym co najmniej jedną grupę aminową lub jej pochod
ną, związaną z krzemem poprzez łańcuch węglowodorowy, 
korzystnie propylowy. 

W sposobie tym rozdrobniony i wymuszony politerefta-
lan etylenu miesza się z wyżej okrślonym związkiem w stosunku 
co najmniej 1:1, korzystnie 1 : 5 i ogrzewa w temperaturze od 
353 do 473 K. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 326098 (22)980430 6(51) C08G 69/46 
(31)97 1005942 (32)97 05 01 (33) NL 
(71) DSMN.V.,Heerlen,NL 
(72) Thomissen Petrus Jozef Hubertus 
(54) Sposób depolimeryzacji poliamidów 
(57) Ujawniono sposób depolimeryzacji jednego lub wię

kszej liczby poliamidów na składniki monomeryczne, w obecno
ści wody, za pomocą co najmniej jednego związku metalu 
alkalicznego i/lub metalu ziem alkalicznych, pod ciśnieniem 0,2 
do 2,0 MPa. 

Osiąga się wysoką konwersję, a reakcja depolimeryza
cji przebiega szybciej, nawet w obecności dużej zawartości 
cyklicznych oligomerów. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 327032 (22) 961129 6(51) C08J 5/18 
(31)95 19544912 (32)951201 (33) DE 
(86) 961129 PCT/EP96705305 
(87) 97 0612 WO97/20881 PCT Gazette nr 25/97 
(71) W.L. GORE & ASSOCIATES GMBH, 

Putzbrunn, DE 
(72) Rudolf Christiane, Bürger Wolfgang, 

Tillmanns Ralf 
(54) Kształtka PTFE z mikroporowatego 

policzterofluoroetylenu z wypełniaczem 
(57) Kształtka z PTFE, zwłaszcza membrana z mikroporo

watego, przykładowo rozciągniętgo PTFE, jest wypełniona czą
stkami o wielkości w zakresie nanomerycznym. Przez wypełnia
nie na przykład TÍO2 zwiększa się odporność membrany na 
ścieranie. Przez małą wielkość cząstek zachowuje się pierwotną 
strukturę membrany z PTFE z węzłami i włókienkami, przy czym 
zostają utrzymane również dotychczasowe pożądane właściwo
ści tego materiału. Oprócz tych właściwości przez wypełnienie 
materiału uzyskuje się dodatkowe właściwości, np. zwiększoną 
odporność na ścieranie. Ujawniono także sposób wytwarzania 
takiej kształtki. 

(24 zastrzeżenia) 



A1(21) 326103 (22)9804 30 6(51) C08L1/02 
(31)97 9705478 (32)97 05 02 (33) FR 
(71) ROHM AND HAAS COMPANY, 

Füadelfia, US 
(72) Jones Charles Elwood, US; Reeve Paul 

Francis David, FR 

(54) Wodna kompozycja mieszanego surfaktanta 
i hydrofobowo modyfikowanego polimeru, 
środek zawierający tę kompozycję i sposób 
zwiększania skuteczności zagęszczania 
wodnych kompozycji 

(57) Ujawniono wodne kompozycje, zawierające dwa lub 
więcej surfaktantów oraz co najmniej jeden asocjacyjny zagęst-
nik, w których rodzaje i ilości surfaktantów dobrane są tak, aby 
uzyskać wodny roztwór o korzystnych właściwościach zagęsz
czających. W szczególności wybrane mieszaniny surfaktantów 
w połączeniu z pewnymi hydrofobowo modyfikowanymi zagę-
stnikami polieterouretanowymi zapewniają korzystne właściwo
ści zagęszczające, niemożliwe do uzyskania, gdy poszczególne 
surfaktanty łączy się z zagęstnikiem. Ujawniono także sposób 
polepszania właściwości zagęszczających wodnych roztworów 
z wykorzystaniem w/w układu mieszany surfaktant/asocjacyjny 
zagęstnik. Układy mieszane surfaktant/asocjacyjny zagęśtnik są 
przydatne jako środki zagęszczające w różnych środkach, ta
kich jak np. farby, powłoki, kosmetyki, wyroby higieny osobistej 
i środki czyszczące. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 326059 (22) 98 04 29 6(51) C08L 23/02 
(31) 97 841018 (32) 97 04 29 (33) US 
(71) MONTELL NORTH AMERICA INC, 

Wilmington, US 
(72) Berta Dominic A 

(54) Kompozycja termoplastycznej olefiny oraz 
wyrób kształtowany i wyrób formowany 
wtryskowo na bazie kompozycji 
termoplastycznej olefiny 

(57) Kompozycja polimerowa do wytwarzania kształtowa
nych części, zawierająca (1) termoplastyczną olefinę, (2) mate
riał polipropylenowy oraz (3) materiał polietylenowy wybrany z 
grupy złożonej z: a) utlenionego wosku polietylenowego o licz
bie kwasowej ž 15 mg KOH/g, b) homopolimeru etylenu lub 
kopolimeru albo terpolimeru etylenu i co najmniej jednej a-ole-
finy o dużej masie cząsteczkowej lub mieszaniny (a) + (b), gdzie 
(2) + (3) równa się co najmniej 22,5 części na sto części 
termoplastycznej olefiny, ma dobrą równowagę adhezji i trwało
ści farby. Części kształtowane wtryskowo wykonane z tej kompo
zycji mają unikatową morfologię charakteryzującą się istnieniem 
ciągłej fazy osnowy i dyskretnych cząstek fazy rozproszonej ze 
specyficznym współczynnikiem kształtu blisko powierzchni czę
ści i specyficzną wielkością cząstek w rdzeniu tej części. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 326944 (22) 961115 6(51) C08L 23/02 
C08K9/10 

(31) 95 1001753 (32) 95 1128 (33) NL 
(86) 96 1115 PCT/NL96/Ö0451 
(87) 97 06 05 W097/19987 PCT Gazette nr 24/97 

(71) DSMN.V.,Heerlen,NL 
(72) De Brabander-Van Den Berg Ellen Marleen 

Monique, Froehling Peter Ernst, Stevelmans 
Sandra, Van Hest Jan Cornells Maria 

(54) Mieszanka składająca się z tworzywa 
sztucznego i dodatku 

(57) Wynalazek dotyczy mieszanki, składającej się z tworzy
wa sztucznego i dodatku, przy czym dodatek ten jest zawarty w 
dendrymerze mającym końcowe grupy funkcyjne, wymienione 
grupy funkcyjne są zaopatrzone co najmniej częściowo w grupę 
modyfikującą, która to grupa modyfikująca jest kompatybilna z 
tworzywem sztucznym. Dodatek pozostaje uwięziony w dendry
merze i dzięki obecności grupy modyfikującej w dendrymerze 
nie może migrować i wyciekać z tworzywa sztucznego. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 326099 (22)98 04 30 6(51) C08L 23/10 
C08K5/49 

(31)97 850881 (32)97 05 02 (33) US 
(71) MONTELL NORTH AMERICA INC., 

Wilmington, US 
(72) Becker Ronald F., Starsinic Michael E. 

(54) Kompozycja poliolefinowa o słabym 
dymieniu, wyroby z kompozycji 
poliolefinowej i sposób ich wytwarzania 

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja poliolefino
wa, włókno, folia i arkusz wykonane z niej oraz sposób ich 
wytwarzania. Kompozycja i wyroby zawierają (i) polimer oiefino-
wy zawierający środek neutralizujący kwasy inny niż sól nasy
conego lub nienasyconego kwasu tłuszczowego oraz (II) system 
stabilizatora rozprowadzany w całym polimerze, przy czym ten 
system stabilizatora zawiera (a) fosforyn wybrany z grupy zawie
rającej 2,2',2" -nttrylo[trójetylo-tris(3,3',5,5' -czterotertbutylo-
1,1-bifenylo-2,2'-diyl) fosforyn] oraz fosforyn tris(2,4-dwu-tert-
butylofenylowy) oraz (b) N,N-dwua!kilohydroksy!oaminę, 
benzofuranon albo ich mieszaniny. Opisano również sposób 
wytwarzania włókna, folii lub arkusza poiiolefinowego, który 
obejmuje dodawanie powyższego stabilizatora do polimeru ole-
finowego zawierającego czynnik neutralizujący kwasy inny niż 
sól nasyconego lub nienasyconego kwasu tłuszczowego, przez 
co wytwarzany jest stabilizowany polimer oleginowy oraz wytła
czanie tego stabilizowanego polimeru olefinowego przez dyszę. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 319712 (22)97 0428 6(51) C08L 75/04 
(75) Kobierecki Bronisław, Piastów; Michalski 

Paweł, Legionowo; Strzelecka Alicja, Piastów 

(54) Sposób otrzymywania kompozycji 
gumowo-poliuretanowej 

(57) Sposób otrzymywania kompozycji gumowo-poliureta
nowej polega na tym, że granulat gumowy miesza się z sieczką 
włókna szklanego do stanu ujednorodnienia mieszaniny. Nastę
pnie dodaje się mączkę keramzytową, mieszając składniki mie
szaniny aż do równomiernego rozprowadzenia mączki. Po 
wymieszaniu składników na sucho, dodaje się lepiszcze poliu
retanowe i miesza się całość aż do otrzymania jednolitej kom
pozycji. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 326106 (22)9804 30 6(51) C08L 83/04 
(31) 97 19718521 (32) 97 05 02 (33) DE 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Pesch Klaus-Dieter, Rist Stefan, Steinberger 

Helmut, Wróbel Dieter 
(54) Ulegające usieciowaniu addycyjnemu 

mieszanki kauczuku silikonowego, sposób 
ich wytwarzania, sposób wytwarzania 
kształtek wieloskładnikowych oraz 
zastosowanie tych mieszanek 

(57) Ujawniono w szczególności ulegające usieciowaniu 
addycyjnemu mieszanki kauczuku silikonowego złożone 
zasadniczo z: 

a) 100 części co najmniej jednego zawierającego grupy 
alkeny lowe liniowego albo rozgałęzionego organopolisiloksanu 
z co najmniej 2 grupami alkenylowymi i o lepkości od 0,01 do 
30000 Pa • s, 

b) co najmniej jednego wodorosiloksanu z co najmniej 
20 funkcyjnymi grupami SiH na cząsteczkę w takiej ilości, aby 
stosunek molowy wszystkich grup SiH do łącznej ilości związa
nych z atomami Si grup alkenylowych wynosił co najmniej 1,5, 

c) co najmniej jednego katalizatora Pt lub Rh i ewentu
alnie jednego inhibitora, 

d) 0,1 do 10 części co najmniej jednego alkoksysilanu 
z co najmniej jedną grupą epoksydową i/lub alkoksysiloksanu 
z co najmniej jedną grupą epoksydową oraz ewentualnie, 

e) od 0 do 200 części co najmniej jednego ewentualnie 
powierzchniowo modyfikowanego napełniacza oraz ewentualnie 

f) innych środków pomocniczych i/lub, 
g) nadtlenku. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 326983 (22) 96 1127 6(51) C08L 95/00 
(31) 95 95308549 (32) 95 1128 (33) EP 

95 95402790 951211 EP 
(86) 96 1127 PCT/EP96/05366 
(87) 97 06 05 W097/19981 PCT Gazette nr 24/97 
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPU B.V., Haga, NL 
(72) Chion Jacques, Morizur Marie-Fran£oise 
(54) Kompozycje bitumiczne i sposób ich 

wytwarzania 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kompozycji 

bitumicznej, polegającego na tym, że przedmuchuje się miesza
ninę gazem zawierającym tlen, która to mieszanina zawiera 
bitum o penetracji co najmniej 300 dmm (oznaczonej zgodnie z 
ASTM D 5 w 25°C) oraz termoplastyczny kauczuk w ilości 
mniejszej niż 1% wagowy, w stosunku do całości mieszaniny. 
Wynalazek dotyczy także kompozycji bitumicznej wytworzonej 
takim sposobem oraz wykorzystania takich kompozycji bitumi
cznych w zastosowaniach przemysłowych. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 326984 (22) 96 1127 6(51) C08L 95/00 
(31) 95 95308548 (32) 95 1128 (33) EP 

95 95402789 951211 EP 
(86) 961127 PCT/EP96/05365 
(87) 970605 W097/19997 PCT Gazette nr 24/97 
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPU B.V., Haga, NL 
(72) Chion Jacques, Morizur Marie-FranÇoise 

(54) Kompozycje bitumiczne i sposób ich 
wytwarzania 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kompozycji 
bitumicznej, polegającego na tym, że przedmuchuje się miesza
ninę gazem zawierającym tlen, która to mieszanina zawiera 
bitum o penetracji poniżej 300 dmm (oznaczonej zgodnie z 
ASTM D 5 w 25°C) oraz termoplastyczny kauczuk w ilości 
mniejszej niż 5% wagowych, w stosunku do całości mieszaniny, 
kompozycji bitumicznej wytworzonej takim sposobem oraz wy
korzystania takich kompozycji bitumicznych w mieszankach 
asfaltowych do stosowania na drogi. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 319859 (22)97 05 08 6(51) C09K17/00 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcyino-Handlowo-Ushigowe 
EKOCHEM S.A. Zakład Pracy Chronionej, 
Siemianowice Śląskie 

(72) Ożóg Krzysztof, Maciejewski Mariusz, 
Glados Stanisław, Bereś Janusz, Golisz 
Tadeusz 

(54) Sposób zabezpieczania składowisk 
materiałów sypkich przed pyleniem 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczania 
składowisk materiałów sypkich przed ich pyleniem z powierzch
ni. Istotą tego sposobu jest to, że zabezpieczaną powierzchnię 
pokrywa się przez rozpylanie najpierw wodnym roztworem al
koholu poliwinylowego w stężeniu wagowym od 0,01 do 50%, 
a następnie czynnikiem sieciującym będącym nieorganicznym 
związkiem boru w stężeniu wagowym od 0,01 do 50%. Dodat
kowo można używać środki powierzchniowo czynne oraz obo
jętne substancje organiczne lub nieorganiczne jako wypełnia
cze zmieszane w dowolny sposób z wodnymi roztworami 
komponentów. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 327028 (22)961127 6(51) C09K17/00 
(31) 95 9514145 (32) 95 1129 (33) FR 
(86) 961127 PCT/FR96/01874 
(87) 9706 05 WO97/20012 PCT Gazette nr 24/97 
(71) BALTHAZARD&COTTE HOLDING, 

Grenoble, FR 
(72) Joly Claude 
(54) Metoda przerabiania ziemi i/lub urobku 

materiału do nasypu 
(57) Ujawniono metodę przerabiania ziemi i/lub urobku ma

teriału do nasypu każdego rodzaju. Według tej metody dodaje 
się mieszaninę wapna gaszonego, wodorotlenku glinu i/lub 
spoiwa, wybranego spomiędzy żużli, pucolan, popiołów lotnych 
i dymów krzemowych. Metodą tę stosuje się do stabilizacji dróg 
i nasypów. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 326985 (22)961126 6(51) C10G 47/16 
(31) 95 95203269 (32) 95 1128 (33) EP 
(86) 961126 PCT/EP96/05352 
(87) 9706 05 WO97/20016 PCT Gazette nr 24/97 
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPU B. V., Haga, NL 
(72) Kraushaar-Czarnetzki Bettina, Wijnbelt 

Johannes 
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(54) Kompozycje katalityczne i ich zastosowanie 
w procesach konwersji węglowodorów 

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji katalitycznej oraz spo
sobu konwersji węglowodorów, w którym jest ona stosowana. 
Kompozycja zawiera jako pierwszy składnik krakujący zeolrtß o 
stosunku molowym krzemionki do tlenku glinu co najmniej 20, 
w postaci kryształów o wielkości poniżej 100 nm, drugi składnik 
krakujący wybrany spośród (0 krystalicznych sit molekularnych 
zawierających pory o średnicy ponad 0,6 nm, (ii) krystalicznych, 
mezoporowatych glinokrzemianów zawierających pory o śred
nicach co najmniej 1,3 nm i (iii) glinki oraz co najmniej jeden 
składnik uwodorniający. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 326044 (22) 98 04 28 6(51) C10L 3/00 
(31) 97 846994 (32) 97 04 30 (33) US 

(71) VASTAR RESOURCES, INC, Houston, 
US 

(72) Riese C. Walter, Bross V. Stephen 
(54) Sposób odzyskiwania metanu z podziemnych 

pokładów węgla 
(57) Ujawniono w szczególności sposób odzyskiwania me

tanu z podziemnego pokładu węgla penetrowanego przez przy
najmniej jedną studzienkę (14), który charakteryzuje się tym, że 
obejmuje: wstrzykiwanie gazowego utleniacza (26) do pokładu 
węgla (10), utrzymywanie przynajmniej części gazowego utle
niacza w pokładzie węgla przez wybrany okres czasu dla sty
mulowania formowania płaszczyzn łupliwości w pokładzie węgla 
oraz produkowanie metanu z pokładu węgla (10) ze zwiększoną 
wydajnością. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 326920 (22) 961127 6(51) C10M 173/02 
(31) 95 60007853 (32) 9512 01 (33) US 
(86) 96 11 27 PCT/US96/18554 

(87) 97 0612 WO97/20903 PCT Gazette nr 25/97 
(71) HENKEL CORPORATION, Germantown 

Pike, US 
(72) Kelly Timm L., Rochfort Gary L. 
(54) Smar i ulepszacz właściwości powierzchni 

metalowych powlekanych konwersyjnie 
(57) Warstwę smarującą i ulepszającą właściwości powierz

chni na kształtowanych powierzchniach metalowych, zwłaszcza 
puszkach aluminiowych, którą poprzednio uzyskiwano stosując 
powłokę konwersyjną tlenku chromu, można wytworzyć styka
jąc puszki z wodną kompozycją tworzącą smar i ulepszacz 
właściwości powierzchni, która zawiera m.in. co najmniej jeden 
oksokwas lub jego ester metylowy odpowiadający wzorowi 
ogólnemu (I): CH3(CH2)nO(CH2CH20)xCH2C(0)OR, gdzie każ
de n i x, które mogą być takie same lub różne, oznacza dodatnią 
liczbę całkowitą, a R oznacza H lub CH3, w ilości co najmniej 20% 
wagowo łącznej zawartości odpowiadającej ogólnemu wzorowi 
(I) wówczas, gdy x wynosi co najmniej 8, a następnie suszeniu 
tak obrobionych puszek. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 326971 (22)961111 6(51) C11D 3/37 
(31) 95 9524491 (32) 95 11 30 (33) GB 
(86) 96 1111 PCT/EP96/05001 
(87) 97 0605 WO97/20022 PCT Gazette nr 24/97 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Blokzijl Wilfried, NL; Creeth Andrew 

Martin, GB; Falou Mohamad Sami, GB; 
Green Andrew David, GB; Lynn Nora, GB; 
Scowen Reginald Vear, GB 

(54) Kompozycje detergentowe zawierające 
polimery usuwające brud 

(57) Ujawniono nie wybielającą, piorącą kompozycję deter
gentową odpowiednią do prania delikatnych tkanin, której pH 
1 % wagowo roztworu wodnego w wodzie demineralizowanej, w 
temperaturze 25°C, nie przekracza 10, zawierającą środek po
wierzchniowo czynny, aktywny wypełniacz, polimer usuwający 
brud, który jest określonym, rozpuszczalnym w wodzie lub 
dyspergowalnym w wodzie sulfonowanym poliestrem nie osło
niętym na końcu, np. kwasu tereftalowego, kwasu izoftalowego, 
kwasu surfoizoftalowego i glikolu etylenowego oraz ewentualnie 
inne składniki. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 327008 (22)961111 6(51) C11D 3/37 
(31) 95 9524493 (32) 95 11 30 (33) GB 
(86) 961111 PCT/EP96/04994 
(87) 97 0605 WO97/20021 PCT Gazette nr 24/97 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Blokzijl Wilfried, NL; Creeth Andrew 

Martin, GB; Falou Mohamad Sami, GB; 
Green Andrew David, GB; Hull Michael, GB 

(54) Kompozycje detergentowe zawierające 
polimery usuwające brud 

(57) Kompozycja detergentów pralniczych zawiera co naj
mniej jeden związek powierzchniowo czynny, wypełniacz 
aktywny zawierający tripolifosforan sodu w ilości przynajmniej 
5% wag., polimer usuwający brud, którym jest określony rozpu
szczalny w wodzie lub dyspergowalny w wodzie sulfonowany 
poliester nie zakończony grupą nieaktywną, na przykład otrzy
many z kwasu tereftalowego, kwasu izoftalowego, kwasu 
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surfoizoftalowego i glikolu etylenowego oraz ewentualnie zawie
ra inne składniki detergentowe. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 327041 (22)961111 6(51) C11D 3/37 
(31) 95 9524494 (32)951130 (33) GB 
(86) 96 1111 PCT/EP96/05002 
(87) 97 0605 WO97/20023 PCT Gazette nr 24/97 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Blokzijl Wilfried, NL; Creeth Andrew 

Martin, GB; Falou Mohamad Sami, GB; 
Green Andrew David, GB; Hull Michael, 
GB; Scowen Reginald Vear, GB 

(54) Kompozycje detergentowe zawierające 
polimery usuwające brud 

(57) Kompozycja detergentów pralniczych zawiera układ 
związków powierzchniowo czynnych, składający się z aniono
wego związku powierzchniowo czynnego lub anionowego i 
niejonowego związku powierzchniowo czynnego w stosunku do 
najmniej 0,9 : 1 , polimer usuwający brud, którym jest określony 
rozpuszczalny w wodzie lub dyspergowalny w wodzie sulfono
wy poliester nieosłonięty, na przykład kwasu tereftalowego, 
kwasu izoftalowego, kwasu sutfoizoftalowego i glikolu etyleno
wego oraz ewentualnie zawiera składniki detergentowe i wypeł
niacz aktywny. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 326975 (22)961128 6(51) C12N 9/00 
C12N15/82 
C12N15/63 

(31) 95 9504272 (32)951129 (33) SE 
96 9601506 960419 SE 

(86) 961128 PCT/SE96/01558 
(87) 97 06 05 WO97/20040 PCT Gazette nr 24/97 
(71) AMYLOGENEHB,Svalöv,SE 
(72) Ek Bo, Khosnoodi Jamshid, Larsson 

Clas-Tomas, Larsson Hakan, Rask Lars 

(54) Sieciujący skrobię enzym II ziemniaka 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sekwencja aminokwasowa 

drugiego enzymu sieciującego skrobię (SBE II) ziemniaka oraz 
fragment tej sekwencji, a także odpowiadające jej wyizolowane 
sekwencje DNA. Wynalazek dotyczy również wektorów zawiera
jących te wyizolowane sekwencje DNA, sposobów wytwarzania 
transgenicznych ziemniaków i zastosowania tych ziemniaków 
do produkcji skrobi. Otrzymana skrobia posiada zmieniony 
wzór usieciowania amylopektyny oraz zmienioną proporcję: 
amyloza/amylopektyna. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 327009 (22)961127 6(51) C12N15/12 
(31) 95 60007810 (32) 95 11 30 (33) US 
(86) 9611 27 PCT/US96/19083 

(87) 97 06 05 WO97/20047 PCT Gazette nr 24/97 
(71) BOARD OF REGENTS, THE 

UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, 
Austin, US 

(72) Clayman Gary L. 

(54) Sposoby i kompozycje do diagnozowania i 
leczenia nowotworu 

(57) Ujawniono w szczególności sposoby leczenia raka 
łuskowatokomórkowego z wykorzystaniem wektora wirusowe
go wyrażającego p 53. W konkretnych wykonaniach wektor jest 
adenowirusem niezdolnym do replikacji. Oprócz tego dostar
czono sposobów badania rozwoju i leczenia mikroskopowej 
choroby resztkowej w kontekście środowiska pooperacyjnego 
oraz w jamach ciała. 

