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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 

nA1eży nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: 
Urząd Patentowy RP - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188. 

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

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym 
w zamówieniu nA1eży: 
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 zażA1enia i odwołania; wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmowe; 
wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, wpłaty za powołanie biegłego. 

Informację o cenach wydawnictw UP RP podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym R P - A l . Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 13 (665) Rok XXVII 

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: 

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

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

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

publikacji) 

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

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



I. WYNA1AZKI 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A1(21) 323578 (22) 97 12 08 6(51) A01G 23/00 
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 

Warszawa 
(72) Więsik Jerzy 
(54) Podcinacz aktywny sadzonek 
(57) Podcinacz aktywny sadzonek wyposażony w sekcje 

robocze z nożem (11), charakteryzuje się tym, że sekcje robocze 
są zamocowane do belki poprzecznej (2) za pośrednictwem 
przesuwnych wieszaków (3) oraz dwóch równoległych jednako
wej długości wahliwych cięgieł (6), (7). Każda sekcja robocza 
ma ramę (8), na której umieszczony jest suwak (9), z umocowa
nym trzonkiem (10) i nożem (11). 

(2 zastrzeżenia) 

Al(21) 323691 (22) 97 1210 6(51) A01K 59/06 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Bakier Sławomir 
(54) Urządzenie do topienia miodu pszczelego 

i innych produktów, 
wrażliwych na wpływ temperatury 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do topienia 
miodu pszczelego i innych produktów, wrażliwych na wpływ 

temperatury, w którym opakowanie z produktem (3) w trakcie 
reA1izacji procesu znajduje się w pozycji odwróconej do góry 
dnem, a ciepło dostarczane jest bezpośrednio w miejsce prze
miany fazowej za pośrednictwem termosyfonu (2). Termosyfon 
(2) jest szczelnym wA1cem, wypełnionym częściowo czynnikiem 
roboczym (7), mającym wypukłą górną powierzchnię (1). Do 
zewnętrznej powierzchni termosyfonu (2) zamocowana jest ryn
na (4) wyposażona w spust (5), a grzejnik elektryczny (8) umie
szczony jest pod dnem (6) termosyfonu (2). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 323763 (22) 97 12 12 6(51) A01M 7/00 
(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 

Skierniewice 
(72) Hołownicki Ryszard, Doruchowski 

Grzegorz, Stefanowski Andrzej 
(54) Przystawka wentylatorowa do opryskiwacza 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przystawka wentylatorowa 

do opryskiwacza, mająca zastosowanie w opryskiwaczach sa
downiczych do operacji oprysku w sadach i na plantacjach 
krzewów. 

Przystawka posiada wentylator osiowy o odwróconym 
ciągu, zaopatrzony od czoła, od strony tłocznej, w czaszę (3), 
zamykającą obudowę (1), przy czym czasza (3) posiada na 
obwodzie króćce (15), korzystnie dziesięć, do osadzenia zna
nych elastycznych przewodów powietrznych (19). Przystawka 
zaopatrzona jest w pionowe żerdzie kątowe (8), połączone koł-
nierzowo z łącznikiem, przy czym żerdzie (8) posiadają podłuż
ne wycięcia oraz zaopatrzona jest też w ruchome listwy mocu
jące z podłużnymi wycięciami. Listwy mocuje się do żerdzi (8) 
w dolnym ustawieniu, a wzdłuż wycięć listew mocuje się znane 
gardziele znanych przewodów powietrznych przy pomocy 
uchwytów suwakowych. 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 330996 (22)9706 27 6(51) A01N 37/50 
(31) 96 19627696 (32) 96 07 10 (33) DE 

96 19635081 96 08 30 DE 
(86) 97 06 27 PCT/EP97/03378 
(87) 980115 WO98/01033 PCT Gazette nr 02/98 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Müller Bernd, Sauter Hubert, Ammermann 

Eberhard, Lorenz Gisela, Strathmann 
Siegfried, Schelberger Klaus, Scherer Maria, 
Hampel Manfred, Saur Reinhold, 
Leyendecker Joachim 

(54) Mieszanina grzybobójcza 
(57) Mieszanina grzybobójcza jako czynne składniki zawiera 

w synergistycznie skutecznej ilości ai) ester kwasu oksymoe-
terokarboksylowego o wzorze 1a, jedną z jego soli A1bo addu-
któw, i/A1bo a2) karbamianian o wzorze 1 b, w którym X oznacza 
grupę CH i atom azotu, n oznacza liczbę 0,1 A1bo 2, a R oznacza 
atom chlorowca, grupę Ci-C4-a!kilową i Ci-C4-chlorowcoA1kilo-
wą, przy czym rodniki R ewentuA1nie są różne, gdy n oznacza 
liczbę 2, jedną z jego soli lub adduktów oraz b) iminooktadynę 
o wzorze H2N-C(=NH)-NH-(CH2)e -NH-(CH2)8-NH-C(=NH)-
NH2, jedną z jej soli lub adduktów. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 331101 (22) 97 07 21 6(51) A01N 59/12 
(31) 96 19630622 (32) 96 07 30 (33) DE 

97 19707081 97 02 24 DE 
(86) 97 0721 PCT/EP97/03922 
(87) 980205 WO98/04136 PCT Gazette nr 05/9? 
(71) HENKEL-ECOLAB GMBH & CO. OHG, 

Duesseldorf, DE 
(72) Bragulla Siegfried, DE; Bardoneschi Gilbert, 

FR; Beckmann-Toussaint Juergen 
(54) Środek błonotwórczy do ochrony przed 

infekcjami 
(57) Środek błonotwórczy do ochrony przed infekcjami, za

wierający składnik błonotwórczy oraz jedną lub więcej dezyn
fekujących substancji czynnych, znamienny tym, że a) jako 
składnik błonotwórczy zawiera od 10 do 100 g/l polimerów A1bo 
kopolimerów poliA1koholu winylowego o masach molowych od 
18000 do 200000, b) jako dezynfekującą substancję czynną 
zawiera od 0,2 do 3 g/l jodu w postaci jodopoliwinylopirolidonu 
i ewentuA1nie od 5 do 50 g/l chloroheksydyny oraz c) zawiera 
od 2 do 50 g/l kwasów eterokarboksylowych o wzorze ogólnym 
R-(OC2H4)n -OCH2-COOH, w którym R oznacza resztę A1kilową 
zawierającą od 4 do 10 atomów węgla, a n oznacza liczbę od 2 
do 8. środek zawiera dodatkowo korzystnie środek zagęszcza
jący i anionowe lub niejonowe środki powierzchniowo czynne. 
Środek nadaje się zwłaszcza do ochrony sutek i wymion bydła, 
owiec lub kóz przed infekcją po dojeniu i tworzy widoczną, 
mechanicznie mocną błonkę. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 330654 (22) 9812 30 6(51) A01N 65/00 
(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 

Skierniewice 
(72) Muszyńska Janina 
(54) Preparat do przywabiania pszczół na 

kwitnące uprawy owadopylne 
(57) Preparat składa się z olejków; melisowego i goździkowego, 

wymieszanych ze sobą w określonych ilościach objętościowych 
(4 części olejku melisowego i 2 części olejku goździkowego) i 
połączonych z wodą do oprysku w takiej ilości, by stężenie 
zawiesiny mieściło się w granicach 0,05% - 0,5%. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 330655 (22) 98 12 30 6(51) A01N 65/00 
(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 

Skierniewice 
(72) Muszyńska Janina 
(54) Preparat do odstraszania pszczół z 

kwitnących upraw owadopylnych 
(57) Preparat składa z olejków: sosnowego i eukA1iptusowe

go, zmieszanych ze sobą w określonych ilościach objętościo
wych (4 części olejku sosnowego i 2 części olejku eukA1iptuso
wego) i przed opryskiem połączonych z wodą w takiej ilości, by 
uzyskać stężenie zawarte w granicach 0,05% - 0,5%. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 323967 (22) 9712 20 6(51) A21C11/16 
(71) CentrA1ne Laboratorium Przemysłu 

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

Eugeniusz, Marcinkiewicz Robert, Switek 
Henryk, Kwiatkowski Franciszek 
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(54) Wytłaczarka ślimakowa, zwłaszcza do 
wytwarzania ciętego makaronu typu instant 

(57) Wytłaczarka ślimakowa charakteryzuje się tym, że do 
mocującego pierścienia (4) nożowego uchwytu (1) przytwier
dzony jest jeden z końców sprężystej oprawy (3), posiadającej 
w widoku z boku kształt litery C, zaś do drugiego końca oprawy 
(3) zamocowany jest wymienny nóż (5), który stanowi płytka, 
wyposażona w górnej części w ostro zakończoną tnącą płasz
czyznę (6), usytuowaną pod kątem («), wynoszącym od 0,5 do 
1,5° względem płaszczyzny matrycy (7). Natomiast kąt ustawie
nia płaszczyzny tnącej wymiennego noża (5) względem promie
ni matrycy (7), przechodzących przez oś otworów wylotowych, 
wynosi od 60 do 80°. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 323966 (22)971220 6(51) A21D 8/00 
(71) CentrA1ne Laboratorium Przemysłu 

Koncentratów Spożywczych, Poznań 
(72) Orzechowska Anna, Błasińska Iwona, 

Jeżewska Maria, Słowiński Włodzimierz, 
Remiszewski Marian 

(54) Bezcukrowe koncentraty ciast w proszku i 
sposób wytwarzania bezcukrowych 
koncentratów ciast w proszku 

(57) Bezcukrowe koncentraty ciast w proszku charakteryzują 
się tym, że zawierają: -30 - 50% wag. mąki pszennej, -0,50 - 3,0% 
wag. proszku do pieczenia, -22 • 40% wag. substancji wypełnia
jących zastępujących cukier, -0,05 - 0,15% wag. intensywnego 
środka słodzącego, -6 - 30% wag. surowców skrobiowych, -0,05 
- 0,3% wag. soli, -0,5 - 4,0% wag. emulgatora, -0,05 - 0,5% wag. 
aromatu. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 330702 (22) 9812 31 6(51) A23C 21/00 
(75) Cieślak Barbara, Opatówek; Cieślak 

Jarosław, Opatówek; Korach Danuta, KA1isz; 
Korach Mirosław, KA1isz 

(54) Sposób wytwarzania wyrobu serowarskiego 
(57) Sposób wytwarzania wyrobu serowarskiego z serwatki 

serowarskiej otrzymywanej z producji serów podpuszczkowych, 
o pH około 6,3, polega na tym, że serwatkę serowarską poddaje 
się podgrzewaniu do temperatury 65°C, a następnie dodaje się 
mleko lub maślankę w ilości 10% masy serwatki oraz chlorek 
sodu w ilości korzystnie 0,1% całej masy. Ujednorodnioną mie
szaninę poddaje się podgrzaniu do temperatury 85°C, a po jej 

osiągnięciu wprowadza się do mieszaniny kwasek cytrynowy w 
ilości 1 kg rozpuszczony w 10 kg wody, doprowadzając do 
osiągnięcia przez mieszaninę pH wynoszącego 5,4. Następnie 
proces mieszania przerywa się na okres 5 do 10 minut, a po jego 
zakończeniu odczerpuje się koagulant zawiesiny i pozostawia 
do ocieknięcia. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 330304 (22) 9812 15 6(51) A23K1/00 
A23K1/18 

(31) 97 9716186 (32) 97 12 19 (33) FR 
(71) A1TECH,Ambillou,FR 
(72) Barbieux Serge 
(54) Granulat do odstraszania zwierząt i sposób 

jego wytwarzania 
(57) Granulat odstraszający zwierzęta zawiera nośnik (1), 

nasycony substancją odstraszającą, przy czym nośnik (1) jest 
otoczony osłonką otaczającą (2), zawierającą substancję przy
ciągającą te zwierzęta. 

Sposób wytwarzania granulatu do odstraszania zwie
rząt polega na tym, że najpierw miesza się mąkę roślinną, 
skrobię i substancję odstraszającą, następnie wytłacza się tę 
mieszaninę, kroi się materiał wytłoczony na granulki, po czym 
napyla się na granulki osłonkę otaczającą, zawierającą substan
cję przyciągającą. Granulat stosuje się, zwłaszcza do odstrasza
nia dzików od upraw. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 331074 (22)970717 6(51) A23L 1/217 
(31)96 695765 (32)96 07 22 (33) US 
(86) 970717 PCT/US97/12634 
(87) 980129 WO98/03085 PCT Gazette nr 04/98 
(71) LAMB-WESTON, INC., Tri-Cities, US 
(72) Pederson Paul, Braich David, Samoray 

Roger, Sloan Jerry L. 
(54) Sposób wytwarzania wstępnie usmażonych i 

zamrożonych płatków ziemniaczanych 
(57) W jednym z rozwiązań całe ziemniaki są obierane, pod

grzewane wstępnie, po czym są cięte w płatki, które są blanszo-
wane w gorącej wodzie, następnie zanurzone w podgrzanym 
wodnym roztworze zawierającym chlorek sodowy, dekstrozę 
oraz środek chelatujący, następnie blanszowane w parze oraz 
suszone w podgrzanym powietrzu. Częściowo wysuszone płatki 
poddane są znów działaniu pary, przez krótki okres czasu, 
krótko chłodzone, po czym są wstępnie smażone w oleju, schło
dzone przez dłuższy okres czasu oraz wstępnie smażone w oleju 
po raz drugi. Takie płatki, następnie zamrożone oraz pakowane, 
są gotowe do rekonstrukcji poprzez smażenie lub też retermA1i-
zację w piecu A1bo w kuchence mikrofA1owej. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 323689 (22) 97 12 10 6(51) A23N 4/04 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Hejft Roman, Demianiuk Leon 
(54) Urządzenie do usuwania pestek ze śliwek, 

moreli, brzoskwiń lub podobnych owoców 
(57) Urządzenie do usuwania pestek ze śliwek, moreli, brzo

skwiń lub podobnych owoców odznacza się tym, że w pokrywie 
(8) pojemnika (13) owoców odpestkowanych wykonany jest 
otwór, ponad którym usytuowane są symetrycznie pionowe, 
ruchome noże (6). Ponad nożami (6) umieszczony jest tłok (1) 
oraz kosz zasypowy (12) owoców. W pojemniku (15) odpestko
wanych owoców znajduje się kosz sprężysty (9), osadzony na 
zsypie pestek (11), połączony z pojemnikiem pestek (14). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 330271 (22)981214 6(51) A24C 5/00 
B65B 19/02 

(31) 97 19756138 (32) 97 12 17 (33) DE 
(71) Hauni Maschinenbau AG, Hamburg, DE 
(72) Horn Matthias, Becker Carsten 
(54) Układ transportu bliskiego pałeczkowatych 

artykułów przemysłu tytoniowego 
(57) Układ transportu bliskiego pałeczkowatych artykułów 

przemysłu tytoniowego, umieszczonych w szufelkach, otoczo
nych pojemnikami, od maszyn produkcyjnych do następnych 
maszyn obróbkowych, z wykorzystaniem magazynu przejścio
wego (Z) na pojemniki, zawierające puste i napełnione artyku
łami szufelki, charakteryzuje się tym, że zawiera środek przeno
szący (24) do przekazywania pojemników dla bezpośredniego 
sprzężenia maszyn. WynA1azek umożliwia połączenie maszyn 
produkcyjnych (3, 4) z maszynami do dA1szej obróbki (12) i 
odwrotnie bez skomplikowanych, samoczynnie sterowanych 
urządzeń do transportu poziomego. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 330059 (22) 98 12 03 6(51) A24C 5/18 
(31) 97 19754850 (32) 97 12 10 (33) DE 
(71) Hauni Maschinenbau AG, Hamburg, DE 
(72) Tobias Jörg, Noack Andreas, Overath 

Matthias 
(54) Sposób pomiaru temperatury tytoniu przy 

produkcji papierosów i układ do pomiaru 
temperatury tytoniu przy produkcji 
papierosów 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do pomiaru 
temperatury tytoniu przy produkcji papierosów, przez pomiar 
wartości pomiarowej dostosowanej do temperatury tytoniu, jako 
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wartości korekcyjnej dla towarzyszących produkcji papierosów, 
funkcji regulacji zA1eżnych od temperatury. Celem wynalazku 
jest, aby pewnymi i prostymi środkami pomiarowymi tempera
tury tytoniu otrzymać dostosowane wartości pomiarowe. Osiąga 
się to przez to, że mierzy się pośrednio temperaturę tytoniu w 
formie pomiaru temperatury, przepływającego przez pasmo 
ciągłe tytoniu, powietrza, zassanego przy tworzeniu tego pasma 
ciągłego tytoniu, za pomocą czujnika pomiarowego (39) zain
stA1owanego na odwrotnej stronie pasma ciągłego tytoniu. W 
ten sposób uzyskuje się wartości temperatury powietrza nagrza
nego przez tytoń, które w największym stopniu odpowadają 
temperaturze tytoniu. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 323885 (22) 971219 6(51) A45B 17/00 
(71) POL-BEER Spółka z o.o., Trzciana 
(72) Sztuka Kazimierz, Mazurek Krzysztof 
(54) Parasol, zwłaszcza ogrodowo-kawiarniany 
(57) Parasol charakteryzuje się tym, że do końca masztu (2) 

zamocowana jest nierozłącznie górna, dwudzielna koronka, w 
wyjęciach której, za pomocą sworzni, umieszczone są przegu
bowo sprężyste pręty napinające (5), do których zamocowane 
są nierozłącznie łączniki, z usytuowanymi przegubowo za po
mocą sworzni, sprężystymi prętami ukośnymi (6), które z drugiej 
strony połączone są przegubowo za pomocą sworzni, z zamo
cowaną suwliwie na maszcie (2), dolną dwudzielną koronką. Na 
końcach sprężystych prętów napinających (5), od strony połą
czenia z koronką, mogą być nierozłącznie zamocowane koń
cówki. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 323842 (22)971216 6(51) A47B 91/00 
(75) Łabędź Józef, Wadowice 
(54) Stopka ślizg 
(57) Stopka ślizg ma korpus w postaci tworzywowego ele

mentu wtryskowego, zaopatrzonego w żebra (2) umieszczone 
w wybraniu (3) od strony powierzchni styku z podstawą mebla. 
Powierzchnia zaopatrzona jest w co najmniej jeden element (5) 
zakończony ostrzem. Oś symetrii elementu (5) jest prostopadła 
do powierzchni, przy czym element (5) połączony jest nierozłą
cznie z korpusem i ma trzpień o kształcie wA1ca, stożka o małej 
zbieżności lub wielokąta. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 331009 (22) 97 07 10 6(51) A47K11/02 
(31) 96 9602780 (32) 96 0712 (33) SE 
(86) 97 0710 PCT/SE97/01252 
(87) 98 0122 WO98/02079 PCT Gazette nr 03/98 
(71) SIRIUS TECHNOLOGY AS, Midsund, NO 
(72) Pedersen Thor 
(54) Sedes elektryczny 
(57) Sedes elektryczny składa się z pomieszczenia A1bo 

obudowy (10), otworu (16) w górnej części obudowy, pokrywy 
(14), połączonej z otworem (16), górnej misy (18), zainstA1owa
nej poniżej otworu, która to misa otwierana jest w dół, komory 
spA1ania (32), umieszczonej poniżej górnej misy (18), z prze
strzenią spA1ania (34), zaopatrzoną w wyprowadzenie (36) bez-
pośednio w górę, związane z wyprowadzeniem wieka (38), 
zwojów nagrzewnicy (44), umieszczonych w przestrzeni spA1a
nia (34) i układu wyprowadzającego (48, 50, 52), połączonego 
z przestrzenią spA1ania (34). Sedes charakteryzuje się tym, że 
przynajmniej dolna część przestrzeni spA1ania (34) jest uformo
wana w zasadzie sferycznie i że zwoje nagrzewnicy (44) są 
umieszczone w górnej części przestrzeni spA1ania, wokół jej 
obwodu. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 323759 (22) 97 1212 6(51) A61B 5/103 
(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im. 

JJ.Śniadeckich, Bydgoszcz 
(72) Chojnacki Stanisław 
(54) Układ do pomiaru podatności ruchowej i 

ukształtowania kręgosłupa 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ do zbierania i prze

twarzania danych pomiarowych kręgosłupa tak, aby wspierać 
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operatora w procesie pomiarowym poprzez graficzne prezento
wanie definicji wielkości pomiarowych oraz wyników pomiarów. 
Wspomaganie operatora obejmuje ponadto wskazywanie wiel
kości, które nA1eży jeszcze zmierzyć, przetwarzanie i prezento
wanie wyników w postaci graficznej na tle wartości normatyw
nych oraz archiwizowanie wyników pomiarowych w wybranych 
formatach. Układ posiada czujniki pomiarowe (1, 2, 3, 4, 5) 
sprzężone z ramionami pomiarowymi (a, b, c, d), przy czym 
czujniki (1, 2, 3, 4) przetwarzają wielkości liniowe, natomiast 
czujnik (5) wielkość kątową. Układ umożliwia zautomatyzowaną 
kA1ibrację wszystkich czujników pomiarowych, wprowadzanie 
parametrów korekcyjnych oraz wprowadzanie nowych wielko
ści i grup normatywnych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 331145 (22)98 0518 6(51) A61B 6/00 
(31)97 859579 (32)9705 20 (33) US 
(86) 98 0518 PCT/US98/10012 
(87) 98 11 26 W098/52469 PCT Gazette nr 47/98 
(75) Buchert Janusz Michał, New York, US 
(54) Bezinwazyjne monitorowanie poziomu 

glukozy we krwi w sposób ciągły 
(57) Przedstawiono metodę i instrument do bezinwazyjnej 

detekcji w sposób ciągły stężenia składników (np. glukozy) w 
tkance ludzkiej, takiej jak krew. Przyrząd posiada układ (7) 
zdA1nego sensora zainstA1owany w kanA1e usznym pacjenta 
mierzący w sposób ciągły stężenie składników poprzez detekcje 
promieniowania podczerwonego naturA1nie emitowanego 
przez ciało ludzkie. Wykorzystuje się w tym celu detektor pod
czerwieni (7) wraz z odpowiednimi filtrami (6), takimi jak na 
przykład filtry ujemnej korelacji lub filtry o wąskim paśmie prze
puszczania lub inne zespoły filtrów z detektorem. Metoda i 
instrument bazuje na odkryciu, że naturA1ne promieniowanie 
podczerwone ciała ludzkiego, a w szczególności z błony bęben
kowej (1), jest modulowane przez stan w jakim znajduje się 
promieniująca tkanka. Widmowa zdolność emisyjna podczer
wonego promieniowania z błony bębenkowej (1) człowieka 
zawiera informacje spektrA1ne o substancjach składnikowych 
(np. o glukozie) w tkance ludzkiej (np. krwi). Może być to 
bezpośrednio skorelowane ze stężeniem składników krwi, przy
kładowo, ze stężeniem glukozy we krwi. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 323843 (22) 97 12 17 6(51) A61H 31/00 
A61B 5/08 

(75) Gradoń Leon, Warszawa; Ciach Tomasz, 
Warszawa; Bodasiński Jacek, Warszawa 

(54) Urządzenie do ogrzewania aerozoli 
(57) WynA1azek rozwiązuje zagadnienie podgrzewania ge

nerowanych aerozoli leczniczych, zwłaszcza w inhA1atorach. 
Urządzenie wyróżnia się tym, że ma komorę powietrzną (1.1) 
zbiornika (A), utworzoną przez osadzony przeciwległe do dna 
(1), płaski element porowaty (2), zaś zbiornik (A) jest zamknięty 
pokrywą (3) z otworem wylotowym powietrza, nasyconego parą 
wodną, który połączony jest z otworem wlotowym generatora 
aerozolu (4) z pojemnikiem cieczy do wytwarzania aerozolu 
(4.1), korzystnie leku oraz z układem eżektorowym (4.2), nad 
którym osadzony jest impaktor (4.3) do usuwania kropel cieczy, 
zamkniętego osłoną (B) z otworem wylotowym generowanego 
aerozolu (B1), osadzoną rozłącznie w zbiorniku cieczy grzew
czej (A), zaś króciec wlotowy powietrza (5) osadzony jest w 
komorze powietrza (1.1). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 330999 (22)9706 20 6(51) A61J17/00 
(31)96 962832 . (32)96 07 05 (33) NO 
(86) 97 06 20 PCT/NO97/00160 
(87) 980122 WO98/02132 PCT Gazette nr 03/98 
(75) Pedersen Terje S., Sandnes, NO; 0gaard 

Bj0ra, Oslo, NO 
(54) Smoczek, w szczególności typu gryzaczka 
(57) Gryzaczek składa się z miękkiej części (pęcherzyk smo

czka), napełnionej powietrzem (18), przeznaczonej do ssania 
przez dziecko oraz tarczy oporowej (16), na której, w położeniu 
roboczym smoczka, opierają się wargi dziecka (22, 24). Część 
miękka (pęcherzykowa) (18) i tarcza oporowa (16) są połączone 
łącznikiem (20), na którym opierają się siekacze (26,28), ewen
tuA1nie dziąsła dziecka, przy czym część miękka (18) ukształto
wana jest asymetrycznie względem punktu połączenia z łączni
kiem (20) i zawiera przynajmniej jedną, wydłużoną ku przodowi, 
odchyloną w dół, wypustkę (18a), stanowiącą opór i podtrzymu
jącą przyległą część języka dziecka (34). Tarcza oporowa (16) 
składa się z części wyższej i niższej (16a, 16b), nieco wzajemnie 
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przesuniętych względem siebie wzdłuż osi podłużnej smo
czka, tworząc powierzchnię oporową, podtrzymującą wargi 
dziecka(22, 24). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 330395 (22) 9812 18 6(51) A61K 7/02 
(31) 97 9716174 (32) 97 1219 (33) FR 
(71) L'OREA1, Paryż, FR 
(72) Roulier Veronique, Quemin Eric 
(54) Stała kompozycja kosmetyczna i jej 

zastosowania 
(57) WynA1azek dotyczy kompozycji stałej do stosowania 

miejscowego, pozbawionej wypełniaczy, obejmującej w fazie 
wodnej poniżej 20% całkowitego ciężaru kompozycji hydrofilo-
wego układu żelującego, zawierającego połączenie co najmniej 
2% wagowych kappa-karageniny w stosunku do całkowitego 
ciężaru kompozycji i co najmniej jednego hydrokoloidu wybra
nego spośród gumy ksantanowej i pochodnych celulozowych 
rozpuszczA1nych w gorącej wodzie. Otrzymana kompozycja 
stała jest w nieobecności oleju przezroczysta lub przeświecają
ca, nadaje się do bezpośredniego nakładania na podłoże. Kom
pozycja ta występuje generA1nie w postaci pałeczek, ołówków 
lub bryłek i może stanowić produkty stałe do pielęgnacji i/lub 
traktowania skóry, skóry owłosionej, włosów lub śluzówek, do 
makijażu skóry i/lub włókien keratynowych, takich jak rzęsy i 
włosy, do układania i/lub nadawania kształtu włóknom keraty-
nowym, zwłaszcza włosom. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 330396 (22) 98 12 18 6(51) A61K 7/02 
(31) 97 9716173 (32) 97 12 19 (33) FR 
(71) L'OREA1, Paryż, FR 
(72) Roulier Veronique, Quemin Eric 
(54) Stała kompozycja kosmetyczna i jej 

zastosowanie 
(57) WynA1azek dotyczy stałej kompozycji do zastosowania 

miejscowego, bez wypełniaczy, zawierającej w fazie wodnej 

poniżej 20% w stosunku do całej masy kompozycji hydrofilowe-
go układu żelującego, obejmującego kombinację co najmniej 
dwóch hydrokoloidów, zawierających co najmniej 2% wagowe 
żywicy gellanowej, w odniesieniu do całej masy kompozycji. 
Stała kompozycja, gdy jest otrzymywana bez oleju, jest przezro
czysta lub półprzezroczysta. Może być nakładana bezpośrednio 
na nośnik. Kompozycja ta występuje na ogół w postaci rurek, 
ołówków lub pałeczek i może tworzyć stałe produkty do pielęg
nacji i/lub traktowania skóry, owłosionej skóry głowy, włosów 
lub błon śluzowych, do makijażu skóry i/lub włókien keratyno
wych, takich jak rzęsy i włosy oraz do modelowania i/lub kształ
towania włókien keratynowych, w szczególności włosów. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 331082 (22) 97 06 25 6(51) A61K 7/06 
(31) 96 60021629 (32) 96 07 12 (33) US 
(86) 97 06 25 PCT/US97/11033 
(87) 980122 WO98/02134 PCT Gazette nr 03/98 
(71) JOHNSON & JOHNSON CONSUMER 

COMPANIES INC., Skillman, US 
(72) Seiberg Miri, IL; Shapiro Stanley S., US; 

Cauwenbergh Gerard F.M.J., BE; 
Wisniewski Stephen J., US 

(54) Sposoby zmiany wzrostu włosów 
i pigmentacji włosów drogą apoptozy 
w brodawkach mieszkowych 
i kompozycje dla nich 

(57) W wynalazku wykorzystuje się proteazy, korzystnie se-
rynowe i ich zdolność do indukowania zaprogramowanego 
obumierania komórek i apoptozy w brodawkach mieszkowych, 
celem wpływania na zmiany wzrostu włosów i pigmentacji wło
sów u ssaków. Opisuje się także kompozycje, które zawierają 
środek z częścią podobną do części cząsteczki trypsyny, dzięki 
czemu środek może indukować zaprogramowane obumieranie 
komórek i apoptozę w taki sam sposób jak trypsyna. 

(49 zastrzeżeń) 

A1(21) 330273 (22) 981214 6(51) A61K 7/48 
A61K 31/375 

(31) 97 9715860 (32) 971215 (33) FR 
(7n L'OREA1, Paryż, FR 
(72) Jacquier Isabelle 
(54) Kompozycja kosmetyczna i/lub 

dermatologiczna w postaci proszku na 
osnowie kwasu askorbinowego 

(57) WynA1azek dotyczy kompozycji kosmetycznej i/lub 
dermatologicznej, występującej w postaci proszku i zawierają
cej sproszkowany kwas askorbinowy, skrobię i co najmniej 
jeden anionowy środek powierzchniowo czynny. Korzystnie 
kompozycja zawiera ponadto polimer rozpuszczA1ny w wodzie. 
Otrzymany proszek ma dobre właściwości pieniące, gdy jest 
zwilżony i jest użyteczny, zwłaszcza do oczyszczania i/lub tra
ktowania skóry. W sposób zA1ecany kompozycja jest zawarta w 
gąbce, którą się zwilża i nakłada kompozycję bezpośrednio na 
skórę. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 330958 (22)97 0619 6(51) A61K 9/16 
(31) 96 96201829 (32) 96 07 03 (33) EP 

96 770421 9612 20 US 
(86) 97 0619 PCT/EP97/03250 
(87) 980115 WO98/01114 PCT Gazette nr 02/98 
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(71) YAMANOUCHI EUROPE B.V., 
Leiderdorp, NL 

(72) Dijkgraaf Bernardus Leonardus Johannes, 
Mühlenbruch Aart 

(54) Granulat do wytwarzania ulegających 
szybkiej dezyntegracji i szybkiemu 
rozpuszczaniu kompozycji zawierających 
dużą ilość leku 

(57) Granulat zawierający aktywny składnik, o rozpuszczA1
ności w wodzie 1: > 10, w mieszaninie z dyspergującą w 
wodzie celulozą będącą mikrokrystA1iczną celulozą i solą so
dową karboksymetylocelulozy, znamienny tym, że dyspergują
ca w wodzie celuloza występuje w ilości < 15% wagowych, przy 
czym procenty podano w przeliczeniu na masę aktywnego 
składnika. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 331075 (22) 97 07 08 6(51) A61K 31/36 
(31) 96 60021285 (32) 96 07 08 (33) US 
(86) 97 07 08 PCT/US97/11564 
(87) 98 0115 WO98/01132 PCT Gazette nr 02/98 
(71) CENTRE INTERNATIONA1 DE 

RECHERCHES DERMATOLOGIQUES 
GA1DERMA, VA1bonne, FR 

(72) Pfahl Magnus, Lu Xian-Ping, Rideout 
Darryl, Zhang Hongyue 

(54) Pochodne adamantylowe wywołujące 
apoptozę oraz ich zastosowanie jako 
środków przeciwrakowych 

(57) WynA1azek dotyczy związków retinoidowych o ogólnym 
wzorze (I), zawierających grupę adamantylową lub pochodną 
grupy adamantylowej, wywołujących apoptozę komórek rako
wych. Takie pochodne adamantyloretinoidowe są przydatne w 
leczeniu wielu raków i guzów litych, zwłaszcza raka prostaty, 
raka skóry, raków trzustki, raka okrężnicy, czerniaka, raka jajni
ków, raka wątroby, drobnokomórkowego raka płuc, niedrobno-
komórkowego raka płuc, raka szyjki macicy, raka mózgu, raka 
pęcherza, raka piersi, nerwiaka niedojrzałego/glejaka i białacz
ki. WynA1azek dotyczy także m.in. nowych związków, zawierają
cych grupę adamantylową lub pochodną grupy adamantylowej, 
przydatnych jako substancje czynne w leczeniu lub zapobiega
niu zaburzeniom rogowacenia i innych zaburzeniom dermatolo
gicznym, a także innym chorobom. 

(94 zastrzeżenia) 

A1(21) 330961 (22)97 06 05 6(51) A61K 31/42 
(31) 96 60020512 (32) 96 07 01 (33) US 
(86) 9706 05 PCT/IB97/00643 
(87) 980108 WO98/00136 PCT Gazette nr 01/98 
(71) PFIZER INC., Nowy Jork, US 
(72) Carson James William, Chapin Frederic 

William, Fahrenholz Charles Hollett 
(54) Mieszanka wirginiamycyny 
(57) Mieszanka zawiera: a) wirginiamycynę; b) farmaceu

tycznie dopuszczA1ny i zasadniczo bezwodny środek powie
rzchniowo czynny obejmujący laurylosiarczan sodu; c) far
maceutycznie dopuszczA1ny środek buforujący w ilości 
wystarczającej do uzyskania pH od około 3,0 do około 7,0 po 
dodaniu tej mieszanki do wody; d) od około 0,5 do około 10,0% 
wag. koloidA1nego ditlenku krzemu, przy czym procentowy 
stosunek wagowy składnika (b) do składnika (a) wynosi co 
najmniej około 1,5 : 1 . Mieszanka jest przeznaczona do doda
wania do wody z wytworzeniem trwałej zawiesiny wirginiamycy
ny, którą można następnie nanosić np. na ziarno paszowe. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 331098 (22) 97 0613 6(51) A61K 31/55 
(31) 96 96107042 (32) 96 07 10 (33) CN 
(86) 970613 PCT/CN97/00060 
(87) 980115 WO98/01137 PCT Gazette nr 02/98 
(71 ) Lin Tonghe, Taipei, TW 
(72) Lin Tonghe, Chen Ingjun 
(54) Kompozycje obniżające ciśnienie w gałce 

ocznej 
(57) WynA1azek obejmuje nowy środek przeciw jaskrze za

wierający klozapinę lub sulpirydynę i nośnik farmaceutyczny. 
Połączono wyżej wymienione substancje w roztworze do wkra-
plania do oczu, który jest zdolny zmniejszyć ciśnienie wewnątrz 
oka (IOP) u zwierząt. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 330972 (22)980124 6(51) A61K 31/365 
(31) 97 60037384 (32) 97 02 05 (33) US 

98 3137 98 0106 US 
(86) 980124 PCT/EP98/00395 
(87) 980813 WO98/34607 PCT Gazette nr 32/98 
(71) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bazylea, 

CH 
(72) Shah Navnit Hargovindas, US; Zeller Max, 

CH 
(54) Kompozycje zawierające tetrahydrolipstatynę 
(57) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca tetrahydro

lipstatynę jako aktywny składnik stabilizator i farmaceutycznie 
dopuszczA1ne rozczynniki, charakteryzuje się tym, że obejmuje 
wiele cząstek o średnicy 0,25 do 2 mm z tym, że gdy cząstki 
występują w postaci pastylki, każda pastylka zawiera mikrokry
stA1iczną celulozę. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 331049 (22)97 0701 6(51) A61K 31/425 
(31) 96 60021571 (32) 96 07 11 (33) US 
(86) 970701 PCT/US97/11586 
(87) 980122 WO98/02160 PCT Gazette nr 03/98 
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(71) WARNER-LAMBERT COMPANY, 
Morris Plains, US 

(72) Carrol Richard Thomas, Dyer Richard 
Dennis, Robichaud Lillian Jane, Shivers 
Brenda De Rae 

(54) Sposób leczenia i zapobiegania zaburzeniom 
neurodegeneracyjnym przez podawanie 
tiazolidynonu 

(57) Choroby neurodegeneracyjne takie jak choroba A1zhei
mera, udar, stwardnienie rozsiane A1bo uraz głowy leczy się i 
zapobiega się in za pomocą 5-[[3,5-bis(1,1-dimetyloetylo) -4-hy-
droksyfenylo]metyleno] -2-imino-4-tiazolidynonu A1bo jego far
maceutycznie dopuszczA1nej soli. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 331148 (22) 97 0714 6(51) A61K 31/425 
(31)96 9614751 (32)960712 (33) GB 

96 9614740 96 0712 GB 
96 9616412 96 08 05 GB 
96 9616409 960805 GB 
96 9616407 9608 05 GB 

(86) 97 0714 PCT/GB97/01928 
(87) 98 0122 WO98/02159 PCT Gazette nr 03/98 
(71) SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, 

GB 
(72) Poste George Henry, Smith Stephen A1istair 
(54) Nowy sposób leczenia leptynooporności 
(57) Sposób leczenia i/lub zapobiegania leptynooporności 

i/lub stanom chorobowym związanym z leptynoopomością i/lub 
ich komplikacjom, u ludzi i ssaków, polega na wewnętrznym 
stosowaniu, użytego w ilości skutecznej, nietoksycznej i farma
ceutycznie dozwolonej, związku stanowiącego środek uwrażli
wiający na leptynę lub jego farmaceutycznie dozwolonej po
chodnej. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 331146 (22) 97 0714 6(51) A61K 35/74 
(31)96 19630230 (32)96 07 26 (33) DE 
(86) 97 0714 PCT/EP97/03747 
(87) 9802 05 WO98/04275 PCT Gazette nr 05/98 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE 
(72) Block Wolfgang, Heinen Ernst, Schmeer 

Norbert, Pulverer Gerhard 
(54) Wytwarzanie środków 

immunostymulujących opartych na 
Propionibacteria 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania środ
ka immunostymulującego opartego na Propionibacteria, zna
mienny tym, że bakterie namnaża się w warunkach beztleno
wych w ciekłej hodowli i po zakończeniu procesu fermentacji 
inaktywuje się je w znany sposób, a uzyskaną masę komórek 
oddziela się, przemywa, filtruje i suszy. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 323879 (22) 9712 17 6(51) A61K 35/78 
(71) Akademia Medyczna 

im.K.Marcinkowskiego, Poznań 
(72) Błoszyk Elżbieta; Drożdż Bohdan; 

Assenov Ivan, BG; Wichłacz Monika 

(54) Sposób wytwarzania partenolidu 
(57) Sposób pozwA1a na wytwarzanie partenolidu z rośliny 

Inula verbascifolia (Willd). Hausskn. ssp. aschersoniana (Jan
ka). Wysuszony i rozdrobniony surowiec ekstrahuje się parami 
wrzącego chlorku metylenu, osusza się bezwodnym siarcza
nem sodu, sączy i zagęszcza. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 331007 (22)97 07 02 6(51) A61K 39/295 
(31)96 672530 (32)9607 02 (33) US 
(86) 97 07 02 PCT/CA97/00472 
(87) 980108 WO98/00167 PCT Gazette nr 01/98 
(71) CONNAUGHT LABORATORIES 

LIMITED, North York, CA 
(72) Fahim Raafat E.F., Tan Larry U.L., 

Barreto Luis, Thipphawong John, 
Jackson Gail E.D. 

(54) MultiwA1entne szczepionki DTP-polio 
(57) Ujawniono wieloskładnikową kompozycję szczpionki 

zawierającą składniki bezkomórkowej szczepionki przeciw-
krztuścowej, toksoid błoniczy, toksoid tężcowy i inaktywowane-
go wirusa polio. Kompozycja może również zawierać koniugat 
polisacharydu otoczkowego Haemophilus influenzae typu b i 
toksoidu tężcowego lub toksoidu błonniczego, które można 
rekonstytuować ze stanu zliofilizowanego innymi składnikami 
szczepionki. W wyniku podawania wieloskładnikowej szcze
pionki nie zmniejsza się immunogenność któregokolwiek ze 
składników na skutek zakłócania przez inne składniki szcze
pionki. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 331104 (22) 97 07 03 6(51) A61K 39/395 
(31) 96 677730 (32) 96 07 08 (33) US 
(86) 97 07 03 PCT/US97/12925 
(87)980115 WO98/01145 PCT Gazette nr 02/97 
(71) THE TRUSTEES OF COLUMBIA 

UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW 
YORK, New York, US; BIOGEN, 
INCORPORATED, Cambridge, US 

(72) Yellin Michael J., Lederman Seth, 
Chess Leonard, Karpusas Mihail, 
Thomas David W. 

(54) Lecznicze zastosowanie technologii BAM 
(CD40L) do leczenia chorób dotyczących 
komórek mięśni gładkich 

(57) Ujawniono m.in. sposób zahamowania aktywacji przez 
ligand CD40 komórek mięśni gładkich niosących CD40 na po
wierzchni, znamienny tym, że obejmuje doprowadzenie do kon
taktu komórek z czynnikiem zdolnym do zahamowania oddzia
ływania pomiędzy ligandem CD40 i CD40 na komórkach, przy 
czym czynnik występuje w ilości skutecznej do zahamowania 
aktywacji komórek. 

(70 zastrzeżeń) 

A1(21) 323838 (22) 97 12 16 6(51) A61K 45/06 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Wojtan Anna, Czarnecki Wiktor 
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(54) Nowe mikrocząstki o działaniu 
przeciwzapA1nym i przeciwreumatycznym 
oraz sposób otrzymywania nowych 
mikrocząstek 

(57) Sposób otrzymywania nowych mikrocząstek o działaniu 
przeciwzapA1nym i przeciwreumatycznym polega na tym, że olej 
rycynowy w ilości 3,8 - 4,16 części wagowych ogrzewa się w 
mieszA1niku z płaszczem wodnym podgrzanym do temperatury 
90 - 92°C, po czym rozpuszcza się w nim kolejno: 0,38 - 0,42 
części wagowych octanu hydrokortyzonu, 3,42 - 3,74 części 
wagowych cholesterolu, 0,77 - 0,83 części wagowych kwasu 
sA1icylowego i 1,15 - 1,25 części wagowych fenylobutazonu. 
Następnie wkrapla się, ciągle mieszając, ciecz hydrofilną pod
grzaną do temperatury 90 - 92°C, którą otrzymuje się przez 
rozpuszczenie w 178 - 193 częściach wagowych wody 11,5 -
12,5 części wagowych mannitolu, 0,96 -1,04 części wagowych 
soli sodowej karboksymetylocelulozy i 0,96 -1,04 części wago
wych tenzydu-Rokanol L-9. Powstałą emulsję, ciągle mieszając, 
schładza się do temperatury pokojowej, zaś wodę z zawiesiny 
mikrocząstek odparowyje w temperaturze do 40°C, po czym 
preperat proszkuje się. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 330212 (22) 98 1210 6(51) A61L15/44 
(31) 97 342582 (32) 971212 (33) JP 

98 304498 9810 26 JP 
(71) Nitto Denko Corporation, Osaka, JP; 

Hokuriku Seiyaku Co., Ltd., Fukui, JP 
(72) Nakano Yoshihisa, Hori Mitsuhiko, 

Yamamoto Keiji, Otsuka Saburo 
(54) Preparat aplikowany poprzez absorpcję 

przezskórną 
(57) Preparat aplikowany poprzez absorpcję przezskórną 

zawiera nośnik i warstwę plastra umieszczoną na nim, zawiera
jącą tulobuterol w proporcji nie mniejszej niż 5% w stanie roz
puszczonym oraz spoiwo. Ujawniono m.in. przykładowe prepa
raty, które wykazały znakomity wzrost stężenia we krwi na etapie 
początkowym stosowania i w trakcie jego stosowania. Preparat 
według wynalazku utrzymuje aktywny składnik, tulobuterol, w 
wysokim stężeniu w warstwie plastra w stanie całkowitego roz
puszczenia. Dlatego też w miarę upływu czasu nie obserwuje 
się zmian we własnościach uwA1niania leku ani własnościach 
adhezyjnych, spowodowanych wytrącaniem kryształów leku. 
Preparat wynalazczy charakteryzuje się wyższą absorpcją prze
zskórną leku, szczególnie szybkością absorpcji przezskórnej na 

etapie początkowym podawania leku, wykazuje dłuższy czas 
trwania skuteczności, poprzez utrzymywanie skutecznego stę
żenia we krwi przez długi czas oraz w związku z mniejszymi 
zmianami w miarę upływu czasu własności adhezyjnych, takich 
jak adhezja do skóry. 

(8 zastrzeżeń) 

Al(21) 323758 (22) 97 12 11 6(51) A63H 33/00 
A63F9/00 

(75) Kopycki Andrzej, Wrocław; Kopycki Artur, 
Wrocław 

(54) Gra zręcznościowa 
(57) Gra zręcznościowa składa się z dwu części chwytnych 

(1) w kształcie otwartego koła i dwu ogniw łączących (3), osa
dzonych trwale na części chwytnej (1), połączonych luźno og
niwem łączącym, ruchomym (4) w kształcie deltoidu, a całość 
jest związana obręczą ruchomą (5). Gra wykonana jest ze sztyw
nego materiału, najkorzystniej z metalu. 

(6 zastrzeżeń) 

DZIAŁB 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 331170 (22)97 0708 6(51) B01D 17/06 
(31)96 1003591 (32)960715 (33) NL 
(86) 97 0708 PCT/NL97/00396 
(87)980122 WO98/02225 PCT Gazette nr (B/98 
(71) DSM N.V., Heerlen, NL 
(72) Simons Antonius Jacobus Franciscus, NL; 

Thijert Marcellinus Plechelmus Gerhardus, 
US 

(54) Elektrostatyczna koA1escencja 
(57) Sposób rozdzielania dyspersji posiadającej ciągłą fazę 

organiczną i rozproszoną fazę wodną z procesu produkcji 

kaprolaktanu, znamienny tym, że wobec dyspersji stosuje się 
elektrostatyczną koA1escencję w polu elektrycznym o poten
cjA1e co najmniej 500 woltów na centymetr i częstotliwości co 
najmniej 5 Hz, dzięki czemu powoduje się powstanie oddziel
nej warstwy wodnej. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 323961 (22)971219 6(51) B01D 21/18 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Potoczny Zbigniew, Grund Józef 
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(54) Napęd obwodowy do zagęszczacza 
promieniowego 

(57) Napęd obwodowy ma koło, które toczy się bezpośred
nio po bieżni wokół zagęszczacza promieniowego. Drugi koniec 
wału (8), z którym jest sprzężone napędzane po bieżni koło, jest 
osadzany w łożyskach (11), umieszczonych w korpusie. Korpus 
(12) jest sprzężony z cięgnem (18), na końcu którego jest 
zawieszony zgarniak zagęszczacza promieniowego. Napęd ob
wodowy jest wyposażony w drugie, tzw. stabilizujące koło, które 
również toczy się bezpośrednio po bieżni wokół zagęszczacza 
promieniowego. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 331093 (22)9707 09 6(51) B01D 46/24 
(31)96 678301 (32)96 0711 (33) US 
(86) 97 07 09 PCT/US97/12290 
(87) 98 0122 WO98/02232 PCT Gazette nr 03/98 
(71) DONA1DSON COMPANY, INC., 

Minneapolis, US 
(72) Nepsund Larry R., Abrahamson Kathleen 

A., Boeckermann Thomas A, Elfstrand 
James K. 

(54) Układ filtra zawierający wymieniA1ny 
element filtrujący z pierwszymi i drugimi 
mediami połączonymi ze sobą i sposób 

. obsługi układu filtra zawierającego 
wymieniA1ny element filtrujący z pierwszymi 
i drugimi mediami połączonymi ze sobą 

(57) Układ filtru zasadniczo obejmuje filtr powietrza (12) 
posiadający umieszczoną w górze strumienia przepływu powie
rzchnię (28) oraz umieszczony na niej filtr wstępny (4). Filtr 
wstępny, korzystnie zawiera przynajmniej dwie warstwy mediów 
(34, 35). W korzystnych układach, filtr wstępny zawiera dwie 
warstwy mediów przymocowanych do siebie przy pomocy po
łączenia zszywanego (37, 40). W przedstawionym konkretnym 
korzystnym przykładzie wykonania, filtr wstępny zawiera war
stwę umieszczoną w górze strumienia przepływu wykonaną z 
medium włóknistego (34) oraz umieszczoną w dole strumienia 

przepływu warstwę wykonaną z medium piankowego (35). Obie 
warstwy są zszyte ze sobą wzdłuż krawędzi brzegowych. Wyna
lazek skupia się także na wprowadzeniu filtru wstępnego, a 
także układu filtru powietrza, który zawiera obudowę obejmującą 
filtr powietrza wraz z filtrem wstępnym wykonanym według 
prezentowanego wynalazku umieszczonych funkcjonA1nie w jej 
wnętrzu. Wprowadzone zostają sposoby montażu i wykorzysta
nia filtru. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 330377 (22) 98 1217 6(51) B01D 53/02 
C01B 13/02 

(31) 97 9716066 (32) 9712 18 (33) FR 
(71) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME 

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

(72) Monereau Christian, Rouge Dominique, 
Montfort Christophe, CA1viac Jean-Claude, 
Derive NathA1ie 

(54) Sposób obróbki mieszaniny gazów za 
pomocą adsorpcji przy zmiennym ciśnieniu 

(57) Sposób obróbki mieszaniny gazów za pomocą adsor
pcji przy zmiennym ciśnieniu z użyciem przynajmniej jednego 
adsorbera (1 A, 1B) polega na tym, że w przypadkuzmniejsze-
nia wydajności produkcji wysokie ciśnienie PM cyklu zostaje 
zmniejszone oraz ulega zmniejszeniu stosunek tego ciśnienia 
do niskiego ciśnienia Pm cyklu, szczególnie przez zmiany czasu 
trwania etapów sprężania i rozprężania. 

WynA1azek znajduje zastosowanie przy wytwarzaniu tle
nu przy zmiennych wydajnościach. 

(12 zastrzeżeń) 
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A1(21) 331017 (22)97 0701 6(51) B01D 53/047 
(31) 96 19627422 (32)9607 08 (33) DE 
(86) 97 07 01 PCT/EP97/03434 
(87) 98 0115 WO98/01215 PCT Gazette nr 02/98 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, 

Leverkusen, DE; SGI-PROZESSTECHNIK 
GMBH, A1tenstadt, DE 

(72) Reiss Gerhard, Amlinger Heinrich 
(54) Sposób adsorpcyjnego rozdzielania powietrza 
(57) WynA1azek dotyczy ulepszonego oddzielania tlenu lub 

azotu z powietrza typu VSA (Vakuum-Swing-Adsorption), tzn. 
próznia-swing-adsorpcja, względnie typu PVSA (Druck-Vaku
um-Swing-Adsorption, tzn. ciśnienie-próżnia-swing-adsorpcja), 
przy zastosowaniu zoptymA1izowanego układu pompowego do 
desorpcji adsorbowanego składnika powietrza. Układ ten skła
da się z dmuchawy promieniowej i pompy próżniowej pracują
cej na zasadzie wyporowej, zwłaszcza dmuchawy rotacyjnej z 
obrotowymi tłokami. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 331040 (22) 98 05 22 6(51) B01D 53/64 
B01D 53/50 

(31) 97 9701947 (32) 97 05 26 (33) SE 
(86) 9805 22 PCT/SE98/00960 
(87) 981203 WO98/53900 PCT Gazette nr 48/98 
(71) BOLIDEN CONTECH AB, Stockholm, SE 
(72) A1lgulin Torkel 
(54) Sposób i urządzenie 

do usuwania rtęci z gazów 
(57) Sposób usuwania rtęci z gazów, zawierających również 

dwutlenek siarki, polega na oczyszczaniu gazu w wieży absor
pcyjnej za pomocą cieczy czyszczącej cyrkulującej w obiegu 
zamkniętym i zawierającej od 0,01 do 300 mmol/l jonów rtęci (i), 
oraz dwukrotnie więcej jonów chloru, w której rtęć podstawowa 
z oczyszczanego gazu jest utleniana tworząc kA1omel w fazie 
stałej. 

Część fazy stałej kA1omelu przekazuje się do jednostki 
reakcyjnej i utlenia do chlorku rtęciowego (II), przy czym chlor 
do procesu utleniania i ciecz do odbioru utworzonych w tym 
procesie jonów rtęci (II) przepuszcza się ku górze przez strefę 
reakcyjną w dolnej części jednostki reakcyjnej, w której to całej 
objętości strefy utrzymuje się kA1omei. Ilość dostarczanego do 
jednostki reakcyjnej chloru dostosowuje się do ilości podlega
jącej jej całkowitemu zużyciu podczas przejścia przez strefę 
reakcyjną. Ciecz zawierającą utworzone jony rtęci (II) miesza się 
z cieczą czyszczącą znajdującą się ponad strefą reakcyjną, a 
następnie tę połączoną ciecz ze zwiększoną zawartością jonów 
rtęci (II) wprowadza się przez obieg zamknięty do wieży absor
pcyjnej jako kompensację dla jonów rtęci (II) zużywanych do 
procesu utleniania rtęci podstawowej. 

Urządzenie do reA1izacji sposobu usuwania rtęci z ga
zów jest zaopatrzone w wieżę absorpcyjną (11) i w jednostkę 
reakcyjną (26) mającą mniejsze wymiary w przekroju poprze
cznym niż wieża (11). Jednostka reakcyjna (26) jest połączona 
z dolną częścią wieży (11) za pomocą przewodów i innych 
środków utrzymującymi w obiegu zamkniętym ciecz czyszczącą 
wychodzącą z wylotu (41) znajdującego się dolnej części wieży 
(11) i wchodzącą do wlotu (40) znajdującego się w górnej części 
tej wieży (11). Dolna część (42) wieży absorpcyjnej (11) jest 
stożkowa w przekroju podłużnym i przystosowana do połącze
nia z jednostką reakcyjną (26). 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 330658 (22) 98 12 30 6(51) B01F17/00 
(71) Instytut Technologii Nafty im. Prof. 