(25 zastrzeżeń) 

A1(21) 327038 (22) 9611 27 6(51) C12N 15/34 
(31) 95 563368 (32) 95 1128 (33) US 

96 700846 960821 US 
96 701124 96 08 21 US 

(86) 96 11 27 PCT/US96/19150 
(87) 97 0605 WO97/20051 PCT Gazette nr 24/97 
(71) GENVEC,INC,Rockvüle,US 
(72) Wickham Thomas J., Kovesdi Imre, Brough 

Douglas E. 

(54) Wektory i sposoby do przenoszenia genów do 
komórek 

(57) Wynalazek zapewnia chimeryczne adenowirusowe biał
ko płaszcza, które różni się od białka płaszcza typu dzikiego 
wprowadzeniem nienatywnej sekwencji aminokwasowej. Takie 
chimeryczne adenowirusowe białko płaszcza jest zdolne do 
kierowania wnikaniem do komórek wektora zawierającego to 
białko płaszcza, które jest bardziej wydajne niż wnikanie do 
komórek wektora, który jest identyczny, z tym wyjątkiem, że 
zawiera raczej adenowirusowe białko płaszcza typu dzikiego niż 
w/w chimeryczne adenowirusowe białko płaszcza. Chimerycz
ne białko płaszcza jest korzystnie białkiem włókna, heksonu lub 
pentonu. Wynalazek zapewnia także m.in. wektor adenowiruso-
wy, który zawiera chimeryczne adenowirusowe białko płaszcza, 
jak również sposoby konstruowania i stosowania takiego wektora. 

(44 zastrzeżenia) 

A1(21) 327029 (22) 9612 04 6(51) C22C18/00 
(31) 95 19545487 (32) 95 12 06 (33) DE 
(86) 961204 PCT/EP967Ö5415 
(87) 970612 WO97/20959 PCT Gazette nr 25/97 
(71) RHEINZINK GMBH, Datteln, DE 
(72) Stradmann Adolf, Dyllus Frank-Ulrich, 

Brücken Volker 

(54) Wstęgi i płyty ze stopu cynku 
(57) Wstęgi i płyty ze stopu cynku na bazie cynku rektyfiko

wanego w ilości co najmniej 99,99% cynku z dodatkami 0,05 -
0,2% wag. tytanu, miedzi i 0,005 - 0,05% wag. glinu, korzy
stnie dla budownictwa, charakteryzują się tym, że zawar
tość miedzi wynosi 0,02 - 0,075% wag., a zawartość manganu 
wynosi 0,075 - 0,75% wag. 

(3 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 326921 (22)96 1113 6(51) D04H 3/14 
D01F8/06 

(31) 95 565328 (32) 95 1130 (33) US 
(86) 96 1113 PCT/US96/18637 
(87) 97 0619 W097/21863 PCT Gazette nr 26/97 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

ING,Neenah,US 
(72) Sawyer Lawrence Howell, Connor Linda 

Ann, Marmon Samuel Edward 

(54) Włóknina z mikrowłókien o niskiej gęstości 
(57) Wynalazek ujawnia puszystą wstęgę włókninową zawie

rającą włókienka rozciągane pneumatycznie, gdzie gęstość 
wstęgi wynosi od około 0,01 g/cm3 do około 0,075 g/cm3, a 
waga mikrowłókienek na jednostkę długości wynosi od około 
0,1 dtex do około 1,5 dtex. Wynalazek dotyczy również sposobu 
wytwarzania puszystej wstęgi włókninowej. 

(20 zastrzeżeń) 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 326394 (22)98 0518 6(51) E01B 5/00 
(71) Polskie Koleje Państwowe, Warszawa; 

Dyrekcja Eksploatacji Cystern Sp. z o.o., 
Warszawa; Poznańskie Zakłady Naprawcze 
Taboru Kolejowego S.A, Poznań; Zakłady 
Naprawcze Taboru Kolejowego w Pile S.A., 
Pila 

(72) Suwalski Ryszard Maria, Keller Romuald, 
Tomkowiak Tomasz 

(54) Torowe stanowisko przestawcze 
(57) Na podkładach kolejowych (1) są ułożone dwa toki 

szynowe. Każdy z toków szynowych składa się z rowkowej szyny 

tocznej (4), zewnętrznej szyny zabezpieczającej (5) i wewnętrz
nej szyny zabezpieczającej (6), służących do prowadzenia koła 
(7) i (8) oraz szyny odblokowującej (9) współpracującej z 
mechanizmem blokującym (10). Każdy z toków szynowych 
spoczywa na konsolach prowadzących (11), składających się 
z żebrowej płyty montażowej (12), koziołka zewnętrznego (13) i 
koziołka wewnętrznego (14) oraz na konsolach prowadzącc-od-
blokowujących (15). Konsole prowadząco-odblokowujące (15) 
składają się z żebrowej płyty montażowej (12), koziołka zewnę
trznego (13) i koziołka wewnętrznego (16) z żebrową płytą nośną 
(17) i żebrami oporowymi (18) do mocowania szyny odblokowu
jącej (9). Konsola prowadząca (11) oraz konsola prowadząco-
odblokowująca (15) są przymocowane do podkładów 
kolejowych (1) z wkrętami (19) z podwójnym pierścieniem sprę
żystym (20). Rowkowe szyny toczne (4) i szyny odblokowujące 
(9) są zamocowane za pomocą łapek (21) i śrub stopowych (22) 
z podwójnymi pierścieniami sprężystymi (23). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319792 (22)97 04 29 6(51) E01C 23/09 
(71) Firma Usługowo-Handlowa MIDASYS Sp. z 

o.o., Poznań 
(72) Łukomski Aleksander, Łobza Andrzej, 

Paczkowski Witold 
(54) Pojazd drogowy, zwłaszcza ciągnik z 

urządzeniem do frezowania nawierzchni 
asfaltowych 

(57) Pojazd charakteryzuje się tym, że w tylnej części ma 
zamontowaną kształtową ramę nośną (2), do której poprzez 
prowadnicę krzyżową (3) jest zamocowany korpus (4) zespołu 
freza bębnowego (5), przy czym jego położenie pionowe oraz 
poprzeczne względem kierunku jazdy lub frezowania ustala 
prowadnica krzyżowa (3), natomiast zespół freza bębnowego 
(5) jest ułożyskowany w korpusie (4) poziomo i poprzecznie do 
kierunku jazdy lub frezowania. 

(5 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319854 (22)9705 06 6(51) E02D 3/12 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
EKOCHEM S.A Zakład Pracy Chronionej, 
Siemianowice Śląskie 

(72) Ożóg Krzysztof, Maciejewski Mariusz, 
Glados Stanisław, Beres Janusz, Golisz 
Tadeusz 

(54) Sposób uszczelniania i wzmacniania 
powierzchni gruntów 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób uszczelniania i 
wzmacniania powierzchni gruntów, zwłaszcza wewnętrznych 
powierzchni zbiorników ziemnych, przeznaczonych do groma
dzenia odpadów przemysłowych, komunalnych i rolniczych. 
Istotą tego sposobu jest to, że do uszczelniania i wzmacniania 
powierzchni gruntów używa się roztworów wodnych alkoholu 
poliwinylowego o stężeniu wagowym od 0,01 do 50%, sieciowa-
nego nieorganicznymi związkami boru w roztworze wodnym o 
stężeniu wagowym od 0,01 do 50%, przy czym na powierzchnię 
gruntu najpierw nanosi się alkohol poliwinylowy, a następnie 
czynnik sieciujący. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319770 (22) 97 04 30 6(51) E03B 11/08 
C02F1/64 

(75) Maliszewski Marek, Ząbki 
(54) Przystawka hydroforowa do uzdatniania 

wody, zwłaszcza do ujęć domowych ze studni 
wierconych i kręgowych o wymuszonym 
przepływie wody 

(57) Przystawka hydroforowa do uzdatniania wody, wykona
na ze zbiornika otwartego (1), przykrytego od góry luźno 

nakładaną pokrywą (2), zawiera przestrzeń filtru piaskowo-
kwarcowego (3) i przestrzeń wo dno-napowietrzającą (4) i 
jest urządzeniem bezciśnieniowym, współpracującym z urzą
dzeniem ciśnieniowym, hydroforowym. Przystawkę instaluje się 
obok pompy hydroforowej w pomieszczeniu hydroforowym, 
przy czym pompa, współpracująca z przystawką, pracuje w 
dwóch cyklach. W pierwszym cyklu pompa (9) zasysa wodę 
ze studni i podaje do przestrzeni wodno-napowietrzającej (3), 
gdzie następuje proces rozdeszczánia, napowietrzania i odga-
zowania. W drugim cyklu pracy pompa (9) stwarza podciśnienie 
w osadniku (50), powodując wymuszony przepływ wody przez 
filtr piaskowo-kwarcowy (3) do hydroforu. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 319885 (22)97 05 07 6(51) E03F 5/04 
(75) Micał Stanisław, Rzeszów; Micał Witold, 

Rzeszów 
(54) Kratka ściekowa 
(57) Kratka ściekowa, zwłaszcza podłogowa, posiada kor

pus (1), wyposażony w otwór odpływowy (2) i ma blokadę 
mechaniczną (3) dla wyziewów kanalizacyjnych, którą stanowi 
pływak (4), uniesiony przez wodę ściekową i wsparty na ściance 
stożkowej (6) otworu odpływowego (2). 

Komorą syfonowa (11) kratki ściekowej jest utworzona 
przez obwodową ściankę wewnętrzną (14), którą jest otoczony 
króciec wylotowy (12), a która jest połączona z nim od strony 
swej górnej krawędzi. Górna krawędź walcowej ścianki zewnę
trznej (16) jest połączona z pionową ramką (20) w kształcie 
zbliżonym do kwadratu, w której jest osadzone denko wlotowe 
(21), a na ramce (20) jest uformowany poziomy kołnierz (28). W 
komorze syfonowej (11) jest umieszczony pojemnik (30) na 
zanieczyszczenia. 

(26 zastrzeżeń) 

A1(21) 326043 (22) 98 04 28 6(51) E04B 2/90 
(31) 97 19718716 (32) 97 05 02 (33) DE 
(75) Gerhaher Max, Landau, DE; Gerhaher 

Franz, Straubing, DE 
(54) Osłonowa konstrukcja elewacji 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest konstrukcja osłonowa ele

wacji, wentylowana od tyłu, złożona z konstrukcji spodniej (1) z 
poziomymi i/lub pionowymi profilami (2) i z płytami elewacyjny-
mi (3) z, lub bez rąbka głowicowego (4) na górnej krawędzi płyt 
(5) oraz z rąbkiem na ociekanie kropli wody (6) i z rąbkiem 
stopowym (7) na dolnej krawędzi płyty (8), która jest mocowana 
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na pionowych lub poziomych profilach (2), za pomocą uchwy
tów płyt (9). Aby móc układać płyty elewacyjne ze wzajemnym 
pokryciem, w sposób podobny do krycia dachu gontem, rąbek 
na ociekanie kropli wody (6) górnej płyty elewacyjnej (10), 
obejmuje powierzchnie przednie (11) górnej krawędzi (5) płyty 
elewacyjnej dolnej (12) w ten sposób, że przednie powierzchnie 
(13) górnej płyty elewacyjnej (10), w obszarze rąbka na ocieka
nie kropli wody (6) są umieszczone przed przednią powierzch
nią (11) górnej krawędzi (5) dolnej płyty elewacyjnej (12) w 
odległości równej wymiarowi grubości rąbka na ociekanie wody, 
plus głębokość przedniej szczeliny wentylacyjnej (14). 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 326055 (22)98 04 29 6(51) E04F13/04 
(31)97 19718450 (32)97 04 30 (33) DE 

98 19803034 98 0127 DE 
(75) Braun August, Schaffhausen, CH 
(54) Listwa tynkarska z przymocowanym do niej 

materiałem zbrojeniowym oraz sposób 
przymocowywania siatkowego materiału 
zbrojeniowego z tworzywa sztucznego do 
listwy tynkarskiej 

(57) Listwa tynkarska (2) z tworzywa sztucznego, do której 
jest przymocowany materiał zbrojeniowy (6) w formie siatki do 
osadzenia w warstwie (12) tynku lub pod warstwą (12) tynku, 
zwłaszcza w warstwie (12) tynku lub pod warstwą (12) tynku na 
izolacji cieplnej (16) ściany budynku, charakteryzuje się tym, że 
materiał zbrojeniowy (6) jest połączony z listwą tynkarską (2) za 
pomocą co najmniej jednego pasma (8) z tworzywa sztucznego, 
przy czym materiał zbrojeniowy (6) jest ułożony pomiędzy listwą 
tynkarską (2) i pasmem (8) z tworzywa sztucznego podczas 
wytwarzania połączenia między nimi, a między listwą tynkarską 
(2) oraz pasmem (8) z tworzywa sztucznego istnieje połączenie 
materiałowe. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 319857 (22)97 05 08 6(51) E04F15/04 
(71) Instytut Technologii Drewna, Poznań 
(72) Wnuk Marian 
(54) Sposób wytwarzania prostokątnych, 

wzorzystych płyt drewnianych, zwłaszcza 
posadzkowych 

(57) Sposób wytwarzania prostokątnych, wzorzystych płyt 
drewnianych, zwłaszcza posadzkowych, charakteryzuje się tym, 
że z prostokątnych elementów drewnianych (1-5-5, 1'-s-5') o 
jednakowej długości, zestawiając je ze sobą dłuższymi bokami 
i łącząc dowolnym sposobem w jednolite płaszczyzny, tworzy 
się pary prostokątnych modułów odpowiednio pierwszego ro
dzaju, z których każdy moduł zawiera nieparzystą liczbę ele
mentów drewnianych. Elementy, znajdujące się z obu stron 
elementu środkowego (3, 3'), odpowiednio stanowią odpowia
dające sobie kolejno od niego swe lustrzane odbicia co do 
szerokości, barwy i wzoru lica, jednocześnie z prostokątnych 
elementów drewnianych (10-5-50,10'-*-50') o jednakowej długo
ści, równej łącznej szerokości elementów drewnianych modułu 
pierwszego rodzaju, tworzy się pary prostokątnych modułów 
drugiego rodzaju, z których każdy moduł zawiera nieparzystą, 
identyczną jak moduł pierwszego rodzaju, liczbę elementów 
drewnianych takich, że elementy, znajdujące się z obu stron 
elementu środkowego (30,30'), odpowiednio stanoią odpowia
dające sobie kolejno od niego swe lustrzane odbicia co do 
szerokości, barwy i wzoru lica, przy czym elementu modułu 
drugiego rodzaju zestawia się dłuższymi bokami na długości 
modułu, odpowiadającej ich łącznej szerokości, równej jedno
cześnie długości modułu pierwszego rodzaju, zaś odpowiada
jące sobie usytuowaniem w obydwu rodzajach modułów ele
menty drewniane odpowiadają sobie barwą i wzorem lica, 
natomiast dany element drewniany modułu pierwszego rodzaju 
ma szerokość równą połowie szerokości odpowiadającego mu 
usytuowaniem elementu drewnianego modułu drugiego rodza
ju, następnie pary modułów danego rodzaju rozcina się na 
trójkąty wzdłuż przekątnych, nachylonych względem długości 
modułów ku sobie w danej parze, po czym z każdej pary 
modułów obu rodzajów ośmiu trójkątów prostokątnych zestawia 
się jedną wzorzystą płytę drewnianą o symetrycznym względem 
jej centrum układzie wzoru lica, a następnie łączy się je w 
jednolitą całość znanym sposobem. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 319858 (22)97 05 08 6(51) E04F15/04 
(71) Instytut Technologii Drewna, Poznań 
(72) Wnuk Marian 
(54) Sposób wytwarzania kwadratowych, 

wzorzystych płyt drewnianych, zwłaszcza 
posadzkowych 

(57) Sposób wytwarzania kwadratowych, wzorzystych płyt 
drewnianych, zwłaszcza posadzkowych, charakteryzuje się tym, 
że z prostokątnych elementów drewnianych (1-J-5, 1'-5-5') o 
jednakowej długości, zestawiając je ze sobą dłuższymi bokami 
i łącząc dowolnym sposobem w jednolite płaszczyzny, tworzy 
się odpowiednio pary jednakowych modułów, z których każdy 
zawiera nieparzystą liczbę elementów drewnianych takich, że 
elementy (1, 2, 4, 5, 1',2\ A', 5'), znajdujące się z obu stron 
elementu środkowego (3) i odpowiednio (3'), stanowią odpo
wiadające sobie kolejno od niego lustrzane odbicia co do sze
rokości, barwy i wzoru lica, a łączna szerokość modułu równa 
jest długości jednego elementu drewnianego, następnie każdy 
z modułów połowy wszystkich par rozcina się na jednakowe 
trójkąty wzdłuż przekątnej, nachylonej lewoskośnie, zaś każdy 

z modułów drugiej połowy wszystkich par rozcina się na dwa 
jednakowe trójkąty wzdłuż przekątnej, nachylonej prawoskoś-
nie, po czym z uzyskanych tak ośmiu jednakowych trójkątów 
równoramiennych zestawia się jedną wzorzystą płytą kwadrato
wą o symetrycznym względem jej centrum układzie wzoru lica, 
po czym zespala się je w jednolitą całość znanym sposobem. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 327030 (22) 97 09 25 6(51) E04H 6/10 
(31) 96 19641744 (32) 96 10 10 (33) DE 
(86) 97 0925 PCT/EP97/05260 
(87) 980416 WO98/15702 PCT Gazette nr 15/98 
(71) BREMER GMBH, Paderborn, DE 
(72) Kottmann Helmut, Hillebrand Heinrich, 

Wippermann Ulrich, Ellebracht Josef 
(54) Konstrukcja nośna z betonowych elementów 

prefabrykowanych dla 
wielokondygnacyjnego garażu parkingowego 

(57) Konstrukcja nośna dla wielokondygnacyjnego garażu 
parkingowego z podpór żelbetowych i stropów nośnych, które 
są umieszczone w płaszczyznach, przesuniętych względem 
siebie o pół kondygnacji, składa się w zasadzie z dwóch typów 
prefabrykowanych elementów żelbetowych, mianowicie z 
podobnej tarczy ściennej, zewnętrznej podpory płaskiej 
(FS2-FS3), która ma w przybliżeniu szerokość jednego miejsca 
parkingowego na samochody i zawiera kieszenie odbiorcze 
(T1-T5), oraz z odwróconego korytkowego elementu nośnego 
(TK1-TK2), otwartego w dół i zawierającego od góry odcinek 
stropu, który to element nośny zawiera na jednym końcu dopa
sowany do kieszni odbiorczej (T1-T5) obszar podporowy (A2-
A3), a na drugim końcu przybetonowana jestz dużą sztywnością 
zginania, wewnętrzna, przyłączona ramowo ściana płaskopod-
porowa (SW1-SW3) o wysokości połowy kondygnacji, tak, iż 
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każdorazowo dwie ściany płaskopodporowe (SW1, SW3), usta
wione jedna na drugiej, tworzą wewnętrzny odcinek środkowej 
ściany podporowej konstrukcji nośnej o wysokości (EH) całej 
kondygnacji, a elementy nośne powodują usztywnienie w kie
runku poprzecznym. Konstrukcje nośne ustawia się obok siebie 
z odstępem wzajemnym i łączy za pomocą pośrednich płyt 
podłogowych. Betonowanie następuje od góry w dół z zabez
pieczeniem przed wpływami atmosferycznymi. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 326411 (22) 98 05 19 6(51) E05B 23/00 
(75) Chaja Stanisław, Kielce 
(54) Zamek wierzchni hakowo-ryglowy 
(57) Zamek wierzchni hakowo-ryglowy posiada rygiel (1) w 

kształcie półksiężyca, mocowany u jego podstawy obrotowo na 
•kołku (2), przytwierdzonym do skrzynki (18). Rygiel (1) w części 
środkowej ma wybranie (3), w którym mieści się mechanizm 
popychająco-zabierakowy, współdziałający z wycięciami zabie-
rakowymi, mieszczącymi się w dwu poziomach na obrysie wy
brania (3) oraz z częścią płytkową (12') zapadki (12). Zapadka 
(12) ma palec (20), wchodzący w wycięcia zapadkowe (11), 
mieszczące się na zewnętrznym, półkolistym obrysie rygla (1). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 326100 (22) 98 04 30 6(51) E05C1/16 
(31)97 19718325 (32)9704 30 (33) DE 
(71) SIEGENIA-FRANK KG, Siegen, DE 
(72) Freudenberg Thomas 
(54) Urządzenie nastawcze samoczynne 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie nastawcze sa

moczynne do ustawiania skrzydła (5) drzwi, okna (1) lub temu 
podobnych względem stałej ramy (2), przy czym skrzydło (5) i 
rama (2) są połączone ze sobą obrotowo co najmniej wokół 
pionowej osi obrotów (3) za pomocą osi obrotów, mającej 
położenie regulowane względem ramy (2) i złożonej z elemen
tów zawiasowych (6, ,7), zaś zawias (6) składa się co najmniej z 
dwóch, ruchomych względem siebie części, z których pierwsza 

część jest umieszczona na stałe w ramie (2), zaś druga część 
jest połączona na stałe ze skrzydłem (5). Urządzenie wyposażo
ne jest w działający co najmniej w płasko-równoległym położe
niu skrzydła (5) i ramy (2), powodującym ruch nastawczy, ele
ment nastawczy (17). 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 326941 (22) 961115 6(51) E05G 1/024 
(31) 95 9500366 (32) 95 11 28 (33) SI 
(86) 96 1115 PCT/SI96/00029 
(87) 97 0605 WO97/20127 PCT Gazette nr 24/97 
(71) TKO PRIMAT P.O., Maribor, SI 
(72) Štefanec Erih, Fujs Ernest, Strmšek Smiljan, 

Kos Ivo, Kuhar Sasa 
(54) Układ opancerzonych płyt zabezpieczających 

otwory w odpornej na przebicie wnęce 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ opancerzonych płyt 

dla otworów w zabezpieczonych wnękach w różnych wersjach 
przykładów wykonania, które są wzajemnie powiązane, w wyniku 
czego stanowią zunifokowaną konstrukcję rozwiązującą prob
lem techniczny zabezpieczenia odpornych na przebicie wnęk w 
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wielu wersjach układu opancerzonych płyt wokół otworów (2) w 
ścianie lub drzwiach (1) przed wtargnięciem za pomocą różnych 
narzędzi do włamań włącznie z opcją udarową, szlrfująco-rozci-
nającą, termiczną lub połączoną. Korzystny i bezpieczny przy
kład wykonania wynalazku obejmuje zasadniczą płytę pancerną (4), 
która wraz z sekcjami płytowymi (5, 6, 7, 9, 10) tworzy wokół 
otworu (2) zamkniętą konstrukcję skrzynkową, w której umiesz
czono co najmniej jedną z wkładek wraz z elastycznym materia
łem wypełniającym. Wszystkie opisane wersje przykładów 
wykonania stanowią części składowe obecnego wynalazku. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 326023 (22) 98 04 27 6(51) E06B 1/04 
(31) 97 732 (32) 97 04 28 (33) AT 
(71) Novoferm Produktions-und 

Vertriebsgesellschaft m.b.H., Gaenserndorf, 
AT 

(72) Hrdy Werner 
(54) Ościeżnica do drzwi przeciwogniowych 

względnie ogniochronnych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest ościeżnica do drzwi prze

ciwogniowych względnie ogniochronnych, która jest przezna
czona zwłaszcza do ustawienia przed wznoszeniem muru, a 
przed wznoszeniem ściany betonowej służy jako ślepa część 
odeskowania, przy czym ościeżnica przynajmniej w obszarze 
zawias ma od strony muru pustą przestrzeń, zamkniętą za 
pomocą zakrywającego kątownika lub podobnego elementu, a 
na zewnętrznej stronie ościeżnicy, w obszarze tej pustej prze
strzeni, przewidziane są szczeliny (2), w które wsuwają się 
skrzydełka (6) zawias, umocowane za pomocą śrub (8), które 
dostępne są przez otwory (7) po stronie wręgu ościeżnicy. 