Stanisława Piłata, Kraków 
(72) Bednarski A1fred, Syrek HA1ina, 

Dettloff Ryszard, Kapelak Jacek, 
Ptak Stefan, Kędra Bogusław, 
Szufnara Ryszard, Witek Stefan, 
Wtkoś Arkadiusz, Tokarska Stanisława, 
Jagodziński Zdzisław, Jagodziński Janusz 

(54) Koncentrat emulgujący i sposób 
wytwarzania koncentratu emulgującego 

(57) Koncentrat emulgujący do wytwarzania emulsji wosko
wych zawiera 70-80% m/m parafiny surowej lub rafinowanej o 
temperaturze krzepnięcia w zakresie 45-65°C względnie gaczu 
parafinowego o zaolejeniu nie wyższym niż 5% m/m, 8-12% m/m 
stearyny o liczbie kwasowej 190-205 mg KOH/g, 7-15% m/m 
emulgatorów kationowych i anionowych, 1,5-4% m/m czterobo-
ranu sodu oraz 0,2-0,4% m/m czynnika przeciwpiennego, tj. 
produktu oksyetylenowania i oksypropylenowania glikolu pro-
pylenowego lub A1koholu tłuszczowego C16-22. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 331174 (22) 910714 6(51) B01J 13/00 
(31) 96 60021796 (32) 96 07 15 (33) US 

97 785473 97 0117 US 
(86) 970714 PCT/US97/12156 
(87) 98 0122 WO98/02240 PCT Gazette nr 03/98 
(71) UNIVERSA1 PRESERVATION 

TECHNOLOGIES, INC., 
Rochester, US 

(72) Bronshtein Victor 
(54) Konserwowanie metodą tworzenia piany 
(57) Sposób konserwacji do przechowywania materiałów 

biologicznie aktywnych metodą suszenia znamienny tym, że 
obejmuje etapy: a) poddania roztworu, dyspersji lub zawiesiny 
co najmniej jednego środka biologicznie aktywnego działaniu 
zmniejszonego ciśnienia; i b) suszenia roztworu, dyspersji lub 
zawiesiny podczas stosowania zmniejszonego ciśnienia, przy 
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czym połączone działanie etapów działania zmniejszonego ciś
nienia i suszenia daje stabilną pianę zawierającą środek biolo
gicznie aktywny. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 330213 (22) 981210 6(51) B01J 23/58 
B01J 37/02 
C07C 53/08 

(31) 97 19754992 (32) 97 1211 (33) DE 
(71) Celanese GmbH, Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Herzog Gernhard 
(54) KatA1izator, sposób wytwarzania 

katA1izatora i sposób wytwarzania octanu 
winylu z zastosowaniem katA1izatora 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kata
lizatora do produkcji octanu winylu w fazie gazowej z etylenu, 
kwasu octowego i tlenu lub gazów zawierających tlen, zawie
rającego pA1lad i/lub jego związki, złoto i/lub jego związki, jak 
również związki metA1i A1kA1icznych osadzone na porowatym 
nośniku, uformowanym w postaci ziaren, przy czym katA1izator 
wytworzony jest w procesie obejmującym: a) impregnowanie 
nośnika rozpuszczA1nymi związkami pA1ladu i złota, b) przepro
wadzenie rozpuszczA1nych związków pA1ladu i złota na nośniku 
w nierozpuszczA1ne związki pA1ladu i złota przez dodatek A1ka
licznie reagującego roztworu, c) redukcję nierozpuszczA1nych 
związków pA1ladu i złota na nośniku środkiem redukującym w 
fazie ciekłej lub gazowej, d) impregnację nośnika co najmniej 
jednym rozpuszczA1nym związkiem metA1u A1kA1icznego i e) 
suszenie nośnika w temperaturze najwyżej 150°C. 

Sposób jest znamienny tym, że katA1izator poddaje się 
napromieniowaniu mikrofA1ami przed, podczas lub po jednym 
z etapów a-e procesu. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 330957 (22) 97 0617 6(51) B01J 23/72 
B01J 21/04 

(31)96 19626587 (32)960702 (33) DE 
(86) 970617 PCT/EP97/03135 
(87) 98 0108 WO98/00233 PCT Gazette nr 01/98 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Heineke Daniel, Meissner Ruprecht, 

Hesse Michael, Märkl Robert 
(54) KatA1izator do odwodorniania 

cykloheksanolu, sposób wytwarzania 
katA1izatora i zastosowanie katA1izatora 

(57) KatA1izator składa się z a-tlenku glinu jako materiału 
nośnika i miedzi jako składnika aktywnego, przy czym powierz
chnia BET (mierzona według DIN 66131) tlenku glinu jest nie 
mniejsza niż 30 m2/g. 

Przedmiotem zgłoszenia jest też sposób wytwarzania 
katA1izatora jak również jego zastosowanie przy odwodornieniu 
cykloheksanolu do cykloheksanonu i zastosowanie a-tlenku 
glinu do wytwarzania katA1izatora. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 323876 (22) 97 1217 6(51) B01J 32/00 
(71) Polska Akademia Nauk - Instytut Inżynierii 

Chemicznej, Gliwice 
(72) Krajewski WA1demar, Lachowski Andrzej, 

Dubis Antoni, Kołodziej Andrzej, 
Kleszcz Tadeusz 

(54) Nośnik katA1izatora 
(57) Nośnik składa się z tworzącego konstrukcję osiowo-sy-

metryczną, usytuowanego w osi nośnika, rdzenia (1), korzystnie 
w kształcie wA1ca lub kropli, z którym połączone są blaszki (2), 
usytuowane w płaszczyznach równoległych do osi nośnika i 
rozchodzące się promieniowo. 

Korzystnie blaszki (2) zawierają w płaszczyznach pro
stopadłych do osi nośnika, rozmieszczone na przemian, korzy
stnie płaskie elementy, zwłaszcza w kształcie odpowiednio pier
ścienia (3) i tarczy (4). Nośnik, wykonany ze stA1i stopowej, 
korzystnie żaroodpornej, pokryty warstwą katA1izatora i umiesz
czony jeden na drugim w rurze reaktora, tworzy wypełnienie o 
strukturze uporządkowanej, charakteryzujące się dużą jedno
stkową powierzchnią kontaktu, niewysokimi oporami przepły
wu, a dzięki osiowej symetrii i cyklicznemu kierowaniu miesza
niny reakcyjnej promieniowo w kierunku ścianek rury reaktora, 
niwelujące możliwości przegrzania, a zatem dezaktywacji kata
lizatora i spadku jego selektywności. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 323877 (22) 97 12 17 6(51) B01J 32/00 
(71) Polska Akademia Nauk - Instytut Inżynierii 

Chemicznej, Gliwice 
(72) Krajewski WA1demar, Lachowski Andrzej, 

Dubis Antoni, Kołodziej Andrzej, Kleszcz 
Tadeusz 

(54) Nośnik katA1izatora 
(57) Nośnik składa się z tworzących konstrukcję osiowo-sy-

metryczną, usytuowanych w płaszczyznach równoległych do 
osi nośnika, korzystnie prostokątnych blaszek (1), rozchodzą
cych się promieniowo i korzystnie wzajemnie połączonych. 

Korzystnie blaszki (1) zawierają w płaszczyznach pro
stopadłych do osi nośnika korzystnie płaskie elementy, zwłasz
cza w kształcie tarczy (2) i pierścienia (3) lub są na przemian 
parami, w płaszczyznach prostopadłych do osi nośnika, zmo-
stkowane, zwłaszcza płaskimi powierzchniami. 

Nośnik, wykonany ze stA1i stopowej, pokryty warstwą 
katA1izatora i umieszczony jeden na drugim w rurze reaktora, 
tworzy wypełnienie o strukturze uporządkowanej, charakteryzu
je się dużą jednostkową powierzchnią kontaktu, niewysokimi 
oporami przepływu, a dzięki osiowej symetrii i cyklicznemu 
kierowaniu mieszaniny reakcyjnej promieniowo w kierunku ścia
nek reaktora, niwelujące możliwości przegrzania, a zatem dez
aktywacji katA1izatora i spadku jego selektywności. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 331169 (22)97 0710 6(51) B01J 38/48 
(31) 96 19628212 (32) 96 07 12 (33) DE 
(86) 970710 PCT/EP97/03650 
(87) 98 0122 WO98/02248 PCT Gazette nr 03/98 
(71) ENERGIE-VERSORGUNG SCHWABEN 

AG, Stuttgart, DE 
(72) Schneider Gunter, Benz Jochen, Buck Peter 
(54) Sposób oczyszczania i/lub regeneracji 

całkowicie lub częściowo zdezaktywowanych 
katA1izatorów, przeznaczonych do 
odazotowania gazów spA1inowych 

(57) Sposób oczyszczania i/lub regeneracji całkowicie lub 
częściowo zdeaktywowanych katA1izatorów przeznaczonych do 
odazotowania gazów spA1inowych, które poddaje się działaniu 
cieczy płuczącej, względnie regenerującej, charakteryzuje się 
tym, że cieczą płuczącą lub regenerującą jest woda całkowicie 
lub częściowo odsolona. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 323756 (22) 97 12 11 6(51) B01J 49/00 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Gryta Marek, Tomaszewska Maria, 

Morawski Antoni WA1demar 
(54) Sposób oczyszczania wodnych roztworów po 

regeneracji wymieniaczy jonowych i układ do 
oczyszczania wodnych roztworów po 
regeneracji wymieniaczy jonowych 

(57) Sposób polega na tym, że z roztworów poregeneracyj-
nych odparowuje się wodę przez pory hydrofobowej, niezwilżo-
nej membrany, po czym odparowującą wodę kondensuje się i 
zbiera po drugiej stronie membrany. Roztwór poregeneracyjny 
przed membraną stopniowo zatęża się, aż do stężenia nasyce
nia rozpuszczonych w nim składników i dA1sze zatężanie wytrą
ca osady tych składników. 

Układ polega na tym, że składa się ze zbiornika reten
cyjnego (1), połączonego z obiegiem zamkniętym, utworzonym 
z wymiennika ciepła (2), połączonego z wejściem do sekcji 
membranowej (3), której wylot połączony jest ze zbiornikiem 
solanki (4), połączonym z wymiennikiem ciepła (2). 

Natomiast drugie wyjście sekcji membranowej (3) połą
czone jest ze zbiornikiem kondensatu (5) i tworzy obieg za
mknięty poprzez wymiennik ciepła (6) z drugim wejściem do 
sekcji membranowej (3). 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 323579 (22)9712 08 6(51) B04C 5/081 
(71) CentrA1ny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki InstA1acyjnej INSTA1, Warszawa 
(72) Basaj Andrzej, Basaj Igor, 

Grochowski Tadeusz 
(54) Wirówka osiowa 
(57) Wirówka osiowa zawiera wewnętrzną tuleję (6) bębna 

(2), oddA1oną od wału. W końcowej części bębna, pomiędzy 
tuleją zewnętrzną (5) i wewnętrzną (6), są zabudowane obwo
dowe pierścienie (8), przy czym bęben (2) ma wzdłużne prze
grody międzytulejowe (4), które w części wlotowej są prof iłowo 
zakrzywione w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu bębna. 
Obudowa (3), osłaniająca końcową część bębna (2), ma kanały 
obwodowe (12), przystosowane do przestrzeni międzypierście-
niowych końcówki bębna i zakończone króćcami. Wirówka za
wiera kanałowe połączenie (13) końcowej przestrzeni, zawartej 
między tuleją zewnętrzną (5), a obudową (3) z króćcem wloto
wym (9), a na obudowie (3), w części osłaniającej bęben (2), jest 
rowek (14), spirA1nie otaczający bęben w kierunku 
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zgodnym z osiowym przepływem płynu od króćca (15), usytuo
wanego na obudowie (3), do króćca na kanałowym połączeniu 
(13). Tuleja wewnętrzna (6) i zewnętrzna (5) bębna (2) oraz 
obudowa (3), w części osłaniającej bęben (2), ma kształt wA1ca 
iub stożka lub na wybranych odcinkach ma kształt waica, a na 
pozostałych odcinkach kształt stożka. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 331088 (22) 97 07 09 6(51) B05C 5/02 
A24D 1/02 

(31) 96 678529 (32)96 07 09 (33) US 
(86) 97 07 09 PCT/US97/11363 
(87) 980115 WO98/01233 PCT Gazette nr 02/98 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS ING, 

Richmond, US 
(72) Gautam Navin, Lanzillotti Harry V., Murray 

Tyrone W., Phan D.Anh, Butt Jon R.Sr., 
Clark H. Edmund, Dougherty Thomas E., 
Fillio Thomas L., Hampl Vladimir Jr., 
Ursery Philip L., Cutright Edwin L., 
Edwards RonA1d L. 

(54) Sposób i urządzenie do nakładania 
materiału na arkusz 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie do 
nakładania materiału na arkusz, który jest pokryty pasmami 
dodawanego materiału. Urządzenie zawiera: pierwszy układ, 
który tworzy płat arkusza bazowego z pierwszej zawiesiny i 
przesuwa ten utworzony płat wzdłuż pierwszego toru; drugi 
układ do przygotowywania drugiej zawiesiny; apiikator pracują
cy w taki sposób, by powtarzA1nie nakładać drugą zawiesinę na 
płat arkusza bazowego, przy czym wspomniany apiikator z 
ruchomymi otworami zawiera: komorę stanowiącą zbiornik dru
giej zawiesiny, umieszczoną w poprzek pierwszego toru; bez-
końcowy pas posiadający otwór, ten bezkońcowy pas jest przyj
mowany w komorze; układ napędowy bezkońcowego pasa 
zapewniający ciągły ruch otworu wzdłuż bezkońcowego toru, 
powtarzA1nie przez komorę, przy czym otwór, gdy jest połączo
ny ze zbiornikiem, odprowadza drugą zawiesinę ze zbiornika; 
układ dystrybucji przepływu do wprowadzania drugiej zawiesiny 
do komory w pozycjach umieszczonych w pewnych odstępach 
wzdłuż komory; układ monitorowania przepływu do odczytu 
ciśnienia cieczy w położeniach rozstawionych wzdłuż komory; 
sterownik, który jest tak zaprojektowany, by wyznaczał, który z 
zasilających otworów przelotowych jest roboczo połączony z 
obszarem o największych wahaniach ciśnienia. Wspomniany 
sterownik wybiórczo reguluje wyjście z systemu dystrybucji 
przepływu przy wyznaczonej pozycji zasilania, tak by przeciw
działać tym największym wahaniom ciśnienia, ponadto sterownik 
reguluje wyjście z pozostałych pozycji zasilania, tak by wziąć 
pod uwagę regulację wykonywaną w wybranej pozycji zasilania. 

(51 zastrzeżeń) 

A1(21) 323609 (22)971208 6(51) B09B 3/00 
(75) Dudyński Marek, Nadma Jaworówka 
(54) Sposób i urządzenie do utylizacji odpadów 

polakierniczych 
(57) Sposób utylizacji odpadów polakierniczych polega na 

tym, że odpady w stanie płynnym i/lub półpłynnym i/lub stałym 
poddaje się termicznej obróbce poprzez wprowadzanie ich na 
stałe podłoże, korzystnie przesuwne złoże piaskowe, o tempe
raturze do 400°C i prażeniu w czasie przesuwania się tego złoża. 
Złoże paskowe jest usuwane z układu z wyprażonymi pozosta
łościami odpadów polakierniczych, przy zachowaniu stałej pro
porcji piasku i części stałych odpadów. 

Czynnikiem grzewczym w układzie transportującym 
ciepło do złoża jest azot w obiegu zamkniętym o wydajności 
360m3/h. Część azotu podgrzewaną do temperatury 500°C sto
suje się do podgrzania złoża, pozostałą nie ogrzaną część 
wykorzystuje się do chłodzenia złoża opuszczającego komorę 
reakcyjną (1). Powstała w procesie prażenia mieszanina par 
rozpuszczA1ników z azotem z komory reakcyjnej (1) przechodzi 
do wymiennika ciepła (10), gdzie schładzana jest przeciwprądo-
wo i skraplana w skraplaczu. 

Urządzenie do utylizacji odpadów polakierniczych po
siada komorę reakcyjną (1) w postaci prostopadłościanu, za
kończoną u dołu lejem zsypowym. Komora reakcyjna (1) jest 
połączona z układem (2) podającym odpady i zespołem (3) 
usuwania produktów procesu termicznego oraz układem (4) 
zamkniętego obiegu czynnika roboczego. Wewnątrz komory 
reakcyjnej (1) znajduje się przesuwne złoże piaskowe ogrzewa
ne do temperatury od 360°C do 400CC. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 323649 (22)971209 6(51) B09B 3/00 
(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, 

Kozak Zdzisław, Gierżatowicz Ryszard, 
Fuszara Edward, MA1icki Stefan 

(54) Sposób utylizacji odpadów szpitA1nych 
(57) Sposób utylizacji odpadów szpitA1nych, polegający na 

ich spA1aniu w specjA1nych piecach, polega natym, że utylizację 
przeprowadza się w dwóch etapach, wstępnym wypA1aniu w 
temperaturze 1300°C, w wyniku którego pozostaje ok. 50% 
objętości początkowej odpadów, a następnie tak przygotowane 
odpady, zawierające koksik, miele się z węglem i/lub miesza z 
miałem węglowym, a następnie podaje się do pieca do wypA1a
nia klinkieru w pakietach od 5 do 10 kg z częstotliwością 1 do 3 
pakietów na minutę. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 323955 (22) 97 12 18 6(51) B09B 3/00 
(75) Wiśniewski Władysław, Gdynia; Piotrowski 

Jan, Gdynia 
(54) Konwekcyjny utylizator odpadów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest konwekcyjny utylizator od

padów, przeznaczony zwłaszcza do utylizacji niebezpiecznych 
odpadów szpitA1nych. 

Konwekcyjny utylizator odpadów charakteryzuje się 
tym, że komora pirolityczna posiada ruchomo zamocowane, 
termiczne osłony izolacyjne (7, 8) oraz grzałki elektryczne w 
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postaci płyt grzejnych (5), a nad jedną z tych płyt zamocowany 
jest przegrzewacz gazu (6). Komora pirolityczna jest połączona 
z pA1nikiem (3) za pomocą rury, uszczelnionej dławicą obrotową (12). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 331180 (22) 97 06 26 6(51) B22D 11/10 
C25D 3/46 

(31)96 9608658 (32)96 0711 (33) FR 
(86) 97 06 26 PCT/FR97/01139 
(87) 98 0122 WO98/02263 PCT Gazette nr 03/98 
(71) USINOR, Puteaux, FR; THYSSEN STAHL 

AKTIENGESELLSCHAFT, Duisburg, DE 
(72) Damasse Jean-Michel, FR; Catonne 

Jean-Claude, FR; A1lely Christian, FR; 
Stebner Guido, DE 

(54) Element wlewnicy do odlewania ciągłego 
metA1i, zawierającej chłodzoną ściankę z 
miedzi lub ze stopu miedzi zawierającą 
powłokę metA1ową na swojej powierzchni 
zewnętrznej, i sposób jej powlekania 

(57) Przedmiotem wynalazku jest element wlewnicy do cią
głego odlewania metA1i, zawierającej chłodzoną ściankę z mie
dzi lub ze stopu miedzi przeznaczoną do zetknięcia z ciekłym 
metA1em i zawierającą powłokę metA1ową na swojej powierzchni 
zewnętrznej, który charakteryzuje się tym, że wymieniona po
włoka utworzona jest przez warstwę srebra. W korzystnym za
stosowaniu wynalazku, ścianka jest dzwonem cylindra maszyny 
do odlewania ciągłego cienkich taśm metA1owych pomiędzy 
dwoma cylindrami lub na pojedynczym cylindrze. Przedmiotem 
wynalazku jest również sposób powlekania warstwą metA1ową 
powierzchni zewnętrznej chłodzonej ścianki z miedzi lub ze 
stopu miedzi elementu wlewnicy do odlewania ciągłego metA1i, 
który charakteryzuje sie tym, że powlekanie przeprowadza się 
przez nałożenie warstwy srebra na tę powierzchnię, korzystnie 
elektrolitycznie. Korzystnie, odnowienie tej warstwy srebra prze
prowadza się poprzez pozostawienie na tej ściance szczątkowej 
warstwy srebra, po czym przystępuje się do ponownego posre
brzania tej warstwy umieszczając tę ściankę na katodzie, w 
kąpieli elektrolitycznej utworzonej na przykład przez wodny 
roztwór cyjanku srebra, cyjanku metA1u A1kA1icznego i węglanu 
metA1u A1kA1icznego. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 330302 (22) 98 12 15 6(51) B22D 41/00 
(31) 97 992275 (32) 971217 (33) US 
(71) AMSTED INDUSTRIES 

INCORPORATED, Chicago, US 
(72) Myers Jonathan L., Peevler Gary M. 
(54) Konstrukcja rury wlewowej i jej zestaw 
(57) Urządzenie do odlewania syfonowego posiada zbiornik 

przechylny (14), kadź (12) w zbiorniku (14) i pokrywę (16) 
zbiornika (14), uszczeA1niającą kadź (12) w zbiorniku, w którym 
rurę wlewową (24) i odlew można zamocować w obrębie pokry
wy (16) zbiornika, tak by można było wprowadzić rurę wlewową 
(24) do stopionego metA1u w kadzi (12), przy czym rura (24) i 
odlew mają podobnie zbiegające się zewnętrzne i wewnętrzne 
ściany w celu umożliwienia współpracy zestawu dzięki wykorzy
staniu działania siły ciężkości i mechanicznego nacisku na 
zestaw rury, co zapewnia trwA1sze zamocowanie rury (24) na 
odlewie, a zatem zapobiega przemieszczaniu się jej względem 
odlewu i uczynieniu jej niezdatną do wykorzystania. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 330960 (22) 97 06 24 6(51) B22D 41/18 
(31) 96 9613810 (32) 96 07 02 (33) GB 
(86) 97 06 24 PCT/GB97/01718 
(87) 98 01 08 WO98/00255 PCT Gazette nr 01/98 
(71) FOSECO INTERNATIONA1 LIMITED, 

Swindon, GB 
(72) Kremer A1fred, Langer Gerhard 
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(54) Zespół mocujący żerdź zatyczkową i żerdź 
zatyczkowa 

(57) Żerdź zatyczkowa (50) w postaci wydłużonego formo
wanego korpusu posiadającego wzdłużny otwór (51) posiada 
zespół mocujący do mocowania wspomnianej żerdzi zatyczko-
wej do mechanizmu podnoszącego i opuszczającego. Wspo
mniany zespół mocujący zawiera pierwszą tuleję (10), która jest 
formowanana na miejscu w korpusie żerdzi zatyczkowej (50), 
tak aby leżała współosiowo z korpusem żerdzi zatyczkowej (50) 
w pierścieniowej wnęce (52) otaczającej i stykającej się z otwo
rem (51), przy czym tuleja ta (10) posiada parę obwodowo 
rozstawionych, skierowanych do wewnątrz łukowatych kołnie
rzy (12), następnie trzpień łącznikowy (20) o takiej średnicy, aby 
wpasowywał się w otwór żerdzi zatyczkowej (51) i o takiej 
długości, aby rozciągał się na zewnątrz żerdzi zatyczkowej (50) 
po przejściu przez pierwszą tuleję (10), gdy tuleja ta (10) znaj
duje się w pozycji aktywnej w żerdzi zatyczkowej (50), przy czym 
ten trzpień łącznikowy (20) posiada parę obwodowo rozmiesz
czonych łukowatych ramion (23) o takim rozmiarze, aby prze
chodziły przez przestrzenie pomiędzy kołnierzami (12) pier
wszej tulei (10), przez co trzpień łącznikowy (20) może być 
przeprowadzony przez pierwszą tuleję (10) do momentu aż 
ramiona (23) przejdą poza kołnierze (12) pierwszej tulei (10), a 
następnie obrócony aż jego ramiona (23) będą obwodowo 
odpowiadać kołnierzom (12), oraz drugą tuleję (30) o takiej 
zewnętrznej średnicy, aby wpasowywała się ona w otwór (51) 
żerdzi zatyczkowej (50), oraz posiadającą przy jednym końcu 
parę obwodowo rozstawionych, łukowatych, rozciągających się 
osiowo występów, które to występy posiadają wystarczający 
promień wewnętrzny, aby przyjąć trzpień łącznikowy (20) prze
chodzący przez drugą tuleję (30) oraz występy te mają taki 
rozmiar, aby wpasowywały się w przestrzenie pomiędzy kołnie
rzami (12) pierwszej tulei (10), przez co ramiona (23) trzpienia 
łącznikowego (20) mogą zostać zablokowane za kołnierzem 
(12) pierwszej tulei (10). 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 323806 (22) 97 12 15 6(51) B22F 8/00 
B22F7/00 

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica, Kraków 

(72) Żmuda Wiesław, Długosz A1eksander, 
Budzyń Stanisław 

(54) Sposób otrzymywania kompozytu 
metA1o-węglowego 

(57) Sposób otrzymywania kompozytu metA1o-węglowego 
polega na tym, że odpady metA1onośne miesza się z płynnym 
pakiem węglowym ewentuA1nie z dodatkiem odpadów węglo-
nośnych, po czym wymieszaną plastyczną masę schładza się, 
a otrzymany granulatu poddaje się pirolizie. Jako odpady me
tA1onośne stosuje się pyły hutnicze, zendrę, zgorzelinę lub też 
ich mieszaniny o dowolnym składzie. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 323699 (22) 97 1212 6(51) B23B 31/30 
(71) Fabryka Przyrządów i Uchwytów 

BISON-BIA1 S.A., Białystok 
(72) Pawilcz Mikołaj 
(54) Uchwyt tokarski 
(57) Uchwyt tokarski stosowany jest w obróbce skrawaniem 

do mocowania przedmiotów na obrabiarkach. Uchwyt, zawiera
jący korpus (1) z prowadzonymi promieniowo szczękami (6) 
poprzez łączniki (5), osadzone pod kątem w prowadnicach 
przesuwnej tulei (4), napędzanej siłownikiem, przy czym każdy 
z łączników (5) opiera się o powierzchnię oporową i połączony 
jest ze szczęką (6), charakteryzuje się ty m, że łącznik (5) ma dwie 
nachylone prowadnice ślizgowe (5a), współpracujące z nachy
lonymi powierzchniami prowadzącymi (4a), znajdującymi się na 
jej obwodzie i obejmującymi szczękę (6), przy czym łącznik (5) 
w płaszczyźnie prostopadłej do osi korpusu (1), w miejscu 
zazębienia ze szczęką (6), prowadzony jest w tulei (4), która jest 
podparta przez korpus (1). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 323607 (22)971209 6(51) B23K 9/12 
B23K7/10 

(71) PROMOTECH Spółka z o.o., Białystok 
(72) Dobrogowski Mirosław, Czyżewski Adam 

Michał, Gołąbiewski Zbigniew, A1fut 
Eugeniusz, ZA1ewski Bohdan 

(54) Wózek do transportu pA1nika 
(57) Wózek do transportu pA1nika charakteryzuje się tym, że 

rolki prowadzące (6, 7) osadzone są obrotowo na końcach 
dźwigni dwuramiennej (5), osadzonej na osi (4), umocowanej w 
korpusie (1), przy czym napędzane są zewnętrzne koła jezdne 
(3) korpusu. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 330177 (22) 9812 09 6(51) B23K11/02 
B23K 37/04 

(31) 97 19755166 (32) 9712 11 (33) DE 
(71) Otto Bihler Handels-Beteiligungs-GmbH, 

HA1blech, DE 
(72) Köpf Johann 
(54) Urządzenie i sposób umieszczania 

półfabrykatu z metA1u na styki na części 
nośnej przez spawanie 

(57) Półfabrykat (14) z metA1u na styki jest umieszczany na 
części nośnej przez spawanie. Urządzenie (12) zawiera układ 
elektrod (24) z co najmniej dwoma elektrodami do spawania (26, 
28), które określają szczelinę spawA1niczą (30) i są względem 
siebie wzajemnie ruchliwe wzdłuż linii ruchu spawania (32) przy 
zmianie szerokości szczeliny spawA1niczej. Są przewidziane 
środki do wprowadzania (22) już pojedynczego półfabrykatu 
(14), do położenia przygotowania do spawania (15), pomiędzy 
część nośną (10), a pierwszą elektrodą (26). 

Zaproponowano, że środki wprowadzające (22) zawie
rają co najmniej jeden uchwyt, ruchomy wzdłuż płaszczyzny 
wprowadzającej (TP) do położenia oddawania półfabrykatu, 
który jest tak ukształtowany, że w tym położeniu mocuje każdo
razowy półfabrykat (14) w jego położeniu przygotowania do 
spawania (15) wewnątrz szczeliny spawA1niczej (30). DA1ej są 
przewidziane środki sterujące, które po wprowadzeniu półfabry
katu (14) do położenia (15) powodują względny ruch zbliżania 
elektrod (26, 28) wzdłuż linii ruchu spawania (32) aż do wspól
nego zacisku części nośnej (10) i półfabrykatu (14) pomiędzy 
pierwszą (26) i drugą (28) elektrodą, po czym uchwyt jest 
ponownie odsuwany z tego położenia. 

(38 zastrzeżeń) 

A1(21) 325653 (22) 98 03 31 6(51) B23K 37/04 
(31) 97 97830687 (32) 97 12 18 (33) EP 
(71) Comau Spa, Grugliasco, IT 
(72) A1borante Giancarlo 
(54) Urządzenie do zgrzewania punktowego 

karoserii pojazdów samochodowych lub ich 
podzespołów 

(57) Ujawniono stanowisko zgrzewające do karoserii lub 
podzespołów pojazdów samochowodych, w którym urządzenia 
blokujące, znajdujące się w przestrzeni pomiędzy bokami karo
serii i osadzone na dwóch bramkach ustA1ających (5, 6), które 
są sztywno połączone ze sobą za pomocą szybko sprzęgają
cych środków (14), sprzęgają się podczas zgrzewania z bocz
nymi płytami karoserii. 

(7 zastrzeżeń) 
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A1(21) 330105 (22) 98 12 04 6(51) B23P 15/00 
(31)97 986588 (32)9712 08 (33) US 
(71) AMSTED Industries Incorporated, Chicago, 

US 
(72) Sieradzki Christopher 
(54) Sposób wytwarzania stA1iwnych kół 

kolejowych i tunel do chłodzenia stA1iwnych 
kół kolejowych 

(57) Sposób do wytwarzania stA1iwnych kół kolejowych po
lega na tym, że po odlaniu i usunięciu z formy odlewniczej, 
stA1iwne koło podlega obróbce w rozmaitych operacjach tech
nologicznych, w skład których wchodzą operacje wyżarzania i 
hartowania w piecu. Koło następnie przechodzi przez tunel do 
chłodzenia kół, gdzie jest schładzane od temperatury w przybli
żeniu 482°C na wejściu (64) do tunelu do temperatury zbliżonej 
do temperatury otoczenia przy wyjściu (66) z wymienionego 
tunelu. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 330305 (22) 98 12 15 6(51) B23P 15/00 
B22D 11/04 

(31) 97 19756164 (32) 97 12 17 (33) DE 
(71) KM Europa MetA1 Aktiengesellschaft, 

Osnabrück, DE 
(72) Rode Dirk, Hemschemeier Hans-Jürgen, 

Rethmann RA1f 
(54) Sposób wytwarzania korpusu kokili i korpus 

kokili 
(57) Korpus (1) kokili z utwardzA1nego stopu miedzi pokrywa 

się wewnętrzną powłoką (7) z chromu, zabezpieczającą przed 
ścieraniem, której twardość zmniejsza się od położonej po stro
nie pasma odlewanego metA1u powierzchni (8) w kierunku kor
pusu (1) kokili. Powłoka (7) zabezpieczająca przed ścieraniem 
składa się korzystnie z dwóch warstw (9, 10) chromu. W celu 
uzyskania powłoki korpus (1) kokili wyżarza się rozpuszczająco, 
następnie nakłada się nań warstwę chromu, po czym utwardza 
dyspersyjnie, przy czym następuje zmniejszenie początkowo 
bardzo wysokiej twardości warstwy (9) chromu. Twardość war
stwy (9) chromu wynosi korzystnie około 650 HV. Następnie, dla 
zwiększenia skuteczności zabezpieczenia przed ścieraniem, 
nakłada się drugą warstwę (10) chromu. Chodzi przy tym o 
zwykłą warstwę twardego chromu o twardości pomiędzy 850 i 
1050 HV. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 323760 (22) 97 12 12 6(51) B23P 19/04 
971) ABB Zamech Ltd. Spółka z o.o., Elbląg 
(72) Magdziak Mieczysław, Kirklewski Wacław 
(54) Sposób ustawiania ciężkich przedmiotów, 

zwłaszcza korpusów turbin na płytach i 
urządzenie do stosowania tego sposobu 

(57) Korpus turbiny ustawia się suwnicą na urządzeniu umie
szczonym na płycie, następnie ręcznie, a potem za pomocą śrub 
oporowych osadzonych na płycie, przemieszcza się w dokład
nie wymagane miejsce ustawienia, po czym blokuje się śruby 
oporowe. 

Urządzenie ma płytę dolną (6) i górną (7) oraz umiesz
czone pomiędzy płytami (6,7) kulki (8) osadzone w pierścieniu 
łożyskowym (9), a na płytach (6,7) ma kołowe opory (11). Poza 
tym płyta dolna (6) ma wydłużenia (13) z oporami (14) i uchwy
tami (16), zaś pierścień łożyskowy (9) ma dwie sprężyny (18) 
utrzymujące go wraz z płytą górną (7) w stałym środkowym 
położeniu płyty (6), gdy urządzenie nie jest obciążone. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 330272 (22) 98 12 14 6(51) B24B 7/10 
B23B 5/30 

(31) 97 992193 (32) 971217 (33) US 
(71) AMSTED INDUSTRIES, Inc., Chicago, US 
(72) Simpson John, VanLaar Brian, Bendik Gary 
(54) Ściernica i sposób usuwania wlewów i 

nadlewów z odlewanych kół wagonowych 
(57) Ściernica w postaci pierścieniowej tarczy z materiału 

ściernego do szlifowania przedniej powierzchni płyty odlanego 
koła kolejowego (10) w celu usunięcia wlewów i nadlewów 
posiada wystającą przednią krawędź, która rozciąga się aż w 
pobliże piasty lub zaokrąglonej części koła kolejowego (10), 
przy tym ściernica (120) ma zmniejszoną grubość ścianki, wgłę
bienie do przyjmowania kołnierza (62) utrzymującego dla redu
kcji elementów, wystających z zewnętrznej powierzchni koła 
kolejowego (10) oraz zewnętrzną, ukośną powierzchnię szlifują
cą, z której wystaje przednia krawędź, przy czym ściernica (120) 
zapewnia odpowiednie szlifowanie całości wlewów z przedniej 
powierzchni płyty, pomiędzy wieńcem (18) koła (10) i przednim 
zaokrągleniem piasty (12), natomiast zewnętrzna powierzchnia 
(72) ściernicy (120) ma zachowywać stały kontur w czasie licz
nych operacji szlifowania. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 330340 (22) 98 12 16 6(51) B25H 1/00 
(31) 97 9702619 (32) 9712 17 (33) ES 
(71) INGEMAT S.A., Zamudio, ES 
(72) Casas Hoyos Santos 
(54) Modułowe urządzenie stołowe do łączenia 

kawałków metA1u przez zaginanie krawędzi 
(57) Zaginanie obrzeża polega na zaginaniu obrzeża zewnę

trznego arkusza lub płyty na krawędzi drugiego wewnętrznego 
arkusza lub płyty przez plastyczne mechaniczne odkształcenie 
w celu połączenia obu arkuszy, Takie zaginanie jest prze
prowadzane w dwóch kolejnych operacjach: w etapie wstępne
go zaginania, który zagina wymienione obrzeże do położenia 
pośredniego oraz etap końcowego zaginania, w którym wymie
nione obrzeże jest zamykane całkowicie na krawędzi wewnętrz
nej płyty. Podnoszenie i opuszczanie zespołu zaginającego (2) 
uzyskuje się za pomocą działania elektrycznego, które powodu
je obrót wrzeciona (7), w którym zamontowana jest kulkowa 
nakrętka (4). Wrzeciono (7) zawiera sprężysty pakiet (10), który 
pochłania siłę wywieraną przez zespół zaginający (2). Uzwoje
nie silnika elektrycznego (1) przestaje działać po osiągnięciu 

pewnego natężenia prądu w zależności od wywieranej siły. 
Noże (14) końcowego zaginania są usytuowane w górnej części 
zespołu zaginającego i są przymocowane do tego samego 
uchwytu (13) noży co noże (15) wstępnego zaginania. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 331003 (22) 97 07 17 6(51) B27D 5/00 
(31) 96 19630270 (32) 96 07 26 (33) DE 
(86) 97 0717 PCT/EP97/03832 
(87) 98 02 05 WO98/04390 PCT Gazette nr 05/98 
(71) HENKEL 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF 
AKTIEN, Duesseldorf, DE; DORUS 
KLEBETECHNIK GMBH + CO.KG, 
Bopfingen, DE 

(72) Hasenkamp Rainer, Thiele Lothar 
(54) Sposób ulepszania powierzchni, zwłaszcza 

materiałów drewnopochodnych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób ulepszania niepła-

skich powierzchni materiałów drewnopochodnych. Materiał ule
pszający umieszczony na obrabianej powierzchni jest ogrzewa
ny za pomocą grzejnego elementu metA1owego. Podczas tego 
procesu pod gładką powierzchnią tworzą się pory. Zastosowany 
może być materiał ulepszający reaktywny A1bo nie reaktywny, 
przykładowo poliuretan, poliester, polimetakrylan A1bo epo
ksyd. Podczas zetknięcia elementu metA1owego z materiałem 
jest możliwe jednoczesne przeprowadzanie kilku operacji tech
nologicznych, przykładowo wygładzanie i tworzenie porów A1bo 
tworzenie porów i naklejanie warstwy dekoracyjnej. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 330997 (22)97 0715 6(51) B27N 7/00 
(31) 96 19629702 (32) 96 07 24 (33) DE 
(86) 97 0715 PCT/EP97/03780 
(87) 98 0129 WO98/03317 PCT Gazette nr 04/98 
(71) HENKEL 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF 
AKTIEN, Duesseldorf, DE; HUELS 
AKTIENGESELLSCHAFT, Marl, DE 

(72) Hoffmann Horst, Stiehl Jutta, Hoppe Dirk 
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(54) Masa termoplastyczna do wypełniania porów 
w materiałach drewnopochodnych 

(57) W celu wypełnienia porów, zwłaszcza w krawędziach 
materiałów drewnopochodnych zastosowano masę termopla
styczną, której punkt mięknienia mieści się w zakresie od 140 
do 240°C, wskaźnik krystA1izacji wynosi 2 do 15 s i lepkość 50 
do 150 ml/g. Masa termoplastyczna składa się z 2 poliestrów, 
do których korzystnie dodaje się wypełniacze w ilości nie wię
kszej niż 50% wagi masy. Masy termoplastyczne według wyna
lazku umożliwiają ulepszenie porowatej powierzchni płyt 
wiórowych w procesie obróbki ciągłej, zwłaszcza umożliwiają 
obróbkę wykańczającą, przykładowo frezowanie, bezpośrednio 
po nałożeniu warstwy ulepszającej. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 330955 (22) 97 04 25 6(51) B28B 15/00 
(31) 96 19627019 (32)96 07 04 (33) DE 
(86) 97 04 25 PCT/EP97/02153 
(87) 98 0115 WO98/01273 PCT Gazette nr 02/98 
(71) YTONG AKTIENGESELLSCHAFT, 

Monachium, DE 
(72) Hums Dieter, DE; Bailleul Guido, FR; Bayer 

Peter, DE 
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania 

materiałów budowlanych utwardzanych parą 
(57) WynA1azek dotyczy sposobu wytwarzania lekkich mate

riałów budowlanych, zwłaszcza gazobetonu lub betonu komór
kowego, według którego kęsy betonu komórkowego po 
przecięciu i przed utwardzaniem parą poddaje się dodatkowej 
obróbce cieplnej. Dzięki temu można skrócić czas przebywania 
kęsów betonu komórkowego w autoklawie oraz zwiększyć tem
po produkcji. Urządzenie obejmuje jedną A1bo większą liczbę 
komór grzejnych (6a) do nagrzewania kęsów betonu komórko
wego po cięciu i przed utwardzaniem parą. 

(18 zastrzeżeń) 

A1 (21) 323836 (22) 97 12 16 6(51) B29B 13/10 
(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Sikora Janusz 
(54) Sposób rozdrabniania uplastyczniającego 

tworzyw termoplastycznych 
(57) Sposób rozdrabniania uplastyczniającego tworzyw 

termoplastycznych, będących w stanie stałym, przy użyciu 
wA1carki, mającej dwa poziome wA1ce ogrzewane, obracające 
się przeciwbieżnie, ze szczeliną międzywA1cową pomiędzy ni
mi, polega na tym, że przedmioty rozdrabniane (3, 4) o dużych 
rozmiarzch z tworzyw termoplastycznych umieszcza się pomiędzy 
wA1cami (1,2), czyli nad szczeliną międzywA1cową (6) tak, aby 
stykały się z nimi powierzchniowo w zmiennym obszarze co 
najwyżej jednej czwartej wA1ca, to jest w zmiennym obszarze, 
w przekroju poprzecznym okręgu, odpowiadającym kątowi 
środkowemu maksimum ;r/2 radianów, przy czym szczelina 
międzywA1cową (6) ma szerokość od 0,002 do 0,001 średnicy 
wA1ców, A1e nie mniej niż 1,5 mm i nie więcej niż 6 mm. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 331042 (22) 97 07 09 6(51) B29B 17/00 
B09B 3/00 

(31) 96 2180882 (32) 96 07 10 (33) CA 
(86) 97 07 09 PCT/CA97/00483 
(87) 98 0115 WO98/01275 PCT Gazette nr 02/98 
(71) ROYA1 ECOPRODUCTS LIMITED, 

Ontario, CA 
(72) De Zen Vic 
(54) Sposób wytwarzania produktów z 

regenerowanego materiału zawierającego 
tworzywa sztuczne 

(57) Przedmiotem zgłoszenia są produkty kompozytowe ma
jące wbudowane uformowane tłocznie cząstki odpadu lub wy
pełniacza (16) otoczone i związane w całość przez spoiwo 
termoplastyczne (15) w zwartą masę o kształcie dobranym pod 
względem finA1nego zastosowania, przy czym materiał do for
mowania tłoczonego jest przygotowywany poprzez energiczne 
mieszanie łącznie cząstek materiału termoplastycznego i odpa
du lub wypełniacza celem podwyższenia ich temperatury tak, 
aby doprowadzić cząstki termoplastyczne do stanu stopionego, 
w którym pokrywają cząstki odpadu lub wypełniacza (16), a 
następnie formowane są tłocznie z gorących, pokrytych cząstek 
odpadu lub wypełniacza. 

(27 zastrzeżeń) 
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A1(21) 323837 (22) 97 12 16 6(51) B29C 43/24 
B29D 7/01 

(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Sikora Robert, Sikora Janusz 
(54) Sposób wA1cowania tworzyw 

termoplastycznych 
(57) Sposób wA1cowania tworzyw termoplastycznych za po

mocą jednej wA1carki i dwóch, obracających się przeciwbieżnie, 
wA1cach ogrzewanych, mających osie geometryczne poziome 
oraz szczelinę międzywA1cową, polega na tym, że odbywa się 
ono w dwóch bezpośrednio następujących po sobie procesach, 
a mianowicie procesu wA1cowania pierwotnego i procesu wA1
cowania wtórnego. Podczas wA1cowania pierwotnego uplasty
cznioną, równomierną warstwę tworzywa (4), zaczynającą się 
owijać na wA1cu (2), rozcina się w przybliżeniu wzdłuż tworzącej 
wA1ca i zwija w rulon tworzywa w miejscu przed wsadem, znaj
dującym się pomiędzy wA1cami (1,2), nad szczeliną międzywA1
cową, na powierzchni tego wA1ca w przekroju poprzecznym w 
górnej, lewej ćwiartce okręgu, a podczas wA1cowania pierwot
nego, tworzywo (4) przywiera do powierzchni wA1ca (2) w ob
szarze co najmniej połowy wA1ca, to jest w obszarze przekroju 
poprzecznego okręgu, odpowiadającym kątowi środkowemu 
co najmniej n radianów. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 331095 (22) 97 07 10 6(51) B29C 63/46 
B29C 63/34 

(31)96 9614622 (32)96 0711 (33) GB 
(86) 97 07 10 PCT/GB97/01867 
(87) 98 0122 WO98/02293 PCT Gazette nr 03/98 
(71) BG PLC, Reading, GB 
(72) Muckle Derek, Shah Zahid 
(54) Sposób osłaniania rur 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób osłaniania rury 

zewnętrznej (2), która może być wykonana z metA1u żelazowe
go, przy wykorzystaniu rury osłonowej (4b) wykonanej z usie-
ciowanego polietylenu, początkowo wprowadzonej jako wstę
pna rura osłonowa (4a). Wstępna rura osłonowa (4a) jest 
wykonana przez ukształtowanie pierwotnej rury z usieciowa-
nego polietylenu posiadającej zewnętrzną średnicę równą we
wnętrznej średnicy rury zewnętrznej (2), następnie pierwotna 
rura jest przeciągnięta przez matrycę tak, że utworzona zostaje 
wstępna rura osłonowa (4a) posiadająca mniejszą średnicę 
zewnętrzną niż wewnętrzna średnica rury zewnętrznej (2). Polie
tylen tworzący wstępną rurę osłonową (4a) jest materiałem z 
pamięcią kształtu pamiętającym zewnętrzną średnicę pierwot
nej rury, do którego to rozmiaru średnicy zewnętrznej rura 
osłonowa (4a) rozszerzy się automatycznie, gdy polietylen zo
stanie stopiony. Ryra osłonowa (4a) jest wkładana do wnętrza 
rury zewnętrznej (2), a polietylen jest topiony przez przeciągnię
cie przez wstępną rurę osłonową (4a) pA1nika (60) spA1ającego 
pA1iwo gazowe dostarczone wraz z powietrzem umożliwiającym 
spA1anie poprzez wąż (58), przez który pA1nik jest ciągnięty. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 323690 (22) 97 12 10 6(51) B30B 11/00 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Hejft Roman, Demianiuk Leon, Stankiewicz 

Wojciech 
(54) Urządzenie hydrauliczne do brykietowania 

trocin i wiórów 
(57) Urządzenie hydrauliczne do brykietowania trocin i wió

rów charakteryzuje się tym, że posiada układ roboczy złożony z 
dwóch matryc tłokowych (2), w których poruszają się tioki (5) 
napędzane od jednego siłownika hydraulicznego (1) poprzez 
ramiona tłoka (4). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 330163 (22) 98 12 08 6(51) B32B 23/06 
(31) 97 19755070 (32) 97 12 11 (33) DE 
(75) Weber-Heck Peter, Gummersbach, DE 
(54) Materiał wygłuszający i termoizolacyjny o 

strukturze warstwowej i sposób wykonania 
materiału wygłaszającego i 
termoizolacyjnego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest materiał wygłuszający i 
termoizolacyjny, zwłaszcza przeznaczony do zastosowania w 
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budownictwie jako podkład pod parkiet i jako tapeta izolacyjna 
i sposób wykonania tego materiału. 

Materiał składa się z warstwy papieru wzmocnionego 
A1bo tektury, z warstwy kleju aktywowanego na gorąco A1bo 
utwardzanego na zimno, z warstwy włókien konopnych A1bo 
lnianych, korzystnie włókniny, w której skłębione włókna są 
połączone za pomocą zszywania i z warstwy A1uminium. Mate
riał jest stabilny, skutecznie tłumi drgania i przepływ ciepła oraz 
jest wolny od szkodliwych dla środowiska substancji. Materiał 
jest wykonywany w kolejno po sobie następujących operacjach 
pokrywania warstwy papieru warstwą kleju, łączenia pokrytego 
klejem papieru z warstwą włókien oraz suszenia A1bo chłodzenia 
uzyskanego połączenia. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 331001 (22) 97 06 27 6(51) B32B 27/08 
(31) 96 19627409 (32)96 07 06 (33) DE 

96 19645240 961102 DE 
(86) 97 06 27 PCT/EP97/03380 
(87) 98 01 15 WO98/01299 PCT Gazette nr 02/98 
(71) STOCKHAUSEN GMBH & CO. KG, 

Krefeld, DE 
(72) Jonas Gerd, Klimmek Helmut, Krause 

Frank, Pflüger Klaus 
(54) Wkładki absorbujące, sposób ich 

wytwarzania i ich zastosowanie 
(57) Przedmiotem wynalazku jest absorbująca wkładka dla 

opakowań artykułów żywnościowych, której składnikiem absor
bującym ciecz jest superabsorbujący polimer, który także pod 
dużym obciążeniem, trwA1e wchłania i utrzymuje duże ilości 
cieczy, chroni artykuły żywnościowe przed rozkładem bakteryj
nym i uniemożliwia zanieczyszczenie pakowanego materiału 
przez migrujące rozpuszczA1ne składniki polimeru. Ta kombina
cja właściwości stosowanego superabsorbera jest wyrażona 
przez iloraz QSAP O,3 retencji w próbie z torebką na herbatę + 
pochłanianie pod ciśnieniem (AAP 0,3) podzielonej przez za
wartość części rozpuszczA1nych QSAP 0,3, którego wartość wy
nosi co najmniej 20. Superabsorbery z takimi właściwościami 
otrzymuje się przez zastosowanie specjA1nych kombinacji sub
stancji sieciujących. Przedmiotem wynalazku jest także sposób 
wytwarzania takich absorbujących wkładek i ich zastosowanie 
w opakowaniach artykułów żywnościwoych, jako namiastki lodu 
i jako ochrony przed wypływaniem w opakowaniach transporto
wych. 

(21 zastrzeżeń) 

A1(21) 330660 (22) 98 12 30 6(51) B41J 3/32 
(71) Akademia Rolnicza, Wrocław 
(72) Kuchmister Janusz, Krzywicka-Blum Ewa, 

Ćmielewski Kazimierz, Parol Marian 
(54) Urządzenie do odtwarzania testów 

sonorycznych 
(57) Urządzenie posiada pulpit operacyjny (1), zawierający 

płytę (16) z zamocowaną na niej prowadnicą poziomą (5) z 
przesuwną karetką (2), w której osadzony jest przetwornik obro
towy (4). W karetce (2) zamocowana jest prowadnica pionowa 
(25) z przesuwnym suwakiem (23) posiadającym krzyż celowni
czy (26), przetwornik obrotowy (4) i detektor położenia (18) z 
przyciskiem (17). Prztwomiki obrotowe (4) karetki (2) i suwaka 
(23) połączone są przewodami transmisyjnymi sygnałów ele
ktronicznych (20) i przewodem łączącym (29), poprzez detektor 
położenia (18), ze znanym systemem rejestracji i przetwarzania 
danych (31) wyposażonym w wyłącznik zasilania (30), dekoder 
(37), stację dysków (35) z lampką kontrolną (34) oraz gniazda 
foniczne (33) zestawu fonicznego (32). Urządzenie umożliwia odtwa
rzanie mentA1nego modelu geometrii obiektów rzeczywistych, 

rozpoznawanie położenia poszczególnych obiektów, ich wiel
kości i kształtu, a więc - rozkładu przestrzennego obiektów 
punktowych, liniowych i powierzchniowych. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 330661 (22) 98 12 30 6(51) B41J 3/32 
(71) Akademia Rolnicza, Wrocław 
(72) Kuchmister Janusz, Krzywicka-Blum Ewa 
(54) Urządzenie do tworzenia testów 

sonorycznych 
(57) Urządzenie posiada pulpit operacyjny (1), zawierający 

płytę (16) z zamocowaną na niej prowadnicą poziomą (5) z 
przesuwną karetką (2), w której osadzony jest przetwornik obro
towy (4). W karetce (2) zamocowana jest prowadnica pionowa 
(25) z przesuwnym suwakiem (23) posiadającym krzyż celowni
czy (26), przetwornik obrotowy (4) i detektor położenia (18) z 
przyciskami: lewym (17), prawym (30) i środkowym (31). Prze
tworniki obrotowe (4) karetki (2) i suwaka (23) połączone są 
przewodami transmisyjnymi sygnałów elektronicznych (20) i 
przewodem łączącym (32), poprzez detektor położenia (18), ze 
znanym systemem rejestracji i przetwarzania danych (40) wypo
sażonym w wyłącznik zasilania (33), dekoder (34), stację dys
ków (39) z lampką kontrolną (38) oraz mikrofon (35) i gniazda 
foniczne (37) zestawu fonicznego (36). 

Urządzenie umożliwia tworzenie mentA1nego modelu 
geometrii obiektów rzeczywistych, ich wielkości i kształtu, a 
więc-rozkładu przestrzennego obiektów punktowych, liniowych 
i powierzchniowych, zwłaszcza z przeznaczeniem dla osób 
niewidomych i niedowidzących. 

(10 zastrzeżeń) 



Nr 13 (665) 1999 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 25 

A1(21) 323810 (22) 97 12 17 6(51) B60L 3/04 
B61L1/12 

(71) MY-SOFT Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Skonieczny Stanisław, Dmowski Marek, 

Strukowicz Krzysztof 
(54) Sposób i układ do kontroli stanu kolejowej 

sieci powrotnej prądu stałego w trakcji 
elektrycznej 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i układ do kontroli 
stanu kolejowej sieci powrotnej prądu stałego w trakcji elektry
cznej dla prowadzenia ciągłej anA1izy prądów wypływających z 
i powracających do podstacji trakcyjnej. Mierzy się prądy wyłą
czników szybkich i prądy kabli powrotnych oraz napięcia mię
dzy szyną minusową a ziemią. Otrzymane wyniki wprowadza się 
do bloku przetwarzania i anA1izy danych. 

Układ do kontroli stanu kolejowej sieci zawiera blok (5) 
anA1izy rozpływu prądów trakcyjnych z przyłączonym do niego 
blokiem (3) pomiaru prądów kabli powrotnych i pomiaru napię
cia między szyną minusową a ziemią. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 323615 (22) 97 12 09 6(51) B60P 1/40 
B65G 53/30 

(71) Pracowniczy Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o., 
Augustów 

(72) Obieziuk Zbigniew, Borkowski Jan, Kotuk 
Jadwiga 

(54) Przenośnik ślimakowy do materiałów 
ziarnistych i sypkich 

(57) Przenośnik ślimakowy do materiałów ziarnistych i syp
kich odznacza się tym, że przednia część rury (02), w której 
umieszczony jest ślimak (03), napędzany silnikiem hydraulicz
nym (07), połączonym z zewnętrznym układem hydraulicznym 
ciągnika rolniczego, połączona jest z koszem zasypowym (21), 
ukształtowanym tak, że górna krawędź jego ścianki, przeciwle
głej połączeniu ślimaka (03) z koszem zasypowym (21), jest linią 
prostą i ma przymocowane tuleje (22), współpracujące ze wspo
rnikami przyczepy. Rura przenośnika połączona jest za pośred
nictwem łącznika (10) i mechanizmu linowego (19) z konsolą 
(09), mocowaną do tylnego bortu przyczepy ciągnika. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 330270 (22) 98 12 14 6(51) B60P 7/13 
(31) 97 19755638 (32) 97 12 15 (33) DE 
(71) Jost-Werke AG, Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Taube Reinhard 
(54) Urządzenie trzymające, mocowane na 

podwoziu pojazdu, dla zespołu blokującego 
kontenera 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie trzymające (1) 
do zespołów blokujących kontenerów, które dzięki niemu są 
lżejsze, bardziej zwarte i tańsze. Zespół blokujący kontenera jest 
umieszczony w suwaku urządzenia w suwaku urządzenia trzy
mającego (1), przy czym suwak jest wyposażony w rurę (21'), w 
której jest ułożyskowany przesuwnie czop obrotowy (61). Rura 
(21') jest wyposażona w rurę wewnętrzną (30'), rozciągająca się 
od dolnego końca rury (21') do trzpienia (23b) i podpierającego 
go. W rurze (21'), powyżej rury wewnętrznej (30'), może być 
umieszczone przesuwne jarzmo (70) w położenie podniesienia 
i położenie opuszczenia. Trzpień tworzy we wnętrzu rury drugi 
występ, na którym w położeniu podniesienia opiera się jarzmo (70). 

(16 zastrzeżeń) 
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A1(21) 331103 (22) 96 07 11 6(51) B60P 7/15 
(86)960711 PCT/EP96/03030 
(87) 980122 WO98/02332 PCT Gazette nr 03/98 
(71) SPIER VERWA1TUNGS GMBH & CO. 

KG, Steinheim, DE 
(72) Spier Willi, Hagedorn Herbert 
(54) Urządzenie ściągaczowe w ścianach nadwozi 

samochodów ciężarowych 
(57) Urządzenie ściągaczowe w ścianach nadwozi samo

chodów ciężarowych, zwłaszcza w arkuszach sklejki, zawiera 
wiele usytuowanych w odstępach obok siebie, w poziomych 
rzędach, misek ściągaczowych (2). Każda miska ściągaczowa 
(2) ma kształt zwężającego się w kierunku jej dna (2a), ściętego 
stożka, jest osadzona kształtowo w odpowiednich wybraniach 
ściany nadwozia i zamocowana przy użyciu kleju. Każda miska 
ściągaczowa (2) ma, leżące w niej, biegnące centrA1nie żebro 
(5) i biegnący na zewnątrz wzdłuż obwodu miski od strony jej 
otworu, położony równolegle do dna (2a) miski, kołnierz (8). 
Żebro (5) każdej miski ściągaczowej (2) jest ukształtowane 
komplementarnie względem końcowej części łącznikowej (9) 
drążka zamykającego (12), wkładanego pomiędzy dwie prze
ciwległe miski ściągaczowe. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 329754 (22) 98 1118 6(51) B60S 3/04 
(31) 97 19754485 (32) 97 12 09 (33) DE 
(71) WESUMAT Fahrzeugwaschanlagen GmbH, 

Augsburg, DE 
(72) Zeyer Pierre 
(54) Urządzenie wysokociśnieniowe do mycia 

pojazdów mechanicznych 
(57) Urządzenie wysokociśnieniowe do mycia pojazdów me

chanicznych ma stojak (1) z wodnym przewodem doprowadza
jącym (3), do którego, poprzez armaturę przyłączeniową (4), jest 
dołączona trwA1e końcówka (5a) giętkiego węża (5). Na drugiej, 
ruchomej końcówce (5b) węża (5) umieszczona jest dysza 
natryskowa (14). Podparcie (11) jest ułożyskowane obrotowo 
względem stojaka (1) dokoła osi obrotu (D), oraz jest napędzane 
obrotowo za pomocą urządzenia napędowego (12). Do wymu
szonego prowadzenia ruchomej końcówki (5b) węża w podpar
ciu (11) jest umieszczona tuleja prowadząca (13), której oś (A) 
przebiega ukośnie do osi obrotu (D). Pomiędzy ruchomą koń
cówką (5b) węża i dyszą natryskową (14) umieszczony jest 
cylindryczny element łożyskowy (15), który wchodzi do tulei 
prowadzącej (13) i jest w niej umieszczony obrotowo. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 329966 (22)981127 6(51) B60S 3/04 
(31) 97 19756424 (32) 97 1218 (33) DE 

98 19840158 9809 03 DE 
(71) WESUMAT Fahrzeugwaschanlagen GmbH, 

Augsburg, DE 
(72) Decker Wolfgang 
(54) Urządzenie do mycia podwozi pojazdów 

mechanicznych 
(57) Urządzenie do mycia podwozi pojazdów mechanicz

nych ma umieszczone na stojaku przesuwnym względem po
jazdu (F) w jego kierunku wzdłużnym, dwie pary ramion rozpy
lających (3a, 3b, 4a, 4b), które są umieszczone obrotowo-wychylnie 
w obszarze blisko podwozia, na przeciwległych bokach (1 a, 1 b) 
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stojaka, dookoła pionowej osi obrotu. Ramiona rozpylające (3a, 
3b, 4a, 4b) mają silniki nastawcze, za pomocą których pod 
spodem pojazdu są one wprowadzane do pozycji wewnętrznej 
i do drugiej pozycji wychylonej, przebiegającej równolegle do 
kierunku wzdłużnego pojazdu. Na bramie (1) umieszczone jest 
urządzenie sterujące, sprawdzające położenie koła pojazdu i 
uruchamiające silniki nastawcze, za pomocą których ramiona 
rozpylające, przed osiągnięciem koła pojazdu, są wychylane ze 
swojej pozycji wewnętrznej, a podczas przechodzenia przez 
koło pojazdu ramię jest utrzymywane w pozycji wychylonej, a 
po przejściu przez koło pojazdu ponownie naprowadzane do 
pozycji wewnętrznej. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 324985 (22) 98 02 24 6(51) B61D 17/08 
(31) 97 97122016 (32) 9712 13 (33) EP 
(71) RAILTRANS S.A, Feucherolles, FR 
(72) Jost Dieter 
(54) Kolejowy wagon towarowy, zwłaszcza do 

transportu materiałów sypkich 
(57) WynA1azek dotyczy kolejowego wagonu (1) towarowe

go z zespołem jezdnym, podwoziem (3) i połączonym z nim 
skrzynkowym nadwoziem (5) złożonym z konstrukcji ramowej z 
czołowymi ścianami (6) bocznymi oraz ze słupkami (7) ścian 
bocznych i łączącymi je górnymi podłużnicami (8), przy czym 
ściany czołowe są zamknięte, a jedna lub obie ściany boczne 
mają zamykA1ny otwór do załadowywania lub rozładowywania. 
W celu ulepszenia takiego kolejowego wagonu towarowego tak, 
aby załadunek i wyładunek można było przeprowadzać od góry 
i z boku zawsze poprzez cały obszar dachu lub ściany bocznej 
bez znaczącego użycia siły, proponuje się, że otwór przebiega 
w obszarze całej ściany bocznej i zamknięty jest przez co 
najmniej dwoje odpowiadających sobie i przelotowo otwierA1-
nych drzwi (10, 11, 12, 13) klapowych, przy czym zajmujące 
dolną połowę obszaru ściany bocznej drzwi klapowe osadzone 
są przegubowo na dolnej obrotowej osi przy podwoziu, a drzwi 
klapowe zajmujące górną połowę obszaru ściany bocznej w tej 
samej płaszczyźnie pionowej, osadzone są przegubowo na 
górnej osi obrotowej, w obszarze górnej podłużnicy. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 330341 (22) 98 12 16 6(51) B61D 17/08 
(31) 97 19757283 (32) 97 12 16 (33) DE 
(71) DWA Deutsche Waggonbau GmbH, Berlin, 

DE 
(72) Ernst Andreas, DE; Göhring Dieter, DEDE; 

Petrick Renee, DE; Raabe Manfred, DE 
(54) Urządzenie prowadzące dla przesuwnych 

ścian wagonów z przesuwnymi ścianami i 
hełmowymi dachami 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie prowadzące 
dla przesuwnych ścian wagonów z przesuwnymi ścianami i 
hełmowymi dachami, ścianami przemieszczanymi wzdłuż po
jazdu na szynie jezdnej, przy czym mechanizmy jezdne prze
suwnych ścian są wychylane w specjA1nie usytuowanych obszarach 
zwrotnicowych w położenie konieczne dla ustawienia przesuw
nych ścian w położeniu końcowym. Obszary zwrotnicowe szyny 
jezdnej (6) każdej z przesuwnych ścian są odchylone od szyny 
jezdnej (6) w kierunku środka wzdłużnej symetrii wagonu, zaś 
ich wolne końce są skierowane w stronę odpowiedniej ściany 
czołowej. Kąty odchylenia są tak dobrane, że występujący przy 
przechodzeniu przez zwrotnice, względny obrót mechanizmów 
jezdnych przesuwnej ściany wokół pionowej osi, pomiędzy rol
ką jezdną (17) i główką szyny jezdnej, nie powoduje zakleszcza
nia pomiędzy bocznymi powierzchniami rolki jezdnej (17) i 
bocznymi powierzchniami główki szyny jezdnej (6). Prowadze
nie mechanizmów jezdnych w obszarze zwrotnicowym odbywa 
się za pomocą, zamocowanych na szynie jezdnej (6) lub 
podwoziu, elementów prowadzących (10, 11), które otaczają 
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elementy prowadzące (16) na mechanizmie jezdnym i ustawiają 
mechanizmy jezdne przesuwnych ścian w odpowiednim poło
żeniu spoczynkowym, eliminując jednocześnie możliwość ich 
błędnego ustawienia, Można zatem zrezygnować ze zwykle 
potrzebnego, drążka wychyłowego do wychylania przesuwnej 
ściany i umieścić szynę jezdną (6) w dobrze zabezpieczonym 
położeniu za zewnętrzną krawędzią podwozia (3). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 323963 (22) 97 1219 6(51) B61L 29/16 
H02K7/10 

(71) ABB Daimler - Benz Transportation Zwus 
Sp.z O.O., Katowice 

(72) Ryka Janusz, Kodroń Andrzej, Mazur 
WA1demar, Pokrywka Zbigniew, Wilk 
Ryszard, Cygoń Piotr, Filarski Wiesław 

(54) Elektryczny napęd rogatkowy 
(57) Elektryczny napęd rogatkowy wyposażony w silnik prą

du stałego (M) z magnesami trwałymi, hamulec elektromagne
tyczny (H) zblokowany z silnikiem, przekładnię pasową (1), 
reduktor wA1cowy (2) oraz dźwignie (5) osadzoną na wA1e (3) 
drąga (4), posiada listwę zębatą (8) współpracującą z kołem 
zębatym (7) osadzonym nawA1e reduktora (2), prowadzoną 

ślizgowo w łożysku (10). Listwa (8) ma na górnym końcu wałek 
(11) z dwoma zabierakami (12) wchodzącymi w wycięcie (6) 
dźwigni (5) i wsparta jest w górnym położeniu drąga (4), swoim 
dolnym końcem, o napinacz (13) sprężyny (9). Napęd jest 
sterowany i kontrolowany przy pomocy bloku sterująco-kontrol-
nego (BSK). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 330254 (22) 98 1211 6(51) B62M 25/06 
B62M 11/04 

(31) 97 343365 (32) 971212 (33) JP 
(71) SHIMANO INC, Osaka, JP 
(72) Nishimoto Naohiro 
(54) Rowerowe urządzenie do zmiany biegów 
(57) Rowerowy mechanizm, przełączający biegi, zawiera ze

spół napędzający, zespół napędzany (35), mechanizm przeno
szenia napędu (60), włączony pomiędzy zespół napędzający, a 
zespół napędzany, przeznaczony do przenoszenia napędu ob
rotowego z zespołu napędzającego na zespół napędzany za 
pomocą wielu dróg przenoszenia napędu, oraz sprzęgło (61) do 
wybierania jednej z wielu dróg przenoszenia napędu w mecha
nizmie przenoszenia napędu. Mechanizm (62), uruchamiający 
sprzęgło, powoduje, że sprzęgło (61) wybiera jedną z wielu dróg 
przenoszenia napędu, kiedy zespół napędzający znajduje się w 
z góry zadanym położeniu obrotowym. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 323882 (22) 97 1217 6(51) B63B 43/02 
B63C9/02 

(71) Hole Tomasz, Bojano; A1drige-Holc 
Krystyna, Bojano 

(72) Cinicki Eugeniusz, Grygorewicz Marek 
(54) Urządzenie, samoodwracające szybką łódź 

ratowniczą po wywrotce 
(57) Urządzenie samoodwracające zawiera ramową kon

strukcję (1), zamocowaną do kadłuba łodzi (2), na której w 
górnej części osadzone są rozłącznie złożone, elastyczne poje
mniki (3), połączone ciśnieniowymi przewodami (4) z gazowymi 
butlami (5), zawierającymi zdA1nie uruchamiający element (6). 
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Wysokość stanowiąca odległość osi poprzecznej elastycznych 
pojemników (3) od pokładu kadłuba łodzi (2), w stosunku do 
całkowitej szerokości łodzi (2) zawiera się w granicach 0,3-1,0, 
zaś stosunek objętości elastycznych pojemników (3) do pełnego 
wyporu łodzi (2) wynosi 0,5-1,0. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 323645 (22) 97 12 09 6(51) B63C 3/02 
(71) Stocznia Szczecińska Spółka Akcyjna, 

Szczecin 
(72) Gulbinowicz Piotr 
(54) Urządzenie do inicjowania spustu statku z 

pochylni wzdłużnej 
(57) WynA1azek rozwiązuje problem wytworzenia impulsu, 

zapoczątkowującego spływ statku z pochylni wzdłużnej. Urzą
dzenie składa się z prowadnicy (1), w której ulokowane jest 
suwadło (4) z przegubowo zamocowanym w nim wytykiem (5), 
wykonanym w postaci słupka o przekroju kwadratowym. 

W obsadzie (9), usytuowanej przed ścianką czołową (3) 
prowadnicy, jest ulokowany hydrauliczny generator (11) impul
su, przyłączony do instA1acji hydraulicznej. Między suwadłem, 
atłoczyskiem (12) generatora usytuowana jest opora (13), przez 
którą przekazywana jest siła impulsu na suwadło, a następnie 
kolejno na wytyk i wspornik (A) płozy (B). 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 323650 (22)9712 09 6(51) B64C 31/028 
C71) Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk 
(72) Żmijewski Adam, Adamczewski Marek, 

Jóźwicka Bogumiła 
(54) Motolotnia 
(57) Motolotnia, składająca się z wózka z masztem, silnika i 

skrzydła, charakteryzuje się tym, że owiewka (9), osłona (12) 
panelu (11) z przyrządami pomiarowymi i osłona (10) silnika (31) 
stanowią trzy odrębne moduły, zamocowane rozłącznie do kad
łuba wózka (1), maszt (2) zamocowany jest do kadłuba wózka 
(1) przegubowo, natomiast panel (11) przechodzi w fotel prze
dni (13) pilota. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 331050 (22) 97 07 08 6(51) B65D 33/02 
B65D 85/72 

(31) 96 9602739 (32) 96 0710 (33) SE 
(86) 970708 PCT/SE97/01182 
(87) 98 0115 WO98/01354 PCT Gazette nr 02/98 
(75) Näslund Ingemar, Huddinge, SE 
(54) Pojemnik opakowaniowy i sposób jego 

wytwarzania 
(57) WynA1azek dotyczy pojemnika opakowaniowego do 

substancji, korzystnie opakowania do substancji, ciekłych lub 
proszkowych. W jego skład wchodzi szczelnie zamknięta pier
wsza komora (4) na pakowaną substancję (6), przy czym komo
ra ta jest wykonanaz giętkiego materiału takiego jak na przykład, 
materiał foliowy. W skład pojemnika wchodzi również szczelnie 
zamknięta druga komora (8) znajdująca się wewnątrz komory 
(4) na substnację. WynA1azek dotyczy również sposobu wytwa
rzania i napełniania pojemnika opakowaniowego. 

(13 zastrzeżeń) 
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A1(21) 331092 (22) 97 07 03 6(51) B65D 81/00 
B65B 29/04 

(31) 96 96305110 (32) 96 07 11 (33) EP 
(86) 97 07 03 PCT/EP97/03611 
(87) 980122 WO98/02365 PCT Gazette nr 03/98 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Bailey Thomas William, Cahill Michael 

John, Goodwin James 
(54) Torebka do naparzania i jej wytwarzanie 
(57) Opisano sposób i urządzenie do wytwarzania torebek 

ze ściąganym sznurkiem. Torebki są wytwarzane przez formo
wanie pętli oplotu (L) z etykietami (T) przyłączonymi do ich 
końców i umieszczanie materiału taśmowego torebki (W) na 
częściach pętli dA1szych od etykiet. Po przytwierdzeniu pętli w 
ich ukształtowanej postaci tymczasowo do jednej powierzchni 
taśmy, etykiety i pozostałe części oplotu są umieszczane na 
drugiej powierzchni taśmy dla przyłączenia do niej zdejmowA1-
nie. Przy następnym przetwarzaniu przytwierdzone części pętli 
leżą wewnątrz torebek i etykiety na zewnątrz. 

Sposób umożliwia stosunkowo precyzyjne umieszcza
nie pętli tak, że wytwarza się torebki z pętlami w obwodowym 
kanA1e (P) uszczelnionym względem zawartości torebek, które 
jednakże mają możliwość ruchu dla obkurczania torebki gdy 
pociąga się końce pętli. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 330137 (22) 9812 07 6(51) B65D 90/32 
(31) 97 19755205 (32) 97 1212 (33) DE 
71) PROTECHNA S.A, Freiburg, CH 
72) Schütz Udo 

(54) Zawór bezpieczeństwa z tworzywa 
sztucznego do zbiorników 

(57) Zawór bezpieczeństwa (1) z tworzywa sztucznego do 
zbiorników do transportu i składowania cieczy, który stosuje się 
korzystnie, w przypadku zbiornika wewnętrznego z tworzywa 
sztucznego w zbiorniku pA1etowym, składa się z zespołu napo
wietrzającego (2) i zespołu odpowietrzającego (3), które są 
zintegrowane z obudową (4) zaworu, w postaci nagwintowane
go korka. 

Przy wystąpieniu nadciśnienia w zbiorniku wewnętrz
nym zbiornika pA1etowego podczas odbioru cieczy otwiera się 
membrana zaworowa (11) zespołu napowietrzającego (2) tak, iż 
powietrze może wpływać do zbiornika w kierunku strzałki (a) 
przez zawór bezpieczeństwa (1). Sztywność tA1erza zaworowe
go (45) zespołu odpowietrzającego (3) zaworu bezpieczeństwa (1) 
jest tak dobrana, że w zbiorniku wewnętrznym może powstać 
nadciśnienie np. 80 milibarów, które stabilizuje zbiornik. Po przekro
czeniu wartości granicznej nadciśnienia w zbiorniku otwiera się 
tA1erz zaworowy (45) tak, iż powietrze lub gaz może wypływać 
ze zbiornika w kierunku strzałki (b) przez zawór bezpieczeń
stwa (1). 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 330378 (22) 981217 6(51) B65G 7/02 
(31) 97 19756618 (32) 97 12 19 (33) DE 
(75) Vieregge Gerhard, A1lersberg, DE 
(54) Urządzenie do transportu ciężkich ładunków 

po nierównej powierzchni 
(57) Urządzenie do transportu ciężkich ładunków po nierów

nej powierzchni, zwłaszcza zapakowanych w pakiety płyt izola
cyjnych po dachu z blachy trapezowej, charakteryzuje się tym, 
że posiada co najmniej dwa zespoły toczne (3), z których każdy 
zawiera kilka elementów tocznych (5), ustawionych jeden za 
drugim tak, że tworzą zwiększony obszar przylegania do podłoża, 
przy czym elementy toczne (5) mają, zwłaszcza postać podłuż
nych rolek (6) lub wA1ców lub każdy z elementów tocznych 
zawiera kilka, usytuowanych obok siebie rolek, wA1ców lub kół. 

(34zastrzeżenia) 
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A1(21) 323845 (22) 97 12 18 6(51) B65G 19/28 
(75) Duda Jan, Pszczyna; Duda Małgorzata, 

Pszczyna; Duda Małgorzata, Pszczyna; Polak 
Stanisław, Żory; Gotz Urszula, Jankowice 

(54) Człon trasy górniczego przenośnika 
zgrzebłowego 

(57) Człon trasy górniczego przenośnika zgrzebłowego ma 
nadstawkę (17) zabudowaną do płyty głównej (3) wspornika (2). 
Nadstawka (17) jest wyposażona w płytę nośną (8) podpartą 
pionowymi żebrami (9). W płycie nośnej (8) wykonane są otwory 
dla zamocowania prowadnicy elementu posuwu maszyny ura
biającej. Płyta nośna (8) oraz pionowe żebra (9) mocowane są 
nierozłącznie do płyty głównej (3). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 331016 (22) 97 07 09 6(51) B65G 67/30 
(31)96 9602712 (32)9607 09 (33) SE 
(86) 970709 PCT/SE97/01255 
(87) 980115 WO98/01381 PCT Gazette nr 02/98 
(71) WIAB WIDHOLMS INDUSTRIAB, 

Lysekil, SE 
(72) Börjesson Kjeli 
(54) Urządzenie do przeładunku towarów 
(57) Urządzenie do przeładunku towarów składa się z rucho

mej jednostki (11) do załadunku i rozładunku towarów, korzyst
nie umieszczonej na przenośnikach do ładunków, na przykład 
na pA1etach, na i ze statku lub tym podobnych. Jednostka 
zawiera co najmniej jedno poziome ramię transportowe (12) z 
co najmniej jednym torem transportowym (14), usytuowanym 
wzdłuż niego, wyposażonym na każdym końcu w pierwszy (17) 
i drugi (20) pionowy zestaw podnośnikowy (17, 20) z pionowo 
regulowaną platformą załadunkową (21). Drugi zestaw podnoś
nikowy (20) składa się z systemu lin (22), umieszczonego w 
górnej części ramienia transportowego z wolno wiszącą platfor
mą załadunkową (21). Platforma załadunkowa (21) jest wyposa
żona w zespół kontrolny dla kierowania platformy do stacji 
odbiorczej na końcu etapu podnoszenia na poziomie toru trans
portowego (14). Platforma załadunkowa jest zaopatrzona w 
poziome, zmotoryzowane transportery (25), usytuowane tak, by 
zostały zaktywizowane, gdy platforma znajduje się w stacji od
biorczej. Na ramieniu transportowym (12), powyżej toru trans
portowego (14), umieszczony jest żuraw obrotowy (46), którego 
wózek (47) jest ruchomy na mostku (48) żurawia, usytuowanym 
poprzecznie do wzdłużnego kierunku ramienia transportowego, 
przy czym mostek żurawia porusza się wzdłuż szyn (49) żurawia, 
usytuowanych w kierunku wzdłużnym żurawia obrotowego. 

(10 zastrzeżeń) 
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DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 330303 (22) 981215 6(51) C01B 17/00 
(31) 97 19755760 (32) 97 12 16 (33) DE 
(71) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt, DE 
(72) Magiera Robert, A1t Hans Christian, Rasig 

Gerhard, Münzenberg Jörg, Batz-Sohn 
Christoph, Goedecke Ralf, Deschler Ulrich, 
Knapp Volker, Rützel Karl-Heinz 

(54) Sposób wytwarzania bezwodnego siarczku 
sodu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania bez
wodnego siarczku sodu przez ogrzewanie siarczku sodu o 
zawartości wody od 35 do 45%, korzystnie od 38 do 40% wag., 
w urządzeniu, np. suszarce kontaktowej, pod zmniejszonym 
ciśnieniem, przy czym temperaturę odwadnianego materiału 
stałego podnosi się od około 20°C na wlocie materiału stałego 
do około > 180°C na wylocie materiału stałego. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 331044 (22) 97 07 07 6(51) C01B 17/00 
(31) 96 96201891 (32) 96 07 08 (33) EP 
(86) 97 07 07 PCT/NL97/00392 
(87) 980115 WO98/01387 PCT Gazette nr 02/98 
(71) STORK ENGINEERS & CONTRACTORS 

B.V., Amsterdam, NL 
(72) Lagas Jan Adolf, NL; Borsboom Johannes, 

NL; Clark Peter David, CA 
(54) Sposób odzyskiwania siarki z gazów 

zawierających SO2 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób odzyskiwania siar

ki ze strumienia gazów zawierających SO2 przez jego katality
czną konwersję do elementarnej siarki, obejmujący konwersję 
SO2 i H2S w obecności ciekłej siarki i układu katalizatora na 
podstawie kontaktowego katalizatora, który katalizuje reakcję 
Clausa, przy czym jako promotor reakcji Clausa stosuje się 
zasadowy związek azotu w ciekłej siarce. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 330168 (22) 98 12 08 6(51) C01B 17/69 
C07C 323/25 

(31) 97 19754562 (32) 97 12 09 (33) DE 
(71) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt, DE 
(72) Hasseberg Hans A1brecht, Hasselbach Hans 

Joachim, Huthmacher Klaus, Hafner Volker, 
Heinzel Harald 

(54) Sposób odzyskiwania kwasu siarkowego z 
zawierających siarkę produktów ubocznych 
procesu wytwarzania kwasu 
2-hydroksy-4-metylotiomasłowego (MHA) 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób odzyskiwania 
kwasu siarkowego z zawierających siarczany produktów 

ubocznych powstających w procesach wytwarzania kwasu 2-
hydroksy -4-metylotiomasłowego (MHA), przy czym otrzymuje 
się kwas siarkowy o takiej jakości, że może on być bezpośrednio 
ponownie stosowany w takich procesach. W tym celu zawiera
jącą SO2 mieszaninę gazową przeprowadza się przez zawiera
jący H2Û2 wodny roztwór kwasu siarkowego i utlenia SO2 do 
kwasu siarkowego. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 323614 (22) 9712 08 6(51) C01B 21/06 
(71) Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków 
(72) Benko Ewa, Królicka Bogna, Bartyzel 

Krzysztof, Kwiatkowski Jacek, Migdał 
Władysław 

(54) Kompozyty z regularnego azotku boru i 
sposób ich wytwarzania 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia wy
trzymałości kompozytów i zwiększenia ich odporności na zużycie, 
w szczególności przy szlifowaniu materiałów o dużej twardości. 

Kompozyty zawierają 50-90% wagowych regularnego 
azotku boru cBN o rozmiarach cząstek od 2 do 20« m, 1-49% 
wagowych międzymetalicznej fazy wiążącej wybranej z grupy 
A1 (Ni, Ti, Co, Mg, Fe) i 1-49% wagowych fazy węglikowo-azot-
kowej w postaci jednego lub więcej związków z grupy TiNx, 
Ti(C,N)x, TiCx, 0"iM)Cx, (TiM)(C,N)x, gdzie M oznacza metale 
od IV do VI grupy układu okresowego pierwiastków, zwłaszcza 
Ti, a także A1, x zawiera się w przedziale 0,5-1, przy czym 
procent, molowy związków Ti do związków zawierających me
tale od IV do VI grupy układu okresowego pierwiastków wynosi 
od 66 do 95%. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 330178 (22) 98 12 09 6(51) C01B 33/00 
A61K7/18 

(31) 97 19754798 (32) 97 12 10 (33) DE 
98 19803066 98 0128 DE 

(71) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, 
Frankfurt, DE 

(72) Esch Heinz, Kuhlmann Robert, Neumüller 
Matthias, Otto Karin» Rausch Ralf, Thomas 
Klaus-Peter 

(54) Strącane kwasy krzemowe zawierające 
substancję czynną, sposób ich wytwarzania i 
środek do pielęgnacji jamy ustnej 

(57) Strącone kwasy krzemowe zawierające substancję 
czynną, o charakterystycznym, spowolnionym oddawaniu 
substancji czynnej, wytwarza się w taki sposób, że przy wytwa
rzaniu strącanego kwasu krzemowego znanym sposobem do
daje się substancję czynną. 

Strącane kwasy krzemowe mogą być dodawane do 
środków do pielęgnacji jamy ustnej, jak pasty do zębów, prepa
raty fluorowe o miejscowym działaniu, surowce dentystyczne 
lub lecznicze gumy do żucia. 

(4 zastrzeżenia) 
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A1(21) 331149 (22) 97 07 11 6(51) C01B 39/02 
(31) 96 9608780 (32)96 0712 (33) FR 
(86)970711 PCT/FR97/01276 
(87) 98 0122 WO98/02384 PCT Gazette nr 03/98 
(71) ELF AQUITAINE, Courbevoie, FR 
(72) Anglerot Didier, Bousquet Jacques, Di 

Renzo Francesco, Klein Jean-Paul, Schulz 
Philippe, Bebon Christine, Colson Didier 

(54) Sposób syntezy zeolitów z jednorodnym 
mieszaniem, urządzenie i zastosowanie 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób syntezy zeolitu z 
medium syntezowego, zawierającego zwłaszcza źródło trój
wartościowego glinu, źródło czterowartościowego krzemu, co 
najmniej jeden kation metalu alkalicznego lub ziem alkalicznych 
w postaci wodorotlenku oraz wodę, prowadzonej w reaktorze 
wyposażonym w pełnokuty poruszający się organ śrubowy w 
rurze kierującej, wyznaczającej przestrzeń wewnętrzną i prze
strzeń zewnętrzną względem rury. 

Wynalazek jest znamienny tym, że medium syntezowe 
krąży w reaktorze w postaci ciągłego strumienia, przechodzące
go przez przestrzeń wewnętrzną, a następnie przestrzeń zewnę
trzną względem rury i powracającego do przestrzeni wewnę
trznej, wprawianego w ruch tylko na skutek obracania się 
pełnokutego organu śrubowego, poruszającego się z prędko
ścią niższą niż 500 obrotów/min. w rurze utrzymywanej w poło
żeniu stacjonarynym, przy czym medium syntezowe jest utrzymy
wane w pewnej temperaturze, odpowiedniej do przeprowadzenia 
co najmniej jednej z operacji dojrzewania lub wzrostu kryształów 
syntezowanego zeolitu. Wynalazek dotyczy także urządzenia 
do realizacji w/w sposobu, składającego się z co najmniej jed
nego otwartego lub zamkniętego reaktora (1) wyposażonego w 
cylindryczną rurę prowadzącą (5) o osi równoległej do ścianek 
reaktora, zawierającą poruszający się organ śrubowy (6), wpra
wiany w ruch obrotowy za pomocą silnika (8), znajdującego się 
na zewnątrz reaktora, który jest wyposażony w przewody (4) do 
wtryskiwania związków zawartych w kompozycji żelu oraz ew-
netualnie w urządzenie opróżniające (2). 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 323964 (22)9712 20 6(51) C01F 7/20 
(75) Szulakowski Wacław, Katowice; Zygmunt 

Czesław, Katowice 
(54) Sposób unieszkodliwiania zgarów 

aluminiowych 
(57) Zgary aluminiowe są szkodliwe dla środowiska, ze 

względu na występujące w nich rozpuszczalne w wodzie 
fluorki, a także są potencjalnie niebezpieczne dla przedsię
biorstw je stosujących jako surowiec, gdyż zagrażają wybu
chem i pożarem. 

Sposób unieszkodliwiania polega na tym, że do zawie
siny wodnej zgarów aluminiowych ogrzanej do 100°C dozuje się 
mocny kwas, przy zachowaniu kwasowości poniżej pH 3 celem 
rozłożenia występujących w nich azotków, węglików i siarczków 
glinowych i wykorzystania dla celów technologicznych produ
któw gazowych: amoniaku i metanu oraz produktów pozosta
łych w roztworze - soli glinowych. Produkty gazowe poddaje się 
obróbce fizykochemicznej, a z roztworu oddziela się osad, 
będący pozostałością zgarów, które nie uległy rozpuszczeniu. 
Do roztworu dozuje się amoniak, zachowując kwasowość powy
żej pH3, celem zhydratyzowania soli glinowych i strącenia wo
dorotlenku glinu, który zostaje odfiltrowany. Z wodorotlenku 
glinu otrzymuje się wysokiej czystości tlenek glinu AI2Û3 - cenny 
surowiec o wielokierunkowym zastosowaniu. Do przesączu do
łącza się osad po procesie kwasowania zgarów i powstałą 
zawiesinę zadaje się mlekiem wapiennym, utrzymując kwaso
wość powyżej pH6. Mleko wapienne powoduje hydratację soli 
glinowych, które nie zostały strącone amoniakiem, wiąże roz
puszczalne fluorki na trudno rozpuszczalny fluorek wapniowy 
CaF2, a także powoduje fłokulację i strącenie mikroziaren tak 
zwanej frakcji pylistej zgarów. 

Proces unieszkodliwiania zgarów zostaje zakończony 
przy zasadowości pH 7,5. Unieszkodliwione mlekiem wapien
nym zgary aluminiowe są bezpieczne dla środowiska i mogą 
znaleźć zastosowanie do produkcji wyrobów kamionkowych i 
ceramiki budowlanej. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 323695 (22) 97 1210 6(51) C01G 37/00 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław; Instytut 

Przemysłu Skórzanego, Łódź 
(72) Wionczyk Barbara, Apostoluk Wiesław 
(54) Sposób wydzielania związków Cr (III) z 

ciekłych i stałych odpadów przemysłowych 
(57) Odpady przemysłowe przeprowadza się w roztwory o 

pH=12-13, po czym ekstrahuje się Cr(lll) czwartorzędowymi 
solami amoniowymi najlepiej chlorkiem metylotrioktyloamonio-
wym lub bromkiem dimetylobenzylododecyloamoniowym, któ
ry uprzednio rozpuszcza się w węglowodorowym rozpuszczal
niku organicznym, takim jak: n-heptan, nafta lub benzen z 
dodatkiem wyższego alkoholu alifatycznego, najkorzystniej n-
dekanolu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 323688 (22) 97 12 10 6(51) C02F1/46 
(75) Czaja Juliusz, Wrocław; Czaja Henryka, 

Wrocław; Lipnicki Marek, Wrocław 
(54) Sposób i instalacja do odzysku czystej wody z 

emulsji olejowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i instalacja do od

zysku czystej wody z wodnych emulsji olejowych, w szczegól
ności z zużytego chłodziwa używanego w procesie obróbki 
skrawaniem lub z płynów z detergentami i benzyną zużytych w 
procesach płukania części mechanicznych detali. W sposobie 
emulsję poddaje się procesowi elektrolizy w pojemniku (2), 
utworzonym z tkaniny filtracyjnej, a osadzonym wewnątrz 
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zbiornika (3) wstępnie oczyszczonej wody. Wstępnie oczysz
czoną wodę gromadzącą się w zbiorniku (3) podczas elektrolizy 
emulsji w pojemniku (2) oczyszcza się następnie poprzez jej 
transport ze zbiornika (3) wstępnie oczyszczonej wody do zbior
nika (8) czystej wody za pomocą elektrolitycznego klucza (7), 
wykonanego z materiału charakteryzującego się dobrym pod
ciągiem grawitacyjnym, przy czym elektrolityczny klucz (7) za
sila się prądem starym z odrębnego źródła (9) prądu stałego. 
Instalacja ma pojemnik (2), utworzony z tkaniny filtracyjnej, 
połączony z odprowadzeniem lekkich olejów, zaopatrzony w 
elektrody (4 i 5), osadzone wewnątrz tego pojemnika i połączo
ne ze źródłem (6) prądu stałego, przy czym pojemnik (2) wraz z 
elektrodami (4 i 5) jest umieszczony wewnątrz zbiornika (3) 
wstępnie oczyszczonej wody. Zbiornik (3) jest połączony co 
najmniej jednym elektrolitycznym kluczem (7) ze zbiornikiem (8) 
czystej wody, usytuowanym poniżej niego. Część elektrolity
cznego klucza (7), osadzona wewnątrz zbiornika (3) wstępnie 
oczyszczonej wody, jest połączona galwanicznie z anodą (10), 
osadzoną wewnątrz tego zbiornika (3), a druga przeciwległa 
część elektrolitycznego klucza (7) osadzona wewnątrz zbiornika 
(8) czystej wody, jest połączona z katodą (11), osadzoną we
wnątrz tego zbiornika (8), natomiast anoda (10) i katoda (11) są 
połączone z odrębnym źródłem (9) prądu stałego. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 331171 (22) 97 07 16 6(51) C02F 3/28 
C01B 17/02 
C12N 1/20 

(31) 96 96202023 (32) 96 07 16 (33) EP 
(86) 97 0716 PCT/NL97/00418 
(87) 980122 WO98/02524 PCT Gazette nr 03/98 
(71) BIOSTAR DEVELOPMENT CV., Balk, NL 
(72) Stetter Karl Otto, DE; Huber Harold, DE; 

Buisman Cees Jan Nico, NL; Dijkman Henk, 
NL; Krol Johannes Pieter, NL 

(54) Bakteria redukująca siarkę i jej 
zastosowanie w procesach odsiarczania 
biologicznego 

(57) Opisano bakterię redukującą siarkę, oznaczoną jako 
KT7, która jest bakterią nisko-GC-gram-dodatnią, z rodzaju De-
sulfoto-maculum, zdolną do redukowania siarczynów i/lub siar
czanów do siarczków, z optymalnym wzrostem w temperaturze 
od 48 do 70°C, przy pH od 5 do 9 i przewodnictwie ciekłego 
medium od 0 do 40 mS/cm. Można ją wykorzystać w sposobie 
usuwania związków siarki z wody, w którym wodę zawierającą 
siarkę poddaje się oczyszczaniu beztlenowemu z nową, redu
kującą siarkę bakterią, z dodatkiem donora elektronów. Woda 
zawierająca siarkę może pochodzić z przemywającego etapu 
odsiarczania gazów odlotowych. Wynalazek obejmuje bakterię 
złożoną do depozytu w DSMZ z numerem DSM 11017. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 330176 (22) 98 12 09 6(51) C03B 19/08 
(31) 97 97810971 (32) 97 1211 (33) EP 
(71) Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(72) Rüegg Hans, Stoffel Beat 
(54) Sposób i urządzenie do spieniania materiału, 

zwłaszcza żużlu lub szkła 
(57) W sposobie spieniania materiału (2), zwłaszcza żużlu 

lub szkła, w którym materiał (2) spienia się bezpośrednio w 
stanie stopionym przy użyciu środka porotwórczego (3), stopio
ny materiał (2) doprowadza się do obrotowego i/lub uchylnego 
zbiornika (1) do prowadzenia obróbki, korzystnie obrotowego 
pieca rurowego. Środek porotwórczy (3) rozprowadza się po
wierzchniowo i miesza intensywnie z płynnym materiałem (2) 
wyłącznie poprzez poruszanie zbiornikiem (1) do prowadzenia 
obróbki. Materiał (2) spienia się w następstwie wytworzenia 
gazu, a następnie, jako spieniony produkt (11), odprowadza się 
go ze zbiornika (1) do prowadzenia obróbki i chłodzi się go. 
Uzyskany w ten sposób spieniony produkt (11) zawiera bardzo 
drobne, zamknięte pory, w związku z czym nadaje się dobrze 
do stosowania jako materiał budowlany i izolacyjny. 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 331041 (22)97 0710 6(51) C03B 37/08 
B23P 15/16 

(31)96 9608739 (32)% 0712 (33) FR 
(86) 970710 PCT/FR97/01255 
(87) 980122 WO98/02387 PCT Gazette nr 03/98 
(71) ENGELHARD-CLAL S.AS., Paryż, FR 
(72) Guerlet Jean-Paul, Pouliquen Frank, Michel 

Daniel 
(54) Dno filiery z dołączonymi czopami 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania dna 

filiery, jak również dno filiery. Dno filiery charakteryzuje się tym, 
że zawiera czopy (18), utworzone przez elementy rurowe wydrą
żone, mające wyjściową średnicę zewnętrzną nieco mniejszą od 
średnicy wewnętrznej otworów (16) w płycie (12) tworzącej dno 
filiery, które podlegają etapowi rozszerzenia mechanicznego 
promieniowo do osi. 

(25 zastrzeżeń) 
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A1(21) 323804 (22) 97 12 15 6(51) C04B 20/04 
(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, 

Kozak Zdzisław, Gierżatowicz Ryszard, 
Fuszara Edward, Malicki Stefan 

(54) Sposób wytwarzania klinkieru cementowego 
(57) Sposób wytwarzania klinkieru cementowego, polegają

cy na przygotowaniu wsadu surowcowego z mieszaniny surow
ców wapniowych i glinokrzemianowych, a następnie kalcynacji, 
wypalaniu przez doprowadzenie z zewnątrz rozgrzanego stru
mienia spalin i ochładzaniu w zespole piecowym, charakteryzuje 
się tym, że pomiędzy strefy kalcynacji i wypalania jako dodatek 
energetyczny wprowadza się cyklicznie pakiety odpadów szpi
talnych, które wcześniej poddano wypalaniu, doprowadzając 
odpad do wartości energetycznej ok. 40 kJ/kg. Korzystnie wy
palanie przeprowadza się w strumieniu gazów odlotowych pie
ca do wypalania klinkieru cementowego. 

Przykładowo odpady szpitalne zawierające szmaty, 
tampony nasączone płynami ustrojowymi oraz tworzywa sztu
czne w ilości 100 kg poddano wstępnemu wypalaniu przez 1 
godzinę w specjalnej komorze, wykorzystując do tego celu gazy 
odlotowe. W wyniku tego procesu otrzymano zestalony materiał 
energetyczny o kaloryczności 40 kJ/kg, zawierający koksik, 
który następnie wymieszano z węglem i zmielono. Tak przygo
towany materiał umieszczono w specjalnych pojemnikach np. z 
tworzywa sztucznego, wprowadzono do pieca do wypału klin
kieru o temperaturze około 1450°C. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 330167 (22) 98 12 08 6(51) C04B 28/02 
(31)97 19754446 (32)9712 08 (33) DE 
(71) DYCKERHOFF AG, Wiesbaden, DE 
(72) Deuse Thomas, Mann Kurt 

(54) Środek wiążący, sposób wytwarzania środka 
wiążącego, beton natryskowy, 
sposób wytwarzania betonu natryskowego 
i zastosowanie środka wiążącego 

(57) Wynalazek dotyczy środka wiążącego, sposobu wytwa
rzania środka wiążącego, betonu natryskowego, sposobu wy
twarzania betonu natryskowego i zastosowanie środka wiążącego 
do wytwarzania betonu natryskowego lub zaprawy natryskowej. 
Środek wiążący do betonu natryskowego stanowi mineralny, 
hydrauliczny środek wiążący, a zwłaszcza środek wiążący ubogi 
w siarczany, korzystnie cement portlandzki, portlandzki cement 
kompozytowy, cement hutniczy, cement portlandzki żelazisty 
lub cement glinowy, ewentualnie zawierający zwykłe substnacje 
dodatkowe i domieszki, przy czym składniki środka wiążącego 
są dobrane tak, że osiąga się krótki czas reakcji hydraulicznej, 
a ziarna środka wiążącego są co najmniej częściowo pokryte 
powłoką ze środka hydrofobizującego i przyspieszacza wolnego 
od alkaliów. 

(44 zastrzeżenia) 

A1(21) 331167 (22)97 07 03 6(51) C04B 28/34 
(31) 96 19628553 (32) 96 07 16 (33) DE 
(86) 97 07 03 PCT/EP97/03517 
(87) 980122 WO98/02393 PCT Gazette nr 03/98 
(71) METALLGESELLSCHAFT 

AKTIENGESELLSCHAFT, 
Frankfurt nad Menem, DE 

(72) Bastian Wolfgang, Kempf Horst, Lind Jörg, 
Schmidt-Hansberg Thomas 

(54) Pianka do celów ochrony przed ogniem i/lub 
izolacji 

(57) Opisano piankę do celów ochrony przed ogniem i do 
celów izolacji, która składa się z 30 do 90 części wagowych 
roztworu, zawierającego 20 do 70% wag. AI(H2P04)3 i 30 do 80% 
wag. wody, z 5 do 55 części wagowych mieszaniny, która 
zawiera 10 do 70% wag. MgO, 0 do 70% wag. miki, 0 do 70% 
wag wodorotlenku glinu i 1 do 20% wag. MnÜ2 oraz z 1 do 30 
części wagowych środka spieniającego, który zawiera 3 do 33% 
wag. H2O2 i 67 do 97% wag. wody. Pianka ta znamienna jest 
tym, że mieszanina zawiera dodatkowo 1 do 60% wag. co 
najmniej jednego nieorganicznego napełniacza i/lub 1 do 60% 
wag. co najmniej jednego organicznego środka pomocniczego 
ułatwiającego przetwórstwo. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 323884 (22)971219 6(51) C04B 33/04 
(71) Fabryka Ceramiki Budowlanej WACŁAW 

JOPEK Sp. z o.o., Sierakowice 
(72) Mosz Jacek, Grudniewski Tadeusz, Rawicz 

Ewa, Paczura Ryszard 
(54) Masa do wytwarzania ceramiki budowlanej 
(57) Masa do wytwarzania ceramiki budowlanej porowatej, 

o korzystnych właściwościach izolacyjnych i mechanicznych, 
składa się z 85-45% gliny i/lub iłu, 10-40% odpadów poflotacyj
nych i 5-15% materiałów schudzających, korzystnie żużla z 
elektrociepłowni. 

Jako materiał schudzający masa może zawierać mącz
kę z kruszonego bazaltu o uziarnieniu do 1 mm ewentualnie z 
żużlem granulowanym o uziarnieniu do 2 mm. 

(3 zastrzeżenia) 
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A1(21) 330179 (22)981209 6(51) C07C 29/141 
C07C 31/12 

(31) 97 19754848 (32) 97 12 10 (33) DE 
(71) Celanese GmbH, Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Frohning Carl Dieter, Zgorzelski Wolfgang, 

Liebern Hans 
(54) Sposób wytwarzania alkoholi 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania alkoholi w 

reakcji uwodorniania aldehydów w obecności katalizatora uwo
dorniania, w fazie gazowej. 

Do poddawanego uwodornieniu aldehydu dodaje się 
zasadę zawierają azot, w celu znacznego ograniczenia tworzenia 
się produktów ubocznych i otrzymywania pożądanych alkoholi 
z wysoką selektywnością i odpowiednio wysoką wydajnością. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 331151 (22)97 0714 6(51) C07C 49/737 
C07C 49/755 
C07H 15/18 

C07C 323/52 
C07F7/18 

C07C 49/757 
A61K 31/12 

(31) 96 683687 (32) 96 0718 (33) US 
(86) 97 0714 PCT/US97/12143 
(87) 980129 WO98/03458 PCT Gazette nr 04/98 
(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY 

OF CALIFORNIA, Oakland, US 
(72) McMorris Trevor C, Kelner Michael J. 
(54) Analogi illudyny przydatne jako środki 

przeciwnowotworowe 
(57) Ujawniono w szczególności związek o podanym niżej 

wzorze ogólnym, w którym Ri oznacza (CH2)n-(X)-(Y), gdzie n 
oznacza liczbę od 0 do 4; X oznacza O lub S lub N i Y oznacza 
-CH20C(0)(Ci-C4)alkil, (Ci-Cs) alkil ewentualnie podstawiony 
1 -2 grupami OH lub 1 -2 chlorowcami, monosacharyd, CHaC(O)-
0-(CH2)2-0-C(0)CH2SH, -(CH2)2-0-(CH2)2W, w którym W ozna
cza chlorowiec; (Ci-Cs)alkilo-0 -(Ci-Ce)alkil, (C6-Cio)aryl, (Ce-
Cio) arylo(Ci-C4)alkil lub C(0)0(Ce-Cio)aryl, w którym grupa 
arylowa jest ewentualnie podstawiona 1-2 grupami OH, chlo
rowcem, (Ci-C4)alkilem lub 0(Ci-C4)alkilem; -CH2C02(Ci-C4) al
kil, -CH2CO2H, Si((Ci-C4)alkil)3, resztę aminokwasu; Rb oznacza 
H lub (Ci-C4)alkil; R4 oznacza SCH2C02(Ci-C4)alkil, -S-(Ce-
Ci2)aryl ewentualnie podstawiony chlorowcem, grupą OH lub 
(Ci-C4)alkilową, lub H; R5 oznacza H, OH lub jest nieobecny; Re 
oznacza (Ci-C4)alkil lub jest nieobecny; R7 oznacza OH lub 
-OSi((Ci-C4)alkil)3 lub Re i R7 tworzą razem ugrupowanie etyle-
nodioksy; RB oznacza (C1-C4)alkil ewentualnie zawierający gru
pę OH lub chlorowiec; wiązanie oznaczone linią przerywaną jest 
obecne lub nieobecne i jego farmaceutycznie dopuszczalną sól. 

(57 zastrzeżeń) 

A1(21) 331177 (22) 97 07 08 6(51) C07C 63/26 
C07C 51/09 
C07C 29/09 

(31) 96 19629042 (32) 96 07 19 (33) DE 
(86) 97 07 08 PCT/IB97/00847 
(87) 98 0129 WO98/03459 PCT Gazette nr 04/98 
(71) CET GMBH, Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Smuda Heinrich 

(54) Sposób otrzymywania kwasu tereftalowego i 
glikolu etylenowego, zwłaszcza z odpadów 
poli/etylenotereftalanu/ oraz instalacja do 
realizacji tego sposobu 

(57) W sposobie odpowiednio rozdrobnione odpady po
li/etylenotereftalanu poddaje się działaniu wodnego roztworu 
węglanu metalu alkalicznego lub amonu, podnosząc tempera
turę stopniowo, korzystnie do 200°C i odprowadzając jedno
cześnie powstający dwutlenek węgla ze środowiska reakcji, 
przy zachowaniu stałego ciśnienia, a następnie mieszaninę 
reakcyjną, po oddzieleniu stałych zanieczyszczeń i ochłodzeniu, 
poddaje się utlenieniu, korzystnie wodnym roztworem H2O2, po 
czym zobojętnia się roztworem kwasu, korzystnie mineralnego, 
a z otrzymanej zawiesiny oddziela się fazę stałą, którą poddaje 
się oczyszczaniu, korzystnie przez przemywanie i/lub krystaliza
cję oraz suszeniu, a z pozostałego roztworu, po odparowaniu 
przynajmniej części wody i oddzieleniu soli kwasu użytego do 
neutralizacji oddziela się glikol etylenowy, korzystnie na drodze 
destylacji. Wydzielany w czasie reakcji dwutlenek węgla pochła
niany jest w wodnym roztworze amoniaku lub wodorotlenku 
metalu alkalicznego, korzystnie sodu lub potasu. Węglan, wy
tworzony w wyniku absorpcji wydzielającego się dwutlenku 
węgla, używany jest w kolejnym procesie, prowadzonym spo
sobem według wynalazku. 
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Instalacja obejmuje przynajmniej dwa ogrzewane re
aktory ciśnieniowe (1, 2), z których każdy wyposażony jest w 
mieszadło (3), zamykany otwór zasypowy (4), korzystnie z her
metyzowanym układem podawania surowca, króciec wylotowy 
(5), zaopatrzony w ciśnieniowy zawór zwrotny (6) i króciec 
saturacyjny (7), połączony z umieszczoną wewnątrz reaktora 
bełkotką (8), połączone ze sobą poprzez czterodrożny zawór 
ciśnieniowy (9) tak, źe króciec wylotowy (5) jednego reaktora (1) 
połączony jest z króćcem saturacyjnym (7) drugiego reaktora (2) 
w czasie prowadzenia rozkładu hydrolitycznego surowca w 
pierwszym reaktorze (1), a króciec wylotowy (5) drugiego re
aktora (2) połączony jest z króćcem saturacyjnym (7) pierwsze
go reaktora (1) w czasie prowadzenia rozkładu hydrolitycznego 
surowca w drugim reaktorze (2), przy czym wyloty reaktorów (1,2) 
połączone są poprzez wspólny zawór (10) z urządzeniem od
dzielającym stałe zanieczyszczenia z roztworu reakcyjnego, 
korzystnie filtrem węglowym (11) oraz chłodnicą (12), której 
wylot doprowadzony jest kolejno do oksydatora (13), a nastę
pnie, korzystnie poprzez filtr pośredni, do neutralizatora (15), 
którego wyjście doprowadzone jest do urządzenia oddzielają
cego fazę ciekłą od fazy stałej, korzystnie wirówki (16), z której 
odciek prowadzony jest, korzystnie poprzez wyparkę (17), do 
kolumny destylacyjnej (18), a stała pozostałość transportowana 
jest poprzez urządzenie przemywające i/lub krystalizator do 
suszarki (20). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 323960 (22) 97 12 19 6(51) C07C 63/70 
C07C 51/285 
C07C 51/41 

(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Slawik Tomasz, Paw Beata 
(54) Sposób otrzymywania kwasu 

2-amino-4-fluorobenzoesowego i/lub jego 
chlorowodorku 

(57) Sposób otrzymywania kwasu 2-amino-4-fluoroben-
zoesowego i/lub jego chlorowodorku polega na tym, że 6-fluo-
roizatynę poddaje się reakcji z 30% nadtlenkiem wodoru, przy 
czym reakcję prowadzi się w roztworze NaOH o stężeniu 3,0-5,0 
moli/l, korzystnie o stężeniu 4 moli/l, w temperaturze 20-25°C, w 
czasie 8-16 godzin, korzystnie 12 godzin, następnie po zakwa
szeniu 15-25% kwasem solnym, najlepiej 25%, do pH 4, wyod
rębnia się kwas 2-amino-4-fluorobenzoesowy, który ewentual
nie w całości lub w części rozpuszcza się w acetonie w stosunku 
wagowo-objętościowym jak 1:10-1:15, a następnie nasyca się 
suchym, gazowym chlorowodorem, korzystnie w temperaturze 
nie przekraczającej 25°C, po czym wydzielony produkt po od
sączeniu przemywa się acetonem i eterem dietylowym. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 330214 (22) 98 1210 6(51) C07C 229/00 
A61K 49/00 

(31) 97 9715642 (32) 97 12 10 (33) FR 
(71) GUERBET, Villepinte, FR 
(72) Meyer Dominique, Port Marc, Rousseaux 

Olivier, Simonot Christian 
(54) Chelaty metaliczne makrocyklicznych 

pochodnych poliaminokarboksylowych i ich 
zastosowanie w obrazowaniu diagnostycznym 

(57) Ujawniono chelaty związków o wzorze 1, w których R 
oznacza grupę o wzorze 3, zawierającą 3 lub 4 kolejne pierście
nie fenylowe i m oznacza 1 lub 2, z jonami metalicznymi, 
przeznaczone do stosowania w obrazowaniu diagnostycznym. 

Wynalazek dotyczy także produktu kontrastowego do 
obrazowania diagnostycznego drogą rezonansu magnetyczne
go oraz produktu do scyntygrafii. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 330971 (22)97 06 24 6(51) C07C 233/65 
C07C 231/02 

(31) 96 19626771 (32) 96 07 03 (33) DE 
(86) 970624 PCT/EP97/03299 
(87) 980115 WO98/01420 PCT Gazette nr 02/98 
(71) MERCK PATENT GMBH, Darmstadt, DE 
(72) Wächtler Andreas, Stern Margit, 

Reiffentrath Volker 
(54) 4-(4-ketocykloheksylo)-benzamidy jako 

produkty pośrednie dla środków leczniczych 
(57) Ujawniono benzamidy o wzorze I, w którym każdy z 

symboli R1, R2 niezależnie od siebie oznacza aikil o 1 -6 atomach 
węgla, R1 i R2 razem tworzą też alkilen, oraz ich sole, które 
nadają się jako produkty pośrednie w syntezie środków leczni
czych. 