Wynalazek charakteryzuje się tym, że skrzydełka (6) są 
wygięte, na odcinku oddalonym od zawias są wyposażone w 
nakrętki (4) i przymocowane na wręgu ościeżnicy za pomocą 
śrub, które mogą wsuwać się przez otwory (7). Zamiast połącze
nia śrubowego możliwe jest także połączenie nitowe, klejowe 
lub spawane. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319806 (22)97 05 02 6(51) E21B 43/28 
E21B 49/00 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa 
Surowców Chemicznych CHEMKOP, 
Kraków 

(72) Kołodyński Marek, Rakoczy Andrzej 
(54) Sposób i urządzenie do kontroli poziomu 

płynu izolującego podczas ługowania komory 
w złożu solnym 

(57) W sposobie dokonuje się pomiaru ciśnienia medium 
izolującego, pomiaru gęstości tego medium oraz pomiaru gę
stości solanki, wypływającej z komory w trakcie odprężenia, 

przy czym pomiaru tych wartości dokonuje się po zatrzymaniu 
procesu ługowania i przy odcięciu ciśnień zewnętrznych. 

Urządzenie stanowi dwukołnierzowy zespół pomiarowy 
(1) wraz z armaturą spustowo-odpowietrzającą (2) i manome
trem kontrolnym (3), zabudowany na głowicy ługowniczej (4) i 
połączony z kołnierzem (5) przetwornika ciśnienia (6), zamoco
wanego na rurze (7), przy czym zespół (1) posiada membranę 
(8), oddzielającą medium pomiarowe od oleju, znajdującego 
się w otworze. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 319795 (22)97 0430 6(51) E21C 41/18 
(71) Rybnicka Spółka Węglowa S.A Kopalnia 

Węgla Kamiennego JANKO WICE, Rybnik 
(72) Kryj Krzysztof, Szafarczyk Józef, Śliwa Jan, 

Prochasek Zbigniew 
(54) Sposób eksploatacji grubych i silnie 

nachylonych pokładów węgla kamiennego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eksploatacji pokła

dów węgla kamiennego grubych i silnie nachylonych, zwłaszcza 
zalegających siodłowo, rozciągających się wzdłuż i stromych 
poprzecznie, urabianych kompleksem zmechanizowanym po 
wzniosie z zastosowaniem podsadzania. Wzdłuż pokładu, po 
rozciągłości wykonuje się równoległe chodniki, które łączy się 
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kolejno parami pochylni (3,4), dzielącymi pole eksploatacyjne 
na szereg ubierek (5, 5a, 5b, ...5n), zaś poszczególne pary 
pochylni (3, 4) łączy się poprzecznymi przecinakmi (6). Wybie
rając poszczególne u bierki (5), transport urobku przebiega od 
przenośnika ścianowego pochylnią (3) po wzniosie do najbliż
szej przecinki (6), leżącej powyżej czoła calizny, a następnie 
pochylnią (4) po upadzie do dolnego transportowego chodnika, 
przy czym poszczególne przecinki (6) po przejściu czoła calizny 
zamyka się poprzecznymi tamami (8) i prowadzi proces podsa
dzania ubierki (5). 

Sposób eliminuje konieczność wykonywania wzdłuż
nych tam dla utrzymywania chodników transportowych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319797 (22)97 0430 6(51) E21D 9/10 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Wojnicz Henryk, Fedyszak Jan, Wyrobek 

Emil 
(54) Sposób i kombajn urabiająco-kotwiący do 

drążenia górniczych wyrobisk chodnikowych 
(57) Sposób i kombajn urabiająco-kotwiący dotyczy drą

żenia górniczych wyrobisk chodnikowych o przekroju pro
stokątnym. 

Sposób, polegający na urabianiu przodka wyrobiska 
pionowymi pasami o szerokości równej co najwyżej szerokości 
organu i znacznie mniejszej od szerokości drążonego wyrobi
ska, charakteryzuje się tym, że podczas drążenia wyrobiska 
chodnikowego samobieżne podwozie kombajnu chodnikowe
go przemieszcza się stale w osi wzdłużnej wyrobiska, a organ 
urabiający kieruje się naprzeciw urabianego pasa calizny, prze
suwając go w wyrobisku poprzecznie względem osi wzdłużnej 
wyrobiska. Kombajn urabiającego-kotwiący z urabiającym or
ganem (16), usytuowanym wysuwnie względem podwozia za 
pośrednictwem wysięgnika (15), zamocowanego obrotowo w 
płaszczyźnie pionowej do suportu, osadzonego na ramie pod
wozia w przedniej części kombajnu, charakteryzuje się tym, że 
do stałej części (2) suportu, połączonej sztywno z ramą podwo
zia (1), ma przymocowany, przesuwny w osi wzdłużnej kombaj
nu, ruchomy zespół (3) z kadłubem (13), osadzonym na nim 
przesuwnie, poprzecznie do osi wzdłużnej podwozia (1), przy 
czym do kadłuba (13) jest przymocowany wysięgnik (15) z 
urabiającym organem (16). 

Ponadto po obu stronach wysięgnika (15) są zamoco
wane przegubowo platformy (34) z kotwiarkami (38), zamoco
wanymi do platform (34) przegubowo, przy czym osie obrotu 
platformy (34) i kotwiarki (38) są usytuowane prostopadle wzglę
dem siebie. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 319793 (22) 97 04 29 6(51) E21D 11/28 
(75) Donica Jan, Katowice; Falkowski Eugeniusz, 

Lublin 
(54) Podatna rurowa rozpora górnicza 
(57) Rozpora ma jeden koniec spłaszczony w formie półko

listej końcówki (1) i wyprofilowania (2) dostosowanego do zew
nętrznego obrysu kształtownika (3) stabilizowanej obudowy. 
Spłaszczony koniec rozpory ma zewnętrzne usztywniające że
bra w postaci centralnych wybrzuszeń (4,5) na bocznych ramio
nach (6,7) wyprofilowania (2) oraz na jego środkowym ramieniu 
(8). Drugi koniec (9) rozpory ma ukośne ścięcie (10) dopasowa
ne do bocznego obrysu kształtownika (3) obudowy. W półkoli
stej końcówce (1) spłaszczonego końca rozpory jest wykonany 
jeden otwór (11) dla hakowej śruby (12) ze wzmocnionym za
czepem (13) o częściowo owalnym przekroju poprzecznym. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319930 (22) 97 05 08 6(51) E21D 23/16 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Diderichs Ryszard, Sznapka Helmut 
(54) Układ hydrauliczny automatycznego 

sterowania podpornością wstępną obudowy 
(57) Układ hydrauliczny automatycznego sterowania do za

łożonej podporności wstępnej stojaka hydraulicznego zmecha
nizowanej obudowy górniczej, w którym przestrzeń robocza 
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stojaka hydraulicznego jest połączona z magistralą zasilającą i 
spływową poprzez blok zaworowy i blok automatycznego roz
pierania zawierający dwa zawory progowe sterowane impulsem 
hydraulicznym, charakteryzuje się tym, że szeregowo do hy
draulicznego rozdzielacza (3) ma włączony blok (4) automaty
cznego rozpierania, który łączy się bezpośrednio z magistralą, 
która zasila podtiokową przestrzeń roboczą stojaka hydraulicz
nego (1). Blok (4) automatycznego rozpierania ma podawany 
do gniazda {S3) ciśnieniowy impuls sterowniczy z przestrzeni 
roboczej stojaka (1 ), który wyłącza samoczynne doładowywanie 
po osiągnięciu założonej podporności wstępnej. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319796 (22)9704 30 6(51) E21F 5/00 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Frydel Walenty, Steindor Marcin 
(54) Sposób i urządzenie do zabezpieczania 

instalacji odpylających przed wybuchem 
metanu i/lub pyłu węglowego 

(57) Sposób zabezpieczania instalacji odpylających przed 
wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, zawierających usy
tuowany w obudowie wentylator (3) lub dmuchawę, do których 
jest kierowany strumień zanieczyszczonego powietrza, chara
kteryzuje się tym, że strumień (21) zanieczyszczonego powie
trza o kształcie zbliżonym do walca o średnicy mniejszej od 
średnicy obudowy (8) wentylatora (3) lub dmuchawy umieszcza 
się przed instalacją odpylającą w strumieniu (22) czystego po
wietrza o kształcie zbliżonym do wydrążonego walca. Następnie 
tak uformowane strumienie (21,22) doprowadza się w kierunku 
łopatek (6) wirnika (5) wentylatora (3) lub dmuchawy, przy czym 
strumień (22) czystego powietrza o kształcie zbliżonym do 
kształtu kołowego wydrążonego walca prowadzi się w otoczeniu 

warstwy przyściennej wewnętrznej powierzchni wentylatora (3) 
lub dmuchawy. 

Urządzenie do zabezpieczania instalacji odpylających 
przed wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, zawierających 
usytuowany w obudowie wentylator lub dmuchawę, charakte
ryzuje się tym, że na wlocie do obudowy (8) wentylatora (3) lub 
dmuchawy jest dołączony cylindryczny, krótki przewód (11) o 
średnicy na wypływie zbliżonej do średnicy obudowy (8). W 
przewodzie tym, korzystnie w jego osi wzdłużnej, jest umiesz
czony końcowy odcinek przewodu (12) o średnicy mniejszej od 
średnicy przewodu (11) tak, że pomiędzy przewodami (11,12) 
znajduje się szczelina (14). Przewodem (11) dopływa czyste 
powietrze, a przewodem (12) powietrze zanieczyszczone. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 325806 (22) 98 0415 6(51) E21F15/00 
(31) 97 19717971 (32)97 04 28 (33) DE 
(71) Kali und Salz GmbH, Kassel, DE; Jacoby 

Guenter, Viersen-Suechteln, DE; Kecke 
Hans-Joachim, Magdeburg, DE 

(72) Staedtler Gerrit, Lindloff Uwe, Jacoby 
Guenter, Kecke Hans-Joachim 

(54) Sposób wytwarzania transportowanej 
hydraulicznie mieszaniny materiał stały/ciecz 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania hy
draulicznie przesyłanej mieszaniny materiał stały/ciecz. Skład
niki mieszaniny przetwarza się w mieszalniku z pierwszą ilością 
cieczy na dającą się mieszać, ale jeszcze nie dającą się pompo
wać zawiesinę, a na koniec dozuje do mieszalnika, według 
empirycznie ustalonej zależności pomiędzy właściwościami 
reologlcznymi mieszaniny i koncentracją objętościową materia
łu stałego, drugą ilość cieczy i wytwarza dającą się pompować 
mieszaninę z wiązaniem bez cieczy resztkowej, przy czym przy 
przekroczeniu dopuszczalnego spadku ciśnienia do znajdują
cego się dalej reaktora dozuje się ewentualnie dodatkowo trze
cią ilość cieczy. 

(9 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 326138 (22) 98 05 04 6(51) F04D 29/02 
(31)97 19718981 (32)97 05 05 (33) DE 
(71) PROAIR GmbH Gerätebau, 

Argenbühl-Eglofs, DE 
(72) Roth Paul 
(54) Urządzenie przetłaczające do ciekłych i 

gazowych mediów, zwłaszcza urządzenie 
ssące, w szczególności zasysacz mokry, 
pompa, lub podobne 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przetłaczające 
do ciekłych i gazowych mediów, takie jak urządzenie ssące, w 
szczególności zasysacz mokry, pompa i tym podobne z zespo
łem napędowym, zwłaszcza z silnikiem elektrycznym, który ma 
wał napędowy, na którym jest osadzona trwale co najmniej 
jedna obracająca się część konstrukcyjna, zwłaszcza wirnik, 
której jest przyporządkowana co najmniej jedna nieruchoma, 
zwłaszcza elektryczna część konstrukcyjna. W urządzeniu prze
tłaczającym związana z zespołem napędowym obracająca się 
część konstrukcyjna (3) i nieruchoma część obudowy (2) są 
wzajemnie oddzielone przestrzennie od siebie przez co naj
mniej jedną część podziałową (7) z materiału nie przewodzące
go elektryczności. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 319863 (22)9705 08 6(51) F04D 29/18 
(75) Grochowski Tadeusz, Warszawa 
(54) Urządzenie do mieszania i nagazowywania 

cieczy 
(57) Urządzenie do mieszania i nagazowywania oraz prze

tłaczania, przetłaczania i nagazowywania cieczy stanowi wirnik 
z kanałami międzyłopatkowymi (a), połączonymi na wlocie ko
morą wlotową (A), zamkniętą lub otwartą i kanałami wewnątrz-
łopatkowymi (b), połączonymi komorą wlotową (B) zamkniętą, 
przy czym na wylocie kanały międzyłopatkowe (a) i kanały 
wewnątrzłopatkowe (b) połączone są wspólną komorą wylotową 
(6), zamkniętą lub otwartą. 

Kanały międzyłopatkowe (a) i kanały wewnątrzłopatko
we (b) są zasilane jednorodnymi strumieniami czynników, co 
zapewnia skuteczne, o wysokiej sprawności działanie urządze
nia wprowadzające dużą ilość gazu przy stosunkowo małej 

ilości zużytej energii, przy czym wprowadzony gaz rozdrobnio
ny jest na maksymalnie małe pęcherzyki. Natężenie przepływu 
mieszanych mediów może być dowolnie regulowane przez 
dławienie ich przepływu w komorach wlotowych (A, B) zamknię
tych, a natężenie przepływu mieszaniny mediów - przez dławie
nie ich przepływu w komorze wylotowej (C) zamkniętej. Urzą
dzenie, w zależności od rodzaju zastosowanego wirnika oraz 
zastosowanej komory zamkniętej lub otwartej, skutecznie reali
zuje założony program tj. mieszania, mieszania i magazynowa
nia cieczy. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 326980 (22)961126 6(51) F16B 7/04 
(31) 95 3377 (32) 95 11 28 (33) CH 
(86) 961126 PCT/CH96/00415 
(87) 970605 WO97/20148 PCT Gazette nr 24/97 
(71) SYMA INTERCONTINENTAL AG, 

Kirchberg, CH 
(72) Strässle Marcel, Züllig Kurt 
(54) Urządzenie zaciskowe do rozłącznego 

łączenia dwóch profilów 
(57) Urządzenie zaciskowe służy do rozłącznego łączenia ze 

sobą dwóch profilów (1,19). W pierwszym profilu (1) znajduje 
się dający się wsuwać i ustalać rdzeń (2), który wyposażony jest 
w osiowo ruchomy suwak (7) z częścią końcową, która obejmuje 
nosek (17,18), który wsuwa się przynajmniej częściowo w otwór 
drugiego profilu (19) celem wywarcia nacisku zaciskowego na 
część drugiego profilu (19), która częściowo zamyka otwór. 
Suwak (7) jest ukształtowany płasko, a wsuwany rdzeń (2) ma 
dwa wewnętrzne rowki do osiowego prowadzenia suwaka (7). 
We wsuwanym rdzeniu (2) prowadzony jest obrotowo mimośród (5). 
Przy obracaniu głowicy mimośrodu (4) wałek mimośrodu (22) 
naciska wewnętrzną ściankę (30) wycięcia (12) suwaka (7) ce
lem przesunięcia go do wnętrza wsuwanego rdzenia (2) w 
położenie, które umożliwia wywarcie przez wymieniony nosek 
przewidzianego nacisku zaciskowego. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 327040 (22) 97 0819 6(51) F16B 25/00 
(31)96 710126 (32)960911 (33) US 
(86) 970819 PCT/US97/15833 
(87) 98 0319 W098/11354 PCT Gazette nr 11/98 
(71) INTERFAST, Vaduz, LI 
(72) Pritchard Alan 
(54) Zespół połączenia gwintowego 
(57) Zestaw łączący, zdolny do zaciśnięcia łączonych ele

mentów, umożliwiwa poprawę rozkładu sił wewnętrznych, które 
są wytwarzane w składnikach zestawu w wyniku jego montażu. 
W jednym z rozwiązań zestaw łączący składa się z elementu z 
gwintem zewnętrznym (22) o zasadniczo nie-trójkątnym zarysie 
utworzonym na tym elemencie, i elementu z gwintem wewnę
trznym (23), utworzonym w tym elemencie, który również ma 
zarys zasadniczo nie-trójkątny. W postaci zmontowanej, zasad
niczo nie-trójkątne zarysy elementu z gwintem zewnętrznym i 
elementu z gwintem wewnętrznym łączą się wzdłuż powierzchni 
stykowej i w wyniku swoich unikalnych zarysów gwintów, mogą 
wytrzymywać większe obciążenia niż porównywalne zestawy 
wykorzystujące zasdniczo trójkątne zarysy. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 327033 (22)97 08 27 6(51) F16B 37/04 
(31) 96 19639396 (32) 96 09 25 (33) DE 

97 19728988 97 07 07 DE 
(86) 9708 27 PCT/EP97/04667 
(87) 98 04 02 WO98/13607 PCT Gazette nr 13/98 
(71) EJOT VERBINDUNGSTECHNIK GMBH 

& CO. KG, Bad Laasphe, DE 
(72) König Gottfried, Weitzel Stephan 
(54) Nakrętka z tworzywa sztucznego do łączenia 

elementów panelowych 
(57) Wynalazek dotyczy nakrętki z tworzywa sztucznego (1) 

do wkładania w przelotowy otwór (26) w panelowym elemencie 
(25) w której skład wchodzą części trzymające, jedna oznaczona 
jako kołnierz (3), który można wciskać w element (25) od strony 
montażu, a druga - jako zatrzaskowe haczyki (5), które można 
wciskać z drugiej strony i służą do blokowania się za elementem 
(25), przy czym części trzymające są zaopatrzone w część 
nakrętkową (4), w której znajduje się otwór wejściowy na śrubę 
(27), kołnierz (3) stanowi część składową części kołnierzowej 
(2), która obejmuje część nakrętkową (4), oraz istnieje możli
wość wciskania części nakrętkowej (4) w kierunku kołnierza (3), 
w którym to przypadku część nakrętkową (4), która może prze
mieszczać się osiowo względem części kołnierzowej, jest wci
skana w kierunku części kołnierzowej (2) za pomocą elastycz
nego elementu nośnego (13,14), który tworzy sprężystą strefę, 
co jest takim przypadkiem, w którym, po włożeniu nakrętki z 
tworzywa sztucznego (1), sprężysta strefa doprowadza część 
nakrętkową (4) i część kołnierzową (2) do oparcia się o element 
(25), co umożliwia kompensację podczas tego procesu różnych 
grubości elementu (25). 

(20 zastrzeżeń) 
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A1(21) 327005 (22) 97 09 08 6(51) F16D 13/58 
(31) 96 9611009 (32) 96 09 06 (33) FR 
(86) 97 09 08 PCT/FR97/01579 
(87) 98 03 12 WO98/10202 PCT Gazette nr 10/98 
(71) VALEO, Paryż, FR 
(72) Bacher Michel 
(54) Mechanizm sprzęgający do sprzęgania 

ciernego o małej sile wysprzęgania 
(57) Mechanizm sprzęgający zawiera pokrywę (8) z dnem, 

języczki sprężyste (9) do łączenia obrotowego tarczy docisko
wej (3) z pokrywą (8) oraz wstawione pomiędzy powierzchnię 
grzbietową płyty dociskowej (3) a dno pokrywy (8): z jednej 
strony urządzenie wysprzęgające (7), z drugiej zaś strony dwie 
sprężyny krążkowe (4, 6), osadzone szeregowo pomiędzy po
wierzchnią grzbietową (36) tarczy dociskowej (3), przy czym 
urządzenie wysprzęgające (7) jest osadzone na swym obwodzie 
zewnętrznym w sposób wychylny na podporze pierwotnej (71), 
niesionej przez dno pokrywy (8) promieniowo ponad podporą 
manipulacyjną (73), umieszczoną z kolei promieniowo ponad 
podporą wtórną (72), niesioną przez dno pokrywy (8) dla styku 
z urządzeniem wy sprzęgający m (7) i dla wyznaczenia położenia 
odniesienia dla tego ostatniego. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 327007 (22)960607 6(51) F16K11/076 
(31) 95 19541917 (32) 95 1110 (33) DE 
(86) 960607 PCT/US96/09584 
(87) 97 0515 W097/17559 PCT Gazette nr 21/97 
(71) MASCO CORPORATION, Taylor, US 
(72) Grassberger Roland 
(54) Wkładka zaworu kulowego do zaworu 

mieszającego 
(57) Zawór mieszający posiada wkładkę, w której umiesz

czony jest kulowy element zaworowy (24). Wkładka składa się z 

dolnego członu obudowy zamocowanego do górnego członu 
obudowy za pomocą kołka (66), który również łączy się z zawo
rem kulowym (24) w celu ograniczenia jego ruchu w dwóch 
niezależnych kierunkach. 

(18zastrzeżeń) 

A1(21) 326140 (22)9805 04 6(51) F16K17/00 
(31)97 9700969 (32)97 05 06 (33) ES 
(71) BSH FABRICACIÓN, S.A., 

Huarte-Pamplona, ES 
(72) Gonzalez Molina Juan 
(54) Zawór bezpieczeństwa, zwłaszcza do 

urządzeń gazowych 
(57) Zawór bezpieczeństwa (1), zwłaszcza do urządzeń ga

zowych, umieszczony w przewodzie gazowym między zbiorni
kiem gazu, a palnikiem, jest zaopatrzony w komorę centralną 
(4), umieszczoną prostopadle do dopływu gazu (2) i odpływu 
gazu (3) oraz półkolisty element zamykający (9), ruchomo umie
szczony w komorze (4) w taki sposób, że swoją zakrzywioną 
powierzchnią zasłania kanał (6) przepływu gazu po przewróce
niu urządzenia w dowolną stronę. 

(11 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319765 (22) 97 04 28 6(51) F16K17/04 
(75) Drewniak Adolf, Tarnowskie Góry; Moskal 

Krzysztof, Gliwice; Wolek Władysław, 
Kraków 

(54) Zawór nadciśnieniowy 
(57) Zawór nadciśnieniowy zawiera cylindryczny tłoczek (3), 

uszczelniony od strony sprężyny (6) pierścieniem uszczelniają
cym (8) i od strony kanału dolotowego (24) - pierścieniem 
uszczelniającym (7), obciążony sprężyną (6), napinaną wkrętem 
napinającym (5). 

Tłoczek (3) jest osadzony suwliwie w osiowym otworze 
siedliska (2), zabudowanym włączniku (1), z którego to siedliska 
(2) wyprowadzone są poprzeczne otwory przepływowe (16). 
Łącznik (1) ma kanał przepływowy (27) i poprzeczne otwory 
wypływowe (18), natomiast sprężyna (6) zabudowana jest w 
szczelnej komorze (23) między kołnierzem (22) tłoczka (3), 
wkrętem napinającym (5), uszczelnionym w tulei (4) pierście
niem uszczelniającym (28). Tuleja (4) uszczelniona jest wzglę
dem łącznika (1) uszczelką (21). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 326105 (22)98 0430 6(51) F16L 21/00 
(31)97 9705514 (32)97 05 05 (33) FR 
(71) PONT-A-MOUSSON S.A., Nancy, FR 
(72) Gertsch Bruno, Lescot Didier, Demoisson 

Jacques Lucien, Bourgin René 
(54) Urządzenie do łączenia elementów rurowych 
(57) Urządzenie zawiera pierwszy element nastawczy (22) 

przeznaczony do mocowania do pierwszego elementu rurowe
go (2) i zawierający przynajmniej jedną korbę sterującą, drugi 
element nastawczy (20) przeznaczony do mocowania do dru
giego elementu rurowego (4), przynajmniej jedną dźwignię 
korby przystosowaną po pierwsze do współpracy z końcem 
korby sterującej i po drugie do obracania się na drugim elemen
cie nastawczy m (20). 

Dźwignia korby i drugi element nastawczy (20) zawiera
ją zespoły ogranicznikowe, które ograniczają obrót dźwigni 
korby w przynajmniej jednym kierunku względem wspomniane
go drugiego elementu nastawczego (20). Urządzenie znajduje 
zastosowanie w łączeniu złącz wyposażonych w promieniowo 
ściskane uszczelki. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 326938 (22) 96 10 28 6(51) F17C1/00 
F17C5/06 
F17C 7/00 

(31)95 550080 (32)951030 (33) US 
(86) 961028 PCT/IB96/01274 
(87) 97 05 09 W097/16678 PCT Gazette nr 20/97 
(71) ENRON LNG DEVELOPMENT CORP., 

Houston, US 
(72) Stenning David G., Cran James A. 
(54) Okrętowy system transportu sprężonego 

gazu ziemnego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest okrętowy system (10) 

transportu gazu ziemnego pod ciśnieniem, który wykorzystu
je statek (12) posiadający wiele cylindrów (14) gazowych. Wy
nalazek charakteryzuje się wieloma cylindrami (14) gazowymi 
ukształtowanymi w wiele komórek do przechowywania sprężo
nego gazu. Każda komórka do przechowywania sprężonego 
gazu składa się z 3 do 30 cylindrów gazowych połączonych 
rurociągiem komórkowym z pojedynczym zaworem regulacyj
nym. Dostarczony jest rurociąg wysokociśnieniowy zawierający 
środki do łączenia go z terminalami nabrzeżnymi. Pomiędzy 
każdym zaworem regulacyjnym rozciąga się podrurociąg, łą
czący każdą komórkę przechowującą zarówno z rurociągiem 
wysokociśnieniowym jak i rurociągiem niskociśnieniowym. Do
starczone są zawory do regulacji przepływu gazu przez rurociąg 
wysokociśnieniowy i rurociąg niskociśnieniowy. 

(33 zastrzeżenia) 
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A1(21) 327031 (22)97 0924 6(51) F21V 7/22 
(31) 96 19641162 (32) 9610 07 (33) DE 
(86) 97 09 24 PCT/EP97/05249 
(87) 98 04 16 W098/15774 PCT Gazette nr 15/98 
(71) BAKELITE AG, Iserlohn-Letmathe, DE 
(72) Poch-Parramon Jose, Glagla Roland 
(54) Kształtka reflektorowa, sposób jej 

wytwarzania i środek do jej wytwarzania 
(57) Kształtki reflektorowe wytwarza się przez wtryskiwanie 

lub prasowanie przetłoczne tłoczywa na bazie termoutwardzal
nego polimeru, który utwardza się w wyniku reakcji kondensacji, 
korzystnie na bazie fenolowej żywicy nowolakowej. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 326922 (22)961129 6(51) F23C11/02 
F23G 5/30 

(31) 95 60008253 (32) 95 12 01 (33) US 
(86) 96 1129 PCT/US96/19039 
(87) 97 06 05 WO97/20172 PCT Gazette nr 24/97 

(71) THE BABCOCK & WILCOX COMPANY, 
Nowy Orlean, US 

(72) Belin Felix, James David E., Walker David 
J., Aleksander Kiplin C. 

(54) Reaktor z obiegowym złożem fluidalnym z 
komorą spalania o wielu otworach 
wylotowych 

(57) Reaktor (100) z komorą spalania o wewnętrznie cyrku-
lującym, obiegowym złożu fluidalnym posiada dwa lub więcej 
otworów wylotowych (40), które są umieszczone na przeciwle
głych, przedniej i tylnej, ścianach (102,104) komory spalania w 
górnej części (38) reaktora (100). Oddzielacze cząstek typu 
zderzeniowego (60) umieszczone są na każdym z otworów 
wylotowych (40) tak, aby oddzielać cząstki unoszone przez gazy 
spalinowe (56) wypływające na zewnątrz reaktora (100) poprzez 
otwory wylotowe (40). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 326184 (22)9805 06 6(51) F23D 11/00 
(31) 97 9709205 (32)97 05 07 (33) GB 
(71) The BOC Group pic, Windlesham, GB 
(72) Feldermann Christian Juna 
(54) Olejowo-tlenowy palnik wirowy 
(57) Palnik (10) na paliwo ciekłe wyposażony jest w centralny 

wlot paliwa posiadający zasadniczo rozszerzającą się stożkową 
powierzchnię wewnętrzną, utworzoną z dwóch ciągłych rozsze
rzających się powierzchni stożkowych o różnych kątach rozsze
rzania, oraz wiele wylotów (22) doprowadzających tlen ukształ
towanych i rozmieszczonych tak, aby utworzyć zwężający się, 
obracający się strumień tlenu, który przecina paliwo odprowa
dzane z wylotu paliwa. Przecinanie się tlenu i paliwa tworzy dwie 
strefy spalania oraz powoduje powstanie efektu recyrkulacji, 
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który pomaga w całkowitym lub zasadniczo całkowitym spalaniu 
niepożądanych składników gazów spalinowych. Tlen i paliwo 
są korzystnie doprowadzane w taki sposób, że ich prędkości są 
w przybliżeniu równe w punkcie, w którym łączą się dwie strefy 
spalania. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 319711 (22)970428 6(51) F23G 5/00 
(71) Energoexport S.A, Warszawa 
(72) Dudyński Marek, Jerzy Janusz, Pilawski 

Marek, Siekierski Tadeusz 
(54) Sposób i urządzenie do termicznej utylizacji 

organicznych odpadów komunalnych 
(57) Sposób polega na tym, że do rozgrzanego wstępnie, 

obrotowego pieca gazyfikacyjnego (1) podaje się surowiec, 
podlegający zgazowaniu w postaci organicznych odpadów ko
munalnych, który przemieszcza się wzdłuż osi obrotu pieca (1) 
z jednoczesnym mieszaniem, przy czym wzdłuż osi pieca (1) 
utrzymuje się zmienne strefy temperatury. 

Urządzenie wyróżnia się tym, że piec gazyfikacyjny (1) 
ma kształt walca, usytuowanego korzystnie poziomo, o stosun
ku średnicy do długości od 1:4 do 1:7, osadzonego obrotowo, 
wnętrze którego wyłożone jest wykładziną ogniotrwałą, korzy
stnie ceramiczną, ukształtowaną tak, że tworzy przesypy, ukła
dające się na linii śrubowej, przy czym wysokość półki przesypu 
wynosi co najmniej 1/5 średnicy wolnej pieca (1), i na długości 
pieca utworzone są strefy temperatury, w których utworzone są 
co najmniej trzy przesypy, natomiast w pobliżu wysypu usytuo
wane są dozowniki przegrzanej pary (9) do wnętrza pieca pieca 
(1) oraz dozowniki czynnika roboczego, stanowiącego powie
trze (8), zaś piec (1) zamknięty jest z jednej strony walcową 

przystawką zasypową (2) z otworem zasypowym surowca, pod
legającego zgazowaniu oraz palnikiem pomocniczym (5) z usz
czelnieniem ślizgowym i wykładziną ogniotrwałą, korzystnie 
ceramiczną, a z drugiej strony przystawką wysypową (3) z 
otworem wysypowym nie zgazowanych i nie spalonych pozo
stałości oraz rurociągiem wylotowym gazu energetycznego (12) 
i rozdzielaczem pary (7) z uszczelnieniem ślizgowym i wykładzi
ną ogniotrwałą, korzystnie ceramiczną. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 326139 (22)980504 6(51) F23G 5/44 
(31) 97 29707893 (32) 97 05 05 (33) DE 
(71) Deutsche Babcock Anlagen GmbH, 

Oberhausen, DE 
(72) Christian Paul 
(54) Urządzenie do spalania mas pochodzenia 

biologicznego i/lub zawierających substancje 
stałe 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie (10) do spala
nia mas (12) pochodzenia biologicznego i/lub zawierających 
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substancje stałe, z komorą odgazowywania i spalania, przy 
czym komora odgazowywania stanowi jednocześnie komorę 
spalania (14), znajdującym się w tej komorze paleniskiem (34) 
do umieszczania spalanych materiałów, oraz z dmuchawą (30), 
zawierającą wirnik z centralną piastą i zamocowanymi na niej 
elementami, złożonymi z ruchomych względem siebie ogniw, 
przy czym za pomocą dmuchawy (30) w komorze spalania (14) 
wytwarzany jest obrotowy walec powietrzno-gazowy (40). Urzą
dzenie charakteryzuje się tym, że wytwarzany przez dmuchawę 
(30) walec powietrzno-gazowy (40) ma przekroje przepływowe 
(36), nachylone w kierunku paleniska (34) komory spalania (14). 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 327010 (22)9707 20 6(51) F25C1/00 
(31)96 19629364 (32)960720 (33) DE 

96 19644987 9610 29 DE 
(86) 97 0720 PCT/EP97/03897 
(87) 98 0129 WO98/03828 PCT Gazette nr 04/98 
(71) MAX BÖGL BAUUNTERNEHMUNG 

GMBH & CO. KG, Neumarkt, DE 
(72) Säger Manfred 
(54) Sposób wytwarzania cząstek lodu z wody 

oraz układ do przeprowadzania tego sposobu 
i zastosowanie wytworzonych cząstek lodu 

(57) Sposób wytwarzania cząstek lodu z wody charakteryzu
je się tym, że wodę doprowadza się kropelkami do kąpieli 
ciekłego gazu i że cząstki lodu usuwa się z tej kąpieli w postaci 
kropelkowo zamrożonej wody. 

Układ do przeprowadzania sposobu ma zbiornik (1) na 
ciekły gaz, przewidziane w lub na tym zbiorniku środki (5) do 
rozpylania wody i wprowadzania rozpylonej wody (2) w ciekły 
gaz, środki (3, 4) do doprowadzania ciekłego gazu i wody do 
zbiornika oraz środki do wyprowadzania cząstek lodu z ciekłego 
gazu. Opisano również zastosowanie cząstek lodu do chłodze
nia betonu. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 326943 (22)961120 6(51) F26B 3/04 
(31)95 9504183 (32)951122 (33) SE 
(86) 96 1120 PCT/SE96/01502 
(87) 9705 29 WO97/19306 PCT Gazette nr 23/97 
(75) Zeilon Sten Olof, Glumslöv, SE 

(54) Sposób suszenia wewnątrz osłony z folii 
(57) Sposób suszenia wewnątrz zamkniętej osłony (5), obej

muje strumień (2) mieszaniny gaz/para cyrkulujący przez agre
gat wewntylator/podgrzewacz (3) i z kolei kontaktujący się z 
suszonym materiałem (1), skąd pierwszą część strumienia (21) 
zawraca się kanałem (6), przy nieznacznym ochłodzeniu, do 
agregatu wentylator/podgrzewacz, podczas gdy drugą część 
strumienia (22) chłodzi się w kontakcie z wewnętrznymi częścia
mi osłony (5) i zawraca do agregatu wentylator/podgrzewacz, 
gdzie częściowe strumienie (21, 22) miesza się. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 319820 (22)97 05 03 6(51) F41C 3/04 
(75) Kordylewski Roman, Poznań 
(54) Pistolet startowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest pistolet startowy, którego 

magazynek naboi jest rozmieszczony przesuwnie w tunelu po
niżej lufy lub imitacji lufy, równolegle lub prawie równolegle do 
jej osi wzdłużnej, posiadający mechanizm spustowy zawierają
cy spust, popychacz i iglicę, przy czym iglica ma postać dźwigni 
jednoramiennej i posiada występ zaczepowy do współpracy z 
elementem napinającym, natomiast magazynek naboi posiada 
boczne wycięcia do współpracy z występem popychacza. 

Spust (6) ma postać dźwigni jednoramiennej osadzonej 
wahliwie na sworzniu (10) rozmieszczonym w korpusie (1) pod 
tunelem (4) magazynka (5) i posiada wnękę (11), w której jest 
osadzony wahliwie popychacz (7) stanowiący dźwignię jedno-
ramienną, przy czym wolny koniec dźwigni popychacza (7) 
stanowi element napinający (13) dla iglicy (8). 

(2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 326464 (22) 98 05 22 6(51) G01B 5/14 
(75) Gabiga Czesław, Brzeg 
(54) Urządzenie do określania luzu w przegubach 

pojazdów mechanicznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do określania 

luzu w przegubach pojazdów mechanicznych, zwłaszcza w 
przegubach przedniego zawieszenia pojazdów samochodo
wych. Urządzenie, utworzone ze stałej płyty podstawy i górnej, 
najazdowej płyty, poziomo przemieszczalnej względem płyty 
podstawy, a z najazdową płytą połączone jest tłoczysko siłow
nika, zaś korpus siłownika jest związany z płytą podstawy, 
charakteryzuje się tym, źe siłownik (3) ma dwustronne tfoczysko 
(15) o końcach połączonych przegubowo z najazdową płytą (2), 
a najazdowa płyta (2) jest złączona z płytą pośrednią, usytuowa
ną pomiędzy płytą podstawy (1) i najazdową płytą (2) oraz jest 
oparta na płycie podstawy (1) za pośrednictwem elementów 
pośredniczących. Elementy pośredniczące stanowią kulki łoży
skowe. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 327042 (22) 961115 6(51) G01D 18/00 
(31) 95 955489 (32) 951115 (33) FI 
(86) 961115 PCT/FI96/00621 
(87) 97 05 22 W097/18442 PCT Gazette nr 22/97 
(75) Lange Antti Aarne Ilmari, Helsinki, FI 
(54) Sposób adaptacyjnego filtrowania 

algorytmem Kalmana w systemach 
dynamicznych 

(57) Wynalazek oparty na użyciu zasad szybkiego fřtrowania 
algorytmem Kalmana (Fast Kaiman Filtering-FKM ) opracowa
nego przez Lane'a dla systemów sterowania procesami, prze
powiadania (np.pogody) oraz ostrzegawczych, w których inne 
metody obliczeniowe są albo za wolne albo występują w nich 
błędy obcinania. 

Sposób według wynalazku daje możliwość wykorzysta
nia metody FKT w adaptacyjnym filtrowaniu algorytmem Kalma
na wieloparametrowych systemów dynamicznych z dużym ru
chomym oknem czasowym. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 326042 (22) 98 04 28 6(51) G01M 3/00 
(31) 97 9708763 (32) 97 04 30 (33) GB 

97 9716835 97 0811 GB 
97 942968 9710 03 US 

(71) Fibresec Holdings Ltd, Skipton, GB 
(72) Pardoe Trevor 
(54) Sposób badania integralności komory 

wejściowej i urządzenie do badania 
integralności komory wejściowej 

(57) Sposób polega na tym, że przyłącza się dowolną część 
systemu komorowego do elementów odpowietrzających w spo
sób zasadniczo szczelny dla płynu, uruchamia się elementy 
odpowietrzające dla usuwania powietrza w systemie komoro
wym aż do próżni i kontroluje się poziom próżni przez określony 
okres czasu. 

Urządzenie zawiera elementy przyłączające (4, 6) do 
tworzenia połączenia zasadniczo szczelnego z dowolną częścią 
systemu komorowego, elementy odpowietrzające do usuwania 
powietrza w systemie komorowym aż do próżni i elementy do 
kontroli poziomu próżni przez określony okres czasu. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 319766 (22)9704 28 6(51) G01M 17/00 
(75) Lisowski Edward, Kraków 
(54) Urządzenie do badań okien pojazdów 
(57) W ściance (2) pneumatycznej komory (1) znajduje się 

otwór, w którym jest osadzone badane okno (3). Naprzeciwko 
okna (3) znajduje się pionowa deszczownica (4), natryskująca 
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wodę na okno (3), a zasilana przez pompę (8). Do przeciwległej 
ścianki (11) jest przymocowany tłokowy pneumatyczny gener
ator ciśnienia (12), którego wlot, jest chroniony przed zalaniem 
wodą, przez filtr (14). Generator (12) jest przymocowany za 
pomocą elastycznego pierścienia (13), obok którego znajduje 
się klapowy zawór (18) zamykający się samoczynnie podczas 
suwu ssania tfoka (15) podnosząc tym samym ciśnienie ssania 
do poziomu ciśnienia tłoczenia. Tłoczysko (16) generatora (12) 
jest połączona za pomocą korbowodu (20) z obrotowym ramie
niem (21) napędzanym cięgnową przekładnią (22) od elektrycz
nego silnika (23). Regulowana czynna długość ramienia (21) 
umożliwia regulację wartości osiąganych ciśnień. Częstotli
wość zmian ciśnienia jest funkcją prędkości obrotowej wałka 
silnika (23). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 319853 (22)97 05 06 6(51) G01N 21/25 
G01N 1/22 

(75) Jankowski Henryk, Kraków, Worek Cezary, 
Kraków; Niewczas Bogdan, Kraków; Piechna 
Janusz, Warszawa 

(54) Analizator ilości wyróżniającego się barwą 
składnika pyłu unoszonego w strumieniu 
gazu 

(57) Analizator stosowany jest zwłaszcza do określania po
zostałości węgla w popiele emitowanym w gazach spalinowych 
z pieca opalanego pyłem węglowym. Analizator posiada: • ze
spół pobierania próbki (A), wyposażony w cyklon (1) włączony 
w kanał emisyjny gazu przez kanał wlotowy (3) i kanał wylotowy 
(4). Kanał dolny (6) cyklonu (1) połączony jest z rurką osypową 
(7) wprowadzoną do komory osadczej (8) korpusu (9). Dolny 
koniec rurki osypowej (7) przesłonięty jest w odstępie szczeliny 
płaskim wziernikiem (16) zespołu pomiarowego (B), pochylo
nym pod kątem (a) względem poziomu. Do komory osadczej (8) 
doprowadzona jest dysza czyszcząca (10) połączona przez 
zawór odcinający (11) ze stacją przygotowania sprężonego 
powietrza. - zespół pomiarowy (B), o układzie reflektometra 
optycznego, posiadający głowicę pomiarową zamocowaną pod 
wziernikiem (16) oraz blok elektroniki pomiarowej, -procesoro
wy zespół sterowania i sygnalizacji (C). Stabilizację termiczną 

zapewnia sterowana praca wbudowanych w konstrukcje zespo
łu pobierania próbki (A) i zespołu pomiarowego (B) oporowych 
elementów grzejnych i czujników temperatury. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 319774 (22)970430 6(51) G01N 30/02 
(71) Instytut Farmaceutyczny, Warszawa 
(72) Buszewski Bogusław, Grzeszkiewicz Andrzej, 

Kalska-Kowalska Anna, Kobylinska-Łuczko 
Anna, Cybulski Jacek, Chilmonczyk 
Zdzisław, Zagrodzka Joanna, 
Cendrowska Iwona 

(54) Sposób testowania jakości kolumn 
chromatograficznych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób testowania jakości 
kolumn chromatograficznych w wysokosprawnej chromatogra
fii cieczowej, zwłaszcza w układzie faz odwróconych. 

Sposób polega na wstrzyknięciu próbki substancji te
stowej i dokonaniu obliczeń parametrów charakterystycznych 
dla oceny jakości kolumny na podstawie chroamtogramu, a jako 
substancję testową stosuje się 2-bromc-2-nitropropan-1,3 -diol. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 327006 (22) 96 11 29 6(51) G01N 33/86 
C12Q 1/56 

(31) 95 60007815 (32) 95 11 30 (33) US 
(86) 96 1129 PCT/US96/18560 
(87) 97 06 05 WO97/20066 PCT Gazette nr 24/97 
(71) AHS HOSPITAL CORP., Summit, US 
(72) ArkelYaleS.,KuDehuiWayne 
(54) Badanie stosunku czynnika V we krwi w 

kierunku podatności na zakrzepicę zatorową 
(57) W jednym z rozwiązań ujawniono sposób identyfikacji 

pacjenta z ryzykiem choroby zakrzepowej z powodu defektu 
czynnika V, obejmujący etapy: (a) inkubacji osocza badanego 
z pierwszym reagentem obejmującym kompozycję fosfolipido-
wą i aktywator kontaktowy; (b) dodanie drugiego reagenta 
obejmującego aktywowane białko C do pierwszej porcji osocza 
badanego, ale nie do drugiej porcji osocza badanego i inkuba
cję pierwszej porcji i drugiej porcji; i (c) pomiaru aktywności 
czynnika V w osoczu w pierwszej porcji i w drugiej porcji w 
obecności osocza pozbawionego czynnika V i tromboplastyny. 

(17 zastrzeżeń) 
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A1(21) 319771 (22)97 04 30 6(51) G01R 5/10 
(71) Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 

Siedlce 
(72) Zawistowski Zygmunt, Latuszek Antoni 
(54) Wysokoczuły gahvanometr 
(57) Wysokoczuły galwanometr wyposażony w magnesy 

oraz nić (5) przewodzącą prąd charaketryzuje się tym, że składa 
się z pręta (6) połączonego z nicią (5). Pręt (6) osadzony jest 
wewnątrz pierścieniowego magnesu (1), pod którym znajduje 
się magnes (2) w kształcie tarczy. Bieguny magnetyczne mag
nesu (1) i magnesu (2) umieszczone są na przeciw siebie. Pod 
magnesem (2) zamocowany jest magnes stały (4) między bie
gunami którego umieszczona jest cewka (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 326311 (22)980515 6(51) G01R 31/36 
H02J7/04 

(71) Instytut Łączności, Warszawa 
(72) Kotz Franciszek, Sikorski Tomasz, 

Rydzewski Andrzej, Stułka Andrzej 
(54) Układ do wyrównywania napięć w ogniwach 

baterii akumulatorów kwasowych, zwłaszcza 
VRLA, w stanie pracy buforowej 

(57) Układ ma zastosowanie do wyrównywania napięć na 
poszczególnych ogniwach baterii akumulatorów kwasowych, 
zwłaszcza VRLA, pracujących w stanie pracy buforowej wyko
rzystywanych jako źródła gwarantowanego napięcia, w tym 
głównie w telekomunikacji. 

Oo układu pomiarowo-regulacyjnego (4) jest przyłączo
ny sygnał napięcia pomiarowego (Uo) z ogniwa (1) oraz napię
cia odniesienia (Ur) i napięcia proporcjonalnego do temperatury 
otoczenia (U1) z układu napięcia odniesienia (5) połączonego z 
przetwornikiem DC-DC (6) dołączonym do ogniwa (1), zaś wy
tworzony przez układ pomiarowo-regulacyjny (4), prostokątny 
sygnał o zmiennym wypełnieniu (PWM), jest dołączony do filtra 
dolnoprzepustowego (3). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 326400 (22)980518 6(51) G02B 23/02 
(75) Piwoński Jan, Koszalin 
(54) Luneta 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania lu

nety o prostym układzie optycznym, która zapewnia wysoką 
krotność zmiany powiększenia przy zachowaniu małego ga
barytu wzdłużnego. Luneta zawiera obiektyw (1), zbudowany z 
jednej soczewki o średniej mocy dodatniej, korzystnie +7D do 
+100 oraz pryzmatyczny układ odwracający (4), a także okular 
(5), zbudowany z dwóch soczewek (6, 7) o dużej mocy dodat
niej, korzystnie +20D do +40D, przy czym między obiektywem 
(1), a układem odwracającym (4) umieszczona jest dwuwklęsła 
soczewka (2) o dużej mocy ujemnej, korzystnie -35D do -45D 
oraz oddzielona od niej odstępem powietrza soczewka wzmac
niająca (3) o średniej mocy dodatniej, korzystnie +7D do +100. 