{5 zastrzeżeń) 

A1(21) 330376 (22) 98 12 17 6(51) C07C 255/01 
(31) 97 19756091 (32) 97 12 17 (33) DE 

98 19803408 980129 DE 
(71) Hoechst Marion Roussel Deutschland 

GmbH, Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Korb Gerhard, Remming Hans-Wolfram, 

Lehnen Rudolf 
(54) Sposób wytwarzania związków 

alkilocyjanowych lub benzylocyjanowych 
(57) Sposób wytwarzania związków alkilocyjanowych lub 

benzylocyjanowych o ogólnym wzorze 1 polega na tym, że 
związek o ogólnym wzorze 3, ewentualnie rozpuszczony w 



38 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 13 (665) 1999 

rozpuszczalniku organicznym, poddaje się reakcji ze środkiem 
aikiiującym o ogólnym wzorze R1-X, w którym X oznacza atom 
chlorowca albo ze środkiem alkilującym o ogólnym wzorze 
(R1)2S04 albo ze środkiem alkilującym o ogólnym wzorze X-
CH2-CH2-Z-(CH2)n-X, w obecności środka zasadowego i co 
najmniej jednego związku o ogólnym wzorze NfR^R^R 9 ) i/lub 
N(R10)(R11)(R12), w których to wzorach R7, R8, R9, R10, R11 i R12 

są jednakowe lub różne i niezależnie oznaczają (Ci-C3o)-alkil 
lub fenyl. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 331047 (22)97 06 26 6(51) C07C 311/21 
C07C 311/14 
C07C 309/72 
C07C 309/71 
C07D 333/34 
C07D 261/10 
C07D 233/56 
A61K 31/18 

A61K 31/255 
A61K 31/33 

(31)96 9602646 (32)96 07 04 (33) SE 
(86) 9706 26 PCT/SE97/01150 
(87) 980115 WO98/01422 PCT Gazette nr 02/98 
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE 
(72) Antonsson Thomas 
(54) Nowe pochodne amidynowe i ich 

zastosowanie jako inhibitorów trombiny 
(57) Dostarczono związki o wzorze I, użyteczne jako współ

zawodniczące inhibitory trypsynopodobnych proteaz seryno-
wych, takich jak trombina, w szczególności w leczeniu stanów 
wymagających hamowania trombiny (np. zakrzepicy) lub jako 
leki przeciwkrzepliwe. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 330970 (22)97 0618 6(51) C07C 311/58 
(31) 96 19625831 (32) 96 06 28 (33) DE 
(86) 97 0618 PCT/EP97/03170 
(87) 980108 WO98/00396 PCT Gazette nr 01/98 
(71) HOECHST SCHERING AGREVO 

GMBH, Berlin, DE 
(72) Willms Lothar, Knorr Harald 

(54) Ester metylowy kwasu 4-jodo-2-
[N- (N-alkiloaminokarhonylo) 
aminosulfonylo] benzoesowego, jego 
pochodne i sposoby ich wytwarzania 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I), w którym R 
oznacza (podstawiony) alkil lub (podstawiony) cykloalkil, odpo
wiednich jako produkty pośrednie w wytwarzaniu chwastobój
czych surfonylomoczników. Zgodnie z wynalazkiem związki o 
wzorze (I) wytwarza się drogą (a) dwuazowania związku o wzo
rze (II) w obecności kwasu o wzorze H+X", w którym X" oznacza 
równoważnik anionu, z wytworzeniem nowych związków (soli 
diazoniowych) o wzorze (III), (b) reakcji związku o wzorze (III) w 
obecności jonów jodkowych z wytworzenim związku o wzorze 
(IV) i (c) reakcji związku o wzorze (IV) z izocyjanianem o wzorze 
R-N=C=0, w którym R ma znaczenie podane dla wzoru (I), z 
wytworzeniem związku o wzorze (I). 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 331102 (22)9707 08 6(51) C07D 201/16 
(31) 96 1003564 (32) 96 07 11 (33) NL 
(86) 97 0708 PCT/NL97/00395 
(87) 980122 WO98/02416 PCT Gazette nr 03/98 
(71) DSM N.V.,Heerlen,NL 
(72) Frentzen Yvonne Helene, Haasen Nicolaas 

Franciscus, Wolters Henricus Francisais 
Wilhelmus 

(54) Sposób wydzielania ketoksymu lub 
aldoksymu z amidu 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wydzielania ketoksymu 
lub aldoksymu z mieszaniny amidu zawierającej ketoksym lub 
aldoksym, w którym ketoksym lub aldoksym wydziela się z 
mieszaniny amidu przez destylację. 

Sposób ten jest prostą i bezpośrednią metodą oddzie
lania ketoksymu i/lub aldoksymu od pożądanego amidu. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 330995 (22)97 0708 6(51) C07D 213/34 
A61K 31/44 

(31) 96 60022128 (32) 96 07 18 (33) US 
96 9616126 960801 GB 
96 60027139 961001 US 
96 9621420 961015 GB 
97 60041814 97 0408 US 
97 9709291 97 05 07 GB 

(86) 97 07 08 PCT/CA97/00486 
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(87) 98 0129 WO98/03484 PCT Gazette nr 04/98 
(71) MERCK FROSST CANADA INC., Quebec, 

CA 
(72) Dube Daniel, Fortin Rejean, Friesen 

Richard, Wang Zhaoyin, Gauthier Jacques 
Yves 

(54) Podstawione pirydyny jako selektywne 
inhibitory cyklooksygenazy -2 

(57) Ujawniono nowe związki o wozrze (I) oraz sposoby 
leczenia chorób związanych z COX-2, polegające na podawaniu 
pacjentowi nietoksycznej, terapeutycznej ilości związku o wzo
rze (I). Wynalazek obejmuje także kompozycje farmaceutyczne 
do leczenia chorób związanych z COX-2, zawierające związek 
o wzorze (I). 

(42 zastrzeżenia) 

A1(21) 323753 (22)971211 6(51) C07D 231/06 
C07C 275/22 
C09B 31/068 
C09B 31/143 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Niewiadomski Zbigniew, Szadowski Jerzy 
(54) Sposób wytwarzania arylodimoczników 
(57) Sposób wytwarzania arylodimoczników o wzorze ogól

nym przedstawionym na rysunku, w którym X oznacza resztę 
fenylu lub naftylu, zaś Y oznacza resztę 1-fenylo-3 -metylopi-
razolonu-5, fenolu lub naftolu, ewentualnie zawierających grupy 
sulfonowe, polega na tym, że diizocyjanian aromatyczny pod
daje się reakcji z amino-1 -fenylo-3-metylopirazolonem-5, amino-
fenolem lub aminonaftolem, ewentualnie zawierającymi grupy 
sylfonowe, stosowanymi w nadmiarze, w temperaturze powyżej 
130°C, w czasie 6 - 1 2 godzin, w środowisku rozpuszczalnika 
organicznego, ewentualnie w obecności katalizatora zasadowe
go, a produkt końcowy wydziela się przez oddestylowanie roz
puszczalnika organicznego z parą wodną bądź przez 
rozcieńczenie roztworu poreakcyjnego wodą, odsącza, przemy
wa wodą i suszy. 

Arylodimoczniki znajdują zastosowanie jako składniki 
bierne w syntezie barwników disazowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 323962 (22) 97 12 19 6(51) C07D 309/14 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
EKOCHEM S.A, Siemianowice Śl. 

(72) Ożóg Krzysztof, Glados Stanisław, 
Maciejewski Mariusz, Binko Andrzej, Bortel 
Adgar, Kochanowski Andrzej, Gajdzik 
Bożena 

(54) Sposób wytwarzania 
N,N,-4H-pirano-bis-akryiamidu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
związku sieciującego, na drodze kondensacji akryloamidu i 
aldehydu glutarowego. Istotą sposobu jest to, że 1 mol aldehydu 
glutarowego poddaje się reakcji z 0,25 do 8 moli akryloamidu, 
a najkorzystniej 1 mol aldehydu glutarowego z 4 molami akry
loamidu, w temperaturze od 273 K do 373 K, w roztworze 
wodnym, wobec kwasu, korzystnie stężonego kwasu siarkowe
go, aż do uzyskania zawiesiny wodnej gotowego produktu 
reakcji. Dla uniknięcia polimeryzacji wiązań nienasyconych re
akcję prowadzi się w obecności inhibitorów polimeryzacji, ko
rzystnie pochodnych fenoli, hydrochinonu, soli miedzi lub 
związków siarki dwuwartościowej, użytych w ilości od 0,001 do 
0,5% na sumę reagentów. Ponadto korzystny jest niewielki 
dodatek środków dyspergujących, środków powierzchniowo 
czynnych, poprawiających operowanie w znany sposób zawie
siną poreakcyjną. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 330257 (22)981211 6(51) C07D 335/04 
C07D 337/04 
C07D 311/02 
C07D 313/06 

(31) 97 19755480 (32) 97 12 13 (33) DE 
(71) Grünenthal GmbH, Akwizgran, DE 
(72) Zimmer Oswald, StraBburger Wolfgang, 

Pütz Claudia, Englberger Werner, Kögel 
Babette-Yvonne 

(54) Nowe heterocykliczne pochodne 
benzocykloalkenu, sposób ich wytwarzania 
oraz środek leczniczy 

(57) Ujawniono nowe substancje czynne włącznie z ich 
farmakologicznie dopuszczalnymi solami objęte ogólnym wzo
rem 1. w którym R1 oznacza OH, Ci-e-alkoksyl, 0-(C3-7)-cykloai-
kil, Pr oznacza Ci-e-alkil, R3 oznacza Ci-e-alkil, -(CH2)i-2-aryl, 
-(CH2)i-2-heterocyklil, -CH2-CH=C(R6)2, CH2-(C3-7) -cykloalkil, 
R4 i R są jednakowymi lub różniącymi się podstawnikami i 
oznaczają H, Cl, F, CF3, Ci-e-alkil, OH, Ci-e-alkoksyl, 0-(C3-7)-
cykloalkil, aß- lub/3,y-0-(CH2)i-2-0, -(CH2)o-2-aryl, heterocyklil, 
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-0-(CH2)o-2-aryl, aß- lub /3,y-benzo niepodstawiony, jedno- lub 
dwu podstawiony przez F, Cl, CF3, OH, Ci-e-alkil, Ci-e-alkoksyl, 
-CON(R6R7), R6 oznacza H, Ci-Ce-alkil, R oznacza H, Ci-Ce-al-
ki!, -(CH2)o-2-aryl, -CH2-(C3-C7)-cykloalkil albo R6 i R7 razem 
wzięte oznaczają (CH2-)s-7 lub -(-CH2)2-0-(CH2)2-, X oznacza O, 
S, SO, SO2, a Y oznacza -(CH2)i-2-, -CH2-C(CH3)2- lub -C(CH3)2-. 

Cechą sposobu wytwarzania nowych substancji jest to, 
że trzeciorzędowy alkohol o ogólnym wzorze 2, w którym R1-R7, 
X i Y mają znaczenia podane przy omawianiu wzoru 1, poddaje 
się reakcji z kwasami w temperaturze 0-100°C, przy czym trze
ciorzędowy alkohol o ogólnym wzorze 2 otrzymuje się dzięki 
temu. że zasadę Mannich'a o ogólnym wzorze 3, w którym R2, 
R3, X i Y mają znaczenie podane przy omawianiu wzoru 1, a R 
ma taką definicję jak R4 i R9 ma taką definicję jak R5 z wyjątkiem 
tego, że obecna funkcyjna grupa hydroksylowa występuje w 
postaci zabezpieczonej jako grupa silanyloksylowa lub ben-
zyloksylowa, poddaje się reakcji ze związkiem metaloorganicz
nym o ogólnym wzorze 4, w którym Z oznacza MgCI, MgBr, Mgl 
lub Li, a R10 ma znaczenie podane dla symbolu R1 z wyjątkiem 
tego, że ewentualnie obecna funkcyjna grupa hydroksylowa 
występuje w zabezpieczonej postaci jako grupa benzyloksylo-
wa lub silanyloksylowa, prowadzącej do związku pośredniego, 
który następnie przeprowadza się w związek o ogólnym wzorze 2. 

Cechą środka leczniczego, korzystnie środka przeciw
bólowego jest to, że jako substancję czynną zawiera on co 
najmniej jeden w/w nowy związek o ogólnym wzorze 1. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 330994 (22)97 07 03 6(51) C07D 401/12 
C07D 403/12 
C07D 471/08 
A61K 31/40 

(31)96 9614367 (32)9607 09 (33) GB 
96 9626697 9612 23 GB 
96 9626700 9612 23 GB 

(86) 97 0703 PCT/EP97/03577 
(87) 980115 WO98/01443 PCT Gazette nr 02/98 
(71) SMITHKLINE BEECHAMS.P.A, 

Baranzate di Bolłate, IT; SMITHKLINE 
BEECHAM LABORATOIRES 
PHARMACEUTIQUES, Nanterre Cedex, 
FR 

(72) Farina Carlo, IT; Gagliardi Stefania, IT; 
Nadler Guy Marguerite Marie Gerard, FR 

(54) Pochodne indolowe do leczenia osteoporozy 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest związek o wzorze (I), w 

którym Ra stanowi grupę Rs, którą stanowi atom wodoru, grupa 

alkilowa lub ewentualnie podstawiona grupa arylowa, natomiast 
Rb stanowi ugrupowanie o wzorze (a), w którym X oznacza 
grupę hydroksylową lub alkoksylową, przy czym grupa alkilowa 
może być podstawiona lub niepodstawiona, lub też X oznacza 
grupę NRsRt, w której Rs i Rt stanowią niezależnie od siebie atom 
wodoru, grupę alkilową, podstawioną grupę alkilową, ewentu
alnie podstawioną grupę alkenylową, ewentualnie podstawioną 
grupę arylową, ewentualnie podstawioną grupę aryloalkilową, 
ewentualnie podstawioną grupę heterocykliczną lub ewentual
nie podstawioną grupę heterocykloalkilową, lub też Rs i Rt wraz 
z atomem azotu, z którym są związane, tworzą grupę heterocy
kliczną; Ri stanowi grupę alkilową lub podstawioną albo nie
podstawiona grupę arylową, natomiast R2, Ra i FU niezależnie 
od siebie stanowią atom wodoru, grupę alkilową, arylową, lub 
podstawioną grupę arylową; Re i R7 niezależnie od siebie sta
nowią atom wodoru, grupę hydroksylową, aminową, alkoksylo
wą, ewentualnie podstawioną grupę aryloksylową ewentualnie 
podstawioną grupę benzyloksylową, grupę alkiloaminową, 
dwualkiloaminową, atom chlorowca, grupę trójfluorometylową, 
trójfluorometoksylową, nitrową, alkilową, karboksylową, karbo-
alkoksylową, karbamoilową, alkilokarbamoilową, lub też Re i R7 
tworzą razem grupę metylenodioksylową, karbonylodioksylową 
lub karbonylodiaminową; a Rs stanowi atom wodoru, grupę 
hydroksylową, alkanoilową, alkilową, aminoalkilową, hydro-
ksyalkilową, karboksyalkilową, karboalkoksyalkilową, karba
moilową lub aminosulfonylową, lub sól tego związku albo sol-
wat, sposób wytwarzania takiego związku, preparat 
farmaceutyczny zawierający taki związek i zastosowanie takiego 
związku w medycynie. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 330974 (22)97 0602 6(51) C07D 403/04 
A61K 31/415 

(31) 96 60020385 (32) 96 06 25 (33) US 
(86) 97 0602 PCT/IB97/00630 
(87) 97 12 31 WO97/49702 PCT Gazette nr 57/97 
(71) PFIZER INC., Nowy Jork, US 
(72) Marfat Anthony 
(54) Podstawione pochodne indazolu i ich 

zastosowanie jako inhibitorów 
fosfodiesterazy (PDE) typu IV i czynnika 
martwicy nowotworu (TNF) 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze (I) oraz ich far
maceutycznie dopuszczalnych soli, oraz środków farmaceuty
cznych zawierających takie związki, sposobów ich stosowania 
do hamowania fosfodiesterazy (PDĘ typu IV i powstawania 
czynnika martwicy nowotworu (TNF) u ssaka. 

(18 zastrzeżeń) 
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A1(21) 330962 (22)97 0616 6(51) C07D 471/04 
(31) 96 60020511 (32) 96 07 01 (33) US 
(86)97 0616 PCT/IB97/00704 
(87) 980108 WO98/00425 PCT Gazette nr 01/98 
(71) PFIZER INC., Nowy Jork, US 
(72) Ruggeri Sally Gut, Hammen Philip Dietrich 
(54) Sposób wytwarzania (7S, trans) -2-

(2-pirymidynylo) -7- (hydroksymetylo) 
oktahydro -2H- pirydo [1,2-a] pirazyny 

(57) Sposób rozdzielania mieszaniny racemicznej trans-2-
(2-pirymidyny!o)-7-(hydroksymetylo) oktahydro-2H-pirydo[1,2-
a]pirazyny polega na poddawaniu tej mieszaniny reakcyjnej 
reakcji z kwasem D-(-)- lub L-(+)-winowym i wyodrębnianiu 
powstałych diastereoizomerycznych soli kwasu winowego. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 331154 (22)97 0711 6(51) C07D 471/04 
A61K 31/505 

(31) 96 9614756 (32) 96 0713 (33) GB 
96 9625495 9612 07 GB 

(86)97 0711 PCT/EP97/03673 
(87) 980122 WO98/02437 PCT Gazette nr 03/98 
(71) GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, 

GB 
(72) Cockerill George Stuart, Carter Malcolm 

Clive, Guntrip Stephen Barry, Smith 
Kathryn Jane 

(54) Bicykliczne związki heteroaromatyczne jako 
inhibitory białkowej kinazy tyrozynowej 

(57) Przedmiotem wynalazku są podstawione związki hete
roaromatyczne, o wzorze I, a w szczególności podstawione 
bicykliczne związki heteroaromatyczne, w których jeden pier
ścień stanowi pirydyna lub pirymidyna. Związki te są inhibitora
mi białkowej kinazy tyrozynowej. Wynalazek dotyczy również 
sposobów wytwarzania tych związków, kompozycji farmaceuty
cznych zawierających te związki oraz ich zastosowanie w medy
cynie, przykładowo w leczeniu raka i łuszczycy. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 331072 (22)97 0717 6(51) C07D 487/00 
A61K 31/53 

(31) 96 9615645 (32) 96 07 25 (33) GB 
96 9625397 9612 06 GB 
97 9714420 9707 09 GB 

(86) 970717 PCT/GB97/01946 
(87) 980205 WO98/04559 PCT Gazette nr 05/98 
(71) MERCK SHARP &DOHME LIMITED, 

Hoddesdon, GB 
(72) Broughton Howard Barff, Carling William 

Robert, Castro Pineiro Jose Luis, Guiblin 

A1exander Richard, Madin Andrew, Moore 
Kevin William, Russell Michael Geoffrey, 
Street Leslie Joseph 

(54) Podstawione pochodne triazolo-pirydazyny 
jako ligandy dla receptorów GABA 

(57) Ujawniono m.in. związki o wzorze ogólnym I, które są 
selektywnymi Ugandami dla receptorów GABAA, mają w szcze
gólności wysokie powinowactwo do jego podjednostki «2 i/lub 
a3 i w związku z tym są korzystne w leczeniu i/lub zapobieganiu 
zaburzeniom ośrodkowego układu nerwowego, w tym nerwicy 
lękowej i drgawek. 

(23 zastrzeżenia) 

A1(21) 331036 (22)97 07 01 6(51) C07D 487/04 
C07D 471/04 
A61K 31/52 

(31) 96 60021366 (32) 96 07 08 (33) US 
(86) 97 07 01 PCT/US97/11320 
(87) 98 0115 WO98/01426 PCT Gazette nr 02/98 
(71) RHONE-POULENC RORER 

PHARMACEUTICALS INC., 
Collegeville, US 

(72) Myers Michael R., Maguire Martin P., Spada 
A1fred P., Ewing William R., Pauls Henry 
W., Choi-Sledeski Yong-Mi 

(54) Związki posiadające właściwości 
przeciwnadciśnieniowe kardioprotekcyjne, 
właściwości przeciw niedokrwieniu i 
przeciwlipolityczne 

(57) Wynalazek dotyczy związków o wzorze I, którewykazują 
aktywność biologiczną i są przydatne jako czynniki przeciwnad
ciśnieniowe, kardioprotekcyjne, przeciw niedokrwieniu i prze
ciwlipolityczne, kompozycji farmaceutycznych zawierających te 
związki i ich zastosowania w leczeniu nadciśnienia, niedokrwie
nia mięśnia sercowego, poprawianiu stanu martwicy mięśnia 
sercowego i stanu rozległości zawału mięśnia sercowego wyni
kających z niedokrwienia i leczeniu hiperlipidemii i hiperchole-
sterolemii oraz metod i związków przejściowych stosowanych 
przy wytwarzaniu tych związków przejściowych stosowanych 
przy wytwarzaniu tych związków. 

(17 zastrzeżeń) 
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A1(21) 331090 (22)97 07 04 6(51) C07D 487/04 
C07D 491/04 
C07D 471/04 
C07D 239/74 
A61K 31/495 
A61K 31/33 

(31)96 9614360 (32)96 07 09 (33) GB 
96 9626884 9612 24 GB 

(86) 9707 04 PCT/SE97/01219 
(87) 98 0115 WO98/01449 PCT Gazette nr 02/98 
(71) ASTRA PHARMACEUTICALS LTD., 

Kings Langley, GB 
(72) Bantick John, Perry Matthew, Thorne Philip 
(54) Nowe związki 
(57) Wynalazek dotyczy przydatnych farmaceutycznie związ

ków pirymidyny o wzorze (I), metod ich wytwarzania, ich zasto
sowania jako środków medycznych i zawierających je preparatów 
farmaceutycznych. W/w związki wykazują aktywność przeciw-
aiergiczną i przeciwzapalną. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 331178 (22)9605 20 6(51) C07F 9/6561 
A61K 31/675 

(86) 96 05 20 PCT/KZ96/00002 
(87) 971127 W097/44343 PCT Gazette nr 51/97 
(71) Vitik Andrej Zinovyevich, Karaganda, KZ 
(72) Vitik Andrej Zinovyevich, Gazaliev Arstan 

Maulenovich, Gulyaev A1exander 
Evgenyevich 

(54) Fosforowe pochodne cytyzyny 
(57) Ujawniono fosforowe pochodne cytyzyny, w szczegól

ności o podanym niżej wzorze ogólnym, które wykazują działa
nie hepatoochronne i aktywność antyenzymatyczną. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 331153 (22) 97 07 23 6(51) C07H17/08 
A61K 31/70 

(31)96 9609285 (32)96 07 24 (33) FR 
(86) 970723 PCT/FR97/01372 
(87) 980129 WO98/03530 PCT Gazette nr 04/98 

(71) HOECHST MARION ROUSSEL, Puteaux, 
FR 

(72) Agouridas Constantin, Chantot 
Jean-François, Denis A1exis, Pejac 
Jean-Marie 

(54) Nowe pochodne erytromycyny, sposób ich 
wytwarzania i ich zastosowanie jako leków 

(57) Ujawniono związki o wzorze (I), w których R oznacza 
atom wodoru, alkil ewentualnie podstawiony atomem chlorow
ca, rodnik (CH2)mAr lub rodnik -(CH2)n -C(A)=C(B)-(CH2)pAr, w 
którym m oznacza liczbę całkowitą 1-8, n i p, identyczne lub 
różne, oznaczają liczbę całkowitą 0-6, A i B, identyczne lub 
różne, oznaczają wodór lub chlorowiec lub rodnik alkilowy, Ar 
oznacza rodnik arylowy lub heteroarylowy, ewentualnie podsta
wiony, a Z oznacza atom wodoru lub resztę kwasu karboksy-
lowego, sposób ich wytwarzania i zastosowanie jako leków. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 323801 (22)971215 6(51) C07J 71/00 
C07J 17/00 

(71) Uniwersytet Gdański, Gdańsk; Centrum 
Mikrobiologii i Wirusologii Polskiej 
Akademii Nauk, Łódź 

(72) Smiatacz Zygfryd, Myszka Henryk, Kaca 
Wiesław, Zaborowski Andrzej 

(54) Nowa syntetyczna pochodna O-glikozydu 
diosgeniny 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania synte
zy nowej pochodnej diosgeniny, która wykazuje samodzielną 
aktywność cytostatyczną oraz pełni rolę wspomagającą w cyto-
toksycznym działaniu na limfocyty nowotworowe człowieka. No
wą pochodną stanowi 3-0-(2-deoksy-2-fenyloureido-/?-D -glu-
kopiranozyio)diosgenina o wzorze HM-10, której skręcalność 
właściwa [<X]D20-1 1°(C=0,4; CHCI3-CH3OH=1:1). Analiza ele
mentarna tej pochodnej, obliczona dla wzoru sumarycznego 
C40H58N2O8-1,51-120, wynosi 66,55% C, 8,52% H i 3,88% N, a 
analiza wyznaczona doświadczalnie wykazuje 66,21 %C, 
8,19%H i 4,01 %N. Wartości przesunięć chemicznych <$(ppm) i 
stałych sprzężenia J(Hz) wybranych sygnałów atomów wodoru 
w widmie 1H-NMR(DMSO-de) tego związku są następujące: 
reszta cukrowa - 7,38(m, Ph, 2H, J-9Hz), 7,19(m, Ph, 2H, 
J=9Hz), 6,86(m, Ph, 1H), 6,40(d, HO-1, J=10Hz), 5,68(bd, NH, 
J2,NH=10HZ), 5,10(bs, HO-2, HO-3, HO-4, 3H), 4,54(bs, HO-6), 
4,48(d, H-1, Ji,2=10Hz), 3,66(m,H-6'), 3,45(m, H-6), 3,05-
3,30(m, H-3, H-4, H-5, 3H); aglikon-diosgenina-5,25(m, C(6)-H, 
J=3 Hz), 4,28(dd, C(3)-H, J=6Hz), 2,35(m, C(i5)-H'), 2,05(m, 
C(15)-H), 1,90(m, C(7)-H), 0,88(s, C(i9)-3H), 0,85(d, C(21)-3H), 
0,74(s, C(18)-3H), 0,70(d, C(27)-3H). 

(1 zastrzeżenie) 
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A1(21) 323802 (22) 97 1215 6(51) C07J 71/00 
C07J17/00 

(71) Uniwersytet Gdański, Gdańsk; Centrum 
Mikrobiologii i Wirusologii Polskiej 
Akademii Nauk, Łódź 

(72) Smiatacz Zygfryd, Myszka Henryk, Kaca 
Wiesław, Zaborowski Andrzej 

(54) Nowy syntetyczny O-glikozyd diosgeniny 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania synte

zy nowego O-glikozydu diosgeniny, który posiada samodzielną 
aktywność cytostatyczną oraz pełni rolę wspomagającą w cyto-
toksycznym działaniu na limfocyty nowotworowe człowieka. 

Nowy O-glikozyd diosgeniny stanowi chlorowodorek 
3-0-(2-amino-2-deoksy-/?-D-glukopiranozylo)diosgeniny o wzo
rze HM-9- którego skręcalność właściwa [ a j o 2 0 ^ 
56°(c=0,4;CHCl3-CH3OH=1:1). Analiza elementarna obliczona 
dla wzoru C33H53NO7 • HCl • 1,5H20 wykazuje 62,00%C, 8,99%H 
i 2,19%N, a wyniki analizy otrzymane doświadczalnie wykazują 
61,94%C, 8,67%H i 1,94%N. Wartości przesunięć chemicznych 
<5(ppm) i stałych sprzężenia J(Hz) wybranych sygnałów atomów 
wodoru w widmie 1H-NMR(CDCb-CD30D=1:1) tego glikozydu 
są następujące: reszta cukrowa-4,37(d,H-1, Ji,2=8Hz), 3,84(m, 
H-6'), 3,71 (m, H-6, Jgem=12Hz), 3,33(dd, H-4, J3,4=8Hz), 
3,30(m, H-3), 3,26(m, H-5, J4,5=9Hz), 2,62(dd, H-2, J2,3=9Hz); 
aglikon-diosgenina -5,35(m, C{e)-H, J=2,7Hz), 4,40(dd, C(3)-H, 
J=7,4Hz), 3,58(m, C(i6)-H), 3,45(m, C(2e)-H(e), J=4 Hz), 3,32(m, 
C(26)-H(a), J = 8 Hz, Jgem=11 Hz), 2,39(m, C(15)-H', Jgem-12Hz), 
2,22(m, C(15)-H), 2,00(m, C(7)-2H), 1,75(m, C(4)-2H), 1,30(m, 
C(2)-2H), 1,02(s, C(19)-3H), 0,95(d, C(21)-3H), 0,78(s, C(i8)-3H), 
0,77(d, C(27)-3H). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 331091 (22)97 0710 6(51) C07K16/00 
A61K 39/395 

(31)96 678194 (32)960711 (33) US 
(86) 970710 PCT/US97/12013 
(87) 980122 WO98/02463 PCT Gazette nr 03/98 
(71) MEDAREX,INC,Annandale,US 
(72) Deo Yashwant M., Graziano Robert, 

Keler Tibor 

(54) Terapeutyczne multispecyfîczne związki 
obejmujące przeciwciała przeciwko 
receptorowi Fca 

(57) Ujawniono m.in. multispecyficzne związki, obejmujące 
determinate wiązania, która wiąże się z receptorem Fca na 
komórce efektorowej oraz inną(e) déterminantes), która(e) wią-
że(ą) się z jednym albo wieloma antygenami na komórce doce
lowej, np. antygenem Neu/Her-2 albo receptorem naskórkowe
go czynnika wzrostu na komórkach rakowych albo z antygenem 
Candida na zakażonych komórkach. Przykładami są przeciw
ciała bispecyficzne i trispecyficzne. Ujawniono także m.in. za
stosowanie terapeutyczne związków multispecyficznych do le
czenia nowotworów albo zakażeń patogenami. 

(68 zastrzeżeń) 

A1(21) 330451 (22) 9812 19 6(51) C07K16/40 
C12N 15/13 
A61K 38/38 

(31) 97 19756975 (32) 97 12 20 (33) DE 
(71) Hoechst Marion Roussel Deutschland 

GmbH, Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Eilers Martin, Buergin Andrea, Sedlacek 

Hans-Harald 
(54) Białko, DNA, zastosowanie DNA, 

zastosowanie białka, przeciwciała i ich 
zastosowanie, antysensowne kwasy 
nukleinowe i ich zastosowanie, konstrukt 
kwasu nukleinowego i jego zastosowanie, 
sposób wykrywania i/lub oznaczania ilości 
mRNA pl63, sposób wytwarzania 
przeciwciał, sposób wykrywania białka, 
sposób hamowania proliferacji komórki, 
sposób poszukiwania inhibitorów, sposób 
hamowania działania białka i sposób 
stymulacji proliferacji komórek 

(57) Wynalazek dotyczy białka, które hamuje komórkowe 
białko p27, a zatem osłabia wywierane przez p27 działanie 
hamujące proliferację komórek. Wynalazek dotyczy ponadto 
ONA i zastosowania DNA, zastosowania białka, przeciwciał i ich 
zastosowania, antysensownych kwasów nukleinowych i ich za
stosowania, konstruktu kwasu nukleinowego i jego zastosowa
nia, sposobu wykrywania i/lub oznaczania ilości mRNA p163, 
sposobu wytwarzania przeciwciał, sposobu wykrywania białka, 
sposobu hamowania proliferacji komórki, sposobu poszukiwa
nia inhibitorów, sposobu hamowania działania białka i sposobu 
stymulacji proliferacji komórek. 

(48 zastrzeżeń) 

A1(21) 331046 (22) 97 07 08 6(51) C08B 15/06 
(31) 96 19628277 (32) 96 07 12 (33) DE 
(86) 970708 PCT/EP97/03593 
(87) 980122 WO98/02464 PCT Gazette nr 03/98 
(71) RHODIAACETOW 

AKTIENGESELLSCHAFT, Freiburg, DE 
(72) Karstens Ties, Stein Armin 
(54) Wytwarzanie karbaminianu celulozy 
(57) Opisano m.in. sposób wytwarzania karbaminianu celu

lozy, w którym: (a) celulozę kontaktuje się w obecności moczni
ka z ciekłym amoniakiem pod ciśnieniem wyjściowym wyższym 
od atmosferycznego i w temperaturze co najmniej około 25°C, 
przy czym ilość ciekłego amoniaku wystarcza co najmniej do 
nawilżenia powierzchni celulozy, (b) będącą do dyspozycji po
jemność dla układu celulozy, mocznika i ciekłego amoniaku 
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zwiększa się wybuchowo przez obniżenie ciśnienie o co naj
mniej 0,5 MPa i otrzymuje aktywowaną mieszaninę celulozy i 
mocznika, (c) aktywowaną mieszaninę celulozy i mocznika 
wprowadza się do obojętnego organicznego nośnika reakcji i 
ogrzewa do temperatury około 110°C-150°C w celu otrzymania 
karbaminianu celulozy oraz (d) organiczny nośnik reakcji i 
ewentualnie nieprzereagowany mocznik usuwa się z otrzyma
nego karbaminianu celulozy. 

Sposób jest oszczędny pod względem energetycznym 
i daje bardzo jednorodny karbaminian celulozy. 

(47 zastrzeżeń) 

A1(21) 330990 (22)97 0718 6(51) C08F 8/20 
(31)96 685403 (32)9607 24 (33) US 
(86) 97 0718 PCT/US97/12638 
(87) 98 0129 WO98/03562 PCT Gazette nr 04/98 
(71) EXXON CHEMICAL PATENTS INC., 

Baytown, US 
(72) Newman Neil Frederick 
(54) Ulepszony sposób chlorowcowania 

kopolimerów izomonoolefinowych 
(57) Ujawniono sposób chlorowcowania kopolimeru izo-

monoolefiny C4 do C7, np. izobutylenu, i poliolefiny, np. izopre-
nu, lub para-alkilostyrenu, np. para-metylostyrenu. Osiągnięto 
zwiększoną wydajność chlorowcowania i zmniejszony czas 
przebywania w reaktorze przez prowadzenie reakcji w obecno
ści źródła chlorowca i emulsji wodnej zawierającej rozpuszczal
ny w wodzie środek utleniający, np. nadtlenek wodoru, który 
utlenia chlorowcowodór powstały in situ w reakcji z powrotem 
do wolnego chlorowca. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 330991 (22) 97 0718 6(51) C08F 8/20 
(31) 96 686194 (32) 96 07 24 (33) US 
(86) 97 0718 PCT/US97/12665 
(87) 980129 WO98/03563 PCT Gazette nr 04/98 
(71) EXXON CHEMICAL PATENTS INC, 

Baytown, US 
(72) Chung David Yen-Lung, Newman Neil 

Frederick 
(54) Sposób chlorowcowania kopolimerów 

izomonoolefiny i paraalkilostyrenu 
(57) Ujawniono m.in. sposób chlorowcowania kopolimeru 

izomonoolefiny C4 do C7, np. izobutylenu, i para-alkilostyrenu, 
np. para-metylostyrenu. Osiągnięto większą wydajność chloro
wania przez prowadzenie reakcji w warunkach chlorowcowania 
wolnorodnikowego i w obecności środka utleniającego, np. 
nadtlenku wodoru, który utlenia chorowcowodór, powstały w 
reakcji in situ, z powrotem do wolnego chlorowca. Środka 
utleniającego, korzystnie nie dodaje się do środowiska reakcji 
dopóki nie zostanie przeprowadzony w znacznym stopniu pier
wszy etap chlorowcowania. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 331087 (22) 97 07 03 6(51) C08F12/00 
C08J9/20 
C08J9/12 

(31) 96 96201905 (32) 96 07 04 (33) EP 
(86) 97 07 03 PCT/EP97/03609 
(87) 980115 WO98/01488 PCT Gazette nr 02/98 

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 
MAATSCHAPPIJ B.V., Haga, NL 

(72) Crevecoeur Jeroen Joost, Neijman Eric 
Wilhelmus Johannes Frederic, Nelissen 
Laurentius Nicolaas Ida Hubertus, 
Zijderveld Johannes Maria 

(54) Sposób wytwarzania cząstek polimeru 
(57) Sposób wytwarzania cząstek polimeru zawierających 

polimer winyloarenowy obejmuje reakcję monomeru winyloare-
nowego z kopolimeryzującym związkiem zawierającym grupę 
polarną i grupę winylową, do uzyskania stopnia przereagowa-
nia 20-70% zawieszanie prepolimeryzowanej masy w wodnym 
ośrodku z wytworzeniem zawieszonych kropelek i polimeryza
cję monomeru winyloarenowego w zawieszonych kropelkach. 

Wynalazek obejmuje także cząstki polimeru i spienione 
wyroby. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 331000 (22) 97 07 03 6(51) C08F12/04 
C08J9/20 
C08J9/12 

(31) 96 96201904 (32) 96 07 04 (33) EP 
(86) 97 0703 PCT/EP97/03608 
(87) 980115 WO98/01489 PCT Gazette nr 02/98 
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPIJ B.V., Haga, NL 
(72) Crevecoeur Jeroen Joost, Neijman Eric 

Wilhelmus Johannes Frederic, 
Nelissen Laurentius Nicolaas Ida Hubertus, 
Zijderveld Johannes Maria 

(54) Sposób wytwarzania cząstek polimeru 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania cząstek polimeru za

wierających polimer winyloarenowy, na drodze prepolimeryzacji 
masy, która zawiera monomer winyloarenowy, oraz emulgator; 
dyspergowania prepolimeryzowanej masy; oraz polimeryzacji 
monomeru winyloarenowego w zdyspergowanych kropelkach. 
Wynalazek dotyczy ponadto cząstek polimeru zawierających 
polimer winyloarenowy, wodę i emulgator, w których zawartość 
wody wynosi od ponad 8 do 15% wagowych, w stosunku do 
całkowitej wagi cząstek polimeru. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 331038 (22) 97 07 09 6(51) C08F 210/18 
C08F 297/08 

C08F2/00 
(31) 96 679538 (32) 96 0712 (33) US 
(86) 97 07 09 PCT/US97/12294 
(87) 980122 WO98/02471 PCT Gazette nr 03/98 
(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY, 

Midland, US 
(72) Kolthammer Brian W.S., Cardwell Robert S., 

Parikh Deepak, Edmondson Morris S., 
Smith Stanley W. 

(54) Elastomery i sposób ich wytwarzania 
(57) Ujawniono sposób wytwarzania polimerów etylen, a-

olefina i etylen/a-olefina/dien. 
Sposób obejmuje etapy kontaktowania: (1) etylenu, (2) 

co najmniej jednej alifatycznej C3-C20 a-olefiny, (3) ewentualnie 
co najmniej jednego C4-C20 dienu, (4) katalizatora, który obej
muje (a) kompleks metalocenowy i (b) aktywator, oraz (5) roz
puszczalnika. Proces można prowadzić w jednym lub wielu 
reaktorach, a w przypadku wielu reaktorów mogą być one 
połączone szeregowo lub równolegle. Rozpuszczalnik usuwa 
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się ze strumienia polimeru w bezwodnym, pierwszym etapie 
operacji odzyskiwania rozpuszczalnika, w taki sposób, że stę
żenie substancji stałych w strumieniach produktu wzrasta o co 
najmniej 100%. Dodatkowy rozpuszczalnik usuwa się z produ
ktu z pierwszego etapu operacji odzyskiwania rozpuszczalnika 
w bezwodnym drugim etapie operacji odzyskiwania rozpusz
czalnika w taki sposób, że stężenie substancji stałych w strumie
niu produktu przekracza 65% wagowych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 331043 (22)97 0625 6(51) C08G12/38 
(31) 96 1255 (32) 96 0712 (33) AT 
(86) 970625 PCT/EP97/03321 
(87) 98 0122 WO98/02474 PCT Gazette nr 03/98 
(71) AGROLINZ MELAMIN GMBH, Linz, AT 
(72) Conti Natale, IT; Heger Friedl, AT 
(54) Modyfikowane żywice melaminowe 

i ich stosowanie do wytwarzania laminatów 
nadających się do wtórnego formowania 

(57) Ujawniono modyfikowane żywice mełaminowo-formal-
dehydowe, składające się z produktu kondensacji formaldehy
du, melaminy, mocznika I modyfikatora, zawierającego a) kom
binację 5-25% wagowych, w odniesieniu do melaminy, 
dwucyjanodwuamidu i 8-30% wagowych, w odniesieniu do 
melaminy, polialkoholu o co najmniej dwóch grupach hydro-
ksyalkilowych, korzystnie wodorozpuszczalnego i/lub zawie
rającego b) 1,5-20% wagowych amin o wzorach NR4R5-R1-X 
i/lub NR4R5-R2-Y-R3-X, w których symbole Ri i R3 mogą być 
jednakowe lub różne i w zależności od znaczenia symbolu X 
oznaczają liniowy lub rozgałęziony lub cykliczny rodnik C1-C12-
alkilowy lub -afkilenowy i R2 oznacza liniowy lub rozgałęziony 
lub cykliczny rodnik Ci-Ci2-alkilenowy, R4 i R5 mogą być jedna
kowe lub różne i oznaczają H lub liniowy lub rozgałęziony lub 
cykliczny rodnik Ci-Ci2-alkilowy i X oznacza atom wodoru, 
grupę OH lub grupę NR4R5, a symbolem Y może być -O- lub 
-NH-, przy czym molowy stosunek melaminy do formaldehydu 
wynosi od 1:1,2 do 1:5 zaś melaminy do mocznika od 1:0,1 do 
1:2,8 oraz ich stosowanie do wytwarzania laminatów nadają
cych się do wtórnego formowania. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 323685 (22) 97 12 11 6(51) C08G 12/40 
C08L 61/24 

(71) ICSO Chemical Production Spółka z 0.0., 
Kędzierzyn-Koźle 

(72) Ponikowska-Pajor Krystyna, 
Zawadzki Mieczysław, Marciński Marek, 
Gołębiowski Jan, Kałędkowska Małgorzata, 
Rachwalski Tadeusz, Supeł Roman, 
Chmura Genowefa 

(54) Sposób wytwarzania 
kompozycji żywic przeznaczonych 
do wytwarzania spienionych tworzyw 

(57) W sposobie do żywicy mocznikowo-formaldehydowej 
wytwarzanej w znany sposób przy stosunku molowym formal
dehydu do mocznika jak 1-2,5:1, ewentualnie modyfikowanej 
poliakryloamidem o masie cząsteczkowej 50000-1000000, poli
merami tlenku etylenu o masie cząsteczkowej 400-1500, środ
kami powierzchniowo czynnymi, dodaje się dyspersję akrylo-
wo-styrenową i/lub dyspersję akrylowo-styrenowo-maleinową w 
ilości 0,05-25% wagowych. 

Dyspersję otrzymuje się w znany sposób. 
(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 331073 (22) 97 06 30 6(51) C08G 18/76 
C08G 18/72 
C08G 18/66 

(31) 96 19627907 (32) 96 07 11 (33) DE 
(86) 97 0630 PCT/EP97/03396 
(87) 98 0122 WO98/02476 PCT Gazette nr 03/98 
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 

Ludwigshafen, DE 
(72) Genz Manfred, Haselhorst Walter, 

Jeschke Torsten, Nichau Ute, Bollmann 
Heinz, Strauss Michael, Scholz Wolfgang, 
Voelkel Rüdiger, Peuker Hartmut, 
Hellmann Gerhard 

(54) Sposób wytwarzania zwartych lub 
komórkowych elastomerów poliuretanowych 
i prepolimery izocyjanianowe nadające się do 
zastosowania w sposobie 

(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności sposób 
wytwarzania zwartych, a zwłaszcza komórkowych elastomerów 
poliuretanowych przez poddanie reakcji: a) wysokocząsteczko-
wego związku polihydroksylowego i ewentualnie b) niskoczą-
steczkowego przedłużacza łańcucha i/lub środka sieciującego 
z c) 1,4-diizocyjanianemfenylenu (p-PDI) i przynajmniej jednym 
dodatkowym aromatycznym diizocyjanianem, wybranym z grupy 
di izocyjanianu toluiienu, diizocyjanianu difenylometanu, dii-
zocyjanianu 3,3'-dimetylodifenylu, diizocyjanianu 1,2-difeny-
loetanu i/lub przynajmniej jednym alifatycznym diizocyjania
nem o 4 do 12 atomach węgla i/lub przynajmniej jednym 
cykloalifatycznym diizocyjanianem o 6 do 18 atomach węgla, 
przy czym komponenty składowe (a), (c) i ewentualnie (b) 
poddaje się reakcji, korzystnie poprzez wytwarzanie prepolime-
ru, w obecności lub nieobecności katalizatorów (d), środków 
porotwórczych (e) i substancji dodatkowych (f). 

(18 zastrzeżeń) 

A1(21) 331048 (22)97 0710 6(51) C08G 63/183 
C08G 63/185 
C08G 63/189 

C08J5/18 
D01F6/62 
B65D 1/02 

(31) 96 60021542 (32) 96 07 11 (33) US 
97 850168 9705 02 US 

(86) 97 0710 PCT/US97/12570 
(87) 980122 WO98/02479 PCT Gazette nr 03/98 
(71) AMOCO CORPORATION, Chicago, US 
(72) Paschke Edward E., US; Bauer Charles W., 

US; Robertson Frank C, CH; Tibbitt James 
M.,US 

(54) Kompozycje poliestrowe 
(57) Ujawniono kompozycje poliestrowe zawierające reszty 

tereftalanowe, 2,6-naftalanowe i/lub izoftalanowe i wykazujące 
ulepszone właściwości. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 331086 (22)97 07 03 6(51) C08J 9/00 
C08J9/16 

C08F 271/02 
C08F 291/00 

(31) 96 96201906 (32) 96 07 04 (33) EP 
(86) 97 07 03 PCT/EP97/03607 
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(87) 980115 WO98/01501 PCT Gazette nr 02/98 
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPIJ B.V., Haga, NL 
(72) Berghmans Hugo Angela A1bert, BE; 

Chorvath Igor, NL; Kelemen Peter, BE; 
Neijman Eric Wilhelmus Johannes Frederik, 
NL; Zijderveld Johannes Maria, NL 

(54) Sposób wytwarzania cząstek polimeru 
(57) Sposób wytwarzania cząstek polimeru winyloarenowe-

go obejmuje mieszanie polarnego polimeru zdolnego do absor
bowania wody z monomerem winyloarenowym, prepolimeryzację 
monomeru winyloarenowego, zawieszanie prepolimeryzowanej 
masy w wodnym ośrodku oraz dalszą polimeryzację zawieszo
nych cząstek. 

Wynalazek dotyczy ponadto cząstek polimeru winylo
arenowego zawierających polarny polimer i od ponad 3 do 40% 
wagowych wody, a także spienionego wyrobu. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 331147 (22) 97 07 11 6(51) C08L1/02 
A23L1/00 
C11D 3/00 

C04B 24/00 
(31) 96 9609061 (32) 96 07 15 (33) FR 

96 9611986 96 0927 FR 
(86) 97 0711 PCT/FR97/01290 
(87) 98 0122 WO98/02486 PCT Gazette nr 03/98 
(71) RHODIA CHIMIE, Courbevoie Cedex, FR 
(72) Cantiani Robert, Guerin Gilles, Senechal 

A1ain, Vincent Isabelle, Benchimol Joël 
(54) Domieszkowanie nanofibryli celulozowych 

karboksycelulozą o niskim stopniu 
podstawienia 

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja, zawierająca 
zasadniczo bezpostaciowe nanofibryle celulozowe, karbo-
ksycelulozę o stopniu podstawienia mniejszym lub równym 
0,95, jako dodatek i ewentualnie przynajmniej jeden ko-doda-
tek, przy czym zawartość dodatku i ewentualnie ko-dodatku jest 
mniejsza łub równa 30% wagowych w stosunku do łącznej masy 
nanofibryli, dodatku i ewentualnego ko-dodatku. 

Przedmiotem wynalazku jest także m.in. sposób wytwa
rzania takiej kompozycji, który charakteryzuje się tym, że obej
muje dodawanie co najmniej części dodatku i ewentualnie ko-
dodatku (ów) do zawiesiny zasadniczo bezpostaciowych 
nanofibryli i następnie suszenie domieszkowanej w ten sposób 
zawiesiny. Kompozycja wytworzona w ten sposób daje się łatwo 
dyspergować ponownie i zachowuje swoje początkowe własno
ści reologiczne. 

(27 zastrzeżeń) 

A1(21) 323608 (22) 97 12 09 6(51) C08L 9/02 
(71) Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL, 

Piastów 
(72) Pyskło Leszek, Tulik Marek, Mężyński Jan, 

Lewonowska Elżbieta 
(54) Mieszanka gumowa o właściwościach 

dielektrycznych odporna na oleje roślinne 
(57) Mieszanka gumowa o właściwościach dielektrycznych, 

odporna na oleje roślinne, z kauczuku butadienowo-akryloni-
trylowego, zawiera także kwas stearynowy, tlenek cynkowy, 
glikol dietylenowy, polimer 2,2,4-trimetylo-1,2-dihydrochinoliny, 
disiarczek tetrametylotiuramu, N-cykloheksylo-2-benzotiazoli-
losulfenamid, kaolin, sadzę piecową, krzemionkę uwodnioną i 

starkę oraz olej rycynowy i parafinę. Mieszanka ta charakteryzu
je się pęcznieniem w olejach roślinnych poniżej 19% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 323888 (22) 97 12 19 6(51) C08L 23/00 
C08K3/32 

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

(72) Kowalska Ewa, Ostrowski Edward, 
Borensztejn Marek, Wielgosz Zbigniew, 
Cyrkiewicz Marceli, Kleszczewski Jacek 

(54) Termoplastyczna kompozycja polimerowa 
(57) Termoplastyczna kompozycja polimerowa, zawierają

ca poliolefiny, zwłaszcza polietylen lub polipropylen w ilości 
40-95% wagowych, napełniacze oraz ewentualnie plastyfikatory, 
smary, stabilizatory i modyfikatory, charakteryzuje się tym, że 
jako napełniacz zawiera fosfogips, korzystnie apatytowy, stano
wiący odpad uzyskiwany przy produkcji kwasu fosforowego 
metodą ekstrakcyjną, uzdatniony przez ogrzewanie w ciągu 
20-90 minut w temperaturze nie niższej niż 420 K, o stopniu 
rozdrobnienia nie większym niż 60 fim, w ilości 5-60% 
wagowych. 

Kompozycje przeznaczone są do produkcji elementów 
urządzeń stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym oraz do 
wytwarzania elementów sprzętu gospodarstwa domowego. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 331094 (22) 97 07 09 6(51) C08L 23/16 
C08K3/00 
C08K5/00 
C08K9/04 

(31) 96 678014 (32) 96 0710 (33) US 
(86) 9707 09 PCT/US97/12440 
(87) 980115 WO98/01503 PCT Gazette nr 02/98 
(71) CABOT CORPORATION, Boston, US 
(72) Whitehouse Robert S., US; Longuet Michel, 

FR; A1 Theo, NL; Smith Michael, MY 
(54) Kompozycje oraz wytwarzane przy ich użyciu 

artykuły przemysłowe 
(57) Kompozycja obejmuje materiał wypełniacza, związek 

chemiczny oraz polimer. Zalecanym materiałem wypełniacza 
jest sadza, zaś zalecane polimery obejmują polimery zawierają
ce etylen, takie jak kopolimer etylenowo-propylenowy czy też 
terpolimery etylenowo-propylenowe. Wynalazek obejmuje rów
nież artykuły przemysłowe wytworzone z tych kompozycji poli
merowych. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 330953 (22) 97 06 20 6(51) C08L 97/02 
C08G 18/62 
B29C 33/62 

(31) 96 96110580 (32) 96 07 01 (33) EP 
97 822256 97 03 20 US 

(86) 97 0620 PCT/EP97/03232 
(87) 980108 WO98/00464 PCT Gazette nr 01/98 
(71) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES 

PLC, Londyn, GB 
(72) Singule Bart, BE; 

Yavorsky James Anthony, US 
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(54) Sposób wiązania substancji 
ligninocelulozowej 

(57) Ujawniono sposób wytwarzania arkuszy lub materiałów 
prasowanych z substancji iigninocelulozowych z użyciem orga
nicznej poiiizocyjanianowej substancji wiążącej i środka uwal
niającego, którym jest wodna emulsja wosku poliolefinowego. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 330382 (22) 98 12 17 6(51) C09C 1/56 
(31) 97 19756501 (32) 97 12 18 (33) DE 

97 19756501 971219 DE 
(71) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt, DE 
(72) Vogler Conny, Vogel Karl, 

Wieschnowsky Udo, Kopietz Jan 
(54) Sposób wytwarzania sadzy kulkowej 

i sadza kulkowa 
(57) Wynalazek dotyczy sadzy kulkowej, wytwarzanej przez 

dodawanie wosku przy suchej granulacji. Sadza kulkowa ma 
twardość kulek większą od 0,15 N przy zawartości wosku od 1 
do mniej niż 10% wag., w odniesieniu do całkowitego ciężaru 
sadzy kulkowej. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 323883 (22)971218 6(51) C09D 9/04 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Przetwórstwa Lnu, Żyrardów 
(72) Nowalińska Maria, Wołukanis A1icja 
(54) Środek do usuwania powłok lakierniczych 

i emaliowanych 
(57) Środek składa się z 22-70% wagowych alkoholu benzy

lowego, 28-75,5% wagowych wody, 0,5-2,0% wagowych środka 
detaszującego zawierającego związki powierzchniowo czynne, 
0,5-1,5% wagowych emulgatora będącego mieszaniną produ
któw przyłączenia tlenku etylenu do kwasów tłuszczowych. Śro
dek nadaje się, zwłaszcza do usuwania farb i lakierów z powie-
rzchni metalowych, betonu, terakoty, lastryko, szkła 
nieorganicznego i organicznego, drewna, włókien i tkanin z 
włókien naturalnych i syntetycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 330397 (22) 98 12 18 6(51) C09J 5/00 
(31) 97 993363 (32) 9712 18 (33) US 
(71) USG INTERIORS, INC., Chicago, US 
(72) Englert Mark H. 
(54) Kompozycja oraz jej wodna zawiesina do 

wytwarzania płytek dźwiękochłonnych w 
procesie spilśniania, kompozycja do 
wytwarzania dźwiękochłonnego sufitu oraz 
sposób ciągły wytwarzania płytek 
dźwiękochłonnych w procesie wodnego 
spilśniania 

(57) Kompozycja oraz jej wodna zawiesina do wytwarzania 
płytek dźwiękochłonnych w procesie wodnego spilśniania za
wiera ekspandowany perlit, włókno celulozowe i ewentualnie 
wtórne spoiwo i wełnę mineralną, przy czym zawiera perlit 
poddany obróbce zmniejszającej jego skłonność do zatrzymy
wania wody. 

Kompozycja do wytwarzania dźwiękochłonnego sufitu 
spełniającego wymagania przepisów przeciwpożarowych za
wiera do 70 wagowych ekspandowanego perlitu, co najmniej 

3% wagowych włókna celulozowego, do 50% wagowych wełny 
mineralnej, co najmniej 3% wagowych skrobi, co najmniej 10% 
wagowych gliny, przy czym zawiera perlit poddany obróbce 
zmniejszającej jego skłonność do zatrzymywania wody. W spo
sobie ciągłym obejmującym etapy odwadniania i suszenia two
rzy się wodną zawiesinę, zawierającą ekspandowany perlit, 
włókno celulozowe i ewentualnie wtórne spoiwo i wełnę mine
ralną, przy czym stosuje się perlit poddany obróbce zmniejsza
jącej jego skłonność do zatrzymywania wody. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 323900 (22) 97 12 17 6(51) C09J 103/00 
(71) Centralne Laboratorium Przemysłu 

Ziemniaczanego, Poznań 
(72) Walkowski A1eksander, 

Lewandowicz Grażyna, Voelkel Ewa 
(54) Klej do tektury falistej 
(57) Klej do tektury falistej zawiera 15-25%, korzystnie 17-

18% nośnika i 80-85%, korzystnie 82-83% skrobi natywnej, a 
jako główny składnik nośnika sól sodową karboksymetyloce-
lulozy w stosunku do masy skrobi wynoszącym 0,12-0,29. Noś
nik zawiera również czynnik alkalizujący i środek powierzchnio
wo czynny. Czynnikiem alkalizującym w obecności boraksu jest 
metakrzemian sodowy w ilości 0,1-4,0% korzystnie 0,5-2,0% w 
stosunku do masy kleju, środek powierzchniowo czynny pocho
dzi z grupy kopolimerów tlenku etylenu i tlenku propylenu w 
ilości 0,1-2,0%, korzystnie 0,2-1,0% w stosunku do masy kleju. 
Jako skrobie natywne stosuje się skrobie: kukurydzianą, kuku
rydzianą woskową, pszenną, ziemniaczaną lub tapiokową. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 331100 (22)97 0711 6(51) C09J 131/04 
(31) 96 19629320 (32) 96 07 20 (33) DE 
(86)97 0711 PCT/EP97/03675 
(87) 980129 WO98/03604 PCT Gazette nr 04/98 
(71) HENKEL 

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF 
AKTIEN, Duesseldorf, DE 

(72) Gnienewaelder Bernhard, Parent Bernhard, 
Dziallas Michael, Haller Werner, 
Wegner Juergen 

(54) Wodny klej dyspersyjny na bazie polioctanu 
winylu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest wodny klej dyspersyjny na 
bazie polioctanu winylu oraz dodatku od 0,1 do 2,0% wagowo 
pirogenicznego kwasu krzemowego, przy czym dyspersja za
wiera mniej niż 5% wagowo wysokowrzącego rozpuszczalnika. 
W przypadku dyspersji na bazie polioctanu winylu, chodzi zwła
szcza o dyspersje, które według europejskiej normy DIN EN 204 
prowadzą do wodoodpornych połączeń klejowych. Kleje dys
persyjne według wynalazku odznaczają się nie tylko tiksotropo-
wą konsystencją w postaci kremu, lecz także długim czasem 
otwarcia, szybkim wiązaniem i wysoką odpornością na ciepło. 