(5 zastrzeżeń) 



Nr 23 (649) 1998 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 59 

A1(21) 319764 (22)97 0428 6(51) G05D 16/08 
F16K7/12 

(75) Cielewicz Jerzy, Nędza 
(54) Regulator ciśnienia 
(57) Regulator ciśnienia do mediów płynnych i/lub gazo

wych wykonany jest z korpusu dzielonego (1 ), wewnątrz którego 
umieszczona jest membrana z jednej strony napięta napina-
czem, a z drugiej strony oddziałowująca na siłownik (4) głowicy. 
Komora zasilania i przepływu (9) połączone są z manometrami 
(10, 11), zaworem odcinającym (12) i bezpieczeństwa (13). 
Nakrętka (5) głowicy posiada otwory, połączone z komorą po
przez tiok siłownika (4) i filtr. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 319861 (22)97 05 08 6(51) G06F 3/00 
H03K17/94 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Chrząszcz Jerzy 
(54) Układ do wprowadzania danych o trybie 

pracy urządzenia cyfrowego 
(57) Układ ma przełącznik wielopozycyjny (PW), którego 

styki wyjściowe (S1, S2, ...Sn) połączone są kolejno ze wspól
nymi końcami połączonych szeregowo rezystorów, z których 
ostatni (Rn) ma wolną końcówkę połączoną z ostatnim stykiem 
wyjściowym (Sn). Wolna końcówka pierwszego rezystora (R1) 
jest połączona z nieuziemioną końcówką kondensatora (C) i 
połączona jest z urządzeniem cyfrowym (UC) poprzez sygnało
wą linię dwukierunkową (L). Styk wejściowy (SO) przełącznika 
(PW) połączony jest ze źródłem napięcia zasilającego (Ucc). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319822 (22)97 05 06 6(51) G07G 1/12 
(71) INTELPARK Sp. z o.o., Katowice 
(72) Ling Eugeniusz, Żurawski Andrzej, Żyliński 

Mieczysław, Wosik Artur 
(54) Sposób automatycznego odczytywania 

wartości transakcji z kasy elektronicznej i 
przekazywania jej do urządzenia 
peryferyjnego, a zwłaszcza addomatu 

(57) Sposób automatycznego odczytywania wartości trans
akcji z kasy elektronicznej i przekazywania jej do urządzenia 
peryferyjnego, a zwłaszcza addomatu, polega na tym, że kopia 
impulsu otrzymanego z kasy elektronicznej (1) przekazywana 
jest na diodę (4) przetwarzającą impuls elektryczny na impuls 
świetlny, następnie impuls świetlny zamieniany jest z powortem 
na elektryczny w następnej diodzie (5), a z niej trafia do mikro
procesora (6) powiązanego z urządzeniem peryferyjnym. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 325710 (22)98 04 03 6(51) G09F15/00 
G09F13/08 

(71) Wieczorkiewicz Renata, Poznań; Strzyżewski 
Przemysław, Poznań 

(72) Wawrzyniak Piotr 
(54) Urządzenie reklamowe 
(57) Urządzenie reklamowe zawiera zwieńczoną kopułą (1) 

cylindryczną powierzchnię ekspozycyjną (2) usytuowaną na 
górnej powierzchni bocznej koła (3), znajdującej się poniżej 
krawędzi górnej cokołu (4). Koło (3) jest ułożyskowane wewnątrz 
cokołu (4) i ma połączenie z napędem (5) składającym się z 
przekładni (6) i silnika (7) znajdującymi się wewnątrz urządze
nia. Cylindryczna powierzchnia ekspozycyjna (2) jest przezro
czysta i obrotowa względem cokołu (4). W przestrzeni ograni
czonej cylindryczną powierzchnią ekspozycyjną (2) oraz 
cokołem (4) i kopułą (1) znajduje się element oświetleniowy (8). 
Obrót powierzchni ekspozycyjnej (2) wokół własnej osi umo
żliwia jej optymalne wykorzystanie. Umieszczenie elementu 
oświetleniowego wewnątrz urządzenia daje możliwość pod
świetlenia obrazu od tyłu pozwalając na uniezależnienie jakości 
ekspozycji od warunków zewnętrznego oświetlenia, a ponadto 
czyni konstrukcję zwartą, rozszerzając tym samym możliwości 
jej wykorzystania w obszarach o gęstej zabudowie. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 326934 (22)961113 6(51) G11B 5/48 
(31) 95 566219 (32) 95 12 01 (33) US 
(86) 96 1113 PCT/GB96/02760 
(87) 97 06 12 W097/21212 PCT Gazette nr 25/97 
(71) INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES CORPORATION, Armonk, 
US 

(72) Frater Norman Kermit, Hoffmann Thomas 
Mark, Ingalls Donald Harold, Kriehn 
Bradley John 

(54) System zawieszenia dla napędu dyskowego 
(57) Zespół (32) głowicy/zawieszenia kardanowego (HGA) 

systemu zawieszenia dla napędu dyskowego zawiera wypust 
wygięcia o unikalnej konstrukcji, który umożliwia równoległe 
ustawienie powierzchni łożyska powietrznego ślizgacza (ABS) 

podczas łączenia i ograniczenie skoku ślizgacza podczas stanu 
bez łączenia. Wspornikowy koniec wypustu wygięcia jest zaopa
trzony w przedłużenie palca (102), które może być wykorzystane 
do operacji łączenia, a pozostała wspornikowa część (106) 
końcowa w pobliżu podstawy palca może być wykorzystana do 
ograniczenia skoku ślizgacza. Wówczas gdy grzebień łączący 
zaczepia o wielokrotne palce wygięcia wielokrotnych zawieszeń 
wzepsole głowic, powierzchnie łożyska powietrznego śltzgaczy 
są ustawione równoległe względem siebie. To umożliwia uzy
skanie maksymalnej gęstości w stosie dysków, gdy zespół gło
wic jest łączony z zespołem dysków. Palec wygięcia umożliwia 
wykorzystanie różnych układów do realizacji łączenia. Wynala
zek współpracuje również ze znanym ogranicznikiem toczenia 
tak, że podczas łączenia trójpunktowe zamocowanie normalizu
je ślizgacz przy skoku zerowym. 

(57 zastrzeżeń) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 326058 (22)980429 6(51) H01R 13/527 
H02G3/08 

(31) 97 850408 (32)9705 02 (33) US 
(71) WALKER SYSTEM INC., Williamstown, 

US 
(72) Castellani Norman, Bera John R, Kohaut 

John E. 

(54) Przeciwogniowa oprawa zespołu gniazd 
elektrycznych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest przeciwogniowa oprawa 
zespołu gniazd elektrycznych: zasilających, komunikacyjnych i 
do przesyłu danych. Oprawa jest zaopatrzona w materiał (10) 
ograniczający przenikanie ciepła i płomieni ognia, i ma analogi
czne właściwości jak podłoga (A) przeciwogniowa, w której jest 
ona osadzona. Materiał (10) ograniczający przenikanie ognia 
jest kształtowany do żądanego kształtu i zahermetyzowany w 



Nr 23 (649) 1998 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 61 

kompozycji pokrywającej jego krawędzie boczne, opóźniającej 
proces starzenia i degradacji tego materiału. Materiał ogranicza
jący przenikanie ognia jest zaopatrzony w wewnętrzną wolną 
przestrzeń (36), umożliwiającą całkowite rozszerzenie się tego 
materiału pod wpływem ciepła, lub płomieni ognia. 

(30 zastrzeżeń) 

A1(21) 319849 (22)97 05 05 6(51) H02G 5/00 
H02B1/20 

(75) Hołoga Zygmunt, Pszczyna 
(54) Szynokabel magistralno-rozdzielczy niskiego 

napięcia 
(57) Przedmiotem wynalazku jest szynokabel magistralno-

rozdzielczy niskiego napięcia stosowany do połączeń transfor
matorów z rozdzielnicami i poszczególnych sekcji rozdzielnic 
służących do rozprowadzania energii elektrycznej do odbiorni
ków. Szynokabel (1) charakteryzuje się tym, że posiada szyny 
prądowe (N, U, L2, U) zatopione w tworzywie sztucznym (24), 
przy czym szyny prądowe mają wzdłużne otwory z dystansowy
mi kołkami izolacyjnymi. Ponadto szynokabel (1) ma szynę 
ochronną, korzystnie w kształcie ceownika, połączoną z tworzy
wem sztucznym#(24). W zależności od obciążenia prądowego 
szynokabel (1) może być jedno, dwu lub czteropakietowy, zaś 
szyny prądowe (N, Li, L2, La) są pojedynczo użebrowane albo 
podwójnie. Szyny prądowe (N, U, U. L3) poszczególnych od
cinków szynokabla (1) połączone są, wyposażonymi w elementy 
kontaktujące, łącznikami (11), między którymi są płytki izolacyj
ne (23). Przy czym skrajne łączniki (11) dociskane są śrubą 
poprzez nakładki izolacyjne (13). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 319850 (22)97 05 05 6(51) H02G 5/00 
(75) Hołoga Zygmunt, Pszczyna 
(54) Szynoprzewód elektromagnetyczny 

wysokoprądowy 
(57) Szynoprzewód (1) jedno lub trójfazowy składa się z 

sześciokątnych dwuczęściowych osłon (2), wewnątrz których 
znajduje się jedna szyna prądowa (3) o przekroju poprzecznym 
sześcioboku, usytuowana centrycznie lub trzy szyny prądowe 
(3) o przekroju poprzecznym sześcioboku lub czworoboku, 
korzystnie rombu, umieszczone wewnątrz osłon (2) co 120°, z 
tym że szyna prądowa (3) zamocowana jest w osłonie (2) w 
medium gazowym (8) poprzez izolatory wsporcze (4), nasadki 
izolatorowe (5) w kształcie litery V oraz włazy montażowo-kon-
trolne (6). Szynoprzewód (1) charakteryzuje się tym, że zarówno 
osłona (2) oraz szyna prądowa (3), w szynoprzewodzie (1) 
jednofazowym, posiadają po dwa boki pionowe większe od 
pozostałych boków, korzystnie o V3~, zaś szyna prądowa (3) 
posiada przegrodę (9), dzielącą wnętrze szyny (3) na kanał 
chłodzący górny (10) i dolny (11 ), a także wypust wlotu (20) oraz 
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wypust wylotu (21) powietrza chłodzącego szynoprzewód (1). 
Trzy jednofazowe szynoprzewody (1) usytuowane wzajemnie w 
układzie trójkąta, korzystnie równobocznego i złączone me
chanicznie łącznikami z osłonami (2) na wzór plastra miodu 
charakteryzują się tym, że korzystnie 2/6 każdej z osłon (2) 
jednofazowych szynoprzewodów (1) skierowanych w stronę 
fazy sąsiedniej jest z materiału przepuszczającego pole elektro
magnetyczne. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 325936 (22) 98 04 22 6(51) H02G 15/08 
(31) 97 29707622 (32) 97 04 26 (33) DE 
(71) Alcatel Alsthom Compagnie Générale 

d'Electricité, Paryż, FR 
(72) Stieb Werner, Brylak-Niemann Sabine, 

Grajewski Franz 
(54) Urządzenie do ochrony powłoki kabla 
(57) Jako urządzenie do ochrony powłoki kabla przed miej

scowym przegrzaniem podczas obkurczania odprowadzającej 
ciepło mufy ochronnej przez, zaopatrzone we wkładkę ochronną 
(6), połączenie rozgałęźne kabla, umieszcza się rozciętą, elasty
cznie odkształcalną kształtkę rurową między wystającym do 
wnętrza mufy ochronnej lub leżącym na mufie ochronnej koń
cem klamry (5) i końcem wkładki ochronnej (6) na cienkim kablu. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 319801 (22)9704 30 6(51) H03H 7/18 
(71) Politechnika Opolska, Opole 
(72) Tarczyński Wiesław 
(54) Układ wielokrotnego przesuwania fazy 

sygnału prostokątnego 
(57) Układ wielokrotnego przesuwania fazy sygnału prosto

kątnego stosuje się do ciągłej regulacji przesunięcia fazy 
wyjściowego sygnału prostokątnego względem sygnału wej
ściowego w zakresie 0° - n x 180°, gdzie n jest liczbą zastoso
wanych przesuwników fazy. 

Wyjście źródła napięcia stałego (E) o regulowanej war
tości połączone jest z wejściami regulacji przesunięcia fazy 
(Ureg) poszczególnych przesuwników fazy sygnału prostokąt
nego (P) o regulacji w zakresie 0°-180°. Ilość przesuwników (P) 
wyznaczona jest wymaganym zakresem regulacji przesunięcia 
fazy sygnału prostokątnego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319802 (22)9704 30 6(51) H03H 7/18 
(71) Politechnika Opolska, Opole 
(72) Tarczyński Wiesław 
(54) Przesuwnik fazy sygnału prostokątnego 
(57) Przesuwnik fazy sygnału prostokątnego stosuje się do 

regulowania opóźnienia fazy sygnału w zakresie 0°-180° w spo
sób ciągły z zachowaniem współczynnika wypełnienia impul
sów w całym zakresie regulacji. Wejście (Wej) przesuwnika 
połączone jest z pierwszym wejściem bramki logicznej drugiej 
(B2) i z jednym wejściem bramki logicznej trzeciej (B3), której 
wyjście połączone jest z pierwszym wejściem bramki logicznej 
czwartej (B4). Wyjście niezanegowane (Q) przerzutnika mono-
stabilnego trzeciego (PM3) połączone jest z drugim wejściem 
bramki logicznej czwartej (B4), której wyjście połączone jest z 
pierwszym wejściem bramki logicznej piątej (B5). Wyjście zane
gowane (Q) przerzutnika monostabilnego trzeciego (PM3) po
łączone jest z drugim wejściem bramki logicznej drugiej (B2), 
której wyjście połączone jest poprzez filtr dolnoprzepustowy 
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(FDP) z drugim wejściem bramki logicznej piątej (B5). Wyjecie 
bramki logicznej piątej jest wyjściem (Wyj) przesuwnika. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319794 (22)97 0429 6(51) H03H 9/15 
G12B 7/00 

(71) Instytut Tele i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Weiss Krzysztof, Szulc Wiesław, Smolarski 

Andrzej 
(54) Rezonator kwarcowy z grzejnikiem na płytce 

wibratora 
(57) Rezonator kwarcowy z grzejnikiem na płytce wibratora 

posiada grzejnik (1) w kształcie meandra okalającego aktywny 
obszar wibratora (2), wykonany z tego samego metalu co ele
ktroda (3) pobudzająca wibratora, korzystnie ze złota na podkła
dzie tytanu i mający w przybliżeniu tę samą grubość co elektro
da pobudzająca. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 319803 (22) 97 04 30 6(51) H03K 3/02 
H03K 3/0232 

H03K5/04 
(71) Politechnika Opolska, Opole 
(72) Tarczyński Wiesław 
(54) Powielacz częstotliwości impulsów 
(57) Powielacz częstotliwości impulsów stosuje się do zwie

lokrotnienia częstotliwości powtarzania impulsów prostokąt
nych o całkowitą dowolną liczbę. W powielaczu wyjście prze-
rzutnika monostabilnego pierwszego (PM1) połączone jest z 
wejściem wpisu (Wp) rejestru buforowego (BUF), a wyjście 
niezanegowane (Q) przerzutnika monostabilnego drugiego 
(PM2) połączone jest z wejściem zerującym (R) licznika zlicza
jącego (12). Wyjście licznika zliczającego (LZ) połączone jest z 
wejściem rejestru buforowego (BUF), którego wyjście połączone 
jest z wejściem wartości początkowej (WEL) licznika rewersyj-
nego (LR). Wyjście pożyczki (WyP) licznika rewersyjnego (LR) 
połączone jest z drugim wejściem bramki logicznej (B), której 
wyjście połączone jest z wejściem wpisu wartości początkowej 
(WeW) licznika rewersyjnego (LR) i z wejściem przerzutnika 
monostabilnego trzeciego (PM3). Wyjście przerzutnika mono
stabilnego trzeciego (PM3) jest wyjściem (Wyj) powielacza. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 326148 (22) 98 05 05 6(51) H04B 7/14 
(31)97 848417 (32)97 05 08 (33) US 
(71) MOTOROLA INC., Schaumburg, US 
(72) Rabe Duane G, Alberth William PJr., 

Rauch John G. 
(54) Wielomodalne urządzenie 

telekomunikacyjne oraz sposób działania 
wielomodalnego urządzenia 
telekomunikacyjnego 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia telekomu
nikacyjnego (102), zapewniających wielomodalną łączność z 
wieloma autonomicznymi systemami telekomunikacyjnymi, 
obejmującymi pierwszy system telekomunikacyjny (104) i dru
gi system telekomunikacyjny (106), przy czym są wyznaczone 
zasoby do łączności w odpowiednich systemach telekomunika
cyjnych. Aby zmniejszyć do minimum koszt, zasoby są wspólnie 
wykorzystywane, kiedy to jest tylko możliwe, pomiędzy łączno
ścią w odpowiednich trybach pracy. Kontroler systemowy wy
znacza pierwszeństwa, planuje i steruje łącznością pomiędzy 
urządzeniem telekomunikacyjnym a autonomicznymi systema
mi łączności. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 326185 (22)98 05 06 6(51) H04L1/00 
B61L 25/00 
H04B 3/46 

(31)97 9705661 (32)97 05 07 (33) FR 
(71) CSEE TRANSPORT, Les Ulis Cedex, FR 
(72) Demarais Gérard 
(54) Urządzenie do weryfikacji komunikatów 

numerycznych, stosowane przede wszystkim 
w systemach do regulacji ruchu kolejowego 

(57) Urządzenie do weryfikacji komunikatów numerycznych, 
stosowane przede wszystkim w systemach regulacji ruchu ko
lejowego, przeznaczone do kontroli całkowitej identyczności i 
stanu dynamicznego dwóch sygnałów numerycznych (A, B) 
wysyłanych dwoma równoległymi kanałami przetwarzania, 
przed opracowaniem, za pomocą wzmacniacza wyjściowego 
(6), dwustanowego sygnału bezpieczeństwa (S) zapewniające
go funkcjonowanie bloku wykonawczego, charakteryzuje się 
tym, że zawiera ponadto diodowy mostek Wheatstone'a (1), 
którego alternatywne wejścia (2, 3) są zasilane, odpowiednio, 
przez dwa komunikaty (A, B), wstępnie odwrócone jeden wzglę
dem drugiego, oraz którego ciągła przekątna zawiera oscylator (4), 
na którego wyjściu jest wytwarzany sygnał kontroli identyczno
ści komunikatów (A, B), przy czym ten sygnał steruje wzmacniaczem 
wyjściowym (6) za pośrednictwem statycznego przekaźnika (5). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 326466 (22) 98 05 22 6(51) H05B 7/18 
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Sawicki Antoni 
(54) Piec łukowy prądu stałego 
(57) Piec składa się z dwóch jednakowych cylindrycznych 

kotłów (1), połączonych ze sobą w górnej części kanałem (2). 
Każdy z kotłów (1) jest przykryty sklepieniem (3), wyposażonym 
we współosiowo usytuowany szyb (4), połączony z kanałem (5) 
odprowadzającym gazy odlotowe, ściana boczna każdego z 
kotłów (1) jest w górnej części zaopatrzona w cztery otwory (6) 
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do umieszczani a w nich elektrod (7). Otwory (6) są równomier
nie rozmieszczone na obwodzie kotłów (1), symetrycznie 
względem płaszczyzny przechodzącej przez ich osie obrotu. 
Cztery elektrody (7) są nachylone do poziomu i osadzone 
przesuwnie poosiowo w prowadnicach (8), które z kolei są 
osadzone przesuwnie w dwóch innych prostoliniowych pro
wadnicach (9), usytuowanych równolegle względem siebie 
i symetrycznie względem płaszczyzny przechodzącej przez 
osie obrotu kotłów (1). Każdy z kotłów (1) jest ponadto wypo
sażony w elektrodę (10) trzonową i zaopatrzony w otwór 
spustowy metalu, usytuowany w trzonie kotła. 

(1 zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁA 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 106508 (22)97 05 07 6(51) A01C11/02 
(75) Łuczak Stanisław, Bartochów 
(54) Urządzenie do sadzenia roślin uprawnych 
(57) Urządzenie do sadzenia roślin uprawnych charakte

ryzuje się tym, że podajnik (6) sadzonek jest trójścienny i usy
tuowany jest nad tylną częścią rozgarniającej rediicy (5) oraz ma 
od otwartej strony zamocowaną wychylnie zapadkę (7), nato
miast u dołu do przedniej części podajnika (6) sadzonek jest 
zamocowany popychacz (8), mający dolny element zamocowa
ny przesuwnie do górnego elementu. Ponadto z boku poziomej 
ramy (1) urządzenia są rozmieszczone jeden nad drugim i 
połączone ze sobą zawory: górny zawór (14) oraz dolny zawór 
(16), przy czy m dolny zawór (16) ma elastyczny, rurowy przewód 
(18) o wylocie usytuowanym z tyłu i pomiędzy odkładnicami 
rozgarniającej rediicy (5). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 106512 (22)9705 08 6(51) A01M 29/00 
(75) Widera Adam, Bytom; Zjeżdżałka Damian, 

Bytom 
(54) Osłona wystających części elewacji 

budynków i budowli 
(57) Osłona składa się z elementów (1), tworzących seg

ment, który wzdłuż osi podłużnej, na linii wewnętrznej sinusoidy, 
ma usytuowane po dwa otwory (2) w każdym elemencie (1), a 
wycięcia między występami mają postać usytuowanego syme
trycznie półkola w stosunku do otworów (2) przynależnego 
elementu (1), przy czym na szczycie występu, wystające kopu
lasto ponad powierzchnie elementu (1), gniazda (3) na metalo
wy drut (4) usytuowane są symetrycznie względem otworów (2) 
danego elementu (1). Z wewnętrznej strony każdy element za 
obrzeżem rzutu gniazda (3) ma nacięcia (5) w kole o średnicy 
nieco większej od średnicy otworów (2) elementu (1). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 106473 (22) 97 04 28 6(51) A21B 3/13 
(75) Litwin Marek, Kraków 
(54) Urządzenie do oddzielania foremek od 

wypieczonych w nich produktów z ciasta, 
zwłaszcza babeczek cukierniczych 

(57) Urządzenie posiada stół rolkowy (1) oraz elektromagne
tyczną płytę oddzielającą (2), zamocowaną w zespole kołysko
wym (3), przy czym szczeliny między rolkami stołu rolkowego 
(1) są większe od wymiaru gabarytowego foremki. Do ramy (4), 
pod rolkami, zamocowany jest zesyp (9), doprowadzony nad, 
ułożony poniżej na prowadnicach (10), pojemnik (11). Płyta 
oddzielająca (2) osadzona jest wychylnie w rozwidlonych ramio
nach przednich (6) zespołu kołyskowego (3), a na końcu ramie
nia tylnego zamocowany jest przeciwciężar (8). 