Kleje nadają się zwłaszcza do sklejania drewna i two
rzyw drzewnych. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 331039 (22) 97 06 26 6(51) C10G 65/08 
(31) 96 60021834 (32) 96 07 16 (33) US 
(86) 970626 PCT/US97/10792 
(87) 98 0122 WO98/02502 PCT Gazette nr 03/98 



48 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 13 (665) 1999 

(71) CHEVRON U.S.A. INC, San Francisco, US 
(72) Xiao Jirong, Winslow Phil, Ziemer James N. 
(54) Sposób wytwarzania podstawy oleju 

smarowego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest w szczególności sposób 

wytwarzania wysokogatunkowych podstaw olejów smarowych 
Grupy II i Grupy III z surowca naftowego zawierającego siarkę, 
przy użyciu łagodnej hydrorafinacji, następnie odparafinowa-
nia, a następnie wodorowania nad katalizatorem wodorowania 
odpornym na siarkę. 

(46 zastrzeżeń) 

A1(21) 331037 (22) 97 07 15 6(51) C10G 65/12 
(31) 96 60021753 (32) 96 07 15 (33) US 
(86)97 0715 PCT/US97/12339 
(87) 98 0122 WO98/02503 PCT Gazette nr 03/98 
(71) CHEVRON U.S.A. INC., San Francisco, US 
(72) Ziemer James N., O'Rear Dennis J., 

Santilli Donald S. 
(54) Warstwowy układ katalizatorów do 

hydrokonwersji oleju smarowego 
(57) Przedmiotem wynalazku są sposoby przetwarzania wę

glowodorów strumienia węglowodorowego w celu zmaksyma-
lizowania wydajności sposobu tworzenia podstawowego składnika 
oleju smarowego. W sposobie przetwarzania węglowodorowego 
oleju smarowego warstwę drugiego katalizatora można umie
ścić w kontakcie i na wierzchu warstwy katalizatora izoodparaf i-
nowującego osiągając wyższe wydajności, zwiększony czas 
życia katalizatora i unikając zmniejszenia wskaźnika lepkości. 

(41 zastrzeżeń) 

A1(21) 323686 (22) 97 12 10 6(51) C10G 73/00 
(71) Rafineria JASŁO S.A, Jasło 
(72) Moskal Maria 
(54) Sposób wytwarzania wazeliny 
(57) Sposób wytwarzania wazeliny na bazie mieszaniny sta

łych węglowodorów naftowych rozfrakcjonowanych w komo
rach potnych i zfiłtrowanych ziemią adsorbcyjną oraz stopio
nych z parafiną ciekłą polega na tym, że rozfrakcjonowanie 
węglowodorów stałych przeprowadza się w komorach potnych 
w temperaturze od 55 do 61 °C, a uzyskaną frakcję o temperatu
rze od 52 do 58°C podgrzewa się do temperatury od 105 do 
115°C i kontaktuje się ją co najmniej pięciokrotnie z ziemią 
adsorbcyjną w ilości od 10 do 25% wagowych, w tym dodatkowo 
podczas czwartej filtracji jednokrotnie z węglem aktywnym w 
ilości od 3 do 5% wagowych, a następnie tak zrafinowaną frakcję 
stapia się najczęściej w temperaturze 90°C z mieszaniną po
wstałą z parafiny ciekłej i hydrorafinatu lub mieszaniną oleju 
wazelinowego i hydrorafinatu, którego zawartość w danej mie
szaninie nie może być niższa jak 5% wagowych, przy czym 
udział mieszaniny w całym wsadzie wynosi od 15 do 60% 
wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 323687 (22) 97 1210 6(51) C10G 73/00 
(71) Rafineria JASŁO S.A, Jasło 
(72) Moskal Maria 
(54) Sposób produkcji masy parafinowej 
(57) Sposób produkcji masy parafinowej na bazie stałych 

węglowodorów naftowych i polietylenu lub wosku polietyle
nowego polega na tym, że podstawową bazę surowcową stanowi 
mieszanina najkorzystniej trzech różnych stałych węglowodorów 

naftowych krystalizujących z frakcji olejowej o zakresie tempe
ratur wrzenia od 350 do 510°C i zawierających od 1 do 2% 
wagowych oleju, przy czym udział tych stałych węglowodorów 
w mieszaninie wynosi do 20 do 60% wagowych o temperaturze 
wrzenia frakcji olejowej od 350 do 400°C, 40 do 80% wagowych 
o temperaturze wrzenia od 400 do 480CC i od 40 do 60% 
wagowych o temperaturze wrzenia od 480 do 510°C, którą po 
należytym roztopieniu w temperaturze od 110 do 115°C i wymie
szaniu rafinuje się ziemią odbarwiającą w ilości od 0,3 do 1% 
wagowego, a następnie tak zrafinowaną masę stapia się w 
temperaturze od 130 do 140°C z polietylenem lub woskiem 
polietylenowym w ilości od 0,5 do 1% wagowego, uzyskując 
gotowy produkt. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 330659 (22) 9812 30 6(51) C10G 73/06 
(71) Instytut Technologii Nafty im. Prof. 

Stanisława Piłata, Kraków 
(72) Dettloff Ryszard, Bednarski A1fred, Stanik 

Winicjusz, Syrek Halina, Kapelak Jacek, 
Szczypka Wojciech, Rachwał Jan, 
Mucha Józef, Lesisz Ewa, Bartoszek 
Elżbieta, Pindel Marek 

(54) Sposób odparafinowania olejów 
(57) Sposób odparafinowania olejów polega na tym, że rafi-

naty f urf urolowe otrzymywane w ciągu produkcji olejów podsta
wowych z ropy poddaje się dwustopniowemu procesowi odpa
rafinowania rozpuszczalnikowego, stosując jako rozpuszczalnik 
mieszaninę metyloetyloketonu (MEK) z toluenem lub metyloizo-
butyloketonu (MIBK) z MEK, przy czym rozpuszczalnik wprowa
dza się do wsadu w kilku porcjach w określonej temperaturze. 
Jako pierwsze i drugie rozcieńczenie stosuje się zaolejony i 
wilgotny rozpuszczalnik z regeneracji, a jako następne rozcień
czenia filtrat i przemywki z drugiego stopnia odparafinowania. 
W procesie filtracji stosuje się do zimnego przemycia placka 
gaczu na filtrach rozpuszczalnik nie zawierający więcej niż 0,1% 
oleju, stanowiącego zanieczyszczenie pochodzące z regeneracji. 
Otrzymane z procesu filtracji I stopnia przemywki zawraca się 
bezpośrednio do wsadu kierowanego na filtrację, zwiększając 
w ten sposób szybkość filtracji. Filtrat i przemywki z drugiego 
stopnia filtracji zawraca się jako trzecie i następne rozcieńcze
nie w odpowiednim ze względu na temperaturę miejscu ciągu 
krystalizacji. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 331184 (22)97 0714 6(51) C10J 3/72 
(31) 96 60016882 (32) 96 07 17 (33) US 

96 60021892 96 0717 US 
97 890356 97 07 09 US 

(86) 97 07 14 PCT/US97/12475 
(87) 98 0122 WO98/02505 PCT Gazette nr 03/98 
(71) TEXACO DEVELOPMENT 

CORPORATION, White Plains, US 
(72) Webster George Henry Jr., Von Klock 

Byron, Vuong Dinh-Cuong, Stevenson John 
Saunders, Johnson Steven Robert 

(54) Minimalizacja tworzenia się kamienia 
kotłowego w wyparce i odzyskiwanie soli 
podczas zgazowania 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu minimalizacji tworzenia się 
kamienia kotłowego w czasie odzyskiwania cieczy i substancji 
starych z odcieku wodnego odpływającego podczas zgazowa
nia przez częściowe utlenienie z gazogeneratora, który to odciek 
wodny zawiera chlorek amonu. Odciek wodny odparowuje się 
w wyparce (108) wytwarzając z niego wodę destylowaną i 
solankę o stężeniu około 10 do 60% wagowych, odprowadzaną 
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przewodem (110) do zbiornika (112) solanki. Solankę można 
następnie zatężyć i odzyskać z niej krystaliczny chlorek amonu. 
Destylator zawraca się do reakcji zgazowania. Do środowiska 
nie odprowadza się ścieku. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 331085 (22) 97 07 04 6(51) C10L1/18 
(31) 96 96304975 (32) 96 07 05 (33) EP 
(86) 9707 04 PCT/EP97/03591 
(87) 98 0115 WO98/01516 PCT Gazette nr 02/98 
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPIJ B.V., Haga, NL 
(72) Lin Jian, Robertson Struan Douglas 
(54) Kompozycje oleju napędowego 
(57) Wynalazek dostarcza kompozycji oleju napędowego, 

zawierającej w przeważającej ilości olej napędowy i w niewiel
kiej ilości dodatek zawierający co najmniej jeden rozpuszczalny 
w olejach związek alkilo-lub alkoksyaromatyczny, w którym co 
najmniej jedna grupa, wybrana niezależnie spośród grup alki
lowych i aikoksylowych o 1-30 atomach węgla, przyłączona jest 
do aromatycznego układu pierścieniowego oraz co najmniej 
jedna grupa karboksylową i ewentualnie jedna lub dwie grupy 
hydroksylowe przyłączone są do aromatycznego układu pier
ścieniowego, sposób wytwarzania takiej kompozycji oraz jej 
zastosowanie jako paliwa w silniku wysokoprężnym, w celu 
regulowania szybkości zużycia wtrysku paliwa silnika. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 323684 (22) 97 12 11 6(51) C10M 169/04 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; ICSO 
Chemical Production Spółka z o.o., 
Kędzierzyn-Koźle 

(72) Bekierz Gerard, Celejewski Jerzy, Poskrobko 
Halina, Kosno Jacek, Zawadzki Mieczysław, 
Marciński Marek, Ponikowska Krystyna, 
Romanowski Jerzy 

(54) Komponent do płynów hydraulicznych 
(57) Komponent składa się z: 0-10% wagowych, korzystnie 

6% wagowych 2,2-di(4-hydroksyfenylolo)propanu, 0-15% wa
gowych, korzystnie 8% wagowych 1-metyleno(dietanolo)ami-
no-4 -metylobenzotriazolu, 0-20% wagowych, korzystnie 10% 
wagowych pochodnej bezwodnika kwasu dodecenobursztyno-
wego i oksyetylenowanej około 5 molami tlenku etylenu roślin
nej aminy tłuszczowej o średniej długości łańcucha węglowego 
C-18, 0-80% wagowych, korzystnie 60% wagowych fosforanu 
trikrezylu, 0-40% wagowych, korzystnie 20% wagowych diizo-
propanoloaminy, 0-15% wagowych, korzystnie 8% wagowych 
benzotriazolu, 0-15% wagowych, korzystnie 8% wagowych toly-
lotriazolu, 0-80% wagowych, korzystnie 80% wagowych imida
zole 0-40% wagowych, korzystnie 20% wagowych N-acylosar-
kozyny, 0-4% wagowych, korzystnie 2% wagowych 
2,6-di-tert-butylo-4-metylofenolu, 0-4% wagowych, korzystnie 
2% wagowych N-(2-hydroksyetylo)-morfoliny, 0-40% wago
wych, korzystnie 20% wagowych trietyleno-N-diaminy talowej, 
0-10% wagowych, korzystnie 6% wagowych kwasu dodeka-
nodikarboksylowego, 0-15% wagowych, korzystnie 7% wago
wych soli sodowej kwasu dimetylodřtiokarbaminowego, 0-30% 
wagowych, korzystnie 11% wagowych kwasu sebacynowego 
i 0-12% wagowych, korzystnie 7% wagowych kwasu benzoe
sowego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 331096 (22)97 0710 6(51) C10M 169/04 
(31) 96 60021694 (32) 96 07 12 (33) US 
(86) 97 0710 PCT/GB97/01857 
(87) 980122 WO98/02510 PCT Gazette nr 03/98 
(71) CASTROL LIMITED, Swindon, GB 
(72) Krinker Randall 
(54) Smar zawierający naftalen podstawiony 

alkilem i ester 
(57) Wynalazek dotyczy smaru zawierającego naftalen pod

stawiony alkilem i ester; korzystnie smar zawiera od około 10 do 
około 50% naftalenu podstawionego alkilem a ester korzystnie 
wybrany jest z grupy obejmującej diestry, ftalany.trimelitany, 
piromelitany, dimery estrów kwasowych, poliole i polioleiniany. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 331015 (22) 97 07 03 6(51) C11B 1/16 
C11D 1/04 

(31)96 9602662 (32)96 07 05 (33) SE 
(86) 9707 03 PCT/SE97/01206 
(87) 98 0115 WO98/01518 PCT Gazette nr 02/98 
(71) KARLSHAMNS CRUSHING & FEED AB, 

Karlshamn, SE 
(72) Dahlen Josef 
(54) Sposób otrzymywania oleju glicerydowego o 

niskiej zawartości nieuwodnionych 
fosfatydów 

(57) Sposób otrzymywania oleju glicerydowego o niskiej 
zawartości nieuwodnionych fosfatydów z nasion i owoców oleis
tych polega na tym, że materiał oleisty szybko, w bardzo krótkim 
czasie, ogrzewa się w wysokiej temperaturze, przy kontrolowa
nej zawartości wilgoci, 

Olej glicerydowy wyekstrahowany z materiału poddane
go termicznej obróbce, po następnie przeprowadzonym odży-
wiczaniu wodą wykazuje taką samą niską zawartość fosforu, 
żelaza, wapnia i magnezu, jaką uzyskuje się przez działanie 
silnym kwasem lub zasadą (superodżywiczanie) przy wytwa
rzaniu oleju glicerydowego metodą konwencjonalną. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 331002 (22)970610 6(51) C11D 3/20 
C11D 3/00 

A01N 31/08 
(31)96 9613967 (32)9607 03 (33) GB 
(86) 97 0610 PCT/EP97/03062 
(87) 98 0115 WO98/01524 PCT Gazette nr 02/98 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Das Julie Rosalyn, Rabone Kenneth Leslie 
(54) Przeciwbakteryjne kompozycje czyszczące 

zawierające aromatyczne alkohole lub fenole 
(57) Wynalazek dotyczy stosowania ewentualnie podstawio

nych aromatycznych alkoholi lub fenoli, innych niż fenol, o 
wzorze ogólnym: HO.Ri.Aryl(R2)n, w którym Ri jest nieobecne 
lub oznacza Ci-6-alkil, alkenyl albo alkoksyl, R2 jest nieobecne 
lub oznacza jeden lub więcej podstawników pierścienia wybra
nych spośród Ci-6-alkilu, alkenylu lub alkoksylu, n oznacza 0-5, 
jako dodatków ulepszających przeciwbakteryjną aktywność w 
nie ścierającej czyszczącej kompozycji o pH poniżej 5 albo 
powyżej 9, która zawiera również 0,1-30% wagowych niejono
wego środka powierzchniowo czynnego będącego etoksylowa-
nym alkanolem o HLB 9-14. 

Wynalazek dotyczy również kompozycji zawierających 
0,15-15% wagowych fenolu lub alkoholu, oraz sposobu czysz
czenia powierzchni obejmującego etap traktowania powierzch
ni taką kompozycją. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 330992 (22) 97 06 18 6(51) C11D 17/00 
(31)96 676612 (32)96 07 08 (33) US 
(86) 970618 PCT/US97/10411 
(87) 98 0115 WO98/01530 PCT Gazette nr 02/98 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, , 

New York, US 
(72) Yianakopoulos Georges, Blandiaux 

Genevieve, Mondin Myriam 
(54) Kompozycja ciekłokrystaliczna 
(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja ciekłokrystali

czna zawierająca nierozpuszczalny w wodzie związek organicz
ny, niejonowy środek powierzchniowo czynny, materiał ścierny, 
etoksylowany siarczan eteru alkilu jako środek powierzchniowo 
czynny, środek wspomagający powierzchniowo czynny i wodę. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 331071 (22) 97 07 02 6(51) C11D 17/00 
C11D 1/94 

(31)96 682816 (32)960711 (33) US 
(86) 97 07 02 PCT/EP97/03495 
(87) 980122 WO98/02517 PCT Gazette nr 03/98 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Narath William Robert, Ornoski Gregory 

A1an, Corr James Joseph 
(54) Ulepszone przetwarzanie kompozycji 

syntetycznych kostek zawierających 
amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, 
opartych na minimalnej ilości mydła kwasów 
tłuszczowych i minimalnych stosunkach 
mydeł nasyconych do nienasyconych 

(57) Kompozycja kostki zawiera: (a) 10% do 70% wagowych 
anionowego środka powierzchniowo czynnego, anionowych 
środków powierzchniowo czynnych lub ich mieszanin; (b) 2% 
do 20% wagowych obojnaczojonowego i/lub amfoterycznego 
środka powierzchniowo czynnego; oraz (c) 3% do 25% wagowych 

mydła kwasu tłuszczowego, przy czym stosunek mydła nasyco
nego kwasu tłuszczowego do mydła nienasyconego kwasu 
tłuszczowego jest większy niż 1:1. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 331175 (22) 97 07 08 6(51) C12N 5/00 
C12N 15/01 
C12N 15/05 
A01H 5/00 

(31) 96 683533 (32) 96 07 17 (33) US 
96 761197 961206 US 

(86) 97 0708 PCT/US97/11834 
(87) 98 0122 WO98/02527 PCT Gazette nr 03/98 
(71) MICHIGAN STATE UNIVERSITY, 

East Lansing, US 
(72) Penner Donald, Wright Terry R. 
(54) Buraki cukrowe oporne na herbicyd 

imidazolinonowy 
(57) Opisane są buraki cukrowe, które są oporne zarówno 

na herbicydy imidazolinowe, jak i sulfonylomocznikowe. Buraki 
te uzyskuje się z podatnych komórek poprzez działanie obejmu
jące selekcję komórek mających oporność na obydwa w/w 
herbicydy, jako jeden z etapów. Oporne buraki cukrowe pocho
dzące z komórek można hodować na polach, gdzie imidazoli-
nony i sulfonylomoczniki zastosowano do zwalczania chwastów. 
W American Type Culture Collection zdeponowano w depozy
cie nasion, linię komórkową oznaczoną jako ATCC97535. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 331176 (22) 97 07 08 6(51) C12N 5/00 
C12N 15/00 
A01H3/00 
A01H5/00 

(31)96 682303 (32)96 0717 (33) US 
(86) 9707 08 PCT/US97/11831 
(87) 980122 WO98/02526 PCT Gazette nr 03/98 
(71) MICHIGAN STATE UNIVERSITY, East 

Lansing, US 
(72) Penner Donald, Wright Terry R. 
(54) Buraki cukrowe oporne na herbicyd 

imidazolinonowy 
(57) Opisane są buraki cukrowe, które są oporne na herbi

cydy imidazolinonowe. Uzyskuje się je z podatnych komórek 
poprzez działanie obejmujące etap selekcji zmutowanych ko
mórek opornych na imidazolinon, przy zastosowaniu herbicydu. 
Oporne rośliny pochodzące z komórek można hodować na 
polach, gdzie imidazolinony zastosowano do zwalczania chwastów. 
W American Type Culture Collection zdeponowano, w depozy
cie nasion, linię komórkową oznaczoną jako ATCC97534. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 331005 (22) 98 05 01 6(51) C12N 15/11 
C12N 15/90 
C07K14/47 

(31)97 847218 (32)97 05 01 (33) US 
(86) 9805 01 PCT/US98/08906 
(87) 981105 W098/49289 PCT Gazette nr 44/98 
(71) ICOS CORPORATION, Bothell, US 
(72) A1lison Daniel S. 
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(54) Regulatorowe DNA transkrypcji EF-la 
chomika 

(57) Wynalazek dotyczy regulatorowych sekwencji DNA po
chodzących z genu EF-1a chomika. Wynalazek dalej dotyczy 
konstruktów ekspresyjnych obejmujących regulatorowy DNA 
według wynalazku, komórek gospodarza transformowanych al
bo transfekowanych regulatorowym DNA i sposobów zwiększa
nia transkrypcji genu, wykorzystujących regulatorowy DNA. 

Wynalazkiem są również objęte konstrukty ekspresyjne 
obejmujące regulatorowy DNA według wynalazku połączony z 
konkretnymi sekwencjami genu. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 330452 (22) 98 12 19 6(51) C12N 15/60 
C07H 21/00 
A61K 31/70 

(31) 97 19756975 (32) 97 12 20 (33) DE 
(71) Hoechst Marion Roussel Deutschland 

GmbH, Frankfurt nad Menem, DE 
(72) Eilers Martin, Buergin Andrea, Sedlacek 

Hans-Harald 
(54) Konstrukt kwasu nukleinowego, 

wyizolowana komórka, zastosowanie 
konstruktu kwasu nukleinowego, sposób 
wytwarzania konstruktu kwasu 
nukleinowego, zastosowanie wyizolowanej 
komórki, sposób wytwarzania środka 
farmaceutycznego i środek farmaceutyczny 

(57) Wynalazek dotyczy konstruktu kwasu nukleinowego do 
terapii genowej, zawierającego kwas nukleinowy kodujący białko, 
które hamuje komórkowe białko p27, a zatem osłabia wywierane 
przez p27 działanie hamujące proliferację komórek. Wynalazek 
dotyczy ponadto wyizolowanej komórki zawierającej ten kon
strukt, zastosowania tego konstruktu i tej komórki do wytwarza
nia środka farmaceutycznego, sposobu wytwarzania konstruktu 
kwasu nukleinowego, sposobu wytwarzania środka farmaceuty
cznego i środka farmaceutycznego. 

(30 zastrzeżeń) 

A1(21) 331099 (22) 97 07 03 6(51) C12N15/82 
C12N9/92 
A01H5/00 

(31) 96 60021410 (32) 96 07 09 (33) US 
96 9615103 960718 GB 
97 9702653 97 0210 GB 

(86) 97 0703 PCT/EP97/03613 
(87) 980115 WO98/01574 PCT Gazette nr 02/98 
(71) UNILEVER N.V., Rotterdam, NL 
(72) Lacey Colin Norman Douglas, Hughes 

Stephen Glyn, Harrison Christopher John, 
Wang Trevor Leon, Hedley Clifford Leonard 

(54) Sposób podniesienia zawartości sacharozy w 
roślinach 

(57) Dostarczane są nasiona grochu, wytwarzane przez ro
śliny grochu o genotypie rug3rug3, zasadniczo nie posiadające 
aktywności plastydowej fosfogiukomutazy, które mają wyższe 
poziomy sacharozy w końcu okresu stadium pnącza i mogą być 
zbierane przez wydłużony okres. Przedstawiony jest także m.in. 
polinukleotyd kodujący plastydową fosfoglukomutazę grochu, 
jako użyteczny dla zmiany zawartości sacharozy i skrobi w 
roślinach, szczególnie roślinach grochu. 

(19 zastrzeżeń) 

A1(21) 331165 (22) 97 0710 6(51) C12N 15/82 
C12N 15/53 
A01H5/00 

(31) 96 9609137 (32) 96 07 16 (33) FR 
(86) 97 0710 PCT/FR97/01256 
(87) 98 0122 WO98/02562 PCT Gazette nr 03/98 
(71) RHONE-POULENC AGROCHIMIE, 

Lyon, FR 
(72) Pallett Ken, GB; Derose Richard, FR; 

Pelissier Bernard, FR; Saiiland A1ain, FR 
(54) Gen chimerowy z kilkoma genami oporności 

na herbicydy, komórki roślinne i rośliny 
oporne na kilka herbicydów 

(57) Wynalazek dotyczy m.in. genu chimerowego z kilkoma 
co najmniej dwoma genami oporności na herbicydy, komórek 
roślinnych i roślin opornych na herbicydy. Roślina jest oporna 
na kilka herbicydów naraz, w szczególności na inhibitory HPPD, 
inhibitory EPSPS i na dichlorowcohydroksybenzonitryle. 

(34 zastrzeżenia) 

A1(21) 330380 (22) 98 12 17 6(51) C12P 7/62 
(31) 97 19757103 (32) 97 12 20 (33) DE 
(71) Th.Goldschmidt AG, Essen, DE 
(72) Griming Burghard, Hills Geoffrey 
(54) Enzymatyczny sposób wytwarzania 

regioselektywnych estrów kwasów 
tłuszczowych z kwasem askorbinowym 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób enzymatycznego 
wytwarzania regioselektywnych estrów kwasów Puszczowych z 
kwasem askrobinowym i wybrane estry kwasów tłuszczowych z 
kwasem askrobinowym. Kwas askrobinowy i ester alkilowy kwa
su tłuszczowego poddaje się reakcji w rozpuszczalniku lub 
środku suspendującym, pod ciśnieniem mniejszym od atmosfe
rycznego i w temperaturze powyżej temperatury wrzenia alko
holu powstającego w wyniku reakcji. 

(17 zastrzeżeń) 

A1(21) 330344 (22) 98 12 16 6(51) C12P 13/08 
(31) 97 991145 (32) 971216 (33) US 

98 98948 98 0617 US 
(71) ARCHER DANIELS MIDLAND 

COMPANY, Decatur, US 
(72) Stevens Joseph Michael, Binder Thomas P. 
(54) Sposób wytwarzania L-lizynowego 

granulowanego pokarmu uzupełniającego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania L-li

zynowego pokarmu uzupełniającego o regulowanej czystości 
L-lizyny w zakresie pomiędzy około 35% i 80%, mierzonej jako 
procent wolnej zasady na kg i bardziej korzystnie pomiędzy 
około 50% i 80% L-lizyny. 

Sposób obejmuje, jako jeden z etapów dodawanie ma
teriału zawierającego L-lizynę do bulionu fermentacyjnego L-lizyny 
lub frakcji bulionu fermentacyjnego L-lizyny. Materiał dodawany 
jestw ilości, która prowadzi do finalnego L-lizynowego pokarmu 
uzupełniającego o czystości L-lizyny w teoretycznym zakresie 
pomiędzy około 35% i 80%, mierzonej jako procent wolnej 
zasady na kg, a bardziej korzystnie pomiędzy około 50% i 80% 
L-lizyny. Frakcja bulionu fermentacyjnego L-lizyny jest otrzymy
wana za pomocą jakichkolwiek odpowiednich metod separacji, 
takich jak urtrafiltracja lub wirowanie. 

Sposób również obejmuje etap suszenia, który może 
wykorzystywać jakiekolwiek odpowiednie środki suszenia, ta
kie jak granulator r oz pyłowy, suszarnia rozpyłowa, suszarnia 
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talerzowa, suszarnia bębnowa, suszarnia rotacyjna i suszarnia 
tunelowa. Ujawniono rozwiązania obejmujące także inne etapy 
wytwarzania w/w pokarmu. 

(24 zastrzeżenia) 

A1(21) 331006 (22) 97 07 03 6(51) C12Q 1/60 
(31)96 675018 (32)96 07 03 (33) US 
(86) 97 07 03 PCT/CA97/00474 
(87) 98 0115 WO98/01759 PCT Gazette nr 02/98 
(71) FORBES MEDI-TECH INC., Vancouver, 

CA 
(72) Novak Egon 
(54) Sposób oceny ryzyka w chorobie 

sercowo-naczyniowej i w innych chorobach 
oraz kompozycje oparte na fitosterolu, 
użyteczne w zapobieganiu i leczeniu choroby 
sercowo-naczyniowej i innych chorób 

(57) Ujawniono sposób oznaczania u zwierząt stosunku 
kampesterolu do poziomu ß-sitosterolu znamienny tym, że po
biera się próbki surowicy, oznacza się w niej poziomu kampe
sterolu, oznacza się w niej poziom ^-sitosterolu, dzieli się 
poziom kampesterolu przez poziom/?-sřtosteroluwcelu uzyskania 
stosunku kampesterol/jS-sitosterol oraz porównuje się stosunek 
kampesterol//3-sitosterol z normalnym stosunkiem kontrolnym, 
przy czym wybiera się stosunek kampesterol//?-sřtosterol jako 
wskaźnik oraz koreluje się ten stosunek z ryzykiem występują
cym u zwierząt o podwyższonym poziomie ryzyka choroby 
sercowo-naczyniowej i innych podobnych chorób. 

Ujawniono także m.in. sposób oceny ryzyka choroby 
sercowo-naczyniowej i chorób lipidowych oraz sposób wykry
wania ryzyka choroby sercowo-naczyniowej i podobnych cho
rób u zwierząt. 

(29 zastrzeżeń) 

A1(21) 331182 (22) 97 07 09 6(51) C21B 13/02 
(31)96 1227 (32)96 0710 (33) AT 
(86) 97 0709 PCT/AT97/00157 
(87) 980115 WO98/01587 PCT Gazette nr 02/98 
(71) VOEST-ALPINE 

INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH, 
Linz, AT 

(72) Kepplinger Leopold Werner, Wurm Johann, 
Mizelli Herbert, Kastner Walter Rainer, 
Brunnbauer Günther 

(54) Sposób wytwarzania gazu redukującego do 
redukcji rud metali 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania, gorącego, 
zawierającego CO i H2 gazu redukującego, stosowanego do 
redukcji rudy metali w kawałkach, zwłaszcza rudy żelaza, przy 
czym ten gaz redukcyjny wytwarza się w strefie zgazowywania 
(8) drogą zgazowywania nośników węgla, zwłaszcza węgla, 
przy dopływie tlenu, a następnie chłodzi się go do temperatury 
odpowiedniej w procesie redukcji. Dla otrzymania termodyna
micznie trwałego gazu redukującego gaz redukujący przepro
wadza się dodatkiem H2O i/lub CO2, w celu zahamowania 
reakcji Boudouarďa i heterogenicznej reakcji gazu wodnego i 
uniknięcia związanego z tymi reakcjami nagrzania gazu reduku
jącego, a także rudy metalu, w gaz redukujący termodynamicz
nie trwały w temperaturze gazu redukującego. 

Przedmiotem zgłoszenia jest też urządzenie do realizacji 
sposobu. 

(10 zastrzeżeń) 

Al(21) 330956 (22)97 0610 6(51) C21C 5/52 
(31)96 88785 (32)9607 03 (33) LU 
(86) 97 0610 PCT/EP97/03005 
(87) 980115 WO98/01588 PCT Gazette nr 02/98 
(71) PAUL WURTH S.A., Luxembourg, LU 
(72) Kremer Andrć, LU; Denier Guy, FR; 

Roth Jean-Luc, FR 
(54) Sposób wytwarzania stali w piecu 

elektrycznym przez załadowywanie 
roztopioną surówką 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania stali 
w piecu elektrycznym, według którego z góry określona ilość 
ciekłego roztopionego wsadu wprowadzana jest do pieca ele
ktrycznego. 

Sposób obejmuje etepy: (a) załadowywania ciągłego, 
sterowanego przepływu roztopionego wsadu do pieca bez prze
rywania nagrzewania przez łuk elektryczny, (b) wtryskiwania 
ciągłego gazu oczyszczającego do pieca, zanim stężenie C i/lub 
Si w kąpieli metalowej nie osiągnie z góry określonej wartości, 
do końca operacji załadowywania, oraz (c) kontynuowania wtry
sku gazu oczyszczającego po tym, jak z góry określona ilość 
roztopionego wsadu zostanie załadowana do pieca i dopóki nie 
zostanie osiągnięta wartość docelowa stężenia C i/lub Si w 
kąpieli metalowej. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 331166 (22) 97 07 03 6(51) C21D 8/12 
C22C 38/02 

(31) 96 19628136 (32) 96 07 12 (33) DE 
(86) 97 07 03 PCT/EP97/03510 
(87) 980122 WO98/02591 PCT Gazette nr 03/98 
(71) THYSSEN STAHL AG, Duisburg, DE 
(72) Espenhahn Manfred, Böttcher Andreas, 

Günther Klaus 
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(54) Sposób wytwarzania teksturowanej blachy 
elektrotechnicznej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania te
ksturowanej blachy elektrotechnicznej, w którym wlewek stalowy 
wygrzewa się skrośnie w temperaturze niższej od temperatury 
rozpuszczalności siarczku manganu i wyższej od temperatury 
rozpuszczalności siarczków miedzi. Następnie wlewek walcuje 
się na gorąco przy temperaturze początkowej co najmniej 960°C 
i przy temperaturze końcowej w zakresie 880-1000°C, aż do 
końcowej grubości taśmy w zakresie 1,5-7,0 mm. Potem taśmę 
walcowaną na gorąco wyżarza się przez 100 do 600 s w tempe
raturze w zakresie 880-1150°C i ochładza się z szybkością 
powyżej 15 Kj$. W jednym lub kilku etapach walcuje się na 
zimno taśmę walcowaną na gorąco, po czym poddaje się ją 
wyżarzaniu rekrystalizującemu z jednoczesnym odwęglaniem, 
nanosi się środek antyadhezyjny, wyżarza się przegrzewająco i 
po naniesieniu powłoki izolacyjnej wyżarza się ostatecznie. Ce
chą znamienną wynalazku jest to, że taśmę zimnowalcowaną do 
wyżarzania przegrzewającego nagzrewa się co najmniej do 
osiągnięcia temperatury wygrzewania co najmniej 1150-1200CC 
w atmosferze zawierającej poniżej 25% obj. H2, a jako resztę 
azot i/iub gaz szlachetny. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 330140 (22)981207 6(51) C23G1/36 
(31) 97 974456 (32) 9712 09 (33) FI 
(71) OUTOKUMPU OYJ, Espoo, FI 
(72) Poijärvi Jaakko, Jalonen Antti, Holmi 

Johannes, Ojala Jari 
(54) Sposób termicznej regeneracji kwasu 

odpadkowego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób termicznej regene

racji kwasu odpadkowego, przy czym wspomniany kwas tworzy 
się w związku z przemywaniem gazów odlotowych, zawierają
cych dwutlenek siarki, tworzących się w procesie wytwarzania 
metali na drodze metalurgii ogniowej. Według tego sposobu 
kwas odpadkowy jest zatężany i wprowadzany do przestrzeni 

gazowej podstawowego pieca do wytapiania tak, że energia 
potrzebna do termicznej regeneracji kwasu odpadkowego uzy
skiwana jest z ciepła zawartego w gorących gazach, wytwarza
nych w procesie wytapiania. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 323839 (22) 97 12 16 6(51) C25D 17/10 
(75) Szwancyber Grzegorz, Głogów; Nosal 

Stanisław, Głogów; Jagiełło Jan, Głogów; 
Włodarczyk Konrad, Głogów; 
Przysiężny Mirosław, Głogów; Kupś Marian, 
Głogów; Garbacki Jerzy, Głogów; 
Taciak Mieczysław, Leszno 

(54) Anoda w procesie elektrolitycznej rafinacji 
miedzi 

(57) Istotą wynalazku jest zróżnicowanie grubości płyty (1) 
anody, polegające na tym, że środkowa strefa powierzchni płyty 
(1) odlanej anody od strony dna formy ukształtowana jest w 
postaci wklęsłości odlewniczej (3). 

(10 zastrzeżeń) 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

A1(21) 331150 (22) 97 06 19 6(51) D01D 5/247 
(31) 96 60022299 (32) 96 07 23 (33) US 

96 697993 96 0904 US 
(86) 97 06 19 PCT/US97/10715 
(87) 98 0129 WO98/03706 PCT Gazette nr 04/98 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC., Neenah, US 
(72) Tsai Fu-Jya, Topolkaraev Vasily Aramovich 
(54) Mikroporowate włókna 
(57) Porowate włókno (54) zawiera wyróżniający się układ 

luk (52) w celu uzyskania korzystnych poziomów zwilżalności, 
wnikania cieczy i właściwości mechanicznych. Numer denier 
włókna jest nie większy niż około 50, a procentowe wydłużenie 
po zerwaniu nie mniejsze niż około 30%. 

Włókno to może również mieć wytrzymałość na rozcią
ganie przy zerwaniu nie mniejszą niż około 200 MPa. 

(20 zastrzeżeń) 
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A1(21) 330959 (22) 97 07 03 6(51) D01F 6/62 
D02J1/22 

(31)96 9608566 (32)96 07 04 (33) FR 
(86) 97 07 03 PCT/FR97/01193 
(87) 98 0115 WO98/01609 PCT Gazette nr 02/98 
(71) RHODIA FILTEC AG, Emmenbrucke, CH 
(72) Bouquerel Franck, Lapersonne Philippe, 

Roche Eric 
(54) Włókna poliestrowe i sposób ich wytwarzania 
(57) Przedmiotem zgłoszenia są włókna poliestrowe i spo

sób wytwarzania takich włókien. W szczególności, wynalazek 
dotyczy włókien wykonanych z poli(tereftalanu glikolu etyleno
wego) lub poli(naftalanu glikolu etylenowego), mających ule
pszone właściwości mechaniczne. Włókna otrzymuje się w 
procesie rozciągania, zawierającym dwa etapy. W etapie pier
wszym stosuje się niski współczynnik rozciągania w celu spo
wodowania mineralnej krystalizacji polimeru, zaś w etapie dru
gim stosuje się wysoki współczynnik rozciągania. Całkowity 
współczynnik rozciągania może osiągać wartości powyżej 12. 
Włókno ma zwiększony zakres elastyczności, co umożliwia po
prawę jego właściwości użytkowych, na przykład przy wytwa
rzaniu siatek do sitodruku. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 330379 (22) 98 12 17 6(51) D03J 5/00 
(31) 97BS 102 (32) 971219 (33) IT 
(75) Bergamini Orlando, Castelgoffredo, IT 
(54) Urządzenie, podtrzymujące nawoje przędzy, 

szpule, motki lub pasma w nawijarce 
(57) Urządzenie, podtrzymujące nawoje przędzy, szpule, 

pasma lub motki w nawijarce, zawiera, wrażliwy na drgania 
pionowe sprężyste, sprężysty poziomy pręt (12), stanowiący 
występ wspornika nośnego (11), wrażliwy na wielokierunkowe 
wahania pionowy element sprężysty (13), połączony z i zawie
szony na tym poziomym pręcie (12) oraz wrzeciono wirujące 
(14), utrzymujące nawój, połączone z dolną częścią pionowego 
elementu sprężystego (13). Poziomy pręt sprężysty (12) i piono
wy element sprężysty (13), przemieszczają się elastycznie w 
odpowiedzi na siły, przyłożone do wrzeciona podczas odwija-
nia. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 330973 (22)97 06 27 6(51) D04H 1/00 
H01B3/18 

(31)96 962667 (32)96 06 27 (33) FI 
(86) 97 06 27 PCT/FI97/00415 
(87) 98 0115 WO98/01611 PCT Gazette nr 02/98 
(71) OY SCANWOVEN AB,Kankaanpää,FI 
(72) Nieminen Jorma 
(54) Produkt włóknisty, sposób i urządzenie do 

wytwarzania produktu włóknistego 
(57) Produkt włóknisty wytwarzany z lnu lub odpowiednich 

włókien łodyg roślinnych zawiera zarówno włókna łodyg, jak i 
zdrewniałe drzazgi lub drobne kawałki tego samego surowca 
roślinnego wprowadzane do produktu przez rozgniatanie stru
ktury łodyg. Produkt włóknisty jest wytwarzany przez rozgniata
nie łodyg roślin do takiego stopnia, że włókna i zdrewniałe 
drzazgi lub drobne kawałeczki roślin są przynajmniej częściowo 
oddzielone, po czym są ze sobą mieszane i produkt końcowy 
jest wytwarzany z obu wspomnianych komponentów. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że materiał zawiera
jący rozgniecione włókna jest doprowadzany do kanału (26), 
pod którym znajdują się szyby (27,27a, 27b) odbierające różne 
frakcje produktu włóknistego, przy czym każdy szyb (27, 27a, 
27b) jest zaopatrzony w urządzenie rozdzielające (28), rozłado
wujące frakcje zawarte w każdym szybie (27, 27a, 27b). 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 331172 (22) 97 07 09 6(51) D04H 13/00 
A41D 31/02 

(31) 96 60021732 (32) 96 07 15 (33) US 
97 882091 97 06 25 US 

(86) 97 0709 PCT/US97/12452 
(87) 98 0122 WO98/02609 PCT Gazette nr 03/98 
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC, Neenah, US 
(72) McCormack Ann Louise 
(54) Wzmacniana za pomocą kleju, orientowana, 

cienka folia przepuszczalna dla par i gazów 
(57) Wynalazek dotyczy wzmocnionych za pomocą kleju, 

zorietowanych jednoosiowo, cienkich (ścienianych poprzez roz
ciąganie) folii przepuszczalnych dla par i gazów, na które nanosi 
się układ lub siatkę obszarów kleju w celu polepszenia ich 
trwałości i wytrzymałości mechanicznej. Wynalazek ma zastoso
wanie w wielu różnorodnych dziedzinach, w których potrzebna 
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lub pożądana jest wytrzymałość mechaniczna, wygoda, nie-
przepuszczalność dla cieczy oraz przepuszczalność dla par i 
gazów, w tym bez ograniczeń, w dziedzinie wyrobów chłonnych 
higieny osobistej. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 331084 (22) 97 06 26 6(51) D06F 95/00 
(31)96 20628 (32)9607 05 (33) HU 
(86) 97 0626 PCT/EP97/03367 
(87) 98 0115 WO98/01613 PCT Gazette nr 02/98 
(71) Aszódy József, Szekszard, HU; Buselmeier 

Siegfried, Mondsee, AT 
(72) Aszódy József 
(54) Wielozadaniowy przyrząd nośnikowy 
(57) Wielozadaniowy przyrząd nośnikowy, głównie do 

przejściowego utrzymywania razem należących do siebie 
sztuk odzieży, a zwłaszcza do obróbki par sztuk odzieży, ma 
odpowiednią jednostkę ustalającą (1) do ściskania ze sobą 
sztuk odzieży, przy czym jednostka ustalająca jest wyposażona 
w pierwszą kształtkę podporową (2), która znajduje się po jednej 
stronie sztuk odzieży, i w drugą kształtkę podporową (3), która 
znajduje się po drugiej stronie sztuk odzieży. Pierwsza kształtka 
podporowa (2) obejmuje człon ograniczający (2a) i otwór (2d) 
obramowany przynajmniej częściowo przez człon ograniczają
cy (2a). Druga kształtka podporowa (3) ma wolny kołnierz (3a), 
który wchodzi, i korzystnie przechodzi przez otwór (2d) pier
wszej kształtki podporowej (2). Pierwsza kształtka podporowa 
(2) i druga kształtka podporowa (3) są połączone ze sobą za 
pomocą mostka łącznikowego (4). Mostek łącznikowy (4) tworzy 
kąt ostry z główną płaszczyzną pierwszej kształtki podporowej 
(2) i ewentualnie z główną płaszczyzną drugiej kształtki podpo
rowej (3). Pierwsza kształtka podporowa (2), ewentualnie druga 
kształtka podporowa (3) i ewentualnie mostek łącznikowy (4) są 
wykonane z tworzywa zdolnego do odkształcenia sprężystego. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 330381 (22) 98 1217 6(51) D06M 13/325 
D06M 15/267 

(31) 97 19756434 (32) 97 12 18 (33) DE 
(71) Witco Surfactants GmbH, Steinau an der 

Straße, DE 
(72) Euler Axel, Fender Michael, Kohle 

Hans-Jürgen, Schießer Hans-Georg 
(54) Wodny środek zmiękczający do płukania o 

ulepszonym chwycie zmiękczającym 
(57) Przedmiotem wynalazku są dyspersje wodnych środ

ków zmiękczających do płukania na bazie związków o wzorze 
ogólnym 1, w którym R oznacza resztę kwasu tłuszczowego o 
14 do 18 atomach C, o określonym stosunku trietanoloaminy do 
kwasu tłuszczowego, przy czym składnik kwasu tłuszczowego 
wykazuje określony stopień nasycenia. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 331011 (22) 97 03 19 6(51) D21H 17/01 
D21F1/66 

(31) 96 19627523 (32) 96 07 09 (33) DE 
(86) 97 0319 PCT/EP97/01375 
(87) 980115 WO98/01621 PCT Gazette nr 02/98 
(71) ALPHA CALCIT FÜLLSTOFF GMBH 

KG, Kolonia, DE 
(72) Münchow Dieter 
(54) Sposób przetwarzania wypełniaczy 

i pigmentów powlekających z wytwarzania 
papieru, tektury i kartonu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób przetwarzania wy
pełniaczy i pigmentów powlekających z wytwarzania papieru 
tektury i kartonu ze szlamów z wody resztkowej ścieków z 
powlekania, z urządzeń odbarwiających, oczyszczalni ścieków 
albo urządzeń rozdzielających oraz zastosowanie tak powstałe
go mułu pigmentowego do wytwarzania masy powlekającej dla 
przemysłu papierniczego lub do masowego zastosowania przy 
wytwarzaniu papieru. Sposób przetwarzania charakteryzuje się 
tym, że szlamy z wody resztkowej, zawierające wypełniacze i 
pigmenty powlekające poddaje zmieszaniu, a następnie podda
je się zmieleniu do utworzenia mułu pigmentowego ze świeżym 
pigmentem i świeżym wypełniaczem jako proszkiem, mułu za
wierającego świeży pigment i/lub świeży wypełniacz. 

(15 zastrzeżeń) 

DZIALE 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

A1(21) 330181 (22)9812 09 6(51) E01C 23/088 
(31)97 19754371 (32)9712 09 (33) DE 

(75) Wendel Nikolaus, Celle, DE 

(54) Frezarka z obrotowym narzędziem do 
obróbki twardych materiałów 

(57) Wynalazek dotyczy frezarki z obrotowym narzędziem 
do obróbki twardych materiałów, takich jak skała, beton, asfalt i 
mur, mającej obrotowy walec i rozmieszczone na jego obwodzie 
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frezy, w której co najmniej jeden frez (2) lub wszystkie frezy (2) 
są połączone funkcjonalnie z wahaczami (1), wywołującymi 
działanie udarowe, przy czym frezy (2) są rozmieszczone na 
obwodzie walca frezowego (5). 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 323844 (22)971217 6(51) E02D 17/04 
(71) Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 
(72) Grzegorzewicz Krzysztof, Kłosiński Bolesław 
(54) Sposób połączenia rozpory w konstrukcji 

oporowej, zwłaszcza obudowy wykopu, 
i element do połączenia rozpory w 
konstrukcji oporowej 

(57) Wynalazek polega na tym, że do połączenia rozpory (1) 
w konstrukcji oporowej stosuje się element odksztaJcalny (6), 

składający się z obudowy w postaci puszki i materiału sypkiego, 
korzystnie piasku, wypełniającego obudowę. Element (6) umie
szcza się w osi podłużnej rozpory (1), korzystnie pomiędzy 
klinami (7), a rozporą (1). W celu demontażu rozpory (1) wysy
puje się materiał sypki z obudowy przez otwór z zaworem, co 
powoduje odkształcenie elementu (6) i równomierne odciążenie 
rozpory (1) umożliwiające łatwe wyjęcie klinów (7). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 331083 (22) 97 07 05 6(51) E02D 31/00 
(31)96 19627092 (32)96 07 05 (33) DE 
(86)97 0705 PCT/DE97/01420 
(87) 98 0115 WO98/01630 PCT Gazette nr 02/98 
(71) BILFINGER + BERGER 

BAUAKTIENGESELLSCHAFT, 
Mannheim, DE 

(72) Von Der Hude Nico 
(54) Blokada kapilarna do zewnętrznego 

uszczelnienia powierzchniowego 
(57) Blokada kapilarna (1) do zewnętrznego uszczelnienia 

powierzchniowego, szczególnie składowisk śmieci i odpadów 
wyposażona jest w co najmniej jeden blok kapilarny (4), przy 
czym blok ten tworzy jedna warstwa gruboziarnistego materiału 
i w co najmniej jedną warstwę materiału drobnoziarnistego, 
znajdującą się na bloku kapilarnym. W celu zaoszczędzenia 
materiału gruboziarnistego, usytuowanie warstw materiału 
gruboziarnistego tworzącego blok kapilarny (4) jest stabilizowa
ne jeszcze przed jego zabudową. 

(14 zastrzeżeń) 

A1(21) 323764 (22) 971213 6(51) E04B 1/00 
(71) Paszkowski Zbigniew, Szczecin 
(72) Paszkowski Zbigniew, Figurski Marceli 
(54) Budynek składany z budowlanych modułów 

przestrzennych i sposób wykonywania tego 
budynku 

(57) Przedmiotem wynalazku jest budynek składany z bu
dowlanych modułów przestrzennych i sposób wykonywania 
tego budynku charakteryzujący się tym, że budowlane moduły 
przestrzenne (1) z wielowarstwową podłogą (5), wielowarstwo
wymi ścianami i wielowarstwowym stropem są tak usytuowane 
na ukształtowanej ławie fundamentowej i wyższych kondygna
cjach, iż tworzą pomiędzy dwoma rzędami ich poprzecznych 
wielowarstwowych ścian (2) wzdłużny korytarz (3), zaś pomię
dzy izolacją termiczną (27) w postaci wełny mineralnej ich 
wzdłużnych ścian (39) jest tworzony odstęp stanowiący pustkę 
powietrzną (11). Moduły te są posadawiane narożnikami za 
pośrednictwem płyt łącznikowych (13) i łączone są ze sobą za 
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pomocą rygli łącznikowych i rygli złącznych. Powierzchnia zew
nętrznych ścian ukształtowanego z modułów przestrzennych 
budynku jest w trakcie montażu pokrywana dodatkową ozolacją 
termiczną (10), a następnie budowana jest zewnętrzna elewacja 
(9), z odstępem między nimi tworzącym pustkę powietrzną (11), 
która to elewacja wiązana jest trwale za pośrednictwem elemen
tów złącznych (12) poprzez tę pustkę powietrzną i dodatkową 
izolację termiczną z konstrukcją nośną każdego modułu. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 323648 (22)9712 09 6(51) E04B 1/86 
(75) Perlikowski Marian, Łódź; Perlikowski 

Przemysław, Łódź; Łychin A1eksander, 
Bełchatów, Chorek Sławomir, Bełchatów 

(54) Płyta tłumiąca hałas 
(57) Płytę tłumiącą hałas stanowią dwa równoległe do siebie 

arkusze blachy (1,2), przy czym jeden z arkuszy (2) jest perfo
rowany, a powierzchnia otworów perforacji stanowi nie mniej niż 
60% powierzchni całego arkusza (2). Arkusze blach (1, 2) są 
oddzielone od siebie włóknistym lub piankowym materiałem 
dźwiękochłonnym (3) otoczonym częściowo lub w całości arku
szami materiału (4) przepuszczającego dźwięki. Warstwy two
rzące płytę są połączone z sobą klejem. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 323954 (22) 97 12 18 6(51) E04B 5/16 
(75) Małusecki Tomasz, Dębica 
(54) Strop żelbetowy z wkładkami 
(57) Wynalazek dotyczy stropu, jak na rysunku, żelbetowego 

z wkładkami, wykonanego bezpośrednio na budowie lub ele
mentów prefabrykowanych, mającego zastosowanie w budyn
kach. Strop charakteryzuje się tym, że jako wkładki stosuje się 
odpadowe butelki z tworzyw sztucznych. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 330170 (22) 98 12 08 6(51) E04B 5/21 
(31) 97 97122338 (32) 97 1218 (33) EP 
(75) Lassen Jorgen, Hellerup, DK 
(54) Sposób i zespół wzmacniający do 

wytwarzania wzmocnionej konstrukcji 
betonowej 

(57) Sposób wytwarzania wzmocnionej konstrukcji betono
wej, zawierającej zespół wzmacniający (1), ukształtowany z 
rusztu, zawierającego pręty (2, 3) i kopulastych korpusów (4), 
polega na rozmieszczeniu dolnych, swobodnych końców (5) 
kopulastych korpusów (4) z odstępem (6) w warstwie betonu. 
Zapewnia to osiągnięcie bezpośredniego połączenia lub ciągło
ści połączenia pomiędzy kopulastymi korpusami (4) powyżej i 
poniżej ich dolnych, swobodnych końców (5). 

(12 zastrzeżeń) 
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A1(21) 323952 (22) 97 12 17 6(51) E04C 2/20 
(75) Potocki Mieczysław, Paczkowo 
(54) Konstrukcyjna płyta warstwowa 
(57) Konstrukcyjna płyta warstwowa, mogąca mieć zastoso

wanie w małym budownictwie mieszkaniowym lub gospodar
czym, posiada ściany, zewnętrzną (1) i wewnętrzną (2), między 
którymi w piance poliuretanowej (4) zatopione są drewniana 
konstrukcja nośna (3) w kształcie kratownicy oraz warstwo
wo ułożone, na przemian wzdłużnie i poprzecznie, elemen
ty usztywniające (5), korzystnie w postaci trzciny lub ścinków 
drewnianych bądź gałązek. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 323697 (22) 97 1212 6(51) E04C 2/24 
(75) Stefaniak Krzysztof, Piastów 
(54) Płyta warstwowa 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji płyty 

warstwowej, przeznaczonej głównie do budowania ścianek 
działowych i przepierzeń, szczególnie przy adaptacji dużych 
pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych na cele biurowe, 
socjalne i mieszkaniowe. Płytę stanowi środkowa warstwa (1), 
wykonana ze sztywnego, spienionego materiału, pokryta obu
stronnie kartonem (2), przymocowanym do niej korzystnie za 
pomocą warstwy kleju (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 330339 (22) 98 1215 6(51) E04C 3/20 
(31) 97 9704681 (32) 971215 (33) SE 
(71) PEABAB,Förslöv,SE 
(72) Pehrson Claes-Göran 

(54) Element konstrukcyjny dla układu belek 
stropowych 

(57) Wytworzony fabrycznie element konstrukcyjny dla ukła
du belek stropowych, przy czym wiele tych elementów konstru
kcyjnych jest przeznaczonych do umieszczenia jeden w pobliżu 
drugiego na szkielecie konstrukcji charakteryzuje się tym, że 
lekka warstwa betonu klinkierowego (11) umieszczona jest po
między pierwszą warstwą betonową (12) i drugą warstwą beto
nową (16), a wydłużony człon zbrojenia (13) rozciąga się 
podłużnie przez element konstrukcyjny pomiędzy warstwami 
betonu. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 330169 (22) 9812 08 6(51) E04D 1/36 
(31) 97 29721691 (32) 97 12 09 (33) DE 

98 29816097 9809 08 DE 
(71) BTS Befestigungselemente Technnik und 

Vertrieb GmbH & Co. KG, Waltrop, DE 
(72) Sawatzki Günter 
(54) Urządzenie do uszczelniania kalenicy 

budynku, mające postać taśmy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie (1) do uszczel

niania kalenicy budynku, mające postać taśmy, pokrywającej 
obszar górnego rzędu dachówek obu stron dachu oraz kaleni
cę, która to taśma (1) jest z przepuszczalnej dla powietrza, 
odpornej na gnicie włókininy (9) w rodzaju włóknistego filcu z 
tworzywa sztucznego, przy czym w środkowej części taśmy 
znajdują się perforacje, zaś na obu jej zewnętrznych krawę
dziach znajdują się pasy klejące (10) z osłoną z papieru siliko
nowego (11). Przy zachowaniu dotychczasowej odporności i 
wysokiej funkcjonalności urządzenie charakteryzuje się znacz
nie prostszą konstrukcją, którą osiągnięto dzięki temu, że perfo
racje stanowią wypalone i/lub wytopione we włókninie otwory (3). 