(3 zastrzeżenia) 
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U1(21) 108126 (22) 98 05 13 6(51) A22C 5/00 
(71) Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 

Warszawa 
(72) Kędra Lechosław, Borzuta Karol, Bąk 

Zbigniew 
(54) Stemplownica do znakowania tusz 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stemplownica do 

znakowania tusz zwierząt po uboju, w której umieszczone są 
znaki klasyfikacyjne. W jarzmie (3), na wspólnej osi (2) osadzone 
są trzy wytioczki (1) z przymocowanymi znakami klasyfikacyjny
mi. Wytłoczki względem siebie i jarzma są zablokowane przety
czką (5) co wyklucza ich przestawienie podczas znakowania. Do 
jarzma przykręcony jest uchwyt z rękojeścią. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106462 (22) 97 04 29 6(51) A23N 15/00 
(75) Czubik Jan, Jasło 

(54) Urządzenie dozujące 
(57) Urządzenie dozujące, przeznaczone do dozowania po

krojonych warzyw, owoców, jarzyn i wyrobów mięsnych, ma 
zasyp (3) o parabolicznym kształcie w przekroju poprzecznym 
z umieszczonym w dolnej jego części ślimakowym podajnikiem 
(4), nad którym znajduje się mieszadło (5). W przedniej części 
obudowy (2) przytwierdzona jest trwale czołowa płyta (8), na
przeciw której znajduje się przesuwna płyta (9), osadzona na 
dystansowych i regulacyjnych śrubc-wspornikach (10,11), przy 
czym między płytami (8,9) umieszczone są obrotowe tarcze (12, 
13), wyposażone w teleskopowe tuleje (14), które jednocześnie 
stanowią, regulowane pojemnościowo, dozujące komory (15), 
zaś z boku ślimakowego podajnika (4) znajduje się tarczowy nóż 
(18), osadzony mimośrodowo na wałku (19), przy czym nóż (18) 
służy do odcinania uformowanej porcji krajanki. Natomiast za
wsze drugi koniec wylotowego otworu tulei (14), znajdującego 
się na przedłużeniu osi podłużnej ślimakowego podajnika (4), 
zamknięty jest odchylną, talerzową tarczą (24), która jest osa
dzona na profilowanym ramieniu (25), podczas gdy płyta (9), w 
osi podłużnej drugiego położenia tulei (14), ma przytwierdzoną 
stałą tuleję (33), która jest usytuowana na przedłużeniu podłużnej 
osi tłoka z tłoczyskiem (34), zamontowanego w obudowie (2). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 106452 (22) 97 04 30 6(51) A45C11/04 
(75) Szlasa Ryszard, Warszawa 
(54) Wielofunkcyjne sztywne etui do okularów 
(57) Wielofunkcyjne sztywne etui do okularów, składające 

się z korpusu i wieczka (1), jest wyposażone w uchwyty (5,6) do 
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przechowania wizytówek i/lub notatnika oraz długopisu lub 
innego przyrządu piszącego. Uchwyty te mają korzystnie postać 
pętli, wykonanych z pasmanteryjnej taśmy gumowej (4). W 
jednej z korzystnych postaci wykonania do korpusu etui przy
mocowany jest obrotowy karabinek, umożliwiający zawiesza
nie etui na częściach garderoby. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 106450 (22) 97 04 30 6(51) A47B 17/00 
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 

Warszawa 
(72) Swaczyna Irena, Szremski Andrzej 
(54) Biurko dla osób niepełnosprawnych 
(57) Biurko dla osób niepełnosprawnych, zbudowane ze 

stelaży (1), płyty roboczej (3) oraz nadstawki (6), charakteryzuje 
się tym, że w stelażach (1) wykonanych jest szereg otworów do 
mocowania płyty roboczej (3), nadstawki (6), szafki z szufladami 
(5) oraz półek (2). Stelaże (1) połączone są u dołu łączyną (4), 
w części środkowej płytą roboczą (3), a u góry nadstawką (6). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106448 (22)97 04 28 6(51) A47C 17/02 
(71} Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB, Gdynia 
(72) Dunst Władysław, Rzyżan Henryk, 

Orlikowski Tadeusz 
(54) Mebel tapicerowany, zwłaszcza sofa 
(57) Mebel tapicerowany jak na rysunku, zwłaszcza sofa ma 

dwa jednakowe w lustrzanym odbiciu podłokietniki i składa się 
z jednego sztywnego, budowy skrzynkowej, wklęsłego łoża, w 
kształcie zbliżonym do ćwierci tulei kołowej, pokrytego tkaniną 
obiciową, osadzonego na korpusie skrzyniowym, mającym 
przekrój zbliżony do wydłużonego prostokąta i pokrytym tka
niną obiciową. Mebel ma boczną zewnętrzną powierzchnię 
wygiętą łukowo jednym promieniem do wewnątrz i jest osadzo
ny na szerokiej płaskiej podstawie, mającej kształt zbliżony do 
nieregularnego trapezu. Jego zewnętrzna boczna największa 
powierzchnia jest ukształtowana łukowo wypukłe. Podłokietniki 
są wsparte od przodu i od tyłu na niskich płytkowych, wystają
cych na zewnątrz nóżkach, jednakowych w lustrzanym odbiciu, 
oraz mają we wgłębieniach wklęsłego wydłużonego łoża, osa
dzone trwale, po jednym okrągłym elastycznym tapicerskim 
wałku, pokrytym całkowicie tkaniną obiciową. 

(10 zastrzeżeń) 

U1(21) 106502 (22) 97 05 08 6(51) A47C17/68 
(75) Zazdrosinski Wiesław, Warszawa; Dec 

Edward, Warszawa 
(54) Składane łóżko polowe 
(57) Składane łóżko polowe charakteryzuje się tym, że w 

kieszeniach (8) pokrycia (7), posiadających otwory (9), znajdują 
się dwuczęściowe podłużnice (3), z których każda ma trzy 
otwory z umieszczonymi w nich tulejami (10), zaopatrzonymi w 
zaczepy (2) z otworami, przy czym w tulejach (10) osadzone są 
jednym końcem wsporniki (6), których drugie zagięte końce 
znajdują się w otworach podstaw, natomiast do otworów w 
zaczepach (2) zamocowane są jednymi końcami sprężyny (1) 
podczas gdy drugie ich końce zamocowane są do podstaw za 
pośrednictwem uchwytów. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 106455 (22) 97 04 30 6(51) A47G 25/28 
(75) Tomaszewski Stanisław, Karczew 
(54) Wieszak 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji wie

szaka, ukształtowanego w formie zamkniętej obustronnie i pu
stej wewnątrz rury (1). Rura (1) tworzy spłaszczone i rozszerza
jące się ku końcom ramiona, których obrzeża są zaokrąglone. 
Pośrodku wieszak ma wygięcie (4) wypukłością skierowane ku 
górze z otworem, w którym osadzony jest ruchomo zaczep (6). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 106474 (22) 97 05 06 6(51) A47G 25/28 
(75) Tomaszewski Stanislaw, Karczew 
(54) Wieszak 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji wie

szaka, ukształtowanego w formie zamkniętej obustronnie i pu
stej wewnątrz rury (1), tworzącej odgięte ukośnie ku dołowi 
ramiona (2). Końce ramion (2) są zaokrąglone, a obrzeża łukowo 
wygięte. W osi wieszaka wykonany jest otwór (4), w którym 
osadzony jest ruchomo zaczep (5). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 106470 (22)97 04 30 6(51) A47J 47/18 
B65D 1/26 

(75) Słowiak Stanisław, Porąbka; Naglik Józef, 
Czaniec 

(54) Wiadro z pokrywą 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wiadro z pokrywą, 

wykonane z tworzywa sztucznego i służące jako jednostkowe 
opakowanie, zawierające oryginalne zabezpieczenie przed 
zmianą zawartości wiadra. 

Wiadro (1), zamykane pokrywą (2), w pobliżu górnego 
brzegu z zewnętrznej strony jest wyposażone w obrzeże (6), 
zawierające opasujący pierścień (7), osadzony na wsporniku 
(8). Obrzeże (6) wraz ze ścianką (4) wiadra (1 ) tworzą obwodowy 
kanał, który jest na części wysokości przegrodzony wielokrotnie 
pionowymi żebrami (10), usytuowanymi promieniowo wokół 
ściany (4), powyżej wspornika (8). Opasujący pierścień (7) jest 
na obwodzie wyposażony w zabezpieczenie w postaci plomb 
(13), mających w widoku czołowym kształt zbliżony do prosto
kąta. Pokrywa (2) wiadra (1) zawiera kołnierz (12), dwukrotnie 
wygięty i wyposażony w pierścieniowy nosek, współpracujący 
na zatrzask z noskiem (11) opasującego pierścienia (7) i plomby 
(13). Końce nośnego pałąka (22) są obrotowo osadzone w 
pierścieniu (7), który w sąsiedztwie miejsc zamocowania tych 
końców jest poszerzony i ma w widoku z boku postać kostki (23), 
której podstawa jest załamana i ma utworzony uskok. Od strony 
wewnętrznej kołnierz (12) pokrywy (2) przechodzi w ukośne 
promieniowe ścięcie, z którym graniczy promieniowy wypust, 
prostopadły do powierzchni pokrywy (2). 

(8zastrzeżeń) 

U1(21) 106495 (22)9705 07 6(51) A47K1/08 
(75) Fukowski Janusz, Warszawa 
(54) Pojemnik na akcesoria łazienkowe 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji po

jemnika na akcesoria łazienkowe. Pojemnik zbudowany jest z 
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mocującej płytki i osadzonej na niej rozłącznie pokrywy (2). 
Pokrywa (2) składa się z dwóch połączonych pośrodku części 
(3) ukształtowanych w formie jednostronnie ściętej gruszki z 
poziomą płytką u góry zaopatrzoną w otwory. U dołu pokrywa 
ma wycięcie. 

Mocująca płytka jest wyposażona w zaczepy, rynienkę 
i w najbardziej poszerzonej części w wysięgniki z gniazdami, 
zaś u dołu w nożyk (9). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106468 (22)97 0429 6(51) A61F17/115 
(71) TRICOMED S.A., Łódź 
(72) Lesiakowska Krystyna, Raczyński Krzysztof, 

Nowatorski Włodzimierz 
(54) Zamek spinający do łączenia podzielonych 

tkanek ciała 
(57) Zamek spinający do łączenia podzielonych tkanek cia

ła, posiadający suwak (1) z uchwytem (2) i taśmami (3) nośnymi, 
do których są zamocowane nakładki (4) i podkładki (5), chara
kteryzuje się tym, że jest dwuwarstwowy, a nakładki (4) stano
wiące górną warstwę oraz podkładki (5) stanowiące dolną war
stwę są zamocowane bezpośrednio do taśm (3) za pomocą 
dwóch równoległych szwów (6), wykonanych z nici poliestro
wych. Jeden ze szwów (6) ma kształt litery "L'. Nakładki (4) mają 
jednakową powierzchnię i są wykonane z dzianiny ażurowej, 
podkładki (5) natomiast są wykonane z dzianiny osnowowej 
poliestrowej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106489 (22) 97 05 05 6(51) A62C 31/02 
(71) Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych 

SA, Grodków 
(72) Grzeszek Aleksander, Milczarski Józef, 

Kostrzewa Arkadiusz, Wojtowicz Aleksander 
(54) Rozpylacz hydrantowy do gaszenia pożarów 
(57) Rozpylacz hydrantowy do gaszenia pożarów służy do 

zainstalowania dodatkowego zbiornika w układ zasilania prą
downicy wodą. 

Rozpylacz hydrantowy do gaszenia pożarów, stanowią
cy prądownicę z przyłączem szybkozłącznym i uchwytem ręcz
nym, posiada rurę prowadzącą (1), wkręconą w głowicę (2) i 
zaopatrzoną w kryzę (9), a z drugiej strony głowicy (2) wkręcony 
jest króciec (7), przy czym rura prowadząca (1) i króciec (7) są 
w jednej osi symetrii, a prostopadle do nich w głowicę (2) 
wkręcony jest dozator (3), zaopatrzony wewnątrz w sprężynę 
śrubową (5) i kulkę (6), osadzoną natulei (4), a obok dozatora 
(3) wmontowany jest zawór iglicowy (8) po stronie części 
głowicy (2), wkręconej w zbiornik ze środkiem pianotwór
czym, przy czym koniec dozatora (3), osadzony w otworze 
głowicy (2), jest poniżej powierzchni wewnętrznych rury prowa
dzącej (1) i króćca (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106499 (22) 97 05 06 6(51) A63F 9/10 
(75) Malina Jerzy, Dobczyce 
(54) Zestaw pamiątkowo-zabawkowy 
(57) Zestaw pamiątkowo-zabawkowy charakteryzuje się 

tym, że składa się z etui (1), w którym umieszczone są co 
najmniej jedna całostka (2) i warstwowe elementy (4) układanki 
(3), które posiadają powierzchnie pokryte warstwą substancji 
barwiących (5). Struktura chemiczna warstwy substancji barwią
cych (5) na powierzchniach warstwowych elementów (4) ukła
danki (3) jest taka sama sąsiadujących ze sobą krawędziach 
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sąsiadujących ze sobą warstwowych elementów (4). Warstwo
we elementy (4) układanki (3) zaopatrzone są w występy i/albo 
wycięcia w stosunku do prostej przechodzącej przez zewnętrz
ne punkty styku dwóch sąsiadujących ze sobą warstwowych 
elementów (4). Wycięcia i występy sąsiadujących ze sobą war
stwowych elementów (4) odpowiadają sobie kształtem i występy 
mieszczą się w wycięciach sąsiadujących ze sobą warstwowych 
elementów (4). Co najmniej jeden warstwowy element (4) ma 
występ trapezowy. Warstwa nośna (10) dla zewnętrznej warstwy 
substancji barwiących (5) jest co najmniej kilka razy cieńsza od 
warstwy usztywniającej (11) warstwowe elementy (4) układanki 
(3). Całostką (2) jest koperta, widokówka, karta. 

(14 zastrzeżeń) 

U1(21) 108164 (22) 98 05 20 6(51) A63H 33/04 
(71) Politechnika Koszalińska, Koszalin 
(72) Matecka Agnieszka 
(54) Zabawka typu klocki 
(57) Zabawka typu klocki składa się z dowolnej ilości ele

mentów o tym samym kształcie, przy czym pojedynczy klocek 
ma kształt prostokątnego wycinka walca, którego dwie powierz
chnie płaskie (1) są prostopadłe do powierzchni walcowej (2) i 
przecinają się pod kątem prostym (3), przy czym powierzchnie 
płaskie (1) mają kolor inny niż pozostałe powierzchnie klocka, 
to znaczy powierzchnia walcowa (2) i obie powierzchnie czoło
we (4). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 108123 (22) 98 05 12 6(51) B03B 5/10 
(71) Chomutow Aleksiej, Wrocław, Muratów 

Branko, Wrocław; Szmyt Jarosław, Wrocław 
(72) Chomutow Aleksiej 
(54) Separator materiałów sypkich 
(57) Separator materiałów sypkich jest przeznaczony do czy

szczenia ziarna rzepaku, pszenicy, żyta, słonecznika, grochu, 
kukurydzy i im podobnych surowców z lekkich zanieczyszczeń 
w postaci plew, pyłu, słomy, drobnych ziaren chwastów i roz
drobnionego ziarna i innych frakcji, lżejszych od czyszczonego 
materiału, a także z grubych zanieczyszczeń, większych od 
czyszczonego materiału rodzimego. 

Charakteryzuje się tym, że zawiera, pochyloną pod 
pewnym kątem w stosunku do pionu, kaskadę równomiernie 
rozmieszczonych płyt poprzecznych (7), które za pomocą regu
lującego pokrętła z blokadą (10), ruchem obrotowym, może 
ustawiać według ich własnych osi (8) pod dowolnym kątem, w 
efekcie ustalając żądaną szczelinę przepływową pomiędzy pły
tami poprzecznymi (7), przy czym płyty poprzeczne (7) mogą 
mieć kształt sita, dostosowanego do czyszczonego materiału 
rodzimego, ponadto w górnej części separatora usytuowany 
jest otwór (3), przez który odsysający strumień powietrza odbie
ra zanieczyszczenia lżejsze od ziarna, a w dolnej jego części 
znajdują się otwór (5) odbioru oczyszczonego ziarna i otwór (6) 
grubych zanieczyszczeń. Oprócz tego separator zawiera zawór 
(11) do regulacji natężenia przepływu strumienia powietrza, 
który jest umiejscowiony w otworze (3), odsysającym lżejsze 

zanieczyszczenia od ziarna oraz okno (4) z otwierającą się 
pokrywą do obsługi separatora wewnątrz. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 108127 (22) 98 05 13 6(51) B25D 1/00 
(75) Borowiec Władysław, Jaworzno 
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(54) Młotek, zwłaszcza budowlany 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest młotek, zwłaszcza 

budowlany znajdujący zastosowanie jako narzędzie wielofun
kcyjne, łączące funkcję młotka, obcęgów i przecinaka - toporka. 
Młotek ma monolityczny korpus (1), wyposażony w przelotowy 
otwór do osadzenia go na trzonku oraz ma mocującą część i 
przednią część, gdzie mocująca część zaopatrzona jest w ude
rzeniową powierzchnię, zaokrągloną z jednej strony, natomiast 
przednia część ma łukowo wygiętą część (10), zaopatrzoną w 
górnej części w tnącą krawędź, przy czym w środku części 
przedniej jest przelotowy otwór o obrysie w kształcie kropli i 
pochylonych krawędziach (16). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 108167 (22)9805 22 6(51) B60B 21/00 
(71) Polskie Koleje Państwowe, Warszawa 
(72) Wojtowicz Andrzej 
(54) Obręcz obrobiona mechanicznie do 

kolejowych zestawów kołowych 
(57) Obręcz na całym obwodzie powierzchni czołowej zew

nętrznej (4) ma wybranie (6), przebiegające od okręgu wyzna
czającego granicę ostatniej reprofilacji zarysu zewnętrznego 
obręczy aż do powierzchni wewnętrznej (5) i tworzące w tym 
obszarze uskok zmniejszający szerokość obręczy. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106467 (22)9704 29 6(51) B60R 9/04 
(71) Zakład Energetyczny Łódź-Teren Zakład 

Obsługi Energetyki Sp.z o.o., Zgierz 
(72) Solarek Witold, Libiszewski Paweł 
(54) Bagażnik samochodowy do przewożenia 

drabin 
(57) Bagażnik samochodowy do przewożenia drabin, chara

kteryzuje się tym, że ma w każdym narożniku ramy (2) zamoco
wany wspornik (3), do którego za pośrednictwem sworznia (4) 
zamocowany jest obrotowo jeden koniec pręta (5), którego 
drugi koniec połączony jest obrotowo z końcem rury (7) wygiętej 
po łuku w przybliżeniu pod kątem prostym, przy czym pręt (5) 
jest lekko zgięty i ma od spodu elastyczną podporę (6), a rura 
(7) ma w górnej części przed łukiem zamocowany uchwyt (8) w 
kształcie litery U. 

(2 zastrzeżenie) 

U1(21) 106464 (22) 97 04 29 6(51) B65B 25/14 
(75) Kochel Stanisław, Bielsko-Biała; Gai 

Bolesław, Bielsko-Biała; Rusin Józef, 
Buczkowice; Konior Wiktor, Wilkowice; Łoś 
Zygmunt, Bielsko-Biała; Szczotka Jan, 
Bielsko-Biała; Oleś Roman, Bielsko-Biała 

(54) Urządzenie do pakowania pakietu 
papierowych lub płóciennych arkuszy, 
zwłaszcza prostokątnych z jednostronnym 
nasypem w postaci ziaren ściernych w 
jednoelementowe opakowanie tekturowe 

(57) Urządzenie posiada korpus (1), do którego jest utwier
dzona konstrukcja wsporcze (2) mechanizmu, który nanosi na 
wewnętrzne strony dwóch przeciwległych klap (7a) wykroju 
opakowania (7) cztery porcje kleju, korzystnie po dwie porcje na 
jedną klapę (7a), rozmieszczonych korzystnie w pobliżu ich 
narożników. Siłowniki pneumatyczne naprowadzają do gniazda 
operacyjnego (8), znajdującego się w górnej części korpusu (1), 
w którym to gnieździe operacyjnym (8) znajduje się wcześniej 
ręcznie włożony wykrój opakowania (7) z naniesionymi już 
porcjami kleju, a na środkowej części wykroju opakowania (7) 
znajduje się wcześniej nałożony, również ręcznie, pakiet arku
szy (44) z jednostronnym nasypem w postaci ziaren ściernych, 
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płytę kształtującą (5), posiadającą cztery robocze krawędzie 
(50), które kształtują dodatkowe, liniowe nagniecenia równo
cześnie na czterech klapach (7a) wykroju opakowania (7) po
przez równoczesny, prawie prostopadły nacisk czterech rucho
mych płyt dociskowych (10) za pośrednictwem czterech klap 
(7a) wykroju opakowania (7) do czterech roboczych krawędzi 
(50) płyty kształtującej (5) na wysokości nieznacznie większej od 
aktualnej wysokości pakowanego pakietu arkuszy (44) z jedno
stronnym nasypem w postaci ziaren ściernych, a wysokość ta 
jest ustalana oddaleniem roboczych krawędzi (50) płyty kształ
tującej (5) od nieruchomego dna (9) gniazda operacyjnego (8) 
w momencie, gdy naprowadzana płyta kształtująca (5) oprze się 
o górną powierzchnię (43) pakietu arkuszy (44). Po zakończeniu 
zabiegu kształtowania dodatkowych, liniowych nagnieceń na 
klapach (7a) wykroju opakowania (7), płyta kształtująca (5) 
powraca do swojego początkowego położenia i następuje, po
przez pionowy ruch do góry ramy wsporczej (32), całkowite 
zagięcie przy udziale dwóch rolek zaginających tych dwóch 
przeciwległych klap (7a) wykroju opakowania (7), na których nie 
znajdują się porcje kleju, a następnie przy powrotnym, piono
wym ruchu w dół ramy wsporczej (32) następuje automatycznie 
powtórzony zabieg naniesienia porcji kleju na dwie przeciwległe 
klapy (7a) następnego, znajdującego się w pakiecie (52) wykro
ju opakowania (7). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 106459 (22)970428 6(51) B65D1/26 
(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 

zaopatrzony jest w pierścień połączony ze ścianą pojemnika 
kołnierzem charakteryzuje się tym, że wywinięcie (3) pokrywy 
(2), posiadające skrzydełka wzmacniające (4), leżące powyżej 
krawędzi (5) pojemnika, przedłużone jest w dół pierścieniem 
stożkowym (12) połączonym z wyginalnym na zewnątrz pier
ścieniem stożkowym (10) poprzez gzyms (9), na którym spoczy
wa stożkowy pierścień (8) połączony kołnierzem (6), posiadają
cym skrzydełka wzmacniające (7), ze ścianą (11) pojemnika. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106446 (22) 97 04 29 6(51) B65D 5/18 
(75) Piotrowski Zygmunt, Warszawa 
(54) Opakowanie zbiorcze pudełek 
(57) Opakowanie zbiorcze pudełek, zwłaszcza z zawarto

ścią, wykonane z tektury, zawiera ściankę środkową (1) oddzie
lającą rzędy pudelek i stanowiącą uchwyt opakowania zbiorcze
go. Zewnętrzne ścianki boczne (7, 8) opakowania zbiorczego 
opasane są opaską mocującą (10). 