(8 zastrzeżeń) 

i 
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A1(21) 331152 (22) 97 07 18 6(51) E04G 21/14 
(31) 96 29612573 (32) 96 07 20 (33) DE 
(86) 97 0718 PCT/EP97/03870 
(87) 98 0129 WO98/03751 PCT Gazette nr 04/98 
(71) PFEIFER SEIL- UND HEBETECHNIK 

GMBH & CO., Memmingen, DE 
(72) Kintscher Matthias 
(54) Urządzenie do łączenia gotowych elementów 

betonowych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do łączenia 

gotowych elementów betonowych, wyposażone przynajmniej w 
jedną pętlę linową, której jeden koniec jest zakotwiony w prefa
brykacie. Drugi koniec pętli jest wykonany w kształcie ucha i 
współpracuje z osadzonym pod powierzchnią czołową elemen
tu betonowego uchwytem, który umożliwia podczas wytwarza
nia elementu betonowego utrzymanie ucha pętli linowej w po
łożeniu zagiętym pod kątem prostym i umożliwia zwolnienie 
ucha pętli podczas montażu elementów na placu budowy. 
Uchwyt jest wykonaną w kształcie litery C podłużną skrzynką (1), 
której dno (2) jest zaopatrzone przynajmniej w jeden otwór (4) 
dla pętli linowej (5) oraz w umieszczone w okolicy otworu (4) 
elementy ustalające część zakotwioną (6) pętli linowej w poło
żeniu prostopadłym względem podłużnej osi skrzynki. 

(20 zastrzeżeń) 

A1(21) 330275 (22)981214 6(51) E05B 9/00 
(31) 97 974523 (32) 971216 (33) FI 
(71) ABLOY OY,Joensuu,FI 
(72) Lemettinen Jaakko, Raatikainen Juha, 

Pinnen Ari 
(54) Osłona zamka do montowania w drzwiach 

itp. 
(57) Przedmiotem wynalazku jest osłona (1) zamka do za

montowania wewnątrz drzwi itp., zawierająca skrzynkową obu
dowę (5) zamka, która jest wyposażona w czołową płytkę (6) i 
zawiera rygiel (7), roboczą oś, na której zamontowany jest 

popychacz, obracany co najmniej z jednej strony drzwi za 
pomocą, obsługiwanego kluczem, mechanizmu zamykającego 
oraz przenoszące siłę elementy, za pomocą których popychacz 
może być doprowadzony do przenoszącego siłę połączenia z 
ryglem. Oś robocza jest przeznaczona dla oddzielnego popy-
chaczowego zespołu, który jest przeznaczony do oddzielnego 
przymocowania do osłony (1) zamka tak, że jego odległość od 
płytki czołowej (6) jest regulowana. 

(9zastrzeżeń) 

A1(21) 331168 (22) 97 07 18 6(51) E05B 11/06 
(31)96 683848 (32)96 0719 (33) US 
(86) 970718 PCT/US97/12671 
(87) 980129 WO98/03754 PCT Gazette nr 04/98 
(71) INTERNATIONAL SECURITY 

PRODUCTS, INC., Southington, US 
(72) Eden Charles W. Jr. 
(54) System zamka z chwytaniem klucza 
(57) Zamek bębenkowy (10) składa się z osłony (14), bęben

ka (12) i licznych stosów kołeczkowych zastawek (22, 24). Bę
benek posiada zewnętrzną powierzchnię, szczelinę na klucz i 
wycięcie przesunięte lecz wyrównywane z przynajmniej jednym 
stosem zastawek. Płytka (34) umieszczona w wycięciu porusza 
się pomiędzy pierwszym położeniem, w którym oddziaływuje na 
występ powierzchni bębenka zapobiegając przed wejściem sto
su zastawek w wycięcie i drugim położeniem, w którym nie 
powstrzymuje stosu zastawek przed wejściem w wycięcie. Po 
włożeniu niepodrobionego klucza (46) posiadjącego występ 
(56) wystający z jego powierzchni bocznej, występ ten popycha 
płytkę z drugiego położenia do pierwszego położenia i umożli
wia obrócenie bębenka do położenia otwartego. Po włożeniu 
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klucza z właściwą granią roboczą, lecz bez występu dopuszczo
ny jest tylko częściowy obrót, w czasie którego stos kołeczko-
wych zastawek wchodzi w wycięcie, zapobiegając w ten sposób 
działaniu klucza i chwytając podrobiony klucz wewnątrz szcze
liny na klucz. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 331012 (22) 98 04 29 6(51) E05D 15/06 
(31)97 19719008 (32)97 05 07 (33) DE 
(86) 98 04 29 PCT/EP98/02526 
(87) 981112 WO98/50657 PCT Gazette nr 45/98 
(71) DORMA GMBH + CO. KG, Ennepetal, DE 
(72) Bischof Markus, Rechsteiner Stefan 
(54) Mechanizm jezdny do szyny prowadzącej ze 

ścianą działową lub tym podobną, 
umieszczoną wisząco na mechanizmie jazdy 

( 5 7 ) Wynalazek dotyczy mechanizmu jezdnego do szyny 
prowadzącej ze ścianą działową lub tp., umieszczoną wisząco 
na mechanizmie jezdnym, przy czym mechanizm jezdny ma 
rolkę nośną i dwie rolki prowadzące. 

Wynalazek charakteryzuje się tym, że rolki prowadzące 
(12) mają pionowy przekrój poprzeczny w postaci stożka ścię
tego i są wprowadzone swoją powierzchnią płaszcza (14), przy 
uwzględnieniu luzu, aż do powierzchni płaszcza (15) rolki noś
nej (9), i że rolki prowadzące (12) są w ten sposób umieszczone 
w uchwytach rolek prowadzących (16), że luz (S2) pomiędzy 
profilem szyny (17), przebiegającym powyżej rolki nośnej (9) i 
rolek prowadzących (12), a rolką nośną (9) wzgl . rolkami prowa
dzącymi (12) jest w przybliżeniu jednakowy. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 331004 (22)97 0706 6(51) E05G 1/14 
(31) 96 9602732 (32) 96 0710 (33) SE 
(86) 97 0706 PCT/SE97/01237 
(87) 980115 WO98/01646 PCT Gazette nr 02/98 
(71) SQS SECURITY QUBE SYSTEM AB, 

Skelleftea, SE 
(72) Lindskog Kjell, Fristrom Ola 
(54) Sposób i urządzenie do mszczenia 

przedmiotów 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do niszczenia 

przedmiotów (100), przechowywanych w bezpiecznym poje
mniku z przymocowanym alarmem. Stosuje się środek niszczą
cy (50), który rozprowadzany jest na przedmiot lub przedmioty 
(100), kiedy alarm jest uruchomiony tak, że znaczy się i/lub 
niszczy się przedmiot/przedmioty, przy czym urządzenie (1) 
zawiera środek eksplodujący (60), działający co najmniej czę
ściowo na przedmiot/przedmioty (100), kiedy alarm jest urucho
miony. Urządzenie (1) zawiera kanał (2), którego otwór jest 
zwrócony w stronę przedmiotu/przedmiotów (100), a środek 
niszczący (50) jest zamknięty w kanale (2), natomiast środek 
eksplodujący (60) jest umieszczony w sąsiedztwie tego kanału. 
Kanał (2) ma przekrój poprzeczny w kształcie litery U i posiada 
ściany końcowe. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 323757 (22) 97 12 11 6(51) E06B 1/04 
(71) Florek Ryszard, Nowy Sącz; Florek Krystyna, 

Nowy Sącz; Kronenberger Krzysztof, 
Nowy Sącz 

(72) Florek Ryszard 
(54) Ościeżnica, zwłaszcza okna dachowego, z 

kanałem wentylacyjnym oraz sposób 
wykonania kanału wentylacyjnego w 
ościeżnicy 

(57) Przedmiotem wynalazku jest ościeżnica (4) z kanałem 
wentylacyjnym (1), którego otwory wlotowy i wylotowy znajdują 
się w tej samej ściance ościeżnicy (4), odpowiednio po zewnę
trznej i wewnętrznej stronie uszczelki (5), uszczelniającej połą
czenie skrzydła okna z ościeżnicą (4) oraz sposób wykonania 
kanału wentylacyjnego (1) w ościeżnicy (4). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 331010 (22) 97 07 11 6(51) E06B 3/02 
(31) 96 19628034 (32) 96 07 11 (33) DE 

96 19654748 9612 30 DE 
97 19701386 97 0116 DE 

(86)97 0711 PCT/EP97/03704 
(87) 980122 WO98/02632 PCT Gazette nr 03/98 
(75) Woschko Manfred, Löwenstein, DE; 

Woschko Donat, Obersulm, DE 
(54) Bezramowy układ skrzydła drzwiowego lub 

okiennego z oszkleniem izolacyjnym oraz 
sposób jego wytwarzania 

(57) W bezramowym układzie skrzydła drzwiowego lub 
okiennego z oszkleniem izolacyjnym, pomiędzy taflami szklany
mi (2, 3), oddzielnie od zwykłej przekładki (4), jest osadzony 
profil (60) z odstępem od wypełnienia krawędziowego (9), po
między którymi pozostaje przestrzeń powietrzna (64) otwarty na 
zewnątrz w postaci U, składający się korzystnie z tworzywa 
sztucznego. Profil (60) służy do przyjęcia zwykłego, handlowe
go okucia obróć/uchyl. Dzięki temu jest zapewniona na zew
nątrz wymagana szczelność przestrzeni pomiędzy taflami (7). 
Korzystne jest zastosowanie jednotaflowego szkła bezpieczne
go i przewidzenie emaliowania lub podobnej osłony w obszarze 
krawędzi w celu osłonięcia przekładki (4), wypełnienia krawę
dziowego (9), przestrzeni powietrznej (64) i profilu (60). Jest 
korzystny szczelny styk do obwodowej strony czołowej, leżącej 
na zewnątrz tafli szklanej (2). 

(36 zastrzeżeń) 

A1(21) 323647 (22)9712 09 6(51) E06B 5/00 
(75) Małkowski Zenon, Poznań 
(54) Uniwersalne drzwi do wielokrotnego 

montażu na zaplecza budowlane 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej 

konstrukcji uniwersalnych drzwi wymiennych do wielokrotnego 
montażu na zaplecza budowlane, przeznaczonych do krótkotrwa
łego, doraźnego zabezpieczania otworów drzwiowych przed do
stępem do wnętrza osób nieuprawnionych, odpowiednio 
odpornych na próby włamania i nadających się bez jakichkolwiek 
zabiegów remontowo-adaptacyjnych do natychmiastowego mon
tażu i demontażu. 

Uniwersalne drzwi do wielokrotnego montażu na zaple
cza budowlane charakteryzują się tym, że ościeżnica składa się 
z dwu pionowych blachownie (1), mających w przekroju poprze
cznym kształt zbliżony do litery "L', połączonych ze sobą w 
części górnej listwą profilową nadroża (10) o podobnym prze
kroju poprzecznym w kształcie litery "L", mającej szczególnie 
wydłużone ramię pionowe i w części dolnej-piaską listwą progową (9). 
Pionowe blachownice (1) mają w końcowej, górnej partii ich 
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krótszego wewnętrznego ramienia utwierdzone korytku wzmoc
nienie o przekroju prostokątnym z utwierdzoną w nim w położe
niu swobodnym w części górnej, najlepiej bezpośrednio przy 
krawędzi górnej poziomej, prostokątną, ruchomą nakrętką (7), 
najkorzystniej z gwintem trapezowym, jednozwojnym, samoha-
mownym, z wkręconą w nią długą śrubą rozpierającą (8), mają
cą w części dolnej cylindryczną głowicę pokrętną z otworami, 
umieszczonymi najlepiej w dwu równoległych do siebie płasz
czyznach. Płaskie ramię czołowe pionowej blachownicy (1) ma 
długość znacznie przekraczającą szerokość jej ramienia we
wnętrznego i jest zaopatrzone w przynajmniej jedno trapezo-
kształtne usztywnienie, wykonane zwłaszcza przez przetoczenie i 
wypukłościami skierowane na zewnątrz oraz ma wzmocnioną 
przez wywinięcie, zewnętrzną krawędź pionową. Skrzydło 
drzwiowe dwupłytowe (2) jest zaopatrzone w dwie jednakowe 
lewe lub prawe zawiasy (3), korzystnie wielopłytkowe, jednos-
worzniowe, umieszczone najlepiej jako wpuszczane na wewnę
trznej płaszczyźnie ich ramy i są zaopatrzone w przynajmniej 
jeden poziomoosiowy bolec (6) zabezpieczający, przec'rwwy-
ważeniowy. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 330253 (22) 981211 6(51) E06B 9/56 
(31) 97 97203900 (32) 97 12 12 (33) EP 

98 98201772 9805 28 EP 
98 98203010 980909 EP 

(71) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES BV, 
Rotterdam, NL 

(72) Weifender Konrad 
(54) Mechanizm zwijający, zwłaszcza do rolety 

okiennej, hamulec płynowy do mechanizmu 
zwijającego i roleta okienna 

(57) Mechanizm zwijający, zwłaszcza do rolety, zawiera wa
łek (12) wokół którego przy jego wirowaniu wokół pierwszej osi 

obrotu są zwijane lub rozwijane zasłona lub linki i taśmy podno
szące oraz zawiera hamulec płynowy (40) do powstrzymywania 
wirowania elementu zwijającego w przynajmniej jednym kierun
ku wirowania wokół pierwszej osi. Hamulec płynowy (40) ma 
płynoszczelną komorę (42) zawierającą ciecz i w niej napędzany 
wirnik (46). Komora (42) i wirnik (46) są dostosowane do względ
nego wirowania wokół drugiej osi, która może być identyczna 
lub współiiniowa z pierwszą osią i są połączone funkcjonalnie z 
wałkiem (12). Wirnik (46) lub wewnętrzna powierzchnia ścianki 
obwodowej komory (42) ma pierwszą powierzchnię przecho
dzącą w zasadzie promieniowo i w zasadzie równolegle wzglę
dem drugiej osi. Roleta okienna zawiera mechanizm zwijający 
z hamulcem płynnym (40). 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 323947 (22) 971217 6(51) E21B 33/12 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Konopko Władysław, Kabiesz Józef, Gądek 

Piotr, Zehnal Jerzy 
(54) Urządzenie do wykonywania wzdłużnych 

szczelin zarodnikowych w otworach 
wiertniczych 

(57) Urządzenie ma organ wycinający w postaci tnącej tar
czy (1) zamocowanej obrotowo w korpusie (4), mieszczącym 
przekładnie łączące tę tarczę (1) z autonomicznym źródłem 
momentu obrotowego lub zewnętrznym źródłem momentu ob
rotowego i siły poosiowej. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 323880 (22) 97 1217 6(51) E21C 27/00 
(71) Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu 

Węglowego S.A, Zabrze 
(72) Kusak Edward, Wysocki Stanisław, Skrzypiec 

Andrzej, Serwotka Ryszard 
(54) Ramię górniczego kombajnu ścianowego 
(57) Ramię górniczego kombajnu ścianowego ma kadłub (1) 

złożony z połączonych ze sobą rozłącznie oddzielnych zamknię
tych jednostek, to jest kadłuba wysięgnika (2) i kadłuba (3) 
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planetarnej przekładni (4). Kadłub wysięgnika (2) ma na zew
nątrz tuleję (5), wewnątrz której jest osadzony kadłub (3) plane
tarnej przekładni (4), a na zewnątrz tulei (5) jest osadzone 
obrotowo ramię (12) ładowarki urobku. Kadłub (3) planetarnej 
przekładni (4) jest osadzony w tulei (5) na cylindrycznych po
wierzchniach (7, 8). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 323693 (22) 97 12 10 6(51) E21D 9/12 
(71) Fabryka Maszyn FADROMA S.A, Wroclaw 
(72) Wojna Jerzy 
(54) Rama tylna ładowarki kopalnianej 
(57) Rama tylna ładowarki kopalnianej charakteryzuje się 

tym, że jej rama nośna podzielona jest poprzecznie na dwie 
odrębne części, przednią przegubową część (1) i tylną silnikową 
część (2), połączone ze sobą rozłącznie za pomocą złącza, 
składającego się z dwóch bazowych czopów (3) przytwierdzo
nych trwale do bocznych ścian przedniej przegubowej części 
(1) oraz z zawieszonych na nich dwóch zaczepów (4) stanowią
cych elementy konstrukcji tylnej silnikowej części (2), a w ścia
nach bocznych przedniej przegubowej części (1) i w zaczepach 
(4) tylnej silnikowej części (2) znajdują się otwory (5) usytuowa
ne względem siebie współosiowo. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 323751 (22) 97 12 11 6(51) E21D 23/16 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Sznapka Helmut, Diederichs Ryszard 
(54) Układ hydraulicznego sterowania obudowy 

górniczej i sposób sterowania podpornością 
roboczą obudowy górniczej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ hydraulicznego ste
rowania regulowaną podpornością roboczą zmechanizowanej 
obudowy górniczej oraz sposób sterowania regulowaną podpo
rnością roboczą zmechanizowanej obudowy górniczej, a zwła
szcza sposób monitorowania pracy podpory hydraulicznej 
zestawu obudowy górniczej. 

Hydrauliczny układ sterowania regulowaną podporno
ścią roboczą obudowy górniczej, zawierający magistralę zasila
jącą wysokiego ciśnienia i magistralę spływową z którymi połą
czone są przestrzenie robocze podpory hydraulicznej oraz 
magistralę zasilającą regulowanego ciśnienia połączoną z za
worem automatycznego przełączania i zaworem dwudrogo-
wym, charakteryzuje się tym, że ma zawór (5) automatycznego 
przełączania łączący magistralę (Z) zasilającą wysokiego ciśnie
nia z urządzeniem (7) czuwająco- kontrolnym. Urządzenie czu-
wająco-kontrolne osadzone na rdzenniku podpory hydraulicz
nej (1) ma zawór (7a) podtrzymania i wskaźnik (7b) zsuwu 
rdzennika. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 323800 (22) 97 12 15 6(51) E21F13/00 
(71) BECKER-WARKOP Sp.zo.o.,Jankowice 
(72) Śliwa Jan, Buchalik Gabriel, Gmur Bonifacy 
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(54) Zespół górniczej kolejki spągowej 
(57) Celem usprawnienia kolejki w tor szynowy kolejki spą

gowej z napędem linowym, za zwrotnią (2), wbudowana jest 
poprzecznie przesuwna platforma (3), na której osadzone są 
dwa wzajemnie równoległe odcinki toru, przemiennie zamyka
jące ciąg toru. Pomiędzy tokami co najmniej jednego odcinka 
toru platformy (3) osadzona jest zębata listwa (4), identyczna jak 
listwy (4), osadzone pomiędzy tokami toru, za platformą (3), w 
stronę ścianowej przecinki (5). Rama ciągnąco - napędowego 
zespołu (6) ma od dolnej strony, korzystnie w obrębie kół, 
kątowe podchwyty, obejmujące od dołu główkę szyn i ślizgające 
się pod główkami wraz z ruchem zespołu (6). Ponadto ciągnąco 
- napędowy zespół (6) ma pomiędzy każdym napędowym silni
kiem, a sprzęgłem umiejscowione zespoły hamulcowe, uruchamia
ne przez operatora oraz ma hamulcowy zespół bezpieczeństwa, 
oddziaływujący na zębate koło napędowe, współpracujące z 
zębatymi listwami (4). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁF 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 331173 (22) 97 0715 6(51) F01C 21/16 
(31) 96 9602771 (32) 96 0715 (33) SE 
(86)97 0715 PCT/SE97/01279 
(87) 98 0122 WO98/02642 PCT Gazette nr 03/98 
(71) ADEVUS TEKNIK AB, Göteborg, SE 
(72) Norberg Lars, Aideborn Hans 
(54) Zawór regulacyjny do silników napędzanych 

za pomocą medium pod ciśnieniem 
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zawór regulacyjny prze

znaczony do silników napędzanych za pomocą płynów, takich 
jak silniki napędzane sprężonym powietrzem, a zwłaszcza do 
regulowania w zasadzie stałej prędkości obrotowej silnika przy 
zmiennym obciążeniu. Zawór regulacyjny umieszcza się z za
stosowaniem środka pomiarowego (7) do chwilowego przepły
wu objętościowego przez kanał wlotowy (2), regulując zawór do 
jego wylotu do silnika. Środek pomiarowy jest przewidziany 
celem oddziaływania na organ zaworu w kierunku jego otwiera
nia przez zapewnienie zwiększonego przepływu objętościowe
go przez zawór regulacyjny do silnika przy jakiejkolwiek tenden
cji do zmniejszenia się przepływu objętościowego i odwrotnie. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 331181 (22) 97 07 08 6(51) F02M 25/00 
(31)96 9608708 (32)96 07 08 (33) FR 

97 9703870 97 03 28 FR 
(86) 97 0708 PCT/FR97/01235 
(87) 980115 WO98/01662 PCT Gazette nr 02/98 
(75) Boisset Jean-Louis, Salon La Tour, FR; 

Siegler-Lathrop Patrick Jean Georges, Paryż, 
FR 

(54) Urządzenie do polepszania spalania paliwa 
silnikowego 

(57) Urządzenie (9) polepsza spalanie paliwa silnikowego za 
pomocą utleniacza gazowego i zawiera wlot (3) paliwa, wlot (5) 
utleniacza oraz środki do utrzymania naftalenu w postaci stałej 
na wlocie utleniacza gazowego dla doprowadzenia par naftale
nu wówczas, gdy utleniacz ten przepływa do miejsca (2) spalania. 
Środki do utrzymania naftalenu w strumieniu utleniacza gazo
wego zawierają co najmniej jeden wkład (11) wypełniony nafta
lenem i zaopatrzony w otwory (13) zmuszające gaz utleniający 
do przejścia przez ten wkład bezpośrednio wzdłuż kierunku 
zgodnego z kierunkiem przepływu gazu utleniającego, do miej
sca (2) spalania. Urządzenie korzystnie umieszczone jest w 
filtrze (1) powietrza silnika spalinowego (2) lub na wlocie powie
trza palnika centralnego ogrzewania. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 323775 (22) 97 12 16 6(51) F04B 39/10 
(75) Wowk Józef, Leszno 
(54) Rozdzielacz cieczowo-gazowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest rozdzielacz cieczowo-ga

zowy płynów dwufazowych, umożliwiający równomierny 
podział fazy ciekłej i gazowej pomiędzy poszczególne 
odgałęzienia, przeznaczony do stosowania zwłaszcza 
jako kolektor ssący pomp. 

Rozdzielacz składa się z poziomej komory (1) oraz 
rurociągów (2, 3, 4), osadzonych szczelnie w otworach dolnej 
ścianki (5) komory (1), prostopadle do jej osi poziomej, których 
górne krawędzie usytuowane są powyżej osi poziomej komory 
(1) w pobliżu jej górnej, wewnętrznej ścianki i których części, 
umieszczone we wnętrzu komory (1), zaopatrzone są w otwory, 
których łączna wielkość powierzchni dla każdego z rurociągów 
(2,3,4) jest zbliżona do wielkości jego przekroju poprzecznego. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 329716 (22) 981117 6(51) F04D 7/04 
(31) 97 9704729 (32) 971218 (33) SE 
(71) ITT Manufacturing Enterprises Inc., 

Wilmington, US 
(72) Arbeus Ulf 
(54) Pompa, zwłaszcza do pompowania 

zanieczyszczonej wody 
(57) Wynalazek dotyczy pompy typu odśrodkowego lub pół-

osiowego, przeznaczonej do pompowania płynów, a zwłaszcza 
zanieczyszczonej wody. Pompa zawiera napędzany wirnik, za
wierający piastę (4), mającą co najmniej jedną łopatkę (5), której 
krawędzie wlotu (6) są odchylone do tyłu. W obudowie (1) 
pompy, na powierzchni (7) przeciwległej do łopatek (5), jest 
usytuowana co najmniej jedna zasilająca szczelina (8). 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 323805 (22) 97 12 15 6(51) F15B 11/02 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy CENTRUM 

TECHNIKI MORSKIEJ, Gdańsk 
(72) Ufniarski Andrzej, Szulakowski Mieczysław 
(54) Układ hydrauliczny do napędu anteny stacji 

hydroakustycznej 
(57) Układ umożliwia sterowanie mechanizmów, wymagają

cych dokładnego ustawiania siłownika. W układzie hydraulicz
nym zasilający przewód (2) doprowadzony jest do elektrohy
draulicznego rodzielacza (3), do wyjścia którego podłączony 
jest trójnik (7), połączony roboczym przewodem (8) z siłowni
kiem (9) poprzez serwozawór (10), a przewodem (11), z hydrau
licznym hamulcem (12). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 329025 (22) 9810 05 6(51) F16J 15/02 
(31) 97 19754400 (32) 97 12 09 (33) DE 
(71) Freudenberg Carl, Weinheim, DE 
(72) Reinhardt Hans, Vogt Rolf 
(54) Uszczelnienie kasetowe 
(57) Uszczelnienie kasetowe do uszczelniania dwóch, obra

cających się względem siebie, elementów maszynowych (1, 2) 
zawiera pierwszy korpus oporowy (3) z co najmniej jedną, 
obciążoną statycznie, uszczelką (4) i z co najmniej jedną, obcią
żoną dynamicznie, uszczelką (5), które są wykonane z tworzywa 
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elastomerowego, przy czym obciążona statycznie uszczelka (4) 
przylega bezobrotowo i uszczelniająco do pierwszego elementu 
maszynowego (1) oraz drugi korpus oporowy (7), wykonany 
jako pierścień obrotowy dla obciążonej dynamicznie uszczelki 
(5), współpracujący bezobrotowo i uszczelniająco z drugim 
elementem maszynowym (2). Drugi korpus oporowy (7) jest 
połączony z tarczą odrzutową (6), rozciągającą się w kierunku 
promieniowym. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 330571 (22) 9812 23 6(51) F16J 15/02 
(75) Walczak Ryszard, Lublin 
(54) Taśma uszczelniająca promieniowa i osiowa 

obrotowego podgrzewacza powietrza 
(57) Taśma uszczelniająca promieniowa i osiowa obrotowe

go podgrzewacza powietrza stosowanego przy kotłach energe
tycznych do podgrzewania powietrza uczestniczącego w proce
sie spalania, służy do likwidowania prześwitów między 
powierzchnią czołową wirnika a skrzydłem promieniowym i 
prześwitów między powierzchnią walcową wirnika, a skrzydłem 
osiowym co prowadzi do zmniejszenia przecieków powietrza do 
spalin. Taśma wykonana jest jako pojedyncza, w postaci poje
dynczego pasa blachy lub jako podwójna w postaci dwóch 
pasów (1, 2), blachy sprężystej, przylegających do siebie i 
połączonych w części chwytnej, zagiętych do tyłu wzdłuż linii 
gięcia (7) równoległej do boku długiego. W części ocierającej 
się o skrzydło taśma ma nacięcia (5, 6), a w kontakcie z nim 
ugina się. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 323948 (22) 97 12 17 6(51) F16J 15/52 
(71) ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Spółka z 

o.o., Kozy 
(72) Gacek Antoni; Rosner Krzysztof, OPL; 

Wawak Jan; Srock Andrzej 
(54) Uszczelnienie mechaniczne, mieszkowe 
(57) Celem wynalazku jest uszczelnienie, mające proste w 

budowie i niezawodne zabezpieczenie elastycznego mieszka 
przed jego zniszczeniem i polepszenie współosiowej współpra
cy pierścieni ślizgowych. W uszczelnieniu jedna ze sprzęgło
wych, kołnierzowych tulejek (8) w stosunku do drugiej kołnie
rzowej tulejki (7) ma średnicę wewnętrzną (d2) większą od 
zewnętrznej średnicy (d1) drugiej kołnierzowej tulejki (7) o war
tość luzu wzajemnego połączenia ruchowego poosiowego, zaś 
na cylindrycznych brzegach obu kołnierzowych tulejek (7,8) są 
wytłoczone, co najmniej kilka, korytkowe wgłębienia (W1, W2), 
ułożone jeden na drugim z zachowanym luzem wzajemnego 
połączenia ruchowego, poosiowego i obrotowego. Przy tym, 
zachodzące na siebie końce fragmentów cylindrycznych, koł
nierzowych tulejek (7,8) wraz z korytkowymi wgłębieniami (W1, 
W2) tworzą wspólnie osłonę zewnętrzną elastycznego mieszka 

(4), a obrotowy pierścień ślizgowy (5) ma tylną ściankę, ukształ
towaną według promienia, którego środek leży poniżej wewnę
trznej średnicy tego pierścienia (5). 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 330274 (22) 98 1214 6(51) F16K1/08 
(31) 97 2108 (32) 971215 (33) AT 
(71) RHawle & Co.Flanschen und 

Armaturenwerk, Vöcklabruck, AT 
(72) Pohn Franz, Fellner Alois, Berger Christian 
(54) Zasuwa odcinająca 
(57) Zasuwa odcinająca (1) zawiera obudowę (2) i zamykad-

ło klinowe (5), przy czym zamykadło klinowe (5) na bocznie 
wystających nakładkach prowadzących (7) jest prowadzone 
przesuwnie wzdłuż rowków prowadzących (8) w obudowie (2), 
przebiegających wzdłużnie, poprzecznie do kierunku przepły
wu i posiada szczelną, elastyczną, gumową okładzinę (9). Aby 
osiągnąć przy nieznacznych nakładach łatwość poruszania się, 
a jednocześnie odporność na zużycie, nakładki prowadzące (7) 
są umieszczone na zawieradle klinowym (5) w odniesieniu do 
jego kierunku przesuwu, na wysokości środka powierzchni (M) 
powierzchni zamykającej (F), której rzut w kierunku przepływu 
leży na płaszczyźnie przesuwu zawieradła klinowego (5), który 
jest zaopatrzony w szczelną okładzinę (9). 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 323840 (22) 97 12 16 6(51) F16K 5/06 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

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

(72) Hellmann Andrzej, Rychlewski Marek 
(54) Uszczelnienie organu zamykającego kurka 

kulowego 
(57) Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie organu 

zamykającego kurka kulowego, zwłaszcza kurka przeznaczone
go do zastosowania w instalacjach dla czynników gazowych o 
niskim ciśnieniu. 

Uszczelnienie składa się z dwóch obsad (2) symetrycz
nie rozmieszczonych po obydwu stronach organu zamykające
go (5), przy czym w każdej obsadzie (2) osadzona jest para 
pierścieniowych współśrodkowych uszczelek (3,4) przylegają
ca do kulistej powierzchni tego organu, a pomiędzy pierścienio
wymi uszczelkami (3,4) wykonany jest w obsadzie (2) obwodo
wy kanałek (6), do którego doprowadzone są otwory (7) 
połączone poprzez układ otworów (8) i kanałek (9) oraz otwory 
w kadłubie (1) z dozującym smar doszczelniający urządzeniem 
umieszczonym na zewnątrz kurka. 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 331089 (22)970619 6(51) F16K 31/122 
(31)96 9614421 (32)96 07 09 (33) GB 
(86) 97 0619 PCT/CA97/00426 
(87) 98 0115 WO98/01692 PCT Gazette nr 02/98 
(71) McCAIN FOODS LIMITED, New 

Brunswick, CA 
(72) Bowman John 
(54) Ciśnieniowy zawór spustowy 
(57) Ciśnieniowy zawór spustowy do obieraczki parowej 

do ziemniaków posiada różnicowy zespół tłokowy zawierający 

tłok (60), który jest ruchomy pomiędzy położeniem otwartym i 
położeniem zamkniętym pod kontrolą pary oraz stały element 
tłokowy (66), który mieści się w pomocniczym cylindrze (88) z 
głównym tłokiem do wyznaczania komory (76), której objętość 
zmniejsza się stopniowo gdy główny tłok przesuwa się w kierun
ku położenia otwartego. Komora zawiera płyn amortyzacyjny do 
opóźniania tłoka, gdy przesuwa się on do położenia otwartego. 

(12 zastrzeżeń) 

A1(21) 330125 (22) 9812 04 6(51) F16K 37/00 
(31) 97 19754837 (32) 97 12 10 (33) DE 
(71) DANFOSS A/S, Nordborg, DK 
(72) Markvart Arne, Frederiksen Bjarne 
(54) Głowica termostatyczna zaworu 
(57) Głowica termostatyczna zaworu (4) posiada obudowę 

(1) bez pokrętia. W obudowie umieszczony jest element termo
statyczny (9), którego działanie regulacyjne jest zależne od 
mierzonej temperatury. Połączone z nim urządzenie do ustawia
nia żądanej wartości temperatury stanowi jednostka regulacyjna 
(10), której regulacja jest możliwa w całym żądanym zakresie 
temperatur za pomocą aktywatora (19). Wprowadzenie żądanej 
wartości temperatury nie odbywa się za pomocą pokrętła, lecz 
za pomocą generatora sygnału (23). Umożliwia to bardzo proste 
zaprogramowanie obniżania żądanej temperatury na noc lub 
wprowadzenie programu okrślającego temperaturę bez powo
dowania zwiększonego zużycia energii lub przerw w działaniu 
urządzenia na skutek zaniku napięcia. 

(22 zastrzeżenia) 

A1(21) 323841 (22) 97 12 16 6(51) F21S 1/12 
(75) Smólski Edward, Szczecin 
(54) Lampa dekoracyjna 
(57) Lampa dekoracyjna zawierająca źródło światła (1 ) umie

szczone w nieprzezroczystej obudowie (2) zwieńczonej przezro
czystym kloszem (3) charakteryzuje się tym, że klosz (3) stanowi 
zamkniętą bryłę wypełnioną co najmniej dwoma cieczami (4,5) 
o podobnych gęstościach i różnych własnościach termicznych. 
Inną cechą lampy jest to, że na dnie wewnątrz klosza (3) umie
szczona jest siatka fragmentująca (7) stanowiąca płaszczyznę 
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lub wycinek sfery. Cechą charakteryzującą lampę jest również 
możliwość zróżnicowania kolorów cieczy (4,5) wypełniających 
klosz (3). Kolejną cechą istotną jest zastosowanie w lampie do 
wypełnienia klosza roztworów opartych na bazie wody lub alko
holu jako roztworu bazowego (4) i na bazie alkenów lub estrów 
roztworu (5) tworzącego efekty wizualne. Źródło światła (1) pełni 
w lampie dwie funkcje, pierwsza to dostarczenie światła do 
podświetlenia klosza, a druga to podgrzanie roztworu (5). Do
starczone z niego ciepło powoduje konwekcyjny ruch roztworu 
(5) w roztworze bazowym (4). Nałożenie się ruchów konwekcyj
nych obu roztworów (4,5) oraz podświetlenie klosza (3) daje w 
sumie niepowtarzalny efekt wizualny. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 330988 (22)9804 29 6(51) F23N1/00 
(31)97 9701198 (32)97 05 05 (33) ES 
(86) 9804 29 PCT/ES98/00113 
(87) 981112 WO98/50734 PCT Gazette nr 45/98 
(71) SOMOLSA,SOCIEDAD DE 

MATERIALES ORDUNA LABORAL, 
S.AL., Orduna, ES 
(72) Cuadra Yarritu José Miguel 
(54) Zawór, sterujący przepływem gazu w 

grzejnikach radiacyjnych 
(57) Korpus zaworu (1) zawiera osiowy otwór (10), w którym 

przesuwa się wał (11), osiowo ustawiony względem drugiego 

wału (16), na którym zamocowana jest gałka sterowania, przy 
czym oba wały (11, 16) są popychane w kierunku pozycji nie
aktywnej, w której przepływ gazu jest odcięty. Wewnętrzny, 
osiowy wał (11) jest napędzany poprzez popychanie zewnętrz
nego wału (16) w kierunku przeciwnym do kierunku działania 
sprężyny (13), w wyniku czego, pod wpływem popychania 
zewnętrznego wału (16), wewnętrzny wał (11) przesuwa się 
powodując przesunięcie uszczelki (15) przez swobodny koniec 
wewnętrznego, osiowego wału (11) w kierunku przeciwnym do 
kierunku działania sprężyny (21), przy czym uszczelka (15) w 
stanie spoczynkowym zmierza do zamknięcia przepływu i prze
rwania komunikacji pomiędzy odgałęzieniem, przez które do
starczany jest gaz do zaworu (1) i kanałem, prowadzącym do 
pierwszego palnika. W celu otwarcia i umożliwienia przepływu 
gazu do drugiego palnika (4')> zewnętrzny wał (16) musi prze
stać być popychany, w wyniku czego wał (16) będzie dążył do 
powrotu do pozycji początkowej dzięki istnieniu sprężyny (18). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 330255 (22) 981211 6(51) F23N 5/24 
(31) 97 19756788 (32) 9712 19 (33) DE 
(71) Babcock Kraftwerkstechnik GmbH, 

Oberhausen, DE 
(72) Ristau Jürgen, Geyer Horst 
(54) Sonda do pobierania próbek przy pomiarach 

tlenu w urządzeniach do wytwarzania pary, 
opalanych pyłem węglowym 

(57) Sonda do pobierania próbek (10) do pomiarów tlenu w 
urządzeniach, wytwarzających parę, opalanych pyłem węglo
wym, składa się z rury odbiorczej (1) sondy do pobierania 
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próbek (10), która jest zaopatrzona w pewną liczbę otworów 
odbiorczych (6). Na rurze odbiorczej (1) sondy jest ponadto 
umieszczone miejsce odbioru (7) dla przyłączanego przyrządu 
pomiarowego O2. W rurze odbiorczej (1) sondy jest prowadzone 
urządzenie czyszczące, przewidziane do czyszczenia otworów 
odbiorczych (6) i miejsca odbioru (7) dla przyłączonego przy
rządu pomiarowego O2. 

(8 zastrzeżeń) 

10 

A1(21) 330989 (22)97 05 27 6(51) F23R 3/14 
F23D 23/00 

(31)96 675981 (32)9607 05 (33) US 
(86) 9705 27 PCT/US97/08761 
(87) 980115 WO98/01708 PCT Gazette nr 02/98 
(71) WESTINGHOUSE ELECTRIC 

CORPORATION, Pittsburgh, US 
(72) Ryan William R. 
(54) Wielowirowa tarcza komory spalania 
(57) Wielowirowa tarcza (100) komory spalania zawiera wie

le zawirowywaczy (104), rozmieszczonych wokół strefy wewnę
trznej tarczy oraz wiele nie zawirowujących otworów (106), roz
mieszczonych wokół zewnętrznej strefy tarczy (102), która 
odlana jest jako strefa pełna. Zawirowywacze są korzystnie 
rozmieszczone na koncentrycznych okręgach, a otwory nie 
zawirowujące wykonane są także korzystnie wokół koncentrycz
nych okręgów, na zewnątrz zawirowywaczy. Sposób wykonania 
tarczy wirowej obejmuje odlewanie najpierw tarczy, zawierają
cej strefę środkową, zaopatrzoną w wiele zawirowywaczy oraz 
pełną strefę zewnętrzną. Następnie w pełnej strefie zewnętrznej 

wykrywanych jest wiele otworów nie zawirowujących. Korzyst
nie odlewa się dwa koncentryczne pierścienie zawirowywaczy 
i/lub wykonuje się koncentryczne pierścienie otworów nie zawi
rowujących. Wynalazek umożliwia dostosowanie układów zawi
rowywaczy i otworów nie zawirowujących zależnie od wymagań 
danej turbiny. 

(16 zastrzeżeń) 

A1(21) 323610 (22) 97 12 09 6(51) F24C15/02 
(71) AMICA WRONKI S.A., Wronki 
(72) Boracki Leon, Jankowski Marek 
(54) Drzwi piekarnika 
(57) Przedmiotem wynalazku są drzwi piekarnika, zwłaszcza 

w elektrycznych lub gazowych kuchniach domowego użytku. 
Drzwi piekarnika mają płaską ramę z zespołem trzech 

równoległych szyb szklanych (2, 3, 4), przedzielonych dwiema 
przepływowymi komorami powietrznymi (5, 6), mającą boczne 
obrzeża, dolne obrzeże (8) i górne obrzeże (9). Boczne krawę
dzie wewnętrznej szyby (2) są osadzone ślizgowo w prowadni
cach, rozmieszczonych na bocznych obrzeżach ramy. Zewnę
trzna szyba (4) jest związana z ramą za pomocą co najmniej 
jednego złącza zatrzaskowego, a środkowa szyba (3) jest zwią
zana z ramą za pomocą co najmniej jednego złącza śrubowego. 

(12 zastrzeżeń) 
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A1(21) 323643 (22)9712 08 6(51) F24F 7/007 
(75) Chochla Renata, Gliwice; Chochla Jan, 

Gliwice 
(54) Sposób organizacji obiegu powietrza 

wentylacyjnego obsługującego komory 
malarskie i lakiernicze z natryskiem 
hydrodynamicznym i pneumatycznym 
wykonywanym ręcznie 

(57) Sposób organizacji obiegu powietrza w komorach ma
larskich i lakierniczych z natryskiem hydrodynamicznym lub 
pneumatycznym wykonywanym ręcznie znamienny tym, że po
wietrzu w pomieszczeniu nadaje się korzystny jednokierunkowy 
przepływ, który uzyskuje się przez ustawienie otworów wywiew
nych na całej powierzchni jednej ze ścian prostopadłościenne-
go pomieszczenia natomiast po przeciwnej stronie na obrzeżu 
otworu wejściowego umieszcza się nawiewniki strumieniowe (2) 
uzupełniające ubytki powietrza w pomieszczeniu kierując stru
mienie prostopadle do osi otworu wejściowego. W pomieszcze
niu w którym panuje podciśnienie wydziela się dwie poziome 
strefy odciągu powietrza usuwanego z pomieszczenia, górną 
obsługiwaną przez wywiewnik strefowy górny (3) oraz dolną 
obsługiwaną przez wywiewnik strefowy (4), przy czym oba wy-
wiewniki zajmują całą przestrzeń przegrody, na której są zain
stalowane. Powietrze zaciągane przez wywiewnik górny (3) 
wyprowadzane jest do atmosfery bez stosowania procesu redu
kcji zanieczyszczeń, natomiast powietrze odciągane wywiewni-
kiem dolnym (4) kierowane jest na instalację utylizacji (redukcji) 
par rozcieńczalnika (7) po czym po przejściu przez układ odzy
sku ciepła (rekuperacji) (8) na wymiennikach przeponowych 
typu powietrze-powietrze wyprowadzane jest do atmosfery emi
torem (9). Uzupełnienie energii cieplnej powietrza nawiewane
go w strefę otworu wejściowego do komory realizuje się przy 
użyciu źródła energii dodatkowej na nagrzewnicach, w które jest 
wyposażona centrala nawiewna (1). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 330954 (22) 97 07 02 6(51) F24F12/00 
F28D 17/02 

(31)96 1681 (32)96 0704 (33) CH 
(86) 970702 PCT/CH97/00260 

(87) 98 0115 WO98/01711 PCT Gazette nr 02/98 
(75) Grüniger Emil, A1tendorf, CH 
(54) Klimatyzator 
(57) Klimatyzator ma dwie jednostki odzyskiwania ciepła 

(10,12), przy czym przez każdą jednostkę odzyskiwania ciepła 
(10, 12) przechodzi pierwszy system kanałów przepływowych 
(14) i drugi system kanałów przepływowych (16). Jednostki 
odzyskiwania ciepła (10,12), w sposób wybiórczy są eksploato
wane do pracy rekuperacyjnej jako wymiennik ciepła i do pracy 
regeneracyjnej jako zasobnik ciepła. Każdej jednostce odzyski
wania ciepła (10, 12) jest przyporządkowany system klap (60, 
66, 68, 74, 78, 80, wzgl. 68', 74', 78', 80') kierujący strumień 
powietrza doprowadzanego (56) - powietrza zewnętrznego i 
strumień powietrza odprowadzonego (58) - powietrza zużytego 
w ten sposób, że w pracy rekuperacyjnej przez jednostki odzy
skiwania ciepła (10,12) przepływają jednocześnie oba strumie
nie cieczy, natomiast w pracy regeneracyjnej każdorazowo 
przez jedną jednostkę odzyskiwania ciepła (10, 12) przepływa 
na zmianę z drugą jednostką kolejno tylko jeden strumień cie
czy. Umożliwia to optymalne użycie klimatyzatora w nadzwyczaj 
różnych warunkach otoczenia. 

(11 zastrzeżeń) 

Al(21) 331008 (22)97 0711 6(51) F24H 3/00 
(31)96 9614748 (32)96 0712 (33) GB 

97 9703040 97 0214 GB 
(86)970711 PCT/GB97/01885 
(87) 980122 WO98/02696 PCT Gazette nr 03/98 
f71) BASIC PATENTS, Dublin, IE 
(72) Naughton Martin Lawrence, IE; Warren 

Ronald Michael, GB; Purton Arthur Joseph 
Patrick, IE 

(54) Grzejnik 
(57) Grzejnik wyposażony jest w osłonę (12) z otworami (16, 

17), przez które przepływa powietrze na drodze konwekcji i w 
umieszczone w niej źródło ciepła, które może być podgrzewane 
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do wysokich temperatur, składające się z pary paneli, tworzą
cych zamknięty zbiornik oraz ze znajdującego się w nim oleju i 
elektrycznego elementu grzewczego, będącego w kontakcie 
cieplnym z tym olejem. Otwory osłony (12) pozwalają na prze
pływ ciepła ze źródła na drodze promieniowania. W celu ułatwie
nia ekspansji oleju, wypełnia on tylko część zbiornika, który 
składa się z dolnej komory olejowej, zawierającej olej w tempe
raturze pokojowej oraz z górnej, powiększonej komory rozprę-
żeniowej, nie zawierającej oleju w temperaturze pokojowej. 

(28 zastrzeżeń) 

A1(21) 323694 (22) 97 12 10 6(51) F25D 13/00 
(75) Mizera Grzegorz, Gdańsk 
(54) Chłodnicza komora przechowalnicza do 

jednoczesnego przechowywania w różnych 
temperaturach opakowanych i 
spaietyzowanych owoców i warzyw 

(57) Przechowalnicza komora chłodnicza jest wyposażona 
w jedną lub więcej ruchomych przesłon (3), tworzących jedno-
temperaturowe przedziały. Przesłony wyposażone są w wenty
lator (4), sterowany termostatem (5). W przedziale z chłodnicą 
powietrza utrzymywana jest najniższa temperatura przechowal
nicza za pomocą typowego urządzenia chłodniczego. W prze
dziale przyległym o wyższej temperaturze utrzymanie właściwej 
temperatury realizowane jest poprzez wtłaczanie zimnego po
wietrza wentylatorem (4) z przedziału o niższej temperaturze. 
Powietrze z przedziału o wyższej temperaturze przepływa do 
komory o niższej temperaturze poprzez naturalne nieszczelno
ści w przesłonie (3) na skutek różnicy ciśnień, wywołanej pracą 
wentylatora (4). W celu wyrównania temperatur opakowanych i 
spaietyzowanych owoców i warzyw, zastosowano tzw "palety 
ciśnieniowe". Paleta ciśnieniowa zbudowana jest z obwodo
wych uszczelnień, dolnego i górnego oraz płyty wentylatorowej 
z wentylatorem, który zasysa powietrze z górnej strefy komory, 
a następnie przetłacza je przez opakowane i spaletyzowane 
owoce i warzywa, odbierając produkowane przez nie ciepło. 
Paleta może być wyposażona w pionowe przesłony, umożliwia
jące współpracę palety ciśnieniowej z mniejszą ilością przecho
wywanych palet. 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 323692 (22) 97 12 10 6(51) F25D 13/06 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Hejft Roman, Demianiuk Leon 
(54) Chłodnica do granulatu 
(57) Chłodnica do granulatu odznacza się tym, że zbudowa

na jest z płyty stałej (4), do której od dołu przymocowana jest 
spirala Archimedesa, stanowiąca przegrodę wnętrza obudowy 
(2), a pod płytą stałą (4) umieszczona jest płyta obrotowa (3). 
Zasyp (5) granulatu umieszczony jest w początkowej strefie 
spirali, zaś wysyp (6) połączony jest z zakończeniem spirali. 
Zimne, służące do chłodzenia granuiatu, powietrze doprowa
dzane jest do chłodnicy tuż nad wysypem granulatu (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 323886 (22) 97 12 19 6(51) F42B 1/032 
(71) Badawczo-Produkcyjne Przedsiębiorstwo 

Wysokoenergetycznej Obróbki Materiałów 
HÉIF Sp. z o.o., Warszawa 

(72) Derentowicz Henryk, Bagrowski Jan, 
Manturo Jerzy, Wiechno Tadeusz 

(54) Wybuchowy ładunek kumulacyjny dla 
układów kasetowych 

(57) Istota wynalazku polega na tym, że materiał wybuchowy 
w korpusie ładunku kumulacyjnego jest prasowany z dwóch 
koncentrycznych warstw, ukształtowanych w postaci nałożo
nych na siebie czasz: zewnętrznej czaszy (2) materiału wybu
chowego, charakteryzującej się większą prędkością detonacji i 
wewnętrznej czaszy (4) materiału wybuchowego, charakteryzu
jącej się mniejszą prędkością detonacji niż czasza zewnętrzna 
(2). Pomiędzy czaszami (2,4) materiału wybuchowego, w osi ich 
symetrii, wprasowana jest przegroda (3), wykonana z materiału 
detonacyjnie obojętnego. 

(2 zastrzeżenia) 
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A1(21) 323755 (22) 97 1211 6(51) F61K1/00 
(71) Zakład Urządzeń Gazowniczych 

GAZOMET Sp. z o.o. w Rawiczu, Rawicz 
(72) Łoś Adrian, Pietrzyk Jan, Włodarczyk Marian 
(54) Zawór szybkozamykający 
(57) Zawór szybkozamykający charakteryzuje się tym, że 

zaczep (18), na którym zawieszony jest element zamykający (5) 
przepływ gazu, zamocowany jest w wybraniu (19) trzpienia (20), 
przymocowanego do płyty (21), umieszczonej nieruchomo w 
kołnierzu (22) korpusu (1), a w dolnej części trzpienia (20), 
poprzecznie do zaczepu (18), osadzony jest obrotowo sworzeń 
(24), stykający się z zaczepem (18). Mechanizm sterowania 
elementem zamykającym (5) zawiera cięgno, które jednym koń
cem połączone jest ze sworzniem (24), a drugim, wystającym 
poza korpus (1), przymocowane jest do rdzenia cewki elektro
magnetycznej. Element zamykający (5) osadzony jest tulejką (9) 
na wałku (13), umieszczonym obrotowo w korpusie (1). 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

A1(21) 330993 (22)97 0630 6(51) G01F1/66 
(31) 96 9608183 (32) 96 07 01 (33) FR 
(86) 970630 PCT/FR97/01166 
(87) 98 0108 WO98/00686 PCT Gazette nr 01/98 
(71) SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.A, 

Montrouge, FR 
(72) Bazin A1ain 
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru szybkości 

przepływu cieczy 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu pomiaru szybkości prze

pływu cieczy z dwóch sygnałów ultradźwiękowych przesyła
nych kolejno we wzajemnie przeciwnych kierunkach pomiędzy 
dwoma przetwornikami. 

Sposób polega na: tworzeniu n sygnałów zegarowych 
(CKi), i = 1 do n, o fazie przesuniętej wzajemnie o 2jr/n, lokali
zacji i zapamiętywaniu pierwszego sygnału zegarowego, nazy
wanego CLS, który jest wytwarzany natychmiast po wystąpieniu 
charakterystycznej części pierwszego odbieranego sygnału 
ultradźwiękowego (SIGi), określaniu czasu ti odpowiadającego 
sumie całkowitej liczby m kolejnych okresów czasu, który upły
wa pomiędzy wystąpieniem charakterystycznej części każdego 
z m okresów i wystąpieniem sygnału (CLS), który następuje, 
podobnie, dla sygnału odbieranego z przeciwnego kierunku 
(SIG2), określaniu czasu te odpowiadającego sumie kolejnych 
okresów czasu, który upływa pomiędzy wystąpieniem chara
kterystycznej części każdego okresu i wystąpieniem sygnału 
(CLS), który następuje, tworzeniu różnicy (ta - ti) i wnioskowaniu 
z tego o szybkości przepływu. 

(26 zastrzeżeń) 

Al(21) 331097 (22)97 07 04 6(51) G01J 3/45 
G01B9/02 

(31) 96 780 (32) 96 0712 (33) DK 

(86) 97 0704 PCT/DK97/00299 
(87) 980122 WO98/02720 PCT Gazette nr 03/98 
(71) FOSS ELECTRIC A/S, Hillerod, DK 
(72) LarsenHans 
(54) Interferometr 
(57) Interferometr do spektroskopii Fourier'a, składający się 

z filtru rozszczepiającego (14) i dwóch retroreflektorów (20,26), 
charakteryzuje się tym, że filtr rozszczepiający (14) jest zamon
towany ruchomo, korzystnie obrotowo lub przesuwnie, podczas 
gdy oba retroreflektory (20, 26) są nieruchome. Proponowana 
konstrukcja jest prosta, cechuje ją niewrażliwość na drgania 
pochodzące z otoczeniem i doskonale nadaje się do przepro
wadzania pomiarów mających na celu wyznaczenie zawartości 
określonego składnika w innej substancji. Interferometr prze
znaczony jest do pracy w środkowym zakresie fal podczerwieni 
lub w zakresie zbliżonym do podczerwieni dla wyznaczenia 
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zawartości określonego składnika w substancji, w szczególno
ści będącej produktem spożywczym, na przykład takim jak 
mleko. 

(11 zastrzeżeń) 

A1(21) 323761 (22) 97 1212 6(51) G01K 7/16 
(71) Politechnika Wrocławska, Wroclaw 
(72) Zborucki Andrzej 
(54) Przetwornik rezystancja - napięcie 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przetwornik rezystancja -

napięcie, stosowany zwłaszcza w analogowych i cyfrowych 
termometrach. 

Przetwornik charakteryzuje się tym, że wyjście wzmac
niacza (W) jest połączone przez rezystor pomiarowy (Rt) i rezy
stor zasilający (Rz) ze źródłem napięcia wzorcowego (Uz) i 
jednocześnie przez pierwszy rezystor dodatkowy (Rdi) i drugi 
rezystor dodatkowy (Rd2) również ze źródłem napięcia wzorco
wego (Uz). Nieodwracające wejście wzmacniacza (W) jest na 
potencjale masy układu (m), zaś odwracające wejście wzmac
niacza (W) jest włączone między rezystor zasilający (Rz) i rezy
stor pomiarowy (Rt). Wyjście przetwornika jest włączone między 
oba rezystory dodatkowe (Rdi, Rd2), a masę układu (m). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 323807 (22) 97 1216 6(51) G01K 7/32 
(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Weiss Krzysztof,. Szulc Wiesław, 

Tupaj Mariusz, Żuchowski Edmund 

(54) Miniaturowy kwarcowy czujnik temperatury 
o cięciu Y + 5 

(57) Miniaturowy kwarcowy czujnik temperatury o cięciu Y + 
5 posiada wibrator w kształcie prostopadłościanu o długości (i) 
w kierunku osi (Z'); o grubości (h) w kierunku osi (Y') i szeroko
ści (w) w kierunku osi (X) z elektrodami naniesionymi na powie
rzchni prostopadłej do osi (Y') z długością elektrody (le) w 
kierunku osi (Z'). Stosunek wymiarów wibratora korzystnie za
wiera się w zakresie: I : h = 30, w : h = 7,7 - 9,7, a stosunek 
długości elektrod do grubości płytki w zakresie le : h = 10 -14. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 323769 (22) 97 12 15 6(51) G01N 21/17 
G06T7/00 

(71) INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE,, 
Rueil-Malmaison Cedex, FR 

(72) Wadsworth A1ain, Goillot Charles, Sander 
André, Renot André 

(54) Układ statyczny do zbierania i obróbki 
obrazów ze strefy nadzorowanej przez co 
najmniej jeden statek powietrzny 

(57) Wynalazek dotyczy układu statycznego do zbierania i 
obróbki obrazów ze strefy nadzorowanej przez co najmniej 
jeden statek powietrzny do wykrywania zjawisk zagrożenia. 
Układ składa się z zespołu statycznego, zaopatrzonego w ka
merę fotograficzną (1) o matrycy złożonej z elementów światło
czułych, dostosowanej do przejmowania sekwencyjnie obrazów 
z pasm sukcesywnie ze strefy oblatywanej. Kamera posiada 
serię okien widmowych wąskich. Układ jest zaopatrzony w ze
spół sterowania (2), który zawiera środki do selekcjonowania 
obrazów zebranych z krajobrazu z jednego lub kilku pasm 
widmowych, grupujący każdą ilość określoną z okien widmo
wych, których szerokość i funkcja widmowa F(A) mogą być 
modyfikowane dowolnie drogą logiczną w zależności od anali
zowanych zjawisk natury w ramach ustalonego zastosowania. 
Układ zawiera także środki kompensacyjne do łatwego łączenia 
obrazów przesuniętych przez odchyłki toru statku powietrzne
go, a szczególnie przez kołysanie. 

(11 zastrzeżeń) 
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A1(21) 323881 (22) 97 12 17 6(51) G01N 33/00 
(71) Akademia Rolnicza, Lublin 
(72) Szmigielski Marek, Matyka Stanisław, 

Nachman Ryszard, Masłowski Andrzej 
(54) Sposób oceny termicznej obróbki nasion 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oceny termicznej 

obróbki nasion, zwłaszcza nasion roślin strączkowych i ich 
przetworów. 

Sposób oceny termicznej obróbki nasion polega na 
przeprowadzeniu reakcji rozdrobnionej porcji nasion z roztwo
rem barwnika, zmierzeniu absorbancji uzyskanego roztworu i 
obliczeniu ilości zaadsorbowanego barwnika. Jako barwnik sto
suje się chlorowcowe pochodne 3', 3"-dimetylo fenolosulfofta-
ieiny lub/i 2', 2"-dimetylo fenolosurfoftaleiny oraz ich sole. Ilość 
zaadsorbowanego barwnika jest proporcjonalna do stopnia de-
naturacji białka zawartego w nasionach i stanowi wskaźnik dla 
oceny termicznej obróbki nasion. Metoda pozwala na precyzyj
ną ocenę skuteczności obróbki termicznej nasion, a tym samym 
na świadome i optymalne preparowanie nasion roślin strączko
wych do spożycia. Pozwala również na wykrycie niewłaściwej, 
zbyt intensywnej obróbki termicznej. 

(6 zastrzeżeń) 

A1(21) 330342 (22) 98 12 16 6(51) G02B 6/36 
(31) 97 29722349 (32) 97 1218 (33) DE 
(71) REHAU AG + Co., Rehau, DE 
(72) Beyer Wolfgang 
(54) Obudowa dla elementów optycznych 
(57) Przedmiotem wynalazku jest obudowa dla elementów 

optycznych, z dolną częścią i co najmniej jednym, stanowiącym 
oddzielny element i zamocowanym uchylnie na dolnej części 

uchwytem dla łączników i/lub spiotek. Według wynalazku 
uchwyt (2) przebiega poprzecznie przez całą szerokość obudo
wy i jest swymi wolnymi końcami zamocowany przegubowo 
odchylnie oraz zamiennie stronami na bocznych ściankach (12,13) 
dolnej części (1) obudowy. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 330998 (22)97 07 01 6(51) G06M 9/02 
B26D 3/14 

(31)96 9602653 (32)96 07 04 (33) SE 
(86) 97 07 01 PCT/SE97/01185 
(87) 98 0115 WO98/01823 PCT Gazette nr 02/98 
(71) ARNO MASKIN AB, Lund, SE 
(72) Aksberg Kalle Eino, Lindvall Sture Stenson 
(54) Urządzenie przekładające kartki i zliczające 

stos arkuszy i urządzenie wycinające 
zakładki, wyposażone w takie urządzenie 

(57) Urządzenie, przekładające kartki do przekładania i zli
czania stosu (12) arkuszy, zawiera dyszę (20), przekładającą 
kartki w celu uchwycenia arkusza przy pomocy ssania i odsu
nięcia go od reszty stosu. Pręt podnoszący (24) może być 
przesuwany w stosunku do stosu (12) i dyszy (20), przekładają
cej kartki, w celu umieszczenia między arkuszem, trzymanym 
przez dyszę przy pomocy ssania, a resztą stosu i w celu odciąg
nięcia wymienionego arkusza od dyszy i przemieszczenia wy
mienionego arkusza do położenia pośredniego przechowywa
nia. Pręt podnoszący jest dostosowany do poruszania się 
wzdłuż kołowej drogi, wewnątrz której znajduje się wymieniona 
dysza (20), przekładająca kartki i która rozciąga się między 
dyszą (20), przekładającą kartki, a stosem (12). Dysza dmucha
jąca (21) jest stosowana do kierowania strumienia powietrza (22) 
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na krawędź arkusza, podniesionego przez dyszę przekładającą 
kartki, w celu odłączenia ewentualnych, uchwyconych dodatko
wo, arkuszy zanim pręt podnoszący (24) odciągnie przełożony 
arkusz od dyszy. Wynalazek dotyczy również urządzenia, wyci
nającego zakładki, wyposażonego w takie urządzenie przekła
dające kartki. 

(9 zastrzeżeń) 

A1(21) 323616 (22) 9712 10 6(51) G07C1/10 
G07C1/30 

G06K19/067 
(75) Krygier Agenor, Warszawa; Krygier A1icja, 

Warszawa 
(54) Sposób znakowania miejsc parkingowych 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu znakowania miejsc parkin

gowych. Sposób polega na oznaczaniu miejsc parkingowych, 
bezpośrednio na parkometrze, według szablonu przedstawiają
cego fantom parkometru, po którego lewej i prawej stronie 
oznaczone są cyframi lub literami miejsca do parkowania, przy 
czym temu graficznemu układowi odpowiadają te same cyfry 
lub litery umieszczone obok przycisków lub bezpośrednio na 
nich, natomiast obok każdego przycisku są umieszczone lampki 
sygnalizacyjne, zaś ilość oznaczonych miejsc parkingowych 
może być dowolna. 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 331045 (22) 97 07 07 6(51) G07F 7/10 
(31) 96 96201967 (32) 96 07 12 (33) EP 

96 96202832 961011 EP 
(86) 97 07 07 PCT/NL97/00394 
(87) 980122 WO98/02854 PCT Gazette nr 03/98 
(71) KONINKLIJKE KPN N.V., Groningen, NL 
(72) Drupsteen Michel Marco Paul, 

Feiken Albertus 

(54) Karta z układem scalonym, moduł 
zabezpieczający aplikacji, system z modułem 
zabezpieczającym aplikacji oraz terminal i 
sposób sterowania funkcjami usługowymi 
realizowanymi przez moduł zabezpieczający 
aplikacji na karcie z układem scalonym 

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest karta z układem scalonym 
ICC z plikową strukturą pamięci, moduł SAM zabezpieczający 
aplikacji o strukturze plikowej pamięci, system zawierający mo
duł SAM oraz terminal i sposób do sterowania czynnościami 
usługami w wielokrotnym mechanizmie autoryzacyjnym do re
alizacji przez terminal na karcie ICC, obejmujący następujące 
etapy: a) stwierdzenie, czy terminal jest dopuszczony do reali
zacji czynności usługowej na karcie ICC, przy wykorzystaniu 
przynajmniej jednego kodu przechowywanego zarówno na kar
cie ICC, jak i w module SAM oraz sprawdzaniu w module SAM 
określonych z góry praw dostępowych zarejestrowanych na tym 
module SAM i b) wykonywanie czynności usługowej na karcie 
usług zintegrowanych. 

(15 zastrzeżeń) 

A1(21) 323770 (22) 9712 15 6(51) G08B 17/12 
(71) INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE, 

Rueil-Malmaison Cedex, FR 
(72) Goillot Charles, Wadsworth A1ain, Sander 

Andre, Renot Andre 
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(54) Sposób i układ do zdalnego wykrywania 
zapalności w różnych częściach strefy 
oblatywanej przez statek powietrzny 

(57) Sposób zdalnego wykrywania zapalności w różnych 
częściach strefy oblatywanej przez statek powietrzny dla uła
twienia podjęcia akcji prewencyjnej charakteryzuje się tym, że 
zbiera się obrazy ze strefy zagrożonej analizując i selekcjonując 
pasma widmowe w czerwieni i dolnym zakresie podczerwieni, 
po czym wykonuje się obraz złożony przez kodowanie danych 
otrzymanych z pasm widmowych. 

Układ do zdalnego wykrywania zapalności w różnych 
częściach strefy oblatywanej przez statek powietrzny charakte
ryzuje się tym, że zawiera kamerę do zbierania obrazów ze strefy 
wegetacyjnej umieszczoną na pokładzie statku powietrznego. 
Układ zawiera także środki do selekcji co najmniej trzech pasm 
widmowych, jedno w czerwieni widma widzialnego w funkcji 
wegetacji, drugie pasmo widmowe w dolnym zakresie podczer
wieni i trzecie pasmo widmowe w widmie podczerwieni termicz
nej, zawiera też komputer (12,13) posiadający środki do prze
twarzania kombinacji danych pasm widmowych dla złożenia 
obrazu stanu pożaru i jego niebezpieczeństwa. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 330583 (22) 9812 28 6(51) G08B 25/00 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

POLON -ZELMECH, Zielona Góra 
(72) Radziński Krzysztof 
(54) System alarmowy 
(57) System zawiera centralkę (CN) z zasilaczem (ZS), roz

dzielaczem (RO) i układem sygnalizacji dźwiękowo - optycznej 
(WS). Każda linia dozorowa (LD) systemu jest połączona z 
oddzielną przystawką nadzoru (PN) instalowaną w pomieszcze
niu podlegającym ochronie. Przystawka nadzoru (PN) zawiera 
procesor (P), którego wejścia są połączone z czujką ruchu (CR), 
czujką pożaru (CP) i czujką gazu (CG). W przypadku wystąpie
nia zagrożenia, na wyjściach (X, Y) procesora (P) pojawiają się 
sygnały alarmowe, identyfikujące obiekt chroniony i rodzaj alar
mu oraz uaktywniające wskaźnik dźwiękowo - optyczny (WS). 

(3 zastrzeżenia) 

A1(21) 323957 (22) 97 12 19 6(51) G09F 7/18 
(75) Nowicki Wojciech, Kraków; Żaba Marek, 

Słomniki 
(54) Zestaw elementów do tworzenia tablic z 

wymienialną informacją wizualną 
(57) Zestaw złożony jest z dwóch grup elementów posiada

jących wymiary powierzchni czołowych utworzone przez krotne 
złożenie prostokątnej powierzchni modułowej "a x b". Pierwsza 
grupa elementów - płytek bazowych (1, 2) wyposażona jest na 
ścianach bocznych w zamki (7, 8) i spinki (5, 6) służące do 
stycznego łączenia ich w płaszczyźnie tablicy. Druga grupa -
tabliczek informacyjnych mocowana jest rozłącznie zaczepami 
wprowadzanymi w gniazda (10) płytek bazowych (1,2). Zacze
py mają postać czopa zakończonego jednostronnym wystę
pem. Otwór gniazda (10) pod ścianką płaszczyzny przylgowej 
ma wnękę o wymiarach większych niż wymiary występu. W 
płytce bazowejO, 2) znajduje się przelotowa zasuwa (11, 12), 
posiadająca zęby (13) wnikające w przestrzenie otworów gniazd 
(10) na głębokość odpowiadającą długości występu. 

(10 zastrzeżeń) 
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A1(21) 323959 (22) 97 12 19 6(51) G10K11/16 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Gołaś Andrzej, Ciesielka Wojciech 
(54) Układ do aktywnej redukcji hałasu 
(57) Układ zawiera co najmniej jeden główny mikrofon refer

encyjny (3) i co najmniej jeden zestaw złożony z kontrolnego 
mikrofonu błędu (7) i głośnika (8) wyposażonego w 
dźwiękochłonno-izolacyjną osłonę (9). Mikrofony (3,7) są połą
czone z filtrami (4,11), które są połączone bezpośrednio albo 
poprzez wzmacniacze (5,12) z oddzielnymi wejściami cyfrowe
go bloku adaptacyjnego (6), którego co najmniej jedno wyjście 
poprzez filtr (13) i wzmacniacz (14) jest połączone ze znanym 
głośnikiem (8). Cyfrowy blok adaptacyjny (6) zawiera układ 
wejściowy (WE) z przetwornikiem analogowo-cyfrowym (A/C), a 
wyjście układu wejściowego (WE) jest połączone z mikroproce
sorowym układem filtracji i syntezy (MUFS), do którego jest 
podłączona programowalna pamięć zewnętrzna (PPZ), a wyj
ście układu filtracji i syntezy (MUFS) jest połączone z wejściem 
układu wyjściowego (WY) wyposażonego w przetwornik cyfro-
wo-analogowy (C/A). Układ filtracji i syntezy (MUFS) jest połą
czony dodatkowo z klawiaturą (K) i wyświetlaczem (W). Układ 
(MUFS) zawiera w swej strukturze filtr adaptacyjny (FA), którego 
wejście jest podłączone do wyjścia układu wejściowego (WE) 
cyfrowego bloku adaptacyjnego (6), a wyjście jest połączone z 
wejściem układu syntezy wielokanałowej (USW), którego wyj
ście jest podłączone do wejścia układu wyjściowego (WY) cy
frowego bloku adaptacyjnego (6). Ponadto pomiędzy wyjście 
układu filtracji i syntezy (MUFS), a wejście jego filtra adaptacyj
nego (FA) jest podłączony dodatkowo wielokanałowy filtr śle
dzący (WFS). 

(4 zastrzeżenia) 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

A1(21) 330164 (22)981208 6(51) H01H1/06 
(31) 97 989455 (32) 971212 (33) US 
(71) EATON CORPORATION, Cleveland, US 
(72) Helms Roger William, Nutter Donald Peter 
(54) Wyłącznik elektryczny, w szczególności 

pierścień do mocowania przewodów 
(57) Przedmiotem wynalazku jest wyłącznik elektryczny (10), 

a zwłaszcza pierścień do mocowania przewodów, posiadający 

zaciski (510A) obciążenia f zaciski sieci łączone z przewodami 
obciążenia i sieci za pomocą pierścienia (500') bez lutowania. 
Wyłącznik ma środkowy otwór, który obejmuje zakładkową 
część wewnętrznych zacisków obciążenia lub sieci i przypo
rządkowanych przewodów obciążenia lub sieci. Pierścień ma w 
swej górnej części wkręt (602) który jest dokręcany do zakład
kowego zacisku i przewodu aż do utworzenia pewnego połącze
nia. Pierścień ma złącze (520'), na które może mieć wpływ 
działanie wkręta związane z mocowaniem zewnętrznego prze
wodu z wewnętrznym zaciskiem. To złącze ma kształt litery T i 
jest wyposażone w pionowe języki na jednej swej części, aby 
uniemożliwić obrót najsłabszej części złącza na zewnątrz pod 
wpływem działania zabezpieczającego i pogorszenie przez to 
wytrzymałości złącza. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 323754 (22) 97 12 11 6(51) H01H 1/12 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów 

Szynowych, Poznań 
(72) Kaluba Marian 
(54) Pakiet łączników elektrycznych 
(57) Pakiet charakteryzuje się tym, że zawiera równoległe 

płyty (1) ustalone zespołami tulejek dystansowych (2) i śrub 
ściągających (3). Między każdymi dwiema sąsiednimi płytami 
(1) znajduje się co najmniej jedna para łączników elektrycznych 
(4), z której każdy przylega do jednej płyty (1) wyposażonej w 
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co najmniej dwa kołki (5) wchodzące w odpowiadające im 
otwory (6) łącznika elektrycznego (4), zaś przestrzeń między 
łącznikami elektrycznymi (4) jednej pary wypełnia płytka dystan
sowa (7), której grubość jest równa, a korzystnie większa od 
wysokości każdego z kołków (5) płyty (1). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 331179 (22) 97 07 15 6(51) H01H 71/02 
(31) 96MI 1463 (32)96 0715 (33) IT 
(86)97 0715 PCT/EP97/03771 
(87) 98 0122 WO98/02896 PCT Gazette nr 03/98 
(71) GEWISS S.P.A., Cenate Sotto, IT 
(72) Bosatelli Domenico, Contardi Augusto, 

Pianezzola Sergio 
(54) Modularny automatyczny przerywacz 

elektryczny o optymalnie wykorzystanej 
przestrzeni 

(57) Modularny automatyczny przerywacz elektryczny o op
tymalnie wykorzystanej przestrzeni, zawiera płaski pudełkowy 
korpus (1), który posiada, na jego powierzchni tylnej, elementy 
łączące (2) do łączenia z prowadnicą o kształcie litery omega 
oraz na jego powierzchni przedniej, centralny występ (3), w 
którym można osiągnąć dostęp do części poruszającej. Wyjąt
kowość wynalazku polega na fakcie, że zawiera on zabezpie
czającą część elektryczną (10), system kinematyczny do uru
chamiania ruchomego styku elektrycznego oraz ogniwo 
gaszące (12), które są wzajemnie operacyjnie połączone i zaj
mują nie więcej niż połowę objętości wewnętrznej kształtowanej 
przez korpus pudełkowy. 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 331014 (22) 98 05 04 6(51) HOIK 1/22 
(31) 97 97201348 (32) 97 05 06 (33) EP 
(86) 98 05 04 PCT/IB98/00668 
(87) 981112 WO98/50942 PCT Gazette nr 45/98 
(71) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS 

N.V., Eindhoven, NL 
(72) Brüggemann Ursula, Kohlmann Wilfried 

Ludwig, Geboers Jacques Maria Jozef 
(54) Żarówka elektryczna 
(57) Żarówka elektryczna posiada płytkę spiekaną (1) po

przez którą przechodzą przewodniki prądu (2) oraz rurka meta
lowa (3). Żarnik (4) jest połączony z przewodnikami prądu (2), 
które ułożone są względem płytki (1). Bańka szklana (5) jest 
umieszczona ponad żarnikiem (4) i jest ona przymocowana w 
sposób gazoszczelny do płytki (1) za pomocą emalii (6). We
wnątrz bańki szklane] (5) znajduje się pochłaniacz pary wodnej 
(20) oraz ciężki gaz. Żarówka zużywa stosunkowo dużo energii 
i przy stosunkowo niewielkich rozmiarach, jednakże cechuje ją 
długi czas użytkowania. 

(13 zastrzeżeń) 

A1(21) 331013 (22) 98 04 20 6(51) H01K1/46 
(31) 97 97201349 (32) 97 05 06 (33) EP 
(86) 980420 PCT/IB98/00581 
(87) 981112 WO98/50943 PCT Gazette nr 45/98 
(71) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS 

N.V., Eindhoven, NL 
(72) Manders Wilhelmus Johannes Maria, 

Van Dulmen Hendrikus A1bertus Maria 
(54) Elektryczna żarówka trzonkowa 
(57) Elektryczna żarówka trzonkowa posiada szklaną bańkę 

(1) posiadającą otwór (3), który jest zamknięty przez płytkę 
izolującą (4). Trzonek żarówki posiada ścianę obwodową, która 
rozciąga się wokół obwodowej obręczy (7) płytki (4) i dociska 
płytkę (4) do elementu oporowego trzonka. Tak więc element 



Nr 13 (665) 1999 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 79 

elektryczny (9) wewnątrz bańki (1), który jest zamocowany w 
ściśle określonym miejscu w stosunku do płytki (4), znajduje się 
także w ściśle określonym miejscu względem punktu odniesie
nia na trzonku (1). 

(8 zastrzeżeń) 

A1(21) 323887 (22)971219 6(51) H01Q 9/30 
(75) Drozd Edward, Mielec 
(54) Antena nadawczo-odbiorcza 
(57) Antena nadawczo • odbiorcza posiada nasadę (3) obej

mującą dolny koniec wibratora (5), tworzącą wraz z przewodem (13) 

usytuowanym w otworze izolatora i usytuowaną na zewnątrz 
podstawy (1) cewką indukcyjną (4) wspólny układ indukcyjno -
pojemnościowy dopasowujący antenę do linii zasilającej. Wi
bratory (5,7,10) są połączone elektrycznie za pomocą indukcyj
no- pojemnościowych przesuwników fazowych, wyposażonych 
w cewki indukcyjne (8,11), usytuowane wokół końcowych od
cinków sąsiednich wibratorów. 

(7 zastrzeżeń) 

A1(21) 323653 (22) 97 1211 6(51) H02G 7/05 
(71) Societě de Constructions Electriques de la 

Seine (CES), Issy Les Moulineaux, FR 
(72) Harmand Jean-Loup 
(54) Element nośny przewodów elektrycznych 

oraz tor przewodowy zawierający element 
nośny 

(57) Element nośny (1) do przytwierdzania przewodów ele
ktrycznych (17) za pomocą obejm zaciskowych (18) jest utwo
rzony przez zgiętą i wykrawaną blachę, która zawiera odcinek 
do zahaczania (10), mający szereg szczelin (12) w kształcie litery 
U, wyznaczających palce (13), które biegną równolegle do 
przewodów i dokoła których przechodzą obejmy zaciskowe. 

(10 zastrzeżeń) 

A1(21) 323762 (22) 97 12 12 6(51) H02G 15/013 
(71) Spółka Akcyjna APATOR, Toruń 
(72) Lemański Tadeusz 
(54) Zespół wpustów kablowo przewodowych, 

zwłaszcza dla elektrycznych urządzeń 
przeciwwybuchowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zespołu wpustów 
kablowo przewodowych, zwłaszcza dla elektrycznych urządzeń 
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przeciwwybuchowych, przeznaczonego dla wprowadzenia ob
wodów dopływowych lub odpływowych oraz przewodów 
sterowniczych i sygnalizacyjnych do komory przyłączowej 
urządzenia. 

Zespół ma korpus (1) mocowany do ścianki osłony (2) 
za pośrednictwem jednego otworu (3), przez który do komory 
przyłączowej urządzenia wprowadzony jest kabel dopływowy 
oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne. W osi głównej 
korpusu (1) usytuowane jest wejście kablowe (4), natomiast 
wejścia przewodowe (5) rozmieszczone są na obwodzie zewnę
trznym korpusu (1). Zewnętrzna krawędź korpusu (1) z płaszczy
zną (6) równoległą do osi wejść przewodowych stanowi zabez
pieczenie przed zmianą położenia dla nakładek (7) ustalająco 
mocujących przewody. Wejścia przewodowe (5), w ilości od 
jednego do trzech, rozmieszczone są na obwodzie zewnętrz
nym korpusu (1) i usytuowane korzystnie pod kątem 60° do osi 
głównej. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 323965 (22) 97 12 20 6(51) H02G 15/013 
(75) Warycki Adam, Głuchołazy 
(54) Sposób uszczelniania kabli wyprowadzanych 

z osłon termokurczliwych po wykonaniu 
złączy rozgałęźnych 

(57) Podczas obkurczania osłony (3) pod wpływem tempe
ratury powierzchnie kabli (1,2) zostają uszczelnione klejem (4) 
znajdującym się w przestrzeni ograniczonej osłoną (3). Topienie 
kleju (4), a w konsekwencji jego wypływ poza spinkę (5) kończy 
sposób uszczelniania kabli (1,2). 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 330166 (22)9812 08 6(51) H02K 5/00 
H02K15/14 

(31) 97 19754361 (32) 97 12 08 (33) DE 
(71) Willy Voit GmbH & Co.Stanz - und 

Metallwerk, St. Ingbert, DE 
(72) Schmitt Rainer 
(54) Sposób wytwarzania obudowy silnika 

elektrycznego oraz obudowa silnika 
elektrycznego 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania obu
dowy silnika elektrycznego obejmującej pierścień zamykający 
strumień odwrotny, przy czym pierścień (3) zamykający stru
mień odwrotny umieszcza się wewnątrz obudowy (1) silnika, a 
obudowie (1, 2) silnika nadaje się w wyniku procesu obróbki 
mechanicznej odpowiednio kształt i wymiary tak, że wewnętrzna 
powierzchnia obudowy (1, 2) silnika przylega na zewnętrznej 
powierzchni pierścienia (3) zamykającego strumień odwrotny, 
przy czym w wyniku procesu obróbki pierścień (3) zamykający 
strumień odwrotny mocuje się w obudowie silnika (1 ) za pomocą 
zamknięcia siłowego. Ponadto wynalazek dotyczy obudowy 
silnika elektrycznego mającej postać kubka i obejmującej pier
ścień zamykający strumień odwrotny, charakteryzującej się tym, 
że pierścień (3) zamykający strumień odwrotny jest usytuowany 
w obudowie (1) silnika mającej postać kubka za pomocą za
mknięcia siłowego, przy czym przylega on ze wszystkich stron 
do powierzchni wewnętrznej obudowy (1) silnika. 

(5 zastrzeżeń) 

A1(21) 330631 (22)9812 31 6(51) H02P 7/06 
(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
(72) Skoczkowski Tadeusz, Kalus Marian, Sasor 

Marek 
(54) Układ sterowania prędkości obrotowej 

silnika indukcyjnego 
(57) W układzie sterowania prędkości obrotowej silnika in

dukcyjnego wyjście sterujące regulatora strumienia (2) połączo
no z pierwszym wejściem przetwornika współrzędnych prosto
kątnych dwufazowych w trójfazowe typu a, /3/U, V, W - (10) 
poprzez wejście zadające regulatora prądu składowej biernej 
(5) oraz pierwsze wejście przetwornika obrotu wielkości wekto
rowych typu x, y/a, ß - (9). Z kolei wyjście sterujące regulatora 
prędkości (1) połączone jest z drugim wejściem przetwornika 
współrzędnych prostokątnych dwufazowych w trójfazowe typu 
a, ß/Xi, V, W - (10) poprzez wejście dzielnej układu dzielącego 
(6) i wejście zadające regulatora prądu składowej czynnej (8) 
oraz drugie wejście przetwornika obrotu wielkości wektorowych 
typu x, y/a, ß - (9), zaś wyjścia trójfazowe przetwornika współ
rzędnych prostokątnych dwufazowych w trójfazowe typu a, /?/U, 
V, W - (10) połączono z wejściami sterującymi tranzystorowego 
falownika napięcia (21) poprzez wejścia sterujące kolejno mo
dulatorów szerokości impulsów (16, 17, 18). Ponadto wyjścia 
sygnałowe przetworników pomiarowych prądu (22, 23, 24) są 
połączone z wejściami trójfazowymi przetwornika prądu współ
rzędnych trójfazowych na prostokątne dwufazowe typu U, V, 
W/a, ß - (28) oraz kolejno z wejściami pomiarowymi modulato
rów szerokości impulsów (16, 17, 18), zaś wyjścia sygnałowe 
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przetworników pomiarowych napięcia (25, 26, 27) połączono z 
wejściami trójfazowymi przetwornika napięcia współrzędnych 
trójfazowych na prostokątne dwufazowe typu U, V, W/a,/? - (29). 
Z kolei wyjście sygnałowe isa przetwornika prądu współrzęd
nych trójfazowych na prostokątne dwufazowe typu U, V, W/a, ß 
- (28) połączone jest z pierwszym wejściem układu mnożącego 
(32) oraz z wejściem pomiarowym regulatora prądu składowej 
czynnej (8) poprzez pierwsze wejście przetwornika obrotu wiel
kości wektorowych typu a, ß/x, y - (11), a także połączone jest z 
pierwszym wejściem prądowym układu odtwarzania strumienia 
skojarzonego wirnika (13), zaś wyjście sygnałowe \sß przetwor
nika prądu współrzędnych trójfazowych na prostokątne dwufa
zowe typu U, V, W/a, ß - (28) połączono z wejściem pomiarowym 
regulatora prądu składowej biernej (5) poprzez drugie wejście 
przetwornika obrotu wielkości wektorowych typu a, ß/x, y - (11) 
oraz połączone jest z drugim wejściem prądowym układu od
twarzania strumienia skojarzonego wirnika (13). Ponadto wyj
ście sygnałowe Usa przetwornika napięcia współrzędnych trój
fazowych na prostokątne dwufazowe typu U, V, W/a, ß - (29) 
połączono z pierwszym wejściem napięciowym układu odtwa
rzania strumienia skojarzonego wirnika (13), zaś jego wyjście 
sygnałowe Wpa połączono z pierwszym wejściem układu modu
łowego (12) oraz z pierwszymi wejściami sterującymi przetwor
ników obrotu wielkości wektorowych typu x, y/a, ß - (9) i a, ß/x, y (11 ) 
poprzez wejście dzielnej układu dzielącego (15), zaś wyjecie 
wygnałowe Usß przetwornika napięcia współrzędnych trójfazo
wych na prostokątne dwufazowe typu U, V, W/a, ß - (29) połą
czono z drugim wejściem napięciowym układu odtwarzania 
strumienia skojarzonego wirnika (13), zaś jego wyjście Wpß 
połączono z drugim wejściem układu modułowego (12) oraz z 
drugimi wejściami sterującymi przetworników obrotu wielkości 
wektorowych typu x, y/a, ß - (9) i a, ß/x, y - (11 ) poprzez wejście 
dzielnej układu dzielącego (14). Z kolei wyjście układu moduło
wego (12) połączone jest z wejściami dzielnika kolejno układów 
dzielących (14,15) oraz z wejściem dodatnim węzła sumacyjne-
go (33) poprzez drugie wejście układu mnożącego (32) oraz 

Xiu element zdefiniowany jako - - (31), ponadto wyjście układu 
**R 

modułowego (12) połączone jest z wejściem pomiarowym regu
latora strumienia (2) oraz z wejściem dzielnika układu dzielące
go (6) poprzez element zdefiniowany jako - - (7). 

XR 

Poza tym wyjście węzła sumacyjnego (33) połączono z 
wejściem pomiarowym regulatora prędkości (1 ) oraz z wejściem 
pomiarowym układu zadawania momentu obciążenia m0 - (36) 

poprzez integrator (35) i element zdefiniowany jako j~ - (34), 

zaś wyjście układu zadawania momentu obciążenia m0 - (36) 
połączono z wejściem ujemnym węzła sumacyjnego (33). 
Ponadto zadajnik strumienia (3) połączono z wejściem zadają
cym regulatora strumienia (2), z kolei zadajnik prędkości kąto
wej (4) połączony jest z wejściem zadającym regulatora pręd
kości (1). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 330632 (22)9812 31 6(51) H02P 7/06 
(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
(72) Skoczkowski Tadeusz, Kalus Marian, Sasor 

Marek 
(54) Układ sterowania prędkości obrotowej 

silnika indukcyjnego 
(57) W układzie sterowania prędkości obrotowej silnika in

dukcyjnego zadajnik składowej biernej prądu stojana (38) połą
czony jest z pierwszym wejściem przetwornika współrzędnych 
prostokątnych dwufazowychwtrójfazowetypua,jS/U, V, W- (25) 
poprzez pierwsze wejście przetwornika obrotu wielkości wekto
rowych typu x, y/a, ß - (24) oraz z wejściem dodatnim węzła 

sumacyjnego (10) poprzez blok zdefiniowany jako R M - (9). 

Wyjście sterujące regulatora prędkości (1) połączono z drugim 
wejściem przetwornika współrzędnych prostokątnych dwufazo
wych w trójfazowe typu a, ß/U, V, W - (25) poprzez wejście 
dzielnej układu dzielącego (2) oraz drugie wejście przetwornika 
obrotu wielkości wektorowych typu x, y/a, ß • (24), jednocześnie 
wyjście układu dzielącego (2) połączone jest z pierwszym wej
ściem dodatnim węzła sumacyjnego (6) poprzez blok zdefinio
wany jako R M (4) oraz wejście dzielnej układu dzielącego (5). 
Wyjście węzła sumacyjnego (10) połączono z wejściem integra
tora (12) poprzez element zdefiniowany jako -F-, Z kolei wyjście 

integratora (12) połączone jest z wejściem dzielnika układu 
dzielącego (5) oraz wejściem ujemnym węzła sumacyjnego (10) 

poprzez element sprzężenia zwrotnego zdefiniowany ^- - (8), a 
także z wejściem dzielnika układu dzielącego (2) poprzez ele
ment zdefiniowany jako - - (3). Ponadto wyjście węzła suma
cyjnego (6) połączone jest z wejściem sterującym generatora 
sin/cos - (7), z kolei wyjście sinwsit tego generatora połączone 
jest z pierwszym wejściem sterującym przetwornika obrotu wiel
kości wektorowych typu x, y/a, ß - (24) oraz z pierwszym 
wejściem sterującym przetwornika obrotu wielkości wektoro
wych typu a, ß/x, y - (26), zaś wyjście co&wsit generatora (7) 
połączono z drugim wejściem sterującym przetwornika obrotu 
wielkości wektorowych typu x, y/a, ß - (24) oraz z drugim 
wejściem sterującym przetwornika obrotu wielkości wektoro
wych typu a, ß/x, y - (26). Poza tym wyjścia trójfazowe przetwor
nika współrzędnych prostokątnych dwufazowych w trójfazowe 
typu a, ß/U, V, W - (25) połączono kolejno z wejściami sterują
cymi tranzystorowego falownika napięcia (33) poprzez wejścia 
sterujące modulatorów (28, 29, 30), z kolei wyjścia przetworni
ków pomiarowych prądu (34,35,36) w obwodzie stojana silnika 
indukcyjnego M - (37), połączono z wejściami pomiarowymi 
modulatorów (28, 29, 30) oraz z wejściami trójfazowymi prze
twornika współrzędnych trójfazowych na prostokątne dwufazo
we typu U, V, W/a, ß - (27). Z kolei wyjście prądowe isa tego 
przetwornika połączono z wejściem dodatnim węzła sumacyjne
go (22) poprzez przetwornik obrotu wielkości wektorowych typu 

a, ß/x, y - (26) oraz blok zdefiniowany jako r R
y*M - (23), zaś 

wyjście węzła sumacyjnego (22) połączone jest z wejściem 
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integratora (20) poprzez element zdefiniowany jako y - , z kolei 

wyjście tego integratora połączono z wejściem ujemnym węzła 
sumacyjnego (22) poprzez element sprzężenia zwrotnego zde-

finiowanego jako - - (19) oraz z wejściem dodatnim węzła 
**R 

sumacyjnego (16) poprzez element zdefiniowany j a k o - ^ - (18) 

oraz pierwsze wejście układu mnożącego (17). Z kolei wyjście 
prądowe \sß przetwornika współrzędnych trójfazowych na pro
stokątne dwufazowe typu U, V, W/a, ß - (27) jest połączone z 
drugim wejściem układu mnożącego (17) poprzez przetwornik 
obrotu wielkości wektorowych typu a, ß/x, y - (26). Poza tym 
wyjście węzła sumacyjnego (16) jest połączone z wejściem 

integratora (13) poprzez element zdefiniowany jako y - - (14), z 

kolei wyjście tego integratora połączone jest z drugim wejściem 
dodatnim węzła sumacyjnego (6) oraz z wejściem pomiarowym 
regulatora prędkości (1), a także z wejściem pomiarowym ukła
du zadawania momentu obciążenia (15), zaś wyjście układu 
zadawania momentu obciążenia (15) połączone jest z wejściem 
ujemnym węzła sumacyjnego (16). Z kolei zadajnik prędkości 
kątowej (39) połączono z wejściem zadającym regulatora pręd
kości (1). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 323850 (22) 9712 18 6(51) H03G 11/04 
H01P 1/162 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
Warszawa 

(72) Czwartacka Anna, Stachowski Bogdan 

(54) Ogranicznik mocy mikrofalowej 
(57) Ogranicznik mocy mikrofalowej rozwiązuje problem za

bezpieczenia stopni wejściowych odbiornika przed sygnałami 
o dużym poziomie mocy pochodzącymi od własnego nadajnika 
lub odbieranymi z przestrzeni w mikrofalowych układach od
biorczych. 

Struktura ogranicznika mocy mikrofalowej utworzona 
jest z N odcinków o impedancji charakterystycznej równej co 
najwyżej 1/3 impedancji charakterystycznej linii wejściowej 
ogranicznika (Zm) i N-1 odcinków o impedancji charakterystycz
nej równej co najmniej półtorakrotnej impedancji charakterysty
cznej linii wejściowej ogranicznika (ZD). Odcinki linii transmisyj
nej o impedancji charakterystycznej (ZD) połączone są 
łańcuchowo z odcinkami linii transmisyjnej o impedancji chara
kterystycznej (ZM). W k odcinkach linii transmisyjnej o impedan
cji charakterystycznej (ZM), W połowie ich długości, dołączone 
są równolegle: odcinek linii transmisyjnej zwartej na końcu (Zs), 
odcinek linii transmisyjnej rozwartej na końcu (Zo) oraz co 
najmniej jedna dioda mikrofalowa (D). 

(1 zastrzeżenie) 

A1(21) 331183 (22) 97 07 16 6(51) H04M 1/24 
(31)96 1280 (32)960716 (33) AT 
(86) 970716 PCT/AT97/00167 
(87) 980122 WO98/03001 PCT Gazette nr 03/98 
(71) ERICSSON AUSTRIA 

AKTIENGESELLSCHAFT, Wiedeń, AT 
(72) Stadibauer Günther, Steininger Robert 



Nr 13 (665) 1999 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 83 

(54) Sposób ustalania stanu linii przesyłowej 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu ustalania stanu linii prze

syłowej (7), stanu końcowego urządzenia abonenckiego albo 
zakończenia linii systemu komunikacyjnego do przesyłania in
formacji, na przykład systemu telefonicznego. Nadawczy sygnał 
pomiarowy, jest wytwarzany przez uziemiony generator sygnału 
pomiarowego (3) podłączony do końców linii przesyłowej albo 
do jednego końca linii przesyłowej. Wytwarzany, powstający 
przy tym odbiorczy sygnał pomiarowy jest wykrywany przez 
odbiornik sygnału pomiarowego. Generator sygnału pomiaro
wego (3) wytwarza nadawczy sygnał pomiarowy, korzystnie 
sinusoidalny, na linii przesyłowej (7). Ten sygnał pomiarowy po 
wzajemnym oddziaływaniu z linią przesyłową (7) wywołuje syg
nał odbiorczy. W miejscu wytworzenia nadawczego sygnału 
pomiarowego mierzy się amplitudę odbiorczego sygnału po
miarowego za pomocą odbiornika sygnału pomiarowego oraz 
przesunięcie fazy pomiędzy nadawczym i odbiorczym sygna
łem pomiarowym za pomocą komparatora fazowego (4). Z wielu 
wartości pomiarowych ustala się stan linii i temu podobne, gdy 
w każdym przypadku nadawczy sygnał pomiarowy ma różne 
częstotliwości. 

(4 zastrzeżenia) 

A1(21) 323577 (22) 97 12 08 6(51) H04M 3/42 
(75) Kaczmarczyk Mirosław, Gdańsk; Kowalski 

Artur, Reda; Leśko Grzegorz, Gdańsk; 
Miszewski Mariusz, Gdańsk; Ossowski 
Bernard, Gdynia; Pobłocki Klemens, Gdynia; 
Szulc Janusz, Gdańsk 

(54) Układ dyskryminatora połączeń telefoniczych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowe

go prostego mikroprocesorowego układu dyskryminatora połą
czeń telefonicznych dla wielu jednocześnie aparatów abonenc
kich zestawionych w sieć wewnętrzną i przyłączonych do 
przynajmniej jednej zewnętrznej linii abonenckiej. Układ dyskry
minatora połączeń telefonicznych, zawierający znany układ de
tektora stanu łącza abonenta, sprzężony ze znanym odbiorni
kiem cyfr przekazywanych przez dyskryminowanego abonenta 
oraz mający znany odłącznik linii abonenckiej dyskryminowanej 
charakteryzuje się tym, że każdy z liczby n aparatów telefonicz
nych (A1, A2....An) sieci abonenckiej, jest dołączony z osobna 
poprzez jego indywidualny układ detektora stanu łącza (C1, 
C2....Cn), każdy zaopatrzony w indywidualny odłącznik linii 
abonenckiej wewnętrznej pierwszej (LW1), drugiej (LW2)....n-tej 
(LWn), do wspólnej zewnętrznej dwuprzewodowej linii abo
nenckiej (U). Każdy z n układów detektora stanu łącza (C1, 
C2...Cn) jest przyłączony do wspólnego mikroprocesorowego 

sterownika (D), zaopatrzonego w programowalną pamięć, za
wierającą przynajmniej dane o rodzaju dyskryminacji przypisa
nej do poszczególnych aparatów abonenckich spośród ich 
liczby n lub braku dyskryminacji co do niektórych z tych apara
tów. Pomiędzy zewnętrzną dwuprzewodową linię abonencką 
(LZ) przed miejscem jej dołączenia do każdego z układów 
detektora stanu łącza (C1, C2....Cn) jest przyłączony odbiornik 
(B) sygnałów wybiorczych linii abonenckiej zewnętrznej (LZ). 

(2 zastrzeżenia) 

A1(21) 330624 (22) 98 12 29 6(51) H05B 3/44 
(71) CONVECTOR S.A., Kraków 
(72) Czudek Krzysztof Jan, Klęsk Marek Zbigniew 
(54) Konwekcyjny elektryczny grzejnik modułowy 
(57) Konwekcyjny elektryczny grzejnik modułowy, przezna

czony do ogrzewania pomieszczeń, ma rurkowe elementy grzej
ne umieszczone wewnątrz rur, zaś na rurach osadzone są bla
szane żebra (3) (lamele) stanowiące wraz z rurami wymiennik 
ciepła zamocowany na płycie wsporczej (4) w dolnej części 
grzejnika. Osłona grzejnika w kształcie płaskiego korytka ma w 
dolnej ściance szereg szczelin wlotowych, a w górnej części 
ściany czołowej ma szereg szczelin wylotowych. Wewnątrz osło
ny grzejnika umieszczona jest kierownica powietrza zamocowa
na do płyty wsporczej (4). Połączenia przewodów elektrycznych 
z końcówkami rurkowych elementów grzejnych umieszczone są 
wewnątrz hermetycznych osłonek elastycznych (11). 

(4 zastrzeżenia) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

U1(21) 107428 (22) 97 1216 6(51) A01B 13/02 
(71) Akademia Rolnicza, Lublin 
(72) Wesołowski Marian, Szwajgier Marek 
(54) Agregat uprawowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest agregat uprawowy 

służący do prac pielęgnacyjnych, zwłaszcza przy uprawach 
redlinowych. Agregat składa się z ramy (1), zaopatrzonej w 
trójkpunktowy układ (2) do zawieszania. Poniżej, centralnie 
zamocowana jest przekładnia (3) z dwoma wirnikami (4) po 
bokach, na których osadzone są tarcze (5) z nożami (6). Z tyłu 
ramy (1) znajduje się belka (8), do której zamocowane są za 
pomocą oprawek trzonki (9) zakończone podwójnymi lemiesza
mi (10). Z przodu ramy (1 ) znajdują się dwa kółka kopiujące (11), 
zaś z tyłu dwa zaczepy (12). Agregat pozwala na jednoczesne 
spulchnianie i odchwaszczanie roli oraz obsypywanie bulw 
ziemniaków. Agregat może także służyć do upraw płaskich. 
Dzięki możliwości doczepiania dodatkowych narzędzi, na przy
kład bron, oraz wymianie noży na noże o innych kształtach, 
możliwości stosowania agregatu są bardzo szerokie. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 109082 (22) 98 12 30 6(51) A01B 39/19 
(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 

Skierniewice 
(72) Cianciara Zdzisław, Plaskota Marian, 

Rabcewicz Jacek, Wawrzyńczak Paweł 

(54) Chwastownik 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest chwastownik, 

przeznaczony do mechanicznego niszczenia chwastów w mię-
dzyrzędziach drzew owocowych w sadach. 

Chwastownik zbudowany jest z ramy nośnej (02), zamo
cowanej do korpusu silnika ciągnika (01), zespołu dźwigni (03), 
mechanizmu podnoszenia i zespołu napędowo-tnącego (06). 
Chwastownik wyposażony jest w silnik hydrauliczny, przekazu
jący napęd na wał rurowy zespołu tnącego poprzez sprzęgło 
łańcuchowe. Chwastownik zawieszony jest z boku ciągnika (01 ) 
na dźwigniach, przegubowo połączonych z belką nośną ramy 
nośnej (02). Dźwignie mogą być podnoszone i opuszczane przy 
pomocy mechanizmu podnoszenia, złożonego z zespołu ra
mion, zamocowanych na wałku, cięgien: prętowego i łańcucho
wego oraz siłownika hydraulicznego. 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 107392 (22)971208 6(51) A44B 11/00 
(71) Zakład Wyrobów Galanteryjnych KANGUR 

Spółdzielnia Pracy, Łódź 
(72) Michałowski Jan, Kosecki Andrzej, 

Piekart Janusz 
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(54) Pas wojskowy 
(57) Pas wojskowy posiada na jednym końcu element regu

lacyjny (2), a na drugim zaczep (4) w postaci płaskownika, 
zagiętego pod kątem 180° oraz klamrę (3), zamocowaną na 
pasie (1) za pomocą nita obrotowego (7). Klamra (3) zawiera 
elementy hamująco-ustalające z nitem obrotowym (5) oraz nit 
(6), umocowany w owalnym otworze. Zaczep (4) i element 
regulacyjno-zaciskowy (2) przymocowane są do pasa za pomocą 
nitów (10). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107439 (22) 97 1219 6(51) A47B 17/00 
(75) Mikołajczyk Janusz, Łódź 
(54) Okablowanie biurka 
(57) Okablowanie biurka składa się ze sprężyny (2) przymo

cowanej do blatu biurka (3). Kabel (1) poprowadzony jest we
wnątrz sprężyny (2). Okablowanie biurka ma zastosowanie, 
zwłaszcza w przypadku biurek do pracy ze sprzętem kompute
rowym. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107438 (22) 97 12 19 6(51) A47B 91/00 
(75) Mikołajczyk Janusz, Łódź 
(54) Noga biurka 
(57) Noga biurka ma wewnątrz rury (1) zamocowany trwale 

nagwintowany walec (2), na który nakręcony jest odcinek rury 
(3) zamocowany trwale wewnątrz podstawy (4). W podstawie (4) 
są dwa szeregi pionowo umieszczonych otworów. Noga biurka 
pozwala na precyzyjną regulację jej długości w zakresie długo
ści nagwintowanego walca (2). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 107391 (22) 97 12 08 6(51) A47C 7/02 
A47C3/20 

(75) Wroński Sławomir, Łódź 
(54) Wspornik siedziska krzesła 
(57) Wspornik siedziska krzesła zbudowany jest z wklęsłej, 

w przybliżeniu prostokątnej, płyty (1) z otworem (2) do osadze
nia kolumny krzesła i posiada na stronie wklęsłej trwale zamo
cowany pierścień (4) z otworem (5), usytuowanym współosiowo 
z otworem (2) płyty (1) wspornika. Krawędzie (3,6) są wywinięte, 
tworząc kołnierze wokół otworów (2, 5). 

(3 zastrzeżenia) 



86 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 13 (665) 1999 

U1(21) 109059 (22)9812 21 6(51) A47C 11/00 
(75) Rajczyk Janusz, Goląsza Dolna 
(54) Ława wielofunkcyjna 
(57) Ława wielofunkcyjna zawierająca belkę nośną (2) osa

dzoną na dwójnogu (10) w rozpiętości (n), wykonana jest w 
kształcie trapezu, przy czym siedziska (1) rozmieszczone są 
szeregowo wzdłuż długości belki nośnej (2). Stelaż (3) i kabłąk 
(7) wykonane z rury profilowej o przekroju poprzecznym, posia
dają kształt elipsy, przy czym dwój nóg (10) w przekroju poprze
cznym również posiada kształt elipsy. Równocześnie trzony 
pochyłe stelaża (3) i ramion pochyłych kabłąka (7) są osadzone 
w zakresie od rozwartego kąta 97° do kąta 103°, ponadto belka 
nośna (2) z wydrążeniem kształtowym (8), posiada przekrój 
prostokątny. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107403 (22) 971212 6(51) A61J11/00 
(71) Spółdzielnia Inwalidów SATURN, Warszawa 
(72) Jarczyk Czekalska Wanda, Siemińska 

Piekarczyk Barbara, Chłopaś Wiesław, 
Polański Janusz, Chmielewska Barbara, 
Czuczeło Ryszard 

(54) Smoczek 
(57) Smoczek składa się z jednoczęściowej kształtki, wyko

nanej z elstycznego tworzywa lub gumy. Jednoczęściowa 
kształtka (1) w górnej części wyposażona jest w ssawkę (2), która 
połączona jest szyjką (4) z nasadką (5). Nasadka (5) z jednej 
strony ma garb (6), a z drugiej strony łagodny profil (7), nato
miast dolne zakończenie nasadki (5) ma kołnierz (8). Szyjka (4), 
która łączy ssawkę (2) z nasadką (5), w przekroju poprzecznym 
ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi mniejszymi bokami. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 107421 (22) 97 1215 6(51) A62C13/76 
(71) Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych 

S.A, Siemianowice Śląskie 
(72) Gawroński Włodzimierz, Czyżewski 

Krzysztof, Żwak Czesław, Pawelczyk 
Waldemar, Harasimowicz Kazimierz 

(54) Denko, tłoczone ze stopą 
(57) Denko, tłoczone ze stopą, charakteryzuje się tym, że 

stanowi je jednolita, symetryczna wytłoczka, która w górnej swej 
części posiada odsądzenie, równe grubości blachy płaszcza 
zbiornika (3), dzielące wytłoczkę na denko (1) i stopę (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107415 (22) 97 12 16 6(51) A63B 22/18 
(75) Radachoński Bogdan, Warszawa 
(54) Zabawka do ćwiczeń zręcznościowych 
(57) Zabawka do ćwiczeń zręcznościowych składa się z 

drążka (1), na obu końcach którego zamocowano elementy 
kuliste (2), a w części środkowej zamocowano sznurek (3) z 
uchwytem (4). 

(4 zastrzeżenia) 
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U1(21) 109040 (22)981218 6(51) A63B 23/035 
A63B 21/055 

(75) Pakszys Waldemar, Warszawa 
(54) Zestaw urządzenia treningowego 
(57) Zestaw urządzenia treningowego charakteryzuje się 

tym, że drabinka (1) ma w pionowych drążkach i szczeblach 
otwory (2), w których zamocowany jest w sposób rozłączny 
wysięgnik (3) z podporami (4). Wysięgnik (3) o kształcie prosto
kątnym ma dwa boczne ramiona z jednej strony, zaokrąglone i 

osadzone na szczeblach drabinki (1) oraz na bocznych ramio
nach, w górnej płaszczyźnie-kanały prowadzące (5), po których 
jeździ wózek (14), a powierzchnia wysięgnika (3) pomiędzy 
ramionami zawiera wsporniki (6) i siatkę (7). Na wspornikach (6) 
i siatce (7) osadzone są bloczki (9) z linką (10), połączoną z 
elementami sprężystymi (11) i uchwytami (13). Na belce (8) 
zamocowany jest krążek (17) z linką (18), na jednym końcu 
obciążoną ciężarkiem (19), a na drugim końcu połączoną z 
uchwytem (20) i osadzoną w prowadnicach (21). 

(3 zastrzeżenia) 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT 

U1(21) 108910 (22)981116 6(51) B01L1/00 
(71) Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i 

Medycznych POLON-POZNAN S.A, 
Poznań 

(72) Krysztofiak Hanka 
(54) Bok przystawki laboratoryjnej 
(57) Bok przystawki laboratoryjnej składa się z profilu lewe

go (1) boku przystawki i profilu prawego (2) boku przystawki, 
połączonych na obu bokach wkładkami zamykającymi (3 i 4), 
tworzącymi zamkniętą przestrzeń (11) boku przystawki o prze
kroju prostokątnym. Z obu stron w profilach (1 i 2) osadzone są 
parami wkładki maskujące (7) i wkładki z otworkami fasolkowy-
mi (8). Profile (1 i 2) zamknięte są od środka ściankami wewnę
trznymi (9 i 10), a ponadto wyposażone są w rowki boczne (14) 
profili, rowki wewnętrzne (15 i 16) profili oraz rowki (19) prze
gród. W bocznych krawędziach (17 i 18) profili (1 i 2) usytuowa
ne są otwory (19). 

(4 zastrzeżenia) 
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U1(21) 108911 (22) 981116 6(51) B01L1/00 
(71) Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i 

Medycznych POLON-POZNAN S.A., 
Poznań 

(72) Krysztofiak Hanka 
(54) Przystawka laboratoryjna 
(57) Przystawka laboratoryjna składa się z boku lewego (1) 

przystawki i boku prawego (2) przystawki, połączonych ze sobą 
środnikiem (3). W górnej części boki (1 i 2) przystawki połączone 
są dwiema poprzeczkami (4 i 5). Boki (1 i 2) przystawki stanowią 
zamknięte i prostokątne w przekroju poprzecznym profile, za
opatrzone na swych czołowych ściankach i tylnych ściankach 
we wkładki (9) z otworkami fasolkowymi (10) oraz w podłużne 
wkładki maskujące (11). Wewnętrzne i zewnętrzne ścianki bo
ków (1 i 2) przystawki składają się z podłużnych wkładek (12). 
Środnik (3) zamocowany jest rozłącznie między bokami (1 i 2) 
przystawki na wspornikach (13), których wysokość zamocowa
nia jest regulowana. Naśrodniku (3) usytuowane są kurki wodne 
(14), zawory (15) oraz miska zlewowa (16). Na podłużnych 
wkładkach (12) znajdują się wyłączniki elektryczne (17) oraz 
gniazdka elektryczne. Instalacja elektryczna prowadzona jest 
wewnątrz profili. Boki (1 i 2) przystawki mają nóżki (19) z regu
lowaną wysokością. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 108912 (22)981116 6(51) B01L1/00 
(71) Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i 

Medycznych POLON-POZNAN S.A, 
Poznań 

(72) Krysztofiak Hanka 
(54) Moduł instalacyjny 
(57) Moduł instalacyjny składa się z boku lewego (1 ) modułu 

i boku prawego (2) modułu, połączonych ze sobą środnikiem 
(3) i ścianą przednią (4). W górnej części boki (1 i 2) modułu 
połączone są dwiema poprzeczkami (5 i 6). Boki (1 i 2) modułu 
stanowią zamknięte prostokątne w przekroju poprzecznym pro
file. Profile te mają na czołowych ściankach i tylnych ściankach 
wkładki (10) z otworkami fasolkowymi (11) oraz podłużne wkład
ki maskujące (12). Ściana przednia (4) zamocowana jest rozłą
cznie między bokami (1 i 2) modułu. Na ścianie przedniej (4) 
usytuowana jest bateria (15) do przepłukiwania oczu, bateria 
wodna (16) oraz zawory (17) doprowadzające inne media. Boki 
(1 i 2) modułu mają nóżki (18) z regulowaną wysokością. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 108914 (22) 981116 6(51) B01L 9/00 
(71) Fabryka Urządzeń laboratoryjnych i 

Medycznych POLON-POZNAN S.A., 
Poznań 

(72) Krysztofiak Hanka 
(54) Łącznik montażowy 
(57) Łącznik montażowy charakteryzuje się tym, że ma po

stać prostego odcinka płaskownika (1), zagiętego na obu koń
cach pod kątami prostymi. Na jednym końcu ma osadzoną na 
stałe nitonakrętkę (2), a na drugim końcu ma otwór fasolkowy (3). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 108913 (22) 981116 6(51) B08B 5/02 
(71) Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i 

Medycznych POLON-POZNAN S.A, 
Poznań 

(72) Świderski Tomasz 
(54) Dygestorium chemiczne 
(57) Dygestorium chemiczne charakteryzuje się tym, że skła

da się z modułu prawego (1) i modułu lewego (2), między 
którymi umieszczona jest komora wentylacyjna (3). Płyta robo
cza (4) umieszczona jest za pośrednictwem ramy nośnej (5) nad 
szafkami (6 i 7). Moduły (1 i 2) składają się z kasetonów bocz
nych, które od przodu zamknięte są słupami. Słupy te wyposa
żone są w pokrętła (14) zaworów, wyłączniki elektryczne (15) 
oraz gniazdka elektryczne (16). Słupy mają osłony boczne (17). 
Ścianki czołowe (12 i 13) tych słupów składają się z wkładek (18), 
stykających się krótszymi bokami (19). Wewnątrz komory (3) na 
bocznej ściance (20) modułu umieszczone są króćce (21). Ko
mora ma ramę okna (25) z przesuwnymi szybami (26), a pod 
płytą roboczą (4) zlewozmywak. 