(7 zastrzeżeń) 
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U1(21) 106507 (22) 97 05 07 6(51) B65D 41/04 
(71) Zakłady Przemysłu Spożywczego 

OSTRO WIN Sp. z co., Ostrów Wlkp. 
(72) Kubicki Karol 
(54) Kapslo-korek do butelki 
(57) Kapslo-korek do butelki składa się z kapsla (1) oraz z 

trwale połączonego z nim korka (2), posiadającego postać 
cylindra, przechodzącego w dolnej części w ścięty stożek. Korek 
(2) zbudowany jest z zewnętrznej ściany (3), posiadającej na 
zewnętrznej powierzchni pieścieniowe wybranie (4). Na dole 
zewnętrzna ściana (3) łączy się z wewnętrzną ścianą (5), która 
na dole wewnętrznej powierzchni zaopatrzona jest w dwusto
pniowe wybranie (7), zaś u góry zasklepiona jest dnem (8), 
posiadającym na zewnętrznej powierzchni wgłębienie (9). Mię
dzy ścianą zewnętrzną (3), a wewnętrzną (5) znajduje się u góry 
otwarty pierścień (6) pustej przestrzeni. Zewnętrzna ściana (3) 
u góry wywinięta jest na zewnątrz, tworząc kołnierz oporowy (10), 
przechodzący łukiem w cylindryczną ścianę (11) kapsla (1), 
która na zewnętrznej powierzchni posiada pionowe karby (12). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 106469 (22) 97 04 30 6(51) B65D 41/16 
(75) Formanowicz Edward, Środa Wielkopolska 
(54) Nasadka butelki 
(57) Nasadka butelki, mająca korpus w postaci cylindra z 

zaczepami i pierścieniem uszczelniającym, zamkniętego z jed
nej strony, mająca wylewkę, dennicę, do której na elementach 
sprężystych i elastycznej zawiasie osadzona jest pokrywka z 
uszczelniaczem i uchwytem, charakteryzuje się tym, że wy lewka 
(9) korpusu (1 ) ma postać kształtem zbliżoną do stożka ściętego, 
zaś dennica (7) mająca kształt łukowy, o zarysie odpowiadają
cym zarysowi przekroju górnej strefy butelki, ma kołnierz (8) o 
wysokości większej od wysokości usytuowanego centralnie cy
lindra (5), natomiast pokrywka (4) w postaci kołnierza (12) wokół 
dennicy (11), kształtem odpowiadającej kształtowi dennicy (7) 
korpusu (1), maodwewnątrz cylindryczny uszczelniacz (15), poza 
tym kołnierz (12) na stronie przeciwnej zawiasie (2) ma gniazdo 
zaczepowe (14), ponadto korpus (1) i pokrywka (4) od strony 
przeciwnej zawiasie (2) połączone są taśmą gwarancyjną (10). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 108162 (22)980519 6(51) B65D 88/52 
(71) Fabryka Wagonów ŚWIDNICA S.A., 

Świdnica 
(72) Jarecki Witold, Zacirka Bogusław 
(54) Kontener 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 

takiej konstrukcji typu PALLETWIDE, służących do przewozu 
ładunków jednostkowych, a więc przewożonych w paletach 
ładunkowych, aby uzyskać jak największą szerokość wewnętrz
ną. Zostało to rozwiązane w ten sposób, że rama drzwiowa (3) 
wyposażona jest w słupki przydrzwiowe (6), wykonane z pła
skownika i połączone za pomocą poziomych łączników z dolny
mi narożami kontenerowymi i belką progową oraz za pomocą 
górnych łączników, odpowiednio ukształtowanych, z górnymi 
narożami kontenerowymi i belką nadprogową, do których od 
wewnętrznej strony kontenera przyspawane są płaskie blachy 
(15) grube, a do zewnętrznej powierzchni blachy (15) zamoco
wane są jednym końcem ściany boczne (3), wykonane z blachy 
cienkiej przestrzenie ukształtowanej w postaci pionowych ryfli, 
przy czym wysokość ryfli łącznie z grubością blachy (15) przy-
spawanej do słupka przydrzwiowego (6) jest mniejsza od gru
bości słupka przydrzwiowego (6) i wynosi 15 -i- 25 mm, korzy
stnie 20 mm, a stosunek wysokości ryfla do jego podziałki waha 
się w granicach 8 - M 1 , korzystnie 9,5. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 106503 (22) 97 05 05 6(51) B65F1/12 
(75) Sapeta Andrzej, Żywiec 
(54) Pojemnik na odpady 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik na od

pady, przeznaczony na odpady do wstępnego sortowania. 
Pojemnik na odpady ma wnętrze przedzielone piono

wymi ściankami działowymi (1), natomiast pokrywa (2) pojemni
ka ma naprzeciw siebie w części środkowej dwa przelotowe 
prostokątne otwory i na lewej stronie pokrywy naprzeciw siebie 
dwa trójkątne wybrzuszenia, o prostokątnej otwartej przestrzeni 
(5) usytuowanej równolegle do boku pojemnika, a podstawę 
każdego działu pojemnika stanowi oddzielna klapa (6), zawie
szona jednostronnie poprzez zawias na osi, zaś jej przeciwległa 
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krawędź osadzona jest na wspornikach, osadzonych uchylnie 
na przeciwległej osi, jedna strona osi połączona jest z jedną 
stroną uchylnie osadzoną dźwignią (12), znajdującą się na 
pobocznicy pojemnika, której druga strona połączona jest w 
pozycji pionowej z zamkiem (13) i na dolnej powierzchni każdej 
klapy (6) osadzone są równolegle do siebie dwie kształtowe 
szyny (14), natomiast klapa (6) swą górną krawędzią od strony 
wsporników osadczych oparta jest o zderzak. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 108129 (22)980513 6(51) E01B11/58 
(75) Borowski Józef, Białystok; Matyjaszek 

Marian, Białystok 
(54) Łącznik szynowy podłużny zastępczy 
(57) Łącznik, składający się z dwóch jednakowych zacisków 

połączonych przewodem, charakteryzuje się tym, że korpus (4) 
zacisku w dolnej części posiada ściankę poziomą, której we
wnętrzna powierzchnia stykowa ma nacięcia (5) o odpowiednio 
dobranym kształcie, zaś w górnej części dwie ścianki pochyłe, 
tworzące ze sobą kąt prosty. Jedna ze ścianek pochyłych za
opatrzona jest w tulejkę (6), stanowiącą osłonę specjalnej śruby 
(7), wkręconej prostopadle w tę ściankę. W łbie specjalnej śruby 
(7) wykonane jest gniazdo (8) z osadoznym w nim osiowo 
kołkiem (9), natomiast przeciwległy koniec specjalnej śruby (7) 
zamocowany jest obrotowo w elemencie dociskowym (10). Ele
ment dociskowy (10) ma ryflowaną powierzchnię dociskową na 
kształcie walcowym oraz płaską powierzchnię ślizgową równo
ległą do powierzchni prowadzącej drugiej ścianki pochyłej kor
pusu (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106466 (22) 97 04 29 6(51) E02D 1/02 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Dzieniewicz Marek, Sechman Henryk 

(54) Kowadło sondy udarowej do badania gruntu 
(57) Kowadło charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch 

korytek rurowych (1) o promieniu wewnętrznym nieznacznie 
mniejszym od promienia żerdzi (2) sondy, mocowanych na 
powierzchni żerdzi (2) sondy za pomocą obejmy (3), utworzonej 
z dwóch, zawiasowo połączonych, zaciskowych szczęk (4) z 
nafrezowanymi powierzchniami styku z korytkami rurowymi (1), 
zaopatrzonych w usytuowane naprzeciwległe i połączone rozłą
cznie, uchwyty prętowe (5) oraz z zamocowanego zawiasowo 
do jednej ze szczęk (4) śrubowego docisku (6), utworzonego z 
zamykającej pętelki (7) z nagwintowanym otworem i osadzoną 
w nim śrubą (9). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106443 (22)9704 26 6(51) E04B 2/80 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe 

Elementów Aluminiowych dla Budownictwa 
ALWAS Sp.z o.o., Bielsko-Biała 

(72) Wąsik Wiesław 
(54) Element ramy ściany działowej 
(57) Element zawiera wydrążony słupek (1) o przekroju po

przecznym zbliżonym do prostokąta, z którym jest rozłącznie 
połączony na zatrzask kształtownik (2), mający kształt płaskow
nika, wyposażonego z jednej strony w podłużne żebra, posia
dające skierowane na zewnątrz zgrubienia, umożliwiające po
łączenie zatrzaskowe ze słupkiem (1). Wydrążony słupek (1) 
składa się z dwóch jednakowych, korytkowych kształtowników 
(6), zwróconych do siebie wgłębieniami i połączonych z sobą w 
pozycji odwróconej, przy czym każdy z kształtowników (6) ma 
kształt zbliżony do ceownika, zawierającego denko i boczne 
ścianki, które są monolitycznie połączone z kątownikami. 

(7 zastrzeżeń) 
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U1(21) 106444 (22)97 04 26 6(51) E04B 2/80 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe 

Elementów Aluminiowych dla Budownictwa 
ALWAS Sp.z co., Bielsko-Biała 

(72) Wąsik Wiesław 
(54) Element ramy ściany działowej 
(57) Element zawiera wydrążony kształtownik (1 ) o przekroju 

poprzecznym zbliżonym do prostokąta, z którym jest rozłącznie 
połączony na zatrzask kształtownik (2), mający kształt płaskow
nika, wyposażonego z jednej strony w podłużne żebra, posia
dające skierowane na zewnątrz zgrubienia, umożliwiające 
połączenie zatrzaskowe z kształtownikiem (1). Wydrążony 
kształtownik (1) składa się z dwóch dłuższych ścianek i z dwóch 
krótszych ścianek, które są w części środkowej czterokrotnie 
łamane symetrycznie pod kątem zbliżonym do kąta prostego i 
tworzą symetrycznie ułożone względem siebie wzdłużne kanały, 
których ścianki boczne wystają ponad krótsze ścianki w postaci 
podłużnych żeber. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 106453 (22) 97 04 30 6(51) E04C1/00 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

IZODOM 2000 POLSKA Sp. z o.o., 
Zduńska Wola 

(72) Wójcik Andrzej 

(54) Przewiązka modułowego pustaka 
styropianowego 

(57) Przewiązka modułowego pustaka styropianowego w 
kształcie dwuteownika, złożona z właściwej przewiązki (1) i 
wąskich, prostopadłych do niej ramion (2), jest wzmocniona i 
usztywniona trójkątnymi wspornikami (3), rozłożonymi symetry
cznie względem poziomej osi (4) przewiązki (1), zaś górna i 
dolna krawędź (5), ograniczająca płaszczyznę przewiązki (1), 
jest symetrycznie ukształtowana względem poziomej osi (4) i 
pionowej osi (6) przewiązki (1), przy czym w części środkowej 
przewiązki (1), gdzie jest ona najwęższa i w pobliżu połączenia 
przewiązki (1) i ramion (2), gdzie jej szerokość jest największa, 
krawędzie (5) są odcinkami linii prostych, połączonymi między 
sobą nieregularną linią sinusoidalną, zaś przewiązka (1) wypo
sażona jest w symetrycznie rozłożone względem poziomej osi 
(4) i pionowej osi (6) otwory, przy czym otwory (7) w środkowej 
części przewiązki (1) mają kształt trójkątów o zaokrąglonym 
wierzchołku i zaokrąglonym przeciwległym boku, zaś otwory (6) 
w pobliżu ramion (2) mają kształt pionowych prostokątów z 
zaokrąglonymi narożami. W pustaku modułowym przewiązki 
montowane są najkorzystniej co trzy moduły pięciocentymetrowe. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 106454 (22)9704 30 6(51) E04C1/00 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

IZODOM 2000 POLSKA Sp. z o.o., 
Zduńska Wola 

(72) Wójcik Andrzej 
(54) Pustaki narożne 
(57) Pustaki narożne, łączone między sobą wzdłuż powierz

chni poziomych za pomocą zamków typu "wpust-pióro", mają 
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kształt bryły geometrycznej, powstałej z przenikania się dwóch 
równoległych ścianek (1) i (2) pustaka, połączonych między 
sobą przewiązkami, z walcowym pierścieniem (4), na górnej i 
dolnej powierzchni którego znajduje się odpowiednio pierścień 
wypukły (8) lub pierścień wklęsły, a oba te pierścienie (8) i (9) 
tworzą zamek pierścieniowej części pustaków, umożliwiający 
wzajemne kątowe ich ustawienie w granicach od 0° do 90°. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106457 (22)97 04 30 6(51) E04C1/00 
(71) Waldenburger Holzkabinett Friedrich Karl 

Fürst zu Hohenlohe-Waidenburg, 
Waidenburg, DE 

(72) Fürst zu Hohenlohe-Waidenburg Friedrich 

(54) Zestaw budowlany z elementów drewnianych 
(57) Zestaw budowlany do budowy konstrukcji nośnych lub 

dekoracyjnych, składający się z dużej ilości elementów budow
lanych z drewna, które posiadają podstawową budowę w kształ
cie prostopadłościanu z czterema, leżącymi naprzeciw siebie, 
wzdłużnymi powierzchniami bocznymi i są połączone przez 
współpracujące ze sobą elementy do zazębiania, ewentualnie 
przy dodatkowym zastosowaniu kleju, z pierwszych elementów 
budowlanych (3) o przeważnie prostokątnym przekroju z roz
mieszczonymi na dwóch pierwszych, leżących naprzeciw siebie, 
wzdłużnych powierzchniach bocznych wzdłuż całej długości ele
mentami do zazębiania, które przez zamocowanie na współpra
cującej części umożliwiają ułożenie w jednej płaszczyźnie, 

ustawionych w rzędzie, wielu pierwszych elementów budowla
nych z drugich elementów budowlanych (5) o tego samego 
rodzaju budowie, jak pierwsze elementy budowlane (3) z dodat
kowymi elementami do zazębiania na powierzchniach czoło
wych, które odpowiadają elementom, do zazębiania na 
pierwszych wzdłużnych powierzchniach bocznych z trze
cich elementów budowlanych (7) o zasadniczo tego samego 
rodzaju budowie, jak pierwsze elementy budowlane (3), jednak
że o przekroju w kształcie trapezu, przy czym krawędzie prze
kroju elementów do zazębiania z pierwszymi wzdłużnymi 
powierzchniami bocznymi tworzą ramiona trapezu i z czwartych 
elementów (9) o tego samego rodzaju budowie, jak wyżej wspo
mniane elementy budowlane (3,5,7) z dodatkowym elementem 
do zazębiania na kolejnej, wzdłużnej powierzchni bocznej (C), 
który przez zamocowanie na współpracującej części umożliwia 
prostopadłe uszeregowanie sąsiadujących elementów budow
lanych, charakteryzuje się tym, że w przynajmniej jednej części 
elementu budowlanego (3, 5, 7, 9) odstęp pomiędzy równole
głymi, leżącymi naprzeciw siebie, dwiema wzdłużnymi powie
rzchniami bocznymi (A, C) wynosi nie więcej niż 60 mm. 

(7 zastrzeżeń) 

U1(21) 106449 (22)97 04 30 6(51) E04H1/12 
(75) Kowalski Tomasz, Gliwice 
(54) Wiata 
(57) Wiata ma boczne ściany (6) i tylną ścianę (7) nakryte 

dachem (1). Boczne ściany (6) i tylna Ściana (7) są utworzone z 
metalowych ram wypełnionych szklanymi płytami (24). Dach (1) 
zawiera ramę (2) z poprzecznicami (3) oraz poszycie z płyt (5) 
wygiętych w odcinek pobocznicy walca o osi (8). Płyty (5) są 
usytuowane osią (8) równolegle do bocznych ścian (6). 

(6 zastrzeżeń) 
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U1(21) 106471 (22) 97 04 30 6(51) E04H 12/02 
(75) Górniak Piotr, Częstochowa; Górniak 

Włodzimierz, Częstochowa 
(54) Słup oświetleniowy 
(57) Stup oświetleniowy stanowiący rurę zaopatrzoną od 

góry w głowicę z wysięgnikiem, a od dołu w stopę osadczą, 
znamienny tym, że rura (1) ma ciągle malejącą średnicę, a w 
dolnej części posiada wstawkę (2) z przymocowaną stopą (3), 
w górnej części ma rurową wstawkę (4) o koronkowym zakoń
czeniu, w którą wsuwana jest rura osadcza z trzpieniem głowicy 
(7) do której zamocowany jest wysięgnik (8). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 106451 (22) 97 04 30 6(51) E05B 27/00 
(75) Brzuszczyńska Jolanta, Wołomin 
(54) Zamek 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zamek przezna

czony do zamykania drzwiczek luźno usytuowanych szafek 
osłaniających zawierających przydomową przyłączeniową apa
raturę gazową. 

Zamek składa się z prostopadłościennej obudowy (1), 
wewnątrz której usytuowany jest centralnie między bocznymi 
ścianami obrotowy bębenek (2) zaopatrzony w gniazdo (3), zaś 
na jego zewnętrznej walcowej powierzchni usytuowany jest 
opasujący go napinacz zaopatrzony w oporowy występ, o który 
oparta jest rozpierająca sprężyna oraz zabierak sprzężony z 
walcowym ryglem (5) w postaci rury za pomocą otworu usytuo
wanym w ryglu, przy czym obudowa (1) zamknięta jest od góry 
i dołu osłaniającymi mechanizm zamka pokrywkami. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106472 (22) 97 04 30 6(51) E05D 3/00 
(75) Kaszowski Kazimierz, Wrząsowice 
(54) Zespół ruchomego ramienia puszkowej 

zawiasy meblowej 
(57) Zespół składa się z ramienia (1) i płytki (4), połączonych 

ze sobą na wzdłużnej prowadnicy śrubą mocującą (9) i podpo
rową śrubą regulacyjną (7). Śruba regulacyjna (7) wkręcona jest 
w gwintowany otwór w płytce (4), a w jej łbie, bezpośrednio pod 
czołowym rowkiem na ostrze wkrętaka, wykonany jest obwodo
wy rowek (10). W górnej ściance ramienia (1) otwór na śrubę 
regulacyjną ma postać wzdłużnej szczeliny o szerokości odpo
wiadającej wewnętrznej średnicy (d) rowka (10), połączonej z 
otworem dostępu (11) do środkowego wkręta (8) mocowania 
płytki (4). Otwór dostępu (11) ma średnicę nieco większą od łba 
śruby regulacyjnej (7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106465 (22)97 04 29 6(51) E21D 11/28 
(75) Donica Jan, Katowice; Falkowski Eugeniusz, 

Lublin 
(54) Rurowa rozpora górnicza 
(57) Rozpora ma jeden koniec spłaszczony w formie półko

listej końcówki (1) i wyprofilowania (2) dostosowanego do zew
nętrznego obrysu kształtownika (3) stabilizowanej obudowy. 
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Spłaszczony koniec rozpory ma zewnętrzne usztywniające że
bra w postaci centralnych wybrzuszeń (4,5) na bocznych ramio
nach (6, 7) wyprofilowania oraz na jego środkowym ramieniu 
(8). Drugi koniec (9) rozpory ma ukośne ścięcie (10) dopasowa
ne do bocznego obrysu kształtownika (3) obudowy. W spłasz
czonym końcu rozpory po obu stronach wyprofilowania (2), są 
wykonane otwory (11,12) dla śrub (13,14) mocującyh rozporę 
na kształtowniku (3) obudowy. Drugi koniec (9) rozpory ma 
jeden otwór (15) dla śruby (14). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106463 (22) 97 04 29 6(51) E21F15/08 
(71) ITIEN GmbH, Castrop-Rauxel, DE 
(72) Nerger Dieter 
(54) Rurociąg podsadzkowy 
(57) Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji rurociągu podsadz

kowego, przydatnego zwłaszcza w górniczych instalacjach pod
sadzki płynnej. 

U1(21) 106496 (22) 97 05 07 6(51) F04B 43/02 

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i 
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 

(72) Wargocki Marian, Wilk Zenon, 
Wilk Roman, Przykorski Andrzej 

Rurociąg (1) ma w bezpośrednim sąsiedztwie konsoli 
wsporczych (2), rozmieszczonych wzdłuż jego długości piono
wej, umieszczone poniżej nich kompensatory (5). Każdy kom
pensator (5) ma rurę zewnętrzną (8) wyposażoną na swym 
swobodnym końcu w cylindryczną tuleję (12) z kołnierzem (13), 
połączoną drugim końcem poprzez rurę stożkową (10) z ruro
ciągiem (1). Do wnętrza rury zewnętrznej (8) zachodzi rura 
wewnętrzna (6) posiadająca osadzoną przesuwnie cylindryczną 
tuleję (14) z kołnierzem (15), przy czym średnica zewnętrzna 
(d2) tej cylindrycznej tulei (14) jest minimalnie mniejsza od 
średnicy wewnętrznej (d3) cylindrycznej tulei (12) rury zewnę
trznej (8). Cylindryczna tuleja (14) dociska pakiet uszczelniający 
(16) do czołowej ścianki (17) rury zewnętrznej (8). Korzystnie 
rura wewnętrzna kompensatora (5) wykonana jest ze stali nie
rdzewnej, a zarówno rura wewnętrzna (6), jak i rura zewnętrzna 
(8) mają ucha (19) z otworami (20) do rozłącznego mocowania 
cięgna (21). 

(2 zastrzeżenia) 

(54) Pompa przeponowo-tłokowa 
(57) Pompa zaopatrzona w cylinder (4) zamknięty z obu 

stron elastycznymi przeponami (10), wewnątrz którego jest 
umieszczony tłok (5) dwustronnego działania napędzany wo
dzikiem (7) uruchamianym przez mechanizm krzywkowy (8), a 
także posiadająca kolektor ssący (17) i kolektor tłoczny (18) 
zamykane zaworami (19), charakteryzuje się tym, że cylinder (4) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 
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jest zaopatrzony w dwa współosiowe gniazda wystające syme
trycznie ponad powierzchnię cylindra (4), przy czym oś gniazd 
jest prostopadła do osi cylindra (4). Ponadto pompa ma spręży
nę (13) zamocowaną jednym końcem w pokrywie (2) i zaopa
trzoną na drugim końcu w odbojnik (14) współpracujący z 
przeponą (10), przy czym przepona (10) posiada w swoim 
wnętrzu tekstylną wkładkę (11). Natomiast pomiędzy cylindrem 
(4) a przeponą (10), na obwodzie tłoka (5), znajduje się uszczel
niający pierścień (12). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 106513 (22)97 05 08 6(51) F16J15/00 
(71) ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z 

o.o., Kozy 
(72) Gacek Antoni, Rosner Krzysztof 
(54) Uszczelnienie mechaniczne, czołowe, 

mieszkowe 
(57) Celem wzoru jest uproszczone uszczelnienie z wyeli

minowaniem możliwości odkształcania się pierścieni ślizgo
wych i przenoszeniem momentu obrotowego w obu kierunkach 
obrotu elementów uszczelnienia. 

W uszczelnieniu sprężyna śrubowa (5) ma w niewielkiej 
odległości od początku i końca swych zwojów na obu stronach 
czołowych i do zewnątrz otwarte, wybrania (W), które nałożone 
są na sprzęgłowe wypusty (X) kołnierzowych fragmentów (k) 
pierścieni oporowych (6,7). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106458 (22) 97 04 28 6(51) F16K 47/00 
(71) Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu 

Węglowego S.A, Zabrze 
(72) Arazy Andrzej, Barylski Leonard, Dyląg 

Józef, Skrzypiec Andrzej, Wysocki Stanisław 
(54) Przelewowy zawór grzybkowy z 

hydraulicznym tłumikiem drgań 
(57) Przedmiotem wzoru jest przelewowy zawór z hydrauli

cznym tłumikiem drgań (3), zawierający stożkowy grzybek (1), 
współdziałający z gniazdem (31) i obciążony sprężyną (2). Z 
grzybkiem (1) są sprzężone górny tfok (4) i dolny tłok (5), 
osadzone w cylindrze (10), mające na całej długości ich pobo-
cznicy (9) rowki (8), stanowiące połączenie między komorami 
(37, 36) oraz (36, 35). 

Rowki (8) są równoległe do osi tiumika (3). Tłoki (4, 5) 
są osadzone w cylindrze (10) z luzem, wynoszącym (0,65 do 
0,95) 1/1000 średnicy cylindra (10) tłumika (3). 

(3 zastrzeżenia) 
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U1(21) 106498 (22) 97 05 06 6(51) F17D 1/02 
(71) Bruska Barbara, Morzeszczyn 
(72) Bruski Zygmunt 
(54) Łącznik licznika gazowego 
(57) Łącznik eliminuje drgania przewodu gazowego przeno

szone na licznik. W tym celu na prostokątnym przewodzie 
zamocowano łączniki rurowe (2) i króćce (3) do łączenia z 
licznikiem, przy czym łączniki (2) przesunięte są względem 
króćców (3) o wielkość przybliżoną do średnicy tych łączników, 
a przewód składa się z dwóch połówek połączonych ze sobą. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106316 (22) 97 04 30 6(51) F24C15/02 
(75) Laszczak Władysław, Dobczyce; Laszczak 

Krystyna, Dobczyce; Laszczak Artur, 
Dobczyce 

(54) Uszczelka drzwi piekarnika 
(57) Uszczelka charakteryzuje się tym, że składa się ze ścia

ny bocznej lewej (2) i ściany bocznej prawej (3) połączonych 

U1(21) 108135 (22) 98 05 14 6(51) G09F11/06 
(75) Szerement Janusz, Brzeg 
(54) Ekran informacyjno-reklamowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ekran informa

cyjno-reklamowy, zawierający zmienne obrazy reklamowe lub 
zmienne obrazy informacyjne. 

podstawą (1). Ściana boczna lewa (2) ma prostopadłą powierz
chnię płaską (7), która przechodzi w powierzchnię owalną (8). 
ściana boczna prawa (3) ma prostopadłą płaską powierzchnię 
(9) przechodzącą w powierzchnię łamaną (11), która łączy się z 
powierzchnią owalną (8) tak, że utworzone jest skrzydełko (12) 
z wolnym końcem (13). 

Uszczelka nadaje się, zwłaszcza do drzwi piekarnika. 
(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106456 (22) 97 04 30 6(51) F28D 1/00 
(71) Vestas Aircoil A/S, Lem St., DK 
(72) Haahr Vagn, Jensen Leif Sig 
(54) Urządzenie do chłodzenia powietrza 
(57) Urządzenie do chłodzenia powietrza dla turbodoła-

dowywanych silników okrętowych zawiera chłodnicą powietrza 
(14), znajdującą się pomiędzy turbosprężarką i silnikiem oraz 
oddzielacz skroplin (16), znajdujący się pomiędzy chłodnica 
powietrza (14) i silnikiem, służący do oddzielania skroplonej 
wody z ochładzanego powietrza, kiedy zostaje ono podgrzane 
przez turbosprężarkę. Chłodnica powietrza (14) i oddzielacz 
skroplin (16) są tak zintegrowane, że mogą być obie montowane 
i, dla celów oczyszczania, wyciągane ze wspólnej obudowy, 
dzięki czemu możliwe jest dodanie oddzielacza skroplin (16) do 
już istniejącego systemu chłodzącego w bardzo zwartej instala
cji silnika, zwłaszcza dla silników czterosuwowych. Rura wylo
towa (20) wystaje z obszaru dolnego przez otwór w pokrywie 
przedniej do przodu, to znaczy do przestrzeni, która jest na 
pewno wolna, gdyż jest ona zarezerwowana dla wciągania 
chłodnicy (14). 

(3 zastrzeżenia) 

Ekran informacyjno-reklamowy jest utworzony z ramy (2), 
w której osadzone są obrotowo elementy zawierające reklamę, 
przy czym elementy te są osadzone na trzpieniach, osadzonych 
w gniazdach łożyskowych, a trzpienie po jednej stronie są 
połączone z napędem, który stanowi silnik elektryczny (12) z 
przekładnią (11). Ekran charakteryzuje się tym, że elementy 
zawierające reklamę mają postać płaskich listew (3), obracanych 

DZIAŁ G 

FIZYKA 
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dookoła ich podłużnej osi, a za nimi usytuowana jest płaska 
tablica. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106505 (22)97 05 07 6(51) G09F13/00 
(75) Chaciński Jerzy, Gdańsk 
(54) Świetlna tablica reklamowo-informacyjna 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji świetl

nej tablicy zawierającej tablicę (1) z wyprofilowanymi nośni
kami (2) elementów reklamowo-informacyjnych, na które w 
płaszczyźnie krótszego boku przekroju tablicy (1) oddziaływuje 
źródło światła (3). Zmiana parametrów natężenia i częstotliwości 
impulsów w jednostce czasu źródła światła (3) regulowana jest 
sterownikiem (4). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106504 (22) 97 05 07 6(51) G09F 25/00 
(75) Chaciński Jerzy, Gdańsk 
(54) Urządzenie do reklamy interaktywnej 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera zestaw 

sterujących elementów (1) współpracujących z reklamowym 
urządzeniem (2). Na zestaw sterujących elementów (1) oddzia
ływuje selektywnie odbiorca (3) informacji. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 106501 (22) 97 05 06 6(51) GUB 23/03 
(75) Rydzak Robert, Opole 
(54) Koperta, zwłaszcza do płyt kompaktowych 
(57) Koperta, zwłaszcza do płyt kompaktowych, zbudowana 

jest z pojemnika (1) i obrotowo umocowanej pokrywy (6) zamy
kającej pojemnik poprzez nasunięcie. W płaszczyźnie (2) poje
mnika (1) wykonano wycięcie (3) dla uchwycenia płyty (4) bez 
konieczności jej dotykania od strony nagrania. 

(2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 106490 (22) 97 05 05 6(51) H01H13/16 
(75) Niegodajew Włodzimierz, Piotrków 

Trybunalski 
(54) Łącznik elektryczny 
(57) Łącznik elektryczny, przeznaczony szczególnie do in

stalowania w przewodzie doprowadzającym energię elektrycz
ną do lampy oświetleniowej i sterowania nogą, posiada korpus 
(1) z dielektryku, w którego otworach są osadzone suwl'rwie, 
wsparte na śrubowych sprężynach (3), dwa ruchome styki (2) w 
kształcie prostokątnych płytek, na których jest umieszczona 
belka (4) z dielektryku oparta o końcówkę mechanizmu zapad
kowego (5), a nadto w dwóch naprzeciwległych ścianach kor
pusu (1) są cztery prostokątne szczeliny na nieruchome styki (6) 
ukształtowane z paska blachy, do których są mocowane cztery 
końce żył przewodu doprowadzającego energię elektryczną. 

(2 zastrzeżenie) 
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980313 
970728 
970728 
980225 
980304 
980311 
980318 
980317 
980313 
980316 
980313 
970320 
980312 
980306 

C09D 
C09D 
C09K 
C09K 
C09K 
C10G 
C11D 
C11D 
C11D 
C11D 
C11D 
C12M 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12N 
C12P 
C12P 
C12Q 
C12Q 
C12Q 
C12Q 
C12Q 
C12Q 
C12Q 
C21D 
C21D 
C23C 
C23F 
C25C 
C25D 
D01H 
D04D 
D06N 
D07B 
D21F 
D21F 
D21F 

3 

05/14 
05/44 
03/00 
03/10 
07/02 
53/08 
01/62 
03/00 
03/00 
03/00 
17/06 
01/32 
01/20 
05/00 
05/00 
05/04 
05/08 
07/00 
15/00 
15/10 
15/10 
15/12 
15/12 
15/12 
15/12 
15/12 
15/31 
15/54 
15/64 
15/70 
15/82 
15/82 
15/86 
15/90 
07/06 
07/26 
01/00 
01/527 
01/68 
01/68 
01/68 
01/68 
01/68 
08/12 
08/12 
16/44 
11/10 
01/06 
17/00 
07/60 
07/06 
07/00 
01/06 
01/00 
01/08 
07/06 
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WO 9841686 
WO 9841687 
WO 9841688 
WO 9841689 
WO 9841690 
WO 9841691 
WO 9841693 
WO 9841694 
WO 9841696 
WO 9841697 
WO 9841700 
WO 9841705 
WO 9841707 
WO 9841708 
WO 9841709 
WO 9841710 
WO 9841711 
WO 9841712 
WO 9841713 
WO 9841714 
WO 9841715 
WO 9841716 
WO 9841718 
WO 9841719 
WO 9841720 
WO 9841722 
WO 9841726 
WO 9841729 
WO 9841731 
WO 9841732 
WO 9841733 
WO 9841734 
WO 9841737 
WO 9841739 
WO 9841742 
WO 9841744 
WO 9841749 
WO 9841758 
WO 9841759 
WO 9841760 
WO 9841761 
WO 9841762 
WO 9841767 
WO 9841769 
WO 9841770 
WO 9841774 
WO 9841777 
WO 9841779 
WO 9841780 
WO 9841781 
WO 9841782 
WO 9841783 
WO 9841786 
WO 9841787 
WO 9841790 
WO 9841791 

1 

A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A2 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A2 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 
A1 980924 

2 

FI 9800212 
EP 9800767 
US 9804732 
EP 9801475 
GB 9800624 
GB 9800762 
SE 9800503 
US 9805426 
GB 9800750 
IT 9800050 
IT 9700058 
GB 9800771 
RU 9800074 
DE 9800646 
DE 9800647 
DK 9800092 
FR 9800514 
EP 9801587 
EP 9801586 
US 9804106 
AT 9800012 
FR 9800552 
GB 9800743 
GB 9800737 
EP 9801510 
CH 9800078 
SE 9800447 
FR 9800369 
NO 9800080 
FR 9800536 
AU 9800177 
BG 9700005 
US 9805119 
US 9805250 
US 9805226 
US 9805120 
DK 9800087 
EP 9801571 
US 9805220 
US 9805578 
EP 9801489 
RU 9800075 
US 9805106 
SE 9800470 
SE 9800471 
US 9805513 
GB 9800720 
AU 9800181 
FR 9700458 
IB 9800310 
CN 9800039 
US 9802577 
EP 9703306 
EP 9801384 
FI 9800223 
AU 9800180 

980311 
980210 
980312 
980313 
980313 
980313 
980320 
980319 
980312 
980312 
970314 
980316 
980318 
980304 
980304 
980313 
980313 
980318 
980318 
980303 
980121 
980319 
980312 
980312 
980316 
980226 
980312 
980225 
980310 
980317 
980319 
970704 
980316 
980317 
980317 
980316 
980309 
980311 
980317 
980320 
980313 
980318 
980316 
980316 
980316 
980318 
980310 
980319 
970314 
980310 
980317 
980210 
970624 
980310 
980312 
980316 

D21H 
D21H 
D21H 
E01B 
E01B 
E01C 
E01F 
E02B 
E02D 
E02F 
E03C 
E04B 
E04C 
E04C 
E04C 
E04F 
E04F 
E04G 
E04G 
E04G 
E04H 
E04H 
E05C 
E05D 
E05D 
E05F 
E21B 
E21B 
E21B 
E21B 
E21F 
F01B 
F01D 
F01D 
F0IL 
F02B 
F02F 
F03B 
F04B 
F04B 
F04B 
F04D 
F15D 
F16B 
F16B 
F16C 
F16D 
F16H 
F16H 
F16H 
F16H 
F16H 
F16K 
F16K 
F16L 
F16L 

3 

17/17 
21/22 
21/46 
01/00 
09/68 
13/12 
15/00 
11/00 
33/00 
03/06 
01/042 
02/84 
01/40 
05/08 
05/12 
15/18 
21/02 
01/15 
01/16 
09/02 
01/02 
09/02 
09/18 
00/00 
07/00 
15/14 
04/14 
43/01 
43/10 
43/34 
05/14 
03/04 
17/16 
25/30 
09/02 
37/18 
03/00 
13/18 
35/04 
39/06 
53/22 
00/00 
01/02 
45/00 
45/00 
11/10 
13/75 
03/083 
03/36 
25/06 
37/12 
47/04 
01/44 
31/06 
33/20 
37/244 
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1 

WO 9841792 
WO 9841793 
WO 9841794 
WO 9841795 
WO 9841796 
WO 9841799 
WO 9841800 
WO 9841801 
WO 9841802 
WO 9841806 
WO 9841807 
WO 9841808 
WO 9841811 
WO 9841813 
WO 9841815 
WO 9841817 
WO 9841819 
WO 9841824 
WO 9841825 
WO 9841827 
WO 9841829 
WO 9841830 
WO 9841836 
WO 9841841 
WO 9841854 
WO 9841857 
WO 9841859 
WO 9841860 
WO 9841861 
WO 9841862 
WO 9841863 
WO 9841864 
WO 9841865 
WO 9841867 
WO 9841868 
WO 9841869 
WO 9841870 
WO 9841873 
WO 9841877 
WO 9841878 
WO 9841886 
WO 9841889 
WO 9841890 
WO 9841893 
WO 9841894 
WO 9841897 
WO 9841898 
WO 9841899 
WO 9841904 

A2 980924 
A2 980924 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 

980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 

A2 980924 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 

980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 

A2 980924 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 

980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 
980924 

A2 980924 
A1 
A1 
A1 
A1 

980924 
980924 
980924 
980924 

A2 980924 
A2 
A1 

980924 
980924 

2 

IB 9800619 
US 9805836 
US 9805245 
DK 9800028 
GB 9800783 
US 9805168 
US 9805460 
US 9805466 
US 9805691 
NL 9800151 
RU 9800079 
NO 9800084 
AU 9800169 
US 9704179 
CA 9800213 
US 9804097 
US 9805132 
US 9804312 
US 9804321 
US 9805298 
US 9804850 
US 9805500 
US 9805575 
US 9805489 
CA 9800239 
US 9805364 
US 9804566 
CA 9800209 
CA 9800227 
US 9804870 
US 9703900 
FI 9800238 
AU 9800176 
US 9804854 
US 9806044 
US 9805462 
GB 9800815 
GB 9800772 
US 9805342 
SE 9700462 
US 9805277 
SE 9800527 
US 9713242 
US 9805397 
US 9805511 
US 9804647 
US 9804842 
US 9804705 
IB 9700999 

980313 
980319 
980316 
980127 
980317 
980317 
980320 
980320 
980320 
980316 
980318 
980313 
980313 
970320 
980317 
980303 
980316 
980305 
980305 
980313 
980311 
980320 
980320 
980320 
980318 
980318 
980309 
980317 
980313 
980316 
970314 
980318 
980318 
980311 
980320 
980318 
980318 
980316 
980318 
970320 
980320 
980320 
970725 
980319 
980319 
980309 
980306 
980312 
970818 

F16L 
F21M 
F21V 
F23G 
F23K 
F25B 
F25B 
F25B 
F25B 
F27D 
F41A 
F41A 
F42D 
G01B 
G01B 
G01C 
G01F 
G01J 
G01J 
G01J 
G01K 
G01L 
G01M 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01N 
G01R 
G01R 
G01V 
G02B 
G02B 
G02B 
G02B 
G02F 
G02F 
G02F 
G03H 

3 

39/04 
00/00 
07/04 
05/00 
05/14 
35/04 
35/04 
35/04 
35/04 
09/00 
00/00 
19/00 
01/10 
11/00 
21/04 
09/28 
01/10 
03/44 
03/44 
05/02 
03/04 
09/00 
11/00 
21/00 
27/447 
31/22 
33/00 
33/12 
33/12 
33/18 
33/48 
33/50 
33/53 
33/53 
33/544 
33/549 
33/558 
33/574 
01/06 
01/073 
03/00 
06/42 
06/42 
26/08 
27/01 
01/1335 
01/16 
01/167 
01/02 

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

zgłoszenia) 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW 

Nr 
zgłoszenia 

1 
319708 
319709 
319710 
319711 
319712 
319735 
319736 
319737 
319738 
319739 
319760 
319761 
319762 
319763 
319764 
319765 
319766 
319768 
319769 
319770 
319771 
319773 
319774 
319790 
319791 
319792 
319793 
319794 
319795 
319796 
319797 
319798 
319799 
319801 
319802 
319803 
319804 
319806 
319820 
319821 
319822 
319837 
319838 
319842 
319849 
319850 
319853 
319854 
319857 
319858 

Int.Cl6 

2 
B65B 
C07C 
C07C 
F23G 
C08L 
A61K 
A61K 
A61K 
B28B 
B28B 
B23B 
C05F 
C05D 
B65G 
G05D 
F16K 
G01M 
A23L 
B60N 
E03B 
G01R 
A23F 
G01N 
A61K 
A61K 
E01C 
E21D 
H03H 
E21C 
E21F 
E21D 
B61G 
B61G 
H03H 
H03H 
H03K 
C04B 
E21B 
F41C 
A61H 
G07G 
B32B 
B60P 
C03B 
H02G 
H02G 
G01N 
E02D 
E04F 
E04F 

Strona 

3 
26 
31 
31 
54 
37 
8 
8 
9 

15 
15 
14 
31 
31 
27 
59 
52 
56 
4 

19 
42 
58 
3 

57 
7 
7 

41 
47 
63 
46 
48 
47 
22 
22 
62 
62 
63 
31 
46 
55 
5 

59 
18 
20 
30 
61 
61 
57 
42 
43 
44 

Nr 
zgłoszenia 

1 
319859 
319860 
319861 
319862 
319863 
319881 
319882 
319883 
319884 
319885 
319886 
319909 
319911 
319912 
319930 
322542 
325577 
325662 
325710 
325806 
325936 
325944 
325988 
325990 
326020 
326021 
326022 
326023 
326042 
326043 
326044 
326054 
326055 
326056 
326057 
326058 
326059 
326097 
326098 
326099 
326100 
326101 
326102 
326103 
326104 
326105 
326106 
326107 
326109 
326110 

Int.Cl6 

2 
C09K 
B03C 
G06F 
A61K 
F04D 
A22C 
B66B 
A23C 
C08G 
E03F 
B03C 
C07C 
B67B 
A47K 
E21D 
C07C 
C04B 
A46B 
G09F 
E21F 
H02G 
B60T 
A61K 
A61K 
A61K 
A61K 
B60J 
E06B 
G01M 
E04B 
C10L 
B62M 
E04F 
B62M 
B62M 
H0IR 
C08L 
C02F 
C08G 
C08L 
E05C 
B61F 
B32B 
C08L 
C07J 
F16L 
C08L 
A61K 
A01F 
C07C 

Strona 

3 
38 
12 
59 
8 

49 
3 

29 
3 

36 
42 
12 
32 
29 
5 

47 
32 
30 
4 

59 
48 
62 
21 
9 
6 
6 
6 

19 
46 
56 
42 
39 
23 
43 
23 
24 
60 
37 
30 
36 
37 
45 
21 
18 
37 
35 
52 
38 
6 
2 

32 

Nr 
zgłoszenia 

1 
326138 
326139 
326140 
326142 
326143 
326144 
326147 
326148 
326182 
326184 
326185 
326209 
326217 
326219 
326235 
326254 
326257 
326307 
326311 
326342 
326343 
326394 
326395 
326400 
326411 
326459 
326464 
326466 
326916 
326917 
326918 
326919 
326920 
326921 
326922 
326923 
326924 
326925 
326926 
326927 
326928 
326929 
326930 
326931 
326932 
326933 
326934 
326935 
326937 
326938 

InLCl6 

2 
F04D 
F23G 
F16K 
B30B 
B30B 
B23P 
B01J 
H04B 
B01D 
F23D 
H04L 
B65G 
B62M 
B62M 
B64C 
B62B 
A21B 
A61M 
G01R 
B60Q 
B60Q 
E01B 
B60B 
G02B 
E05B 
B61J 
G01B 
H05B 
B29C 
B63B 
B65D 
B05B 
C10M 
D04H 
F23C 
C08F 
A61K 
C07D 
C07C 
C07D 
C07D 
A61K 
C07D 
A61K 
C08F 
B65H 
G11B 
B01D 
B65D 
F17C 

Strona 

3 
49 
54 
51 
17 
17 
14 
12 
64 
11 
53 
64 
28 
24 
25 
25 
23 
2 

10 
58 
20 
20 
41 
18 
58 
45 
22 
56 
64 
16 
25 
27 
13 
39 
41 
53 
36 
9 

33 
32 
33 
34 
7 

35 
7 

35 
29 
60 
11 
27 
52 
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1 
326977 
326978 
326979 
326980 
326981 
326982 
326983 
326984 
326985 
326986 
327005 
327006 
327007 
327008 
327009 
327010 
327011 
327012 

2 
C07C 
C07D 
B21B 
F16B 
A61K 
A61K 
C08L 
C08L 
C10G 
A23G 
F16D 
G01N 
F16K 
C11D 
C12N 
F25C 
A01N 
B65D 

3 
32 
33 
13 
49 
7 
8 

38 
38 
38 
3 

51 
57 
51 
39 
40 
55 
2 

26 

1 
327013 
327014 
327028 
327029 
327030 
327031 
327032 
327033 
327034 
327035 
327036 
327037 
327038 
327039 
327040 
327041 
327042 

2 
B01C 
A61J 
C09K 
C22C 
E04H 
F21V 
C08J 
F16B 
A47G 
B31F 
B61F 
A61K 
C12N 
A61F 
F16B 
C11D 
G01D 

3 
10 
6 

38 
40 
44 
53 
36 
50 
4 

17 
21 
7 

40 
5 

50 
40 
56 

1 
326939 
326940 
326941 
326942 
326943 
326944 
326945 
326946 
326967 
326968 
326969 
326970 
326971 
326972 
326973 
326974 
326975 
326976 

2 
A61M 
A61N 
E05G 
B01F 
F26B 
C08L 
B29C 
B29C 
C07D 
C07C 
A41D 
A61K 
C11D 
B23B 
C07D 
B41M 
C12N 
B65D 

3 
9 

10 
45 
11 
55 
37 
16 
16 
34 
32 
4 
8 

39 
14 
34 
18 
40 
26 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW 

Nr 
zgłoszenia 

1 
106316 
106443 
106444 
106446 

.106448 
106449 
106450 
106451 
106452 
106453 
106454 
106455 
106456 
106457 
106458 
106459 
106462 
106463 

Int.Cl6 

2 
F24C 
E04B 
E04B 
B65D 
A47C 
E04H 
A47B 
E05B 
A45C 
E04C 
E04C 
A47G 
F28D 
E04C 
F16K 
B65D 
A23N 
E21F 

Strona 

3 
81 
75 
76 
73 
68 
77 
68 
78 
67 
76 
76 
69 
81 
77 
80 
73 
67 
79 

Nr 
zgłoszenia 

1 
106464 
106465 
106466 
106467 
106468 
106469 
106470 
106471 
106472 
106473 
106474 
106489 
106490 
106495 
106496 
106498 
106499 
106501 

Int.Cl6 

2 
B65B 
E21D 
E02D 
B60R 
A61F 
B65D 
A47J 
E04H 
E05D 
A21B 
A47G 
A62C 
H01H 
A47K 
F04B 
F17D 
A63F 
G11B 

Strona 

3 
72 
78 
75 
72 
70 
74 
69 
78 
78 
66 
69 
70 
83 
69 
79 
81 
70 
82 

Nr 
zgłoszenia 

1 
106502 
106503 
106504 
106505 
106507 
106508 
106512 
106513 
108123 
108126 
108127 
108129 
108135 
108162 
108164 
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