(3 zastrzeżenia) 
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U1(21) 107385 (22) 97 12 08 6(51) B23B 43/00 
(75) Pacak Bogusław Norbert, Warszawa 
(54) Urządzenie przystosowujące 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie przy

stosowujące, zwane adapterem, umożliwiające połączenie 
dowolnego uchwytu wiertarskiego z wrzecionem wkrętarko-
wiertarki z napędem elektrycznym. 

Istotą urządzenia przystosowującego-adaptera jest jego 
korpus (1), posiadający zewnętrzną, stopniowaną, cylindryczną 
powierzchnię, na której ukształtowana jest gwintowana końców
ka (7) do mocowania uchwytu wiertarskiego, następnie część 
cylindryczną (8) z płaską powierzchnią (9) "pod klucz", na której 
usytuowany jest łańcuch pierścieniowy kanał (10) z osadczym 
pierścieniem (11), sprzężonym z tuleją oporowo-osłonową (16) 
oraz powierzchnię cylindryczną (12) z pierścieniowym kanałem 
(13) dla pomieszczenia ograniczającego pierścienia (14), usy
tuowanego w przesuwnej tulei (15), podpartej centralnie walco
wą sprężyną (17), usytuowaną między przesuwną tuleją (15), a 
tuleją oporowo-osłonową (16). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 107445 (22)971220 6(51) B26B 3/03 
(75) Kortyna Anna, Kraków; Krzanowski 

Wacław, Kraków 
(54) Ręczny przyrząd do obierania owoców 

cytrusowych 
(57) Przyrząd ma postać jednolitego, o wydłużonym kształ

cie prętowym elementu z tworzywa sztucznego, z ostrzami na
cinającym (1) i pomocniczym (2) usytuowanymi na jego jednym 
końcu. Ostrze nacinające (1) ma kształt dwustronnego lemiesza 

skierowanego krawędzią tnącą w stronę rękojeści zajmującej 
pozostałą część pręta. Powierzchnia oporowa (3) prowadzona 
jest wzdłuż pręta prostopadle do wzdłużnej płaszczyzny syme
trii. Ostrze pomocnicze (2) przesunięte jest do przodu względem 
ostrza nacinającego (1), wykonane jest po drugiej stronie pręta, 
jego krawędź tnąca jest równoległa do wzdłużnej osi pręta. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 109075 (22)981230 6(51) B42F19/00 
(75) Rynko Waldemar, Warszawa 
(54) Układ formularzy 
(57) Układ formularzy ma dwustronny formularz karta (W-1) 

i (W-2) i dwustronny formularz karta (C-1) przedstawiona na 
rysunku i (C-2), przy czym karta (W-1) ma nagłówek i tabelę, 
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która ma siedemnaście kolumn i siedemnaście wierszy, a karta 
(W-2) ma dalszy ciąg tabeli za strony (W-1), zaś karta (C-1) ma 
nagłówek jak na karcie (W-1) i tabelę, która ma siedemnaście 
kolumn i siedemnaście wierszy, a karta (C-2) ma dalszy ciąg 
tabeli ze strony (C-1). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 107389 (22) 97 12 09 6(51) B43K19/00 
(75) Świderski Henryk, Legionowo 
(54) Długopis 
(57) Istotą budowy długopisu jest to, że na zewnętrznej po

wierzchni obsadki (2) w pobliżu jej pierwszego końca znajduje 
się obwodowy rowek (5), zaś na wewnętrznej powierzchni kor
pusu (1) ukształtowany jest obwodowy występ (4). Wzór znajdu
je główne zastosowanie w produkcji długopisów z tworzyw 
sztucznych. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 107429 (22) 97 12 16 6(51) B60D 1/06 
(75) Kunysz Czyżewska Elżbieta, Wrocław; 

Czyżewski Stanisław, Wrocław 
(54) Osłona końcówki haka holowniczego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest osłona końcówki 

haka holowniczego, przeznaczona do stosowania jako element 
wyposażenia, zwłaszcza samochodów osobowych, zaopatrzo
nych w hak holowniczy. 

Osłona końcówki haka holowniczego ma czaszę, prze
chodzącą w cylindryczną część, które wspólnie są tak ukształ
towane, że tworzą hełm (1) o cylindrycznej, wydłużonej tylnej 
części (2), która to część (2) jest przegubowo połączona z 
łącznikiem (8), którego drugi koniec jest z kolei przegubowo 
połączony z pierścieniową obejmą (10). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107416 (22) 97 1215 6(51) B60K1/00 
E21C 29/00 

(71) BECKER-WARKOP Sp.zo.o.,Jankowice 
(72) Nawrat Stanisław, Graniczny Stanisław, 

Szafarczyk Józef, Nowakowski Adam 
(54) Zespół napędowy maszyn o dynamicznym 

obciążeniu, zwłaszcza maszyn górniczych 
(57) Przedmiot wzoru użytkowego dotyczy napędu zespołu 

napędowego maszyn o dynamicznym obciążeniu, zwłaszcza 
maszyn górniczych, napędzanych silnikiem jednobiegowym. 

Pomiędzy jednobiegowym siinikiem (1) oraz znaną 
przekładnią obiegową (5) o stałym przełożeniu znajduje się 
obiegowa przekładnia (4) o zmiennym przełożeniu, mająca hy
drauliczne sprzęgła zmiany obrotów, biegu luzem i hamowania 
sterowane elektrohydraulicznymi rozdzielaczami (8). Elektrohy
drauliczne rozdzielacze (8) połączone są poprzez sterujący 
wyłącznik (2) ze sterującym pulpitem (9). Zespół charakteryzuje 
się lekkością i zwartą budową oraz dużymi możliwościami regu
lacji rzutującymi na ekonomię eksploatacji. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107440 (22)9712 20 6(51) B60N 2/44 
B60N2/00 

(75) Tobik Krzysztof, Łódź; Krzyżanowski 
Mariusz, Łódź 

(54) Stelaż fotela autobusowego 
(57) Stelaż fotela autobusowego stanowią dwa skrzynkowe 

wsporniki (1) połączone z podłogą autobusu (2), przy czym z 



Nr 13 (665) 1999 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 91 

każdym z nich są złączone płaskimi przegubami (3) końce 
dwóch kształtowników (4,5), których drugie końce są złączone 
także płaskimi przegubami (6) z płytą łączącą (7) tak, iż kształ
towniki (4, 5) w każdej parze są do siebie równoległe. Nadto z 
płytą łączącą (7) jest trwale złączona rama (8) oparcia fotela, zaś 
z jednym z kształtowników (5) rama (S) siedziska, a dodatkowo 
z tym kształtownikiem (5) jest złączony jeden koniec sprężyny 
(10), której drugi koniec jest złączony ze skrzynkowym wsporni
kiem (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 108106 (22) 98 05 07 6(51) B62D 1/22 
(75) Tobik Krzysztof, Łódź; Krzyżanowski 

Mariusz, Łódź 
(54) Mechanizm do podwójnego sterowania 

samochodem 
(57) Mechanizm do podwójnego sterowania samochodem 

jest złożony z odcinka rurowego (1), osadzonego obrotowo w 
dwóch wspornikach (2, 3), łączonych z podłogą samochodu, 
przy czym z odcinkiem rurowym (1) są złączone dwie dźwignie 
pedałów (4,5). Wewnątrz odcinka rurowego (1) jest umieszczo
ny obrotowo pręt (6), którego końce wystają poza odcinek 
rurowy (1). Do jednego z końców pręta (6) jest przymocowana 
dźwignia kolejnego pedału (7), zaś drugi koniec pręta (6), wy
gięty w kształcie litery C, jest połączony z tuleją (8), osadzoną 
obrotowo na odcinku rurowym (1), z którą złączona jest także 
dźwignia pedału (9). Po złączeniu mechanizmu z podłogą sa
mochodu, dźwignię pedałów sprzęgła i hamulca, stanowiące 
wyposażenie samochodu, zostają połączone z dźwigniami 
pedałów (4, 9), przy czym dźwignia (4) zostaje połączona z 
dźwignią pedału sprzęgła, zaś dźwignia (9) z dźwignią pedału 
hamulca. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107394 (22) 97 12 09 6(51) B65D 1/02 
(71) GTX HANEX PLASTIC Spółka z o.o. w 

Poznaniu Oddział Sokółka, Sokółka 
(72) Kruszelnicki Jerzy, Babicz Stanisław 
(54) Butelka 
(57) Butelka w postaci cylindra ma środkową część zbudo

waną z szeregu gładkich pierścieni cylindrycznych (1), skrajnie 
połączonych promieniami z dolnym cylindrem (2) i górnym 

cylindrem (3), które z kolei połączone są odpowiednio z cylin
drami stożkowymi (4) i (11) (od strony szyjki) i pierścieniem 
stożkowym (5) (od strony dna). Powierzchnia zewnętrzna tych 
cylindrów ma kształt wielokąta foremnego, którego ściany (6), 
(7), (8), (9), (10) mają kształt wielokątów nieformenych. Wieloką
ty nieforemne na obwodzie cylindrów są względem siebie prze
sunięte o pół podziałki. Butelka o takim ukształtowaniu powierz
chni zewnętrznej ułatwia identyfikację płynu który zawiera. 

(10 zastrzeżeń) 

U1(21) 109069 (22) 98 12 23 6(51) B65D 1/10 
(71) Zachariasz Dariusz, Wałbrzych; Pieńskie 

Huty Szkła ŁUŻYCE Sp. z o.o., Pieńsk 
(72) Zachariasz Dariusz, Słobodzian Stanisław, 

Cyl Jerzy 
(54) Słój z klamerką i przykrywką 
(57) Słój z klamrą (1) i przykrywką (4), w którym przykrywka 

(4) połączona jest ze słojem klamrą (1) poprzez uszczelkę (7), 
charakteryzuje się tym, że stosunek średnicy korpusu (3) słoja 
do średnicy przykrywki (4) wynosi w przybliżeniu jak 6 do 5, przy 
czym średnica zewnętrzna kołnierza (8) równa jest w przybliże
niu średnicy zewnętrznej szyjki (2) słoja, a kołnierz (8) w prze
kroju poprzecznym ma wewnątrz powierzchnię cylindryczną 
(17) przechodzącą od góry poprzez stożkowy uskok (15) w 
promień (14), a następnie w stożkową powierzchnię zewnętrzną 
(18), gniazdo (9) i garbik (19). Przykrywka (4) ma powierzchnię 
stożkową (10), od dołu przechodzącą w garbik (16), a od góry 
w garbik (13). Na górnej zewnętrznej powierzchni przykrywka 
(4) ma znak plastra miodu (5), który ukształtowany jest również 
na zewnętrznej powierzchni dna słoja. 

(2 zastrzeżenia) 
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U1(21) 109073 (22) 9812 28 6(51) B65D 5/30 
B65D 1/30 

(71) BIG - FISH SA., Gniewino 
(72) Iwaniuk Zbigniew, Cejrowska Iwona 
(54) Opakowani« kartonowe, eksponujące puszki 
(57) Opakowanie kartonowe, eksponujące puszki, przezna

czone jest do opakowania trzech konserw rybnych lub innych. 
Istota opakowania polega na tym, że pokrywka (1) ma 

trzy owalne wycięcia (11) w postaci okienek, a w denku (4) 
znajdują się dwa podłużne wycięcia (13) do wprowadzenia 
zaczepów (14), w które wy posażone są wewnętrzne płaszczyzny 
ścianki bocznej (7). Wewnętrzna płaszczyzna ścianek bocznych 
(7) jest przedzielona, w stosunku do zewnętrznej płaszczyzny 
ścianek bocznych (6), linią gięcia (VI) z podwójnym rzędem 
nacięć, które po złożeniu tworzą szczelinę do wprowadzania 
wsuwek usztywniających (8) i występów (10) zakładki czołowej (2). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 107422 (22) 97 12 15 6(51) B65D 83/12 
G07D9/06 

(75) Szczepański Józef, Świecie 

(54) Zasobnik do odliczania i pakowania bilonu 
(57) Zasobnik do odliczania i pakowania bilonu przeznaczo

ny jest do pakowania monet określonego nominału w ilościach 
po 50 szt. w tuby papierowe. 

Zasobnik składa się z zaślepionej rurki (1), połączonej 
przepustowo z korytkiem wrzutowym (3) o prostokątnym prze
kroju poprzecznym, zwężającym siew kierunku rurki (1). Ścianki 
boczne (5) mają kształt prostokąta, a krytko (3) zaślepione jest 
na końcu zasobnika (4). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 107423 (22) 97 12 15 6(51) B65D 83/12 
G07D9/06 

(75) Szczepański Józef, Świecie 
(54) Zasobnik do odliczania i pakowania bilonu 
(57) Zasobnik do odliczania i pakowania bilonu przeznaczo

ny jest do pakowania monet dwóch nominałów w ilościach po 
50 szt, dla każdego nominału w tuby papierowe. 

Zasobnik składa się z dwóch rurek (1,6) o różnych 
średnicach i długościach, zaślepionych na końcach (2, 7), po
między którymi usytuowane jest przelotowe korytko wrzutowe 
(3) o prostokątnym przekroju poprzecznym, zwężające się w 
kierunku rurek (1,6). Ścianki boczne (5) korytka wrzutowego (3) 
mają kształt prostokąta. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107402 (22) 9712 10 6(51) B65G 19/22 
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego 

OMET, Sztum 
(72) Kuczkowski Zbigniew, Kaczmarek 

Kazimierz, Rygielski Tomasz, Rec Wiesław, 
Sekulski Krzysztof 

(54) Zastawka górniczego przenośnika 
zgrzebłowego 

(57) Istota wzoru usprawnia współpracę zastawki z przesuw-
nikiem obudowy zmechanizowanej, a także podnosi bepieczeń-
stwo i komfort jej eksploatacji. 
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Zastawka ma wspornik (1) z wysuniętym do ociosu 
kadłubem, do którego rozłącznie zamocowane jest koryto dla 
przewodów zasilających oraz przyłącze przesuwnika zmecha
nizowanej obudowy. Przyłącze ma pośrednią płytę (5), zaopa
trzoną w wycięcie (5a) symetryczne względem pionowej osi (0i) 
oraz wybrania (5b) jej pionowych krawędzi (5c) o zarysie odcin
ka okręgu odciętego cięciwą (5d). Przytwierdzone do niej pio
nowe ścianki (6) mają w odzawałowych krawędziach (6a) nisze 
(6b) o zarysie odcinka okręgu. Przytwierdzone do ścianek (6) 
trapezowe płyty (7) mają od strony wolnych krawędzi wewnętrz
ne zukosowanie. Ścianki (6) przytwierdzone są do pośredniej 
płyty (5) tak, że rzut ich krawędzi (6a) jest równoległy do cięciwy 
(5d) wybrań (5b) krawędzi (5c) tej płyty (5) do pionowych 
krawędzi jej wycięcia (5a). Boczne ścianki (6) od strony wybrań 
(5b) posiadają zukosowanie o głębokości zbliżonej do głęboko
ści nisz (6b). Odzawałowe naroża trapezowych płyt (7) są wyob-
lone promieniem, zaś od strony płyty (5) każda trapezowa płyta 
(7) jest obustronnie zukosowana niesymetrycznymi skosami 
tak, że układ tych skosów jest symetryczny względem osi (Oa) 
przeprowadzonej w połowie wysokości przyłącza. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107430 (22) 971218 6(51) B65G19/28 
(75) Duda Jan, Pszczyna; Duda Małgorzata, 

Pszczyna; Duda Małgorzata, Pszczyna; Polak 
Stanisław, Żory; Gotz Urszula, Jankowice 

(54) Nadstawka wspornika zastawki górniczego 
przenośnika zgrzebłowego 

(57) Nadstawka wspornika zastawki górniczego przenośni
ka zgrzebłowego posiada pionową wsporczą płytę (1 ), do której 
zamocowana jest nierozłącznie nośna płyta (2) i pionowe żebra (3), 
których dolne końce połączone są poprzecznymi listwami (4). 
Wsporczą płyta (1) wyposażona jest w ustalające elementy (5) i 
otwory do montażu z główną płytą wspornika zastawki, a także 
posiada otwory do zabudowy konsoli kablowej, a nośna płyta (2) 
posiada otwory (8) do zamocowania prowadnic systemu posu
wu kombajnu ścianowego. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107434 (22) 97 12 18 6(51) B66C 21/08 
(75) Brózda Stanisław, Hadykówka; Brózda 

Teresa, Hadykówka 
(54) Zaczep do zawiesia kolejki szynowej, 

podwieszanej 
(57) Kształt zaczepu pokazanego na rysunku, służącego do 

zmontowania kompletnego zawiesia, które jest wykorzystane do 
mocowania kolejki szynowej, podwieszanej, pracującej w ko
palniach, umożliwia przeniesienie odpowiednich sił (ciężar ko
lejki plus ładunek) i zabezpiecza przed zaślizgnięciem się tego 
zawiesia z belki, na której jest zamocowany. 

(2 zastrzeżenia) 
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DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE 
ZESPOLONE 

U1(21) 109009 (22)981207 6(51) E01B 27/04 
(31) 97 2157 (32) 971219 (33) AT 
(71) Franz Plasser 

Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft 
m.b.H., Wiedeń, AT 

(72) Theurer Josef, Wörgötter Herbert 
(54) Maszyna do odsysania tłucznia 
(57) Maszyna (1) do odsysania tłucznia z podłoża tłucznio

wego (2) toru (3) posiada przejezdną po torze za pomocą 
szynowych wózków jezdnych ramę maszyny (4). Na niej są 
usytuowane: układ ssący (10) wyposażony w rurę odsysającą 
(15), współpracujące z nim narzędzie zgarniające (26) zbudo
wane z łańucha bez końca do usuwania tłucznia znajdującego 
się pod torem (3), jak również urządzenie do podnoszenia toru 
(25) z napędem podnoszenia (35). Narzędzie zgarniające (26) 
tworzy razem z urządzeniem do podnoszenia toru (25) zespół 
konstrukcyjny (27), który w obszarze końcowym maszyny (1) -
tylnym w odniesieniu do kierunku pracy • wystaje poza ramę 
maszyny (4) i za pomocą napędu przestawiania (29) jest prze
suwny w kierunku wzdłużnym maszyny. Na ramie maszyny (4) 
znajduje się w tym obszarze końcowym kabina obsługowa (8). 

(13 zastrzeżeń) 

U1(21) 107405 (22) 97 1212 6(51) E01F 9/04 
(71) Popiela Henryk, Nowy Sącz; Popiela 

Bogusław, Nowy Sącz 
(72) Popiela Bogusław, Popiela Rafał, Popiela 

Henryk 
(54) Element zapory drogowej 
(57) Element zapory drogowej składający się z podstawy i 

graniastosłupa, ma w podstawie, przy jednej parze krótszych 
boków, gniazdo (4), a przy drugiej parze krótszych boków czop 
(5) i ma na bokach umieszczone symetrycznie ścięcia. Grania-
stosłup (2) posiada pustą przestrzeń i ma dno (6) na poziomie 
górnej powierzchni podstawy, a jego powierzchnia górna zawiera 
otwory. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 107401 (22) 97 12 10 6(51) E04F11/18 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Bokun Zbigniew 
(54) Loggia budynku mieszkalnego 
(57) Loggia zbudowana jest ze szczelinowej balustrady (1), 

wewnątrz której umieszczona jest ruchoma przegroda wieioszy-
bowa (2) osadzona w bocznych prowadnicach (3) i zawieszona 
na cięgnach połączonych z prowadnicą za pośrednictwem to
cznych krążków (6). 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 107441 (22) 97 12 20 6(51) E05B 15/00 
(75) Rak Roman, Tomaszów Lubelski; Rak 

Władysław, Zamość 
(54) Osłona zamka 
(57) Osłona zamka, zwłaszcza do szaf energetycznych, mo

cowana na drzwiach szafy poprzez kołnierz korpusu zamka, 
składa się z prostokątnej podstawy (1) z osiowo wykonanym 
otworem (2) na korpus zamka, z prostopadłymi zagięciami (3, 
4) na dwu dłuższych bokach, w których z jednej strony wyko
nane jest na osi (5) zawiasowe mocowanie płaskiej pokrywy (6) 
osłony, okrywającej koropus zamka, a swoim przegięciem do
tykającej do podstawy (1) osłony, przy czym po przeciwnej 
stronie zawiasy, w dłuższym zagięciu (4) podstawy i prostopad
łym zagięciu na dolnej części przegięcia pokrywy (6), wykonane 
są otwory (7) na kłódkę. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107418 (22) 97 1215 6(51) E05B 21/00 
(75) Kowal Wojciech, Świątniki Górne 
(54) Wierzchni zamek drzwiowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wierzchni zamek 

drzwiowy z płaskim kluczem dwupiórowym, przeznaczony w 
zasadzie do drzwi wejściowych mieszkania. 

Wierzchni zamek drzwiowy, składający się z podzespo
łu kluczowego, podzespołu zasuwki, zaczepu zasuwkowego, 
płaskiego klucza dwupiórowego i elementów złącznych, ma 
podzespół kluczowy (A), posiadający wtłoczony w cylindrycznej 
obudowie (13) najlepiej dwupołówkowy cylinder (14) z prowad
nikiem (12), mającym trzy prostokątne wycięcia o odstępach 
powiązanych z odstępami schodków w kluczu. Nasunięte wy
cięciami prowadnikowymi płytki blokujące (17) przy niewłaści
wym kluczu blokują część obrotową mechanizmu kluczowego, 
a odblokowuje go właściwy klucz ustawieniem płytek blokują
cych (17) w prostokątnych wycięciach w prowadniku (12). Wy
stępy osadcze cylindra (14) łączą trwale podzespół kluczowy (A) 
w jedną całość z pokrywą skrzynki zasuwkowej (9), a poprzez 
nią (9) z podzespołem zasuwki (B), posiadającej wielopłytkową 
zasuwkę (8) i trójpłytkowy przesuwnik (4) z zębatkami zabie-
rakowymi. Wierzchni zamek drzwiowy wykonuje się z odpo
wiedniej blachy, pręta i drutu sprężynowego przez cięcie, wytła
czanie, zwijanie i zakleszczanie elementów składowych bez 
obróbki wiórowej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107419 (22) 97 12 15 6(51) E06B 3/76 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NOWER 
Spółka z co., Rybnik 

(72) Komaniecki Jerzy, Wierzbicki Krzysztof, 
Wajner Gerard, Szczygieł Andrzej, 
Kucharczyk Daniel 

(54) Drzwi metalowe przeciwpożarowe 
(57) Drzwi metalowe przeciwpożarowe charakteryzują się 

tym, że ościeżnica ma do pionowych boków, na wysokości 
zawiasów, przyspawane po dwie blachy mocujące oraz po dwie 
blachy od strony otworu drzwiowego mocowane do ściany za 
pomocą śrub rozporowych (7). Rama skrzydła drzwiowego za
mocowana jest do ościeżnicy poprzez zawiasy drzwiowe czo
powe dwuskrzydełkowe oraz bolce przeciwwyważeniowe. Kon
strukcja skrzydła drzwiowego wzmocniona jest przez listwę (14) 
w postaci kątownika zamocowanego wzdłuż obwodu do ramy 
skrzydła. W miejscu wzmocnień zamocowany jest samozamy-
kacz (4) oraz dźwignia. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 107417 (22) 97 1215 6(51) E21C 35/08 
(71) BECKER-WARKOP Sp.zo.o.,Jankowice 
(72) Kotzjan Piotr, Ślęzak Piotr, Głuszek Janusz, 

Lempart Jan, Hamerlik Stanisław 
(54) Prowadnik ścianowego kombajnu górniczego 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest prowadnik ściano

wego kombajnu górniczego stanowiący listwę mocowaną do 
wzdłużnej blachy zastawki przenośnika ścianowego. 

Na długości prowadnika (4) wykonany jest wrąb (5) o 
długości większej od szerokości prowadnicy (6) kombajnu i 
głębokości co najmniej równej wielkości opasania prowadnika 
(4) przez prowadnice (6), awe wrębie osadzona jest wkładka (7) 
rozłącznie mocowana do prowadnika (4). Rozwiązanie pozwala 
na łatwy demontaż prowadnicy kombajnu w przypadku konie
czności jej naprawy, bez konieczności demontażu całego seg
mentu trasy przenośnika. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107400 (22) 97 12 10 6(51) E21D 23/04 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Klich Adam, Losiak Stanisław, Blaschke 

Janusz, Ptak Jan 
(54) Mechanizm cięgłowo-wodzikowy segmentu 

obudowy górniczej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mechanizm cię

głowo-wodzikowy segmentu obudowy górniczej, znajdującej 
zastosowanie zwłaszcza w górniczych wyrobiskach ściano
wych, w których segmenty muszą być rozpierane na różnej 
wysokości. 

Mechanizm cięgłowo-wodzikowy segmentu obudowy 
górniczej zawiera cięgła korbowodowe, połączone obrotowo ze 
stropnicą i spągnicą, które jednocześnie sprzęgnięte są z me
chanizmem przesuwu, a charakteryzuje się tym, że stanowi go 
jeden wodzik (1) umieszczony w prowadnicach (2) usytuowa
nych w belce środkowej (7), który połączony jest obrotowo z 
cięgłami korbowodowymi (3,4), usytuowanymi po obu stronach 
wodzika (1) i prowadnic (2), zaś prowadnice (2) usytuowane są 
w płaszczyźnie symetrii segmentu. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 107435 (22)971218 6(51) F17C 3/00 
(75) Staniuk Jacek, Słupsk 
(54) Zbiornik ciśnieniowy na gaz 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 

zbiornika ciśnieniowego na gaz. 
Charakteryzuje się tym, że ma skrzynkę (2) zaworową, 

w postaci odcinka rury z dnem (3). Skrzynka (2) zaworowa ma 
w ściance bocznej dwa otwory do osadzenia przewodów wenty
lacyjnych z rurkami poboru i napełniania. Skrzynka (2) przykryta 
jest pokrywą (7) dociskaną do niej zamkami sprężystymi. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 107446 (22) 97 12 20 6(51) F21P 1/00 
F21S3/14 

(71) VIZARD Spółka z o .o., Warszawa 
(72) Kaczyński Dariusz, Nikoniuk Krzysztof 
(54) Oprawa oświetleniowa 
(57) Oprawa oświetleniowa przeznaczona w szczególności 

do oświetlania pionowych powierzchni (tablic), na których za
mieszczane są reklamy, składa się z obudowy (1) o kształcie 
odwróconej rynny rozszerzonej z jednej strony, zamykanej prze
zroczystą płytą oraz umieszczonych wewnątrz tej obudowy (1) 
odbłyśnika oraz zamocowań z kontaktami dla źródła światła, 
wyposażonej w otwory (6) mocujące. Oprawa wyróżnia się tym, 
że przekrój poprzeczny obudowy (1) na całej jej długości ma 
kształt łuku przechodzącego z jednej strony łagodnie w prostą. 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 109050 (22)9812 21 6(51) F21S 1/02 
(71) DUBLER Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Rzeźnikiewicz Stanisław 
(54) Oprawa lampy 
(57) Oprawa ma obudowę (1), w której jest umieszczony 

odbłyśnik (2) wraz z oprawką żarówki, osłonięte maskującą 
nasadką (4). Nasadka (4) jest połączona rozłącznie z obudową (1 ) 
za pomocą sprężystych zaczepów (5), stanowiących elementy 
nasadki (4) odgięte w kierunku obudowy (1), umieszczonych 
wewnątrz obudowy (1 ). Maskująca nasadka (4) jest osłonięta od 
zewnętrznej strony dekoracyjną nakładką (6). Szerokość deko
racyjnej nakładki (6) jest większa niż szerokość maskującej 
nasadki (4), a ich zewnętrzne krawędzie pokrywają się. We
wnątrz, pomiędzy sprężystymi zaczepami (5) maskującej na
sadki (4), jest osadzony rozłącznie osłonowy element (7) żarów
ki, który opiera się na dekoracyjnej nakładce (6). 

(4 zastrzeżenia) 

U1(21) 107404 (22) 97 12 11 6(51) F23D 14/46 
(75) Kubicki Janusz, Poznań 
(54) Pierścień podkołpakowy palnika 

nawierzchniowego kuchni gazowej 
(57) Pierścień podkołpakowy palnika nawierzchniowego ku

chni gazowej posiada u dołu stopę (1) z nacięciami (2) ustalają
cymi pierścień w kielichu przechodzącą w szyjkę (3) z równo
miernie rozmieszczonymi otworami powietrznymi (4), przy czym 
z kolei szyjka przechodzi ku górze w masywną część (5) pier
ścienia posiadającą średnicę zewnętrzną większą od pozosta
łych średnic pierścienia. W części (5) znajdują się równomiernie 
rozmieszczone dośrodkowo skierowane otwory płomieniowe. 
Wyloty otworów są skierowane skośnie ku górze, a kąt pomiędzy 
osią otworu, a płaszczyzną poziomą prostopadłą do osi palnika 
wynosi w przybliżeniu 11°. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 109062 (22)9812 21 6(51) F23J 11/00 
(75) Piechociński Zbigniew, Wrocław; Skrzypczak 

Tomasz, Wrocław; Skoropada Kazimierz, 
Wrocław 

(54) Przewód kominowy do odprowadzania spalin 
z urządzeń grzewczych 

(57) Wzór użytkowy umożliwia odprowadzenie większości 
powstałego kondensatu w postaci spalin. Przewód kominowy 
zawiera odparownik (1) w postaci zbiornika, który jest usytuo
wany powyżej wlotu spalin do przewodu kominowego. 

(1 zastrzeżenie) 
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U1(21) 107412 (22) 97 1215 6(51) F24C 3/00 
(71) AMIGA WRONKI S.A, Wronki 
(72) Boracki Leon, Jankowski Marek 
(54) Korpus kuchni domowej 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest korpus kuchni do

mowej z elektrycznym lub gazowym piekarnikiem. Korpus ma 
dwie równoległe, pionowe ściany boczne (1), poziomą płytę 
wierzchnią (2) i poziomą płytę podłogową (3). Pomiędzy ściana
mi bocznymi (1) znajduje się trwale zamocowana komora (4) 
piekarnika z prostokątnym otworem roboczym (5). Do otworu (5) 
komory (4) przylega otaczająca go, przednia ściana (6) korpusu. 
Każda ściana boczna (1) stanowi jednolitą płytę blaszaną. Prze
dnie obrzeże bocznej ściany (1) ma zagiętą do środka listwę 
kątową, której swobodnie wystające ramię jest rozpostarte pro
stopadle do tej ściany. Ramię listwy jest trwale zespolone z 
pionowym obrzeżem ściany przedniej (6), nieco cofniętej w głąb 
korpusu. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107413 (22) 97 1215 6(51) F24C15/02 
(71) AMICA WRONKI S.A, Wronki 
(72) Boracki Leon, Jankowski Marek 
(54) Uchwyt drzwi piekarnika 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt drzwi pie

karnika, zwłaszcza w elektrycznych lub gazowych kuchniach 
domowych. Uchwyt składa się z podłużnej listwy chwytnej (1) i 
przylegającej do niej, wzdłużnej półki (2). Listwa chwytna (1) ma 
w przekroju poprzecznym zarys zbliżony do odwróconej litery U. 
W półce (2) są wykonane przelotowe otwory wentylacyjne (8,9). 
Pod półką (2) znajdują się poprzeczne żebra (12). Każde żebro 
(12) posiada dwa gniazda. Gniazda te są rozmieszczone w 
odstępie od siebie i oddzielone środkowym występem żebra 
(12). Wewnętrzne gniazdo przylega do listwy (1). 

(5 zastrzeżeń) 

U1(21) 107442 (22)9712 20 6(51) F25B 49/00 
(71) Zakład Produkcji Urządzeń Chłodniczych 

Spółka Akcyjna, Bochnia 
(72) Jędros Krzysztof, Zieeik Marian 
(54) Element łączący powłoki sufitu i 

uszczelniający sufit w korpusie urządzeń 
chłodniczych 

(57) Element tworzy para profili (1) i (2) w kształcie ceownika, 
dociśniętych do siebie ściankami grzbietowymi (3) i (4), przy 
czym ścianki boczne są rozdzielone szczelinami (7) i (8). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107443 (22) 9712 20 6(51) F25B 49/00 
(71) Zakład Produkcji Urządzeń Chłodniczych 

Spółka Akcyjna, Bochnia 
(72) Jędros Krzysztof, Zięcik Marian 
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(54) Element, łączący powłoki drzwi korpusu 
urządzeń chłodniczych 

(57) Element łączący stanowi profil (1 ) o kształcie podobnym 
do ceownika półzamkniętego, mającego wywinięcia (2,3) brze
gów ścianek bocznych, przy czym pod wywinięciem (2) znajdu
je się oddzielony od niego szczeliną (4) wypust (5), początkowo 
zbieżny do płaszczyzny wywinięcia (2), a przy swym brzegu 
odchylony od niej. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107444 (22) 9712 20 6(51) F25B 49/00 
(71) Zakład Produkcji Urządzeń Chłodniczych 

Spółka Akcyjna, Bochnia 
(72) Jędros Krzsztof, Zięcik Marian 
(54) Element, łączący powłoki ścian korpusu 

urządzeń chłodniczych 
(57) Element łączący stanowi profil (1 ) o kształcie podobnym 

do ceownika, który w ściance grzbietowej (2) i w ściance bocznej 
(4) ma szczeliny (3,5), a na zewnętrznej powierzchni ścianki (2) 
ma wręby (8), zaś ścianki boczne (4, 9) mają skierowane do 
wewnątrz wypusty (10), a brzeg (11) ścianki (4) jest załamany 
do wewnątrz. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107384 (22)9712 08 6(51) F28D 1/047 
(75) Nowak Grzegorz, Bukowina 
(54) Grzejnik konwekcyjny centralnego 

ogrzewania 
(57) Grzejnik konwekcyjny centralnego ogrzewania zbudo

wany jest z układu grzewczego, który stanowi rura (1) grzewcza 
składająca się z prostych poziomych ramion oraz łączących je 
po stronie króćców połączeniowych, kolan (5) i pionowych 
odcinków rur (3). Sąsiadujące ze sobą pętle rury (1) grzewczej 
połączone są ze sobą rurkami (2) odpowietrzającymi. Na odcin
ku doprowadzającym rury (1) grzewczej zamontowany jest za
wór (9) regulacyjny. Na poziome odcinki rury (1) grzewczej 
nasunięte są blaszane lamele (13) mające zagięte pod kątem 

ostrym swobodne brzegi tworzące ramiona, a w ich ścianie 
plecowej wykonane jest trójkątne przetłoczenie zaczepowe. 
Grzejnik zakończony jest z obu stron kołpakami (7), a od góry 
osłoną (15) w postaci pasa perforowanej blachy. Na końcu 
układu odpowietrzania zamontowany jest zawór (8) odpowie
trzający. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 107386 (22) 9712 08 6(51) F28D 1/047 
(75) Nowak Grzegorz, Bukowina 
(54) Grzejnik konwekcyjny centralnego 

ogrzewania 
(57) Grzejnik konwekcyjny centralnego ogrzewania zbudo

wany jest z układu grzewczego, który stanowi rura (1) grzewcza 
składająca się z prostych poziomych ramion oraz łączących je 
po stronie króćców połączeniowych, kolan (5) i pionowych 
odcinków rur (3). a po stronie odpowietrzenia trójników (4) i 
pionowych odcinków rur (3). Sąsiadujące ze sobą pętle rury (1) 
grzewczej połączone są ze sobą rurkami (2) odpowietrzającymi. 
Na poziome odcinki rury (1) grzewczej nasunięte są blaszane 
lamele (9) mające zagięte pod kątem ostrym swobodne brzegi 
tworzące ramiona, a w ich ścianie plecowej wykonane jest 
trójkątne przetłoczenie zaczepowe. Grzejnik zakończony jest z 
obu stron kołpakami (7), a od góry osłoną (12) w postaci pasa 
perforowanej blachy. Na końcu układu odpowietrzania zamon
towany jest zawór (8) odpowietrzający. 

(3 zastrzeżenia) 
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U1(21) 107398 (22) 97 12 11 6(51) F42D 1/00 
(71) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, 

Wrocław 
(72) Gostkowski Tadeusz, Kaczmarek Tadeusz 
(54) Bezpiecznik 
(57) Bezpiecznik zawiera silniczek elektryczny (1) zamoco

wany do podstawy (2) i połączony z przekładnią (3), która 
zamocowana jest również do płytki środkowej (4). Wyjście prze
kładni (3) połączone jest z prowadnicą (5), której drugi koniec 
osadzony jest w płytce zaciskowej (6). Na prowadnicy (5) osa
dzona jest zwora (7) wyposażona w styki zwierne (8) i prowad
nice zwory (9). Płytka zaciskowa (6) posiada dwie pary styków 
obwodu zewnętrznego (10) i połączona jest z płytką środkową 
(4) oraz podstawą (2) dwoma wspornikami (11), do których 
między płytką środkową (4), a płytką zaciskową (6) zamocowa
ne są dwa wyłączniki krańcowe (12). 

Bezpiecznik znajdzie zastosowanie w urządzeniach i 
środkach minerskich. 

(1 zastrzeżenie) 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

U1(21) 107431 (22)971217 6(51) G01B 5/06 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Maszyn Włókienniczych 
POLMATEX-CENARO, Łódź 

(72) Jarzębowski Janusz, Kot Zdzisław, Cichoń 
Jan, Fiszer Andrzej 

(54) Urządzenie do pomiaru grubości pokładu 
włókienniczego 

(57) Urządzenie do pomiaru grubości pokładu włókiennicze
go ma zespół mierzący, który stanowią pomiarowe rolki (1) oraz 
czujniki (14) przesunięć liniowych, umieszczone w kształtowni
ku (13), przytwierdzonym do belki (6). Pomiarowe rolki (1) są 
zamocowane w ramionach (4). Każda z rolek (1) składa się z 
dwóch symetrycznych części, osadzonych natulei, na której są 
umieszczone łożyska z nasadzonymi na nie tarczami. Belka (6) 
ma gniazda ze sprężynami (16), a do dolnej jej części jest 
zamocowany ogranicznik (20) ruchu ramion (4). 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 107393 (22)971210 6(51) G08B 5/00 
(75) Daubek Jacek, Warszawa 
(54) Sygnalizator optyczny 
(57) Sygnalizator optyczny jak na rysunku posiada powierz

chnię odblaskową i wykonany jest z elastycznego tworzywa w 
postaci opaski o regulowanym obwodzie. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107397 (22)9712 09 6(51) G09B 11/06 
A63H 33/38 

(75) Kwidzińska-Kurek Beata, Gdynia 
(54) Zabawka dydaktyczna 
(57) Zabawkę dydaktyczną stanowi książeczka, która chara

kteryzuje się tym, że oprócz typowych kartek (1), posiada przy
mocowaną do niej rozłącznie wkładkę (4) w postaci trwale 
zagiętej, przezroczystej folii. 

(4 zastrzeżenia) 

i 
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U1(21) 107414 (22) 97 12 15 6(51) G09F 5/00 
A47F7/28 

(71) Michalczewski Lech, Bojano 
(72) Chwastek Leszek 
(54) Stojak do ekspozycji, zwłaszcza opakowań 

cylindrycznych 
(57) Stojak charakteryzuje się tym, że zawiera kątową ekspo

zycyjną płytkę (1) z podłużnymi przelotowymi otworami (2) i 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 107390 (22) 9712 09 6(51) H01B 7/02 
(71) Nowiński Roman, Radom 
(72) Grobicki Jan, Kucharski Sławomir, 

Nowiński Roman 
(54) Przewód dwuzyłowy izolowany 
(57) Przewód dwuzyłowy izolowany o wspólnej izolacji wy

konanej korzystnie z gumy, przeznaczony zwłaszcza do rozru
chu pojazdów samochodowych z obcego źródła prądu wyróż
nia się tym, że grubość przewężenia (3) wynosi od 0,15 do 0,3 
średnicy kołowego kształtu (2) izolacji, a odległość osi żył (1) 
wynosi od 1,05 do 1,25 średnicy kołowego kształtu (2) izolacji. 
W celu wyróżnienia żył (1) w przewodzie, na powierzchni koło
wej kształtu (2) izolacji jednej żyły wykonane są wytoczenia (4) 
o wysokości nie mniejszej od 0,5 mm w ilości co najmniej 7 szt. 
równolegle względem siebie biegnące wzdłuż przewodu. W 
miejscu wytłoczeń (4) naniesione są wąskie paski koloru innego 
niż różne lub jednakowe kolory kołowych kształtów (2) izolacji. 

(1 zastrzeżenie) 

ukształtowanymi od tylnej strony poziomymi podporowymi pod
stawkami (3). 

(2 zastrzeżenia) 

U1(21) 107420 (22) 971215 6(51) H01F 27/14 
(71) Mięgoć Piotr, Piechowice; 

Kapusta Waldemar, Lubin; Szczupak Marek, 
Lubin 

(72) Mięgoć Krzysztof 
(54) Komora transformatorowa 
(57) Komora transformatorowa z obudową z blachy stalowej 

i uchwytami do podnoszenia komory, z klapą bezpieczeństwa, 
zaciskami uziemiającymi, otworami rur chłodzących, otworami 
przyłączy kablowych, pokrywą czołową z wykonanymi otworami 
rur chłodzących, mocowana na śruby charakteryzuje się tym, że 
na całym obwodzie pokrywy czołowej umieszczono śruby mo
cujące, a w górnej i dolnej jej części równolegle do siebie w 
szeregu umieszczono po siedem otworów rur chłodzących. Z 
prawej strony obudowy w dolnej części umieszczono w pionie 
jeden pod drugim trzy otwory przyłączy kablowych, a obok nich 
po lewej stronie umieszczono jeszcze jeden otwór kablowy i w 
górnej części na jednej wysokości w obu rogach umieszczono 
po jednym uchwycie do podnoszenia komory. Z lewej strony 
obudowy w górnej części na jednej wysokości w obu rogach 
umieszczono po jednym uchwycie do podnoszenia komory. U 
dołu obudowy w tylnej jej części umieszczono w szeregu trzy
naście otworów rur chłodzących, a w lewej tylnej części umiesz
czono jeszcze cztery otwory rur chłodzących i na środku z 
przodu umieszczono klapę bezpieczeństwa. U góry obudowy w 
tylnej jej części umieszczono w szeregu trzynaście otworów rur 
chłodzących i w prawej tylnej części umieszczono jeszcze 
cztery otwory rur chłodzących. Wewnątrz obudowy komory 
transformatorowej na pokrywie czołowej w szeregu umieszczo
no jedną obok drugiej siedem wyprofilowanych rur chłodzących (17) 
w kształcie rozwartego c z otworami wychodzącymi na zewnątrz 
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obudowy. Na dnie obudowy umieszczono prostopadle do dłuż
szych boków obudowy dwie równoległe szyny nośne (18), a 
pomiędzy nimi na środku umieszczono wentylator (19), a za nim 
klapę bezpieczeństwa (20). Przy lewej krawędzi dna obudowy 
z tyłu umieszczono jedna obok drugiej cztery wyprofilowane 
rury chłodzące (21). Rury te skierowane są pionowo do góry, po 
czym załamane pod kątem przechodzą pod górną częścią obu
dowy aż do momentu połączenia się z nią. Przy tylnej krawędzi 
dna umieszczono w szeregu jedną obok drugiej trzynaście rur 
chłodzących (22) biegnących pionowo do góry. Komora trans
formatorowa przeznaczona jest, zwłaszcza do zapewnienia 
właściwej temperatury pracy transformatora i ochrony transfor
matora przed zewnętrznymi narażeniami środowiskowymi i 
mechanicznymi. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107408 (22) 97 1213 6(51) H01M 2/02 
(71) Łysiak Jacek, Świdnica 
(72) Łysiak Jacek, Michałowski Jan, Tomczyk 

Jerzy 
(54) Pojemnik akumulatora lampy górniczej 
(57) Pojemnik (1) akumulatora lampy górniczej ma kształt 

naczynia otwartego o podstawie prostokątnej, którego ścianki 
od podstawy rozchylone są na zewnątrz, a tylna ścianka w 
górnej części zagięta jest do wewnątrz pojemnika i jest wyższa 
od przedniej ścianki pojemnika, którego wysokość odpowiada 
wysokości akumulatora lampy górniczej. 

(3 zastrzeżenia) 

U1(21) 107387 (22) 97 12 08 6(51) H02B 1/26 
(71) Mięgoć Piotr, Piechowice; Kapusta 

Waldemar, Lubin; Szczupak Marek, Lubin 
(72) Mięgoć Krzysztof 
(54) Rozdzielnica oświetleniowa 
(57) Rozdzielnica oświetleniowa z obudową z blachy stalo

wej i pokrywą czołową zamocowaną na zawiasach i zaopatrzona 
w zamki charakteryzuje się tym, że w górnej części pokrywy 
czołowej umieszczono w szeregu osiem diod luminescencyj-
nych, poniżej dwa przyciski sterownicze i przy lewej krawędzi 
obudowy jeden pod drugim dwa zamki, a u dołu po lewej stronie 
pokrywy czołowej mechanizm rozłącznika. 

Z lewej strony obudowy w górnej części w osłonie 
metalowej jeden pod drugim umieszczono trzy przyciski. W 
dolnej części obudowy po lewej stronie umieszczono w szeregu 
cztery dławiki, a po prawej stronie jeden dławik. Wewnątrz 
obudowy rozdzielnicy oświetleniowej na płycie montażowej (1) 
u góry umieszczono dławik układu kontroli izolacji (2). Poniżej 
kolejno w szeregu umieszczono dwa transformatory pomocni
cze (3,4), układ kontroli izolacji blokująco-wyłączający (5), układ 
kontroli izolacji (6), układ kontroli uziemienia (7), układ kontroli 
izolacji (8), układ kontroli uziemienia (9). Poniżej w środkowej 
części w szeregu umieszczono trzy odłączniki bezpiecznikowe 
(10,11,12) i dwa wyłączniki nadmiarowe (13,14), poniżej nich 
umieszczono w szeregu trzy złączki bezpiecznikowe (15,16,17) 
i listwę zaciskową (18). W dolnej części po prawej stronie 
umieszczono transformator główny (19), a na jego wysokości po 
lewej stronie kolejno umieszczono układ prostowniczy (20), dwa 
styczniki robocze (21, 22), układ prostowniczy (23) i rozłącznik 
główny (24), poniżej nich w szeregu umieszczono trzy listwy 
zaciskowe (25, 26, 27). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107410 (22) 97 1215 6(51) H02G 3/02 
H02G3/28 

(75) Sielski Kazimierz, Karczew 
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(54) Zapinka do łączenia pokrywy z korytkiem 
kablowym 

(57) Zapinka (3) charakteryzuje się tym, że ma zagięcie (2) 
do zahaczenia w otworze korytka oraz uchwyt (1) do zamykania 
i otwierania. 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107409 (22)971215 6(51) H02G 3/24 
(75) Sielski Kazimierz, Karczew 
(54) Wspornik do korytek i drabinek kablowych 
(57) Wspornik wyposażony w otwory (3) do mocowania 

wspornika oraz otwory (2) do mocowania korytek lub drabinek 
kablowych charakteryzuje się tym, że ma dodatkowy płaskownik 
wzmacniający (1). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 107411 (22) 97 1215 6(51) H02G 3/24 
(75) Sielski Kazimierz, Karczew 
(54) Wspornik do korytek i drabinek kablowych 
(57) Wspornik w kształcie ceownika z otworami charakte

ryzuje się tym, że składa się z pionowego ceownika (3) z prosto
kątnymi otworami (5) do mocowania półek (4). Półki (4) zakoń
czone są występami mocującymi (1) z wybraniem (2). 

(1 zastrzeżenie) 

U1(21) 108083 (22) 98 05 04 6(51) H02G 11/02 
(31) 97 29722318 (32) 9712 17 (33) DE 
(71) PETER LANCIER 

Maschinenbau-Hafenhutte GmbH & Co. 
KG, Münster, DE 

(72) Siebeneck Ulrich, Böhmer Hermann 
(54) Kosz kablowy do przejściowego składowania 

kabla przy jego układaniu 
(57) W koszu kablowym do przejściowego składowania kab

la przy jego układaniu z klatką kratową okrągłą lub wielokątną, 
która ma na górze otwór do wkładania i wyjmowania kabla, ze 
stożkowym rdzeniem (2), wystającym z dna klatki, jak również 
z, przebiegającym od obszaru brzegowego klatki do jej środka, 
ramieniem prowadzącym do wprowadzania i wyjmowania kab
la, na dolnej krawędzi rdzenia (2) klatki są przegubowo zamo
cowane, poprzez łożysko wychylne (14), składane do góry 
żebra denne (16) w postaci szprych, na których montowane są, 
tworzące obwód klatki, zamocowane obok siebie, kratowe ele
menty ścienne (20). 

(8 zastrzeżeń) 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WYNALAZKÓW 

Nr 
zgłoszenia 

1 
323804 
323805 
323806 
323807 
323810 
323836 
323837 
323838 
323839 
323840 
323841 
323842 
323843 
323844 
323845 
323850 
323876 
323877 
323879 
323880 
323881 
323882 
323883 
323884 
323885 
323886 
323887 
323888 
323900 
323947 
323948 
323952 
323954 
323955 
323957 
323959 
323960 
323961 
323962 
323963 
323964 
323965 
323966 
323967 
324985 
325653 
329025 
329716 
329754 
329966 

Int.Cl6 

2 
C04B 
F15B 
B22F 
G01K 
B60L 
B29B 
B29C 
A61K 
C25D 
F16K 
F21S 
A47B 
A61H 
E02D 
B65G 
H03G 
B01J 
B01J 
A61K 
E21C 
G01N 
B63B 
C09D 
C04B 
A45B 
F42B 
H01Q 
C08L 
C09J 
E21B 
F16J 
E04C 
E04B 
B09B 
G09F 
G10K 
C07C 
B01D 
C07D 
B61L 
C01F 
H02G 
A21D 
A21C 
B61D 
B23K 
F16J 
F04D 
B60S 
B60S 

Strona 

3 
35 
65 
18 
73 
25 
22 
22 
10 
53 
67 
67 
6 
7 
56 
31 
82 
14 
14 
10 
62 
74 
28 
47 
35 
6 
71 
79 
46 
47 
62 
66 
58 
57 
16 
76 
77 
37 
11 
39 
28 
33 
80 
4 
3 
27 
19 
65 
65 
26 
26 

Nr 
zgłoszenia 

1 
323577 
323578 
323579 
323607 
323608 
323609 
323610 
323614 
323615 
323616 
323643 
323645 
323647 
323648 
323649 
323650 
323653 
323684 
323685 
323686 
323687 
323688 
323689 
323690 
323691 
323692 
323693 
323694 
323695 
323697 
323699 
323751 
323753 
323754 
323755 
323756 
323757 
323758 
323759 
323760 
323761 
323762 
323763 
323764 
323769 
323770 
323775 
323800 
323801 
323802 

Int.Cl6 

2 
H04M 
A01G 
B04C 
B23K 
C08L 
B09B 
F24C 
C01B 
B60P 
G07C 
F24F 
B63C 
E06B 
E04B 
B09B 
B64C 
H02G 
C10M 
C08G 
C10G 
C10G 
C02F 
A23N 
B30B 
A01K 
F25D 
E21D 
F25D 
C01G 
E04C 
B23B 
E21D 
C07D 
H01H 
F61K 
B01J 
E06B 
A63H 
A61B 
B23P 
G01K 
H02G 
A01M 
E04B 
G01N 
G08B 
F04B 
E21F 
C07J 
C07J 

Strona 

3 
83 
2 

15 
18 
46 
16 
69 
32 
25 
75 
70 
29 
61 
57 
16 
29 
79 
49 
45 
48 
48 
33 
5 

23 
2 

71 
63 
71 
33 
58 
18 
63 
39 
77 
72 
15 
61 
11 
6 

20 
73 
79 
2 

56 
73 
75 
65 
63 
42 
43 

Nr 
zgłoszenia 

1 
330059 
330105 
330125 
330137 
330140 
330163 
330164 
330166 
330167 
330168 
330169 
330170 
330176 
330177 
330178 
330179 
330181 
330212 
330213 
330214 
330253 
330254 
330255 
330257 
330270 
330271 
330272 
330273 
330274 
330275 
330302 
330303 
330304 
330305 
330339 
330340 
330341 
330342 
330344 
330376 
330377 
330378 
330379 
330380 
330381 
330382 
330395 
330396 
330397 
330451 

Int.Cl6 

2 
A24C 
B23P 
F16K 
B65D 
C23G 
B32B 
H01H 
H02K 
C04B 
C01B 
E04D 
E04B 
C03B 
B23K 
C01B 
C07C 
E01C 
A61L 
B01J 
C07C 
E06B 
B62M 
F23N 
C07D 
B60P 
A24C 
B24B 
A61K 
F16K 
E05B 
B22D 
C01B 
A23K 
B23P 
E04C 
B25H 
B61D 
G02B 
C12P 
C07C 
B01D 
B65G 
D03J 
C12P 
D06M 
C09C 
A61K 
A61K 
C09J 
C07K 

Strona 

3 
5 

20 
67 
30 
53 
23 
77 
80 
35 
32 
58 
57 
34 
19 
32 . 
36 
55 
11 
14 
37 
62 
28 
68 
39 
25 
5 

21 
8 

66 
59 
17 
32 
4 

20 
58 
21 
27 
74 
51 
37 
12 
30 
54 
51 
55 
47 
8 
8 

47 
43 
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1 
331004 
331005 
331006 
331007 
331008 
331009 
331010 
331011 
331012 
331013 
331014 
331015 
331016 
331017 
331036 
331037 
331038 
331039 
331040 
331041 
331042 
331043 
331044 
331045 
331046 
331047 
331048 
331049 
331050 
331071 
331072 
331073 
331074 
331075 
331082 
331083 
331084 
331085 
331086 
331087 
331088 
331089 
331090 
331091 

2 
E05G 
C12N 
C12Q 
A61K 
F24H 
A47K 
E06B 
D21H 
E05D 
H01K 
H01K 
C11B 
B65G 
B01D 
C07D 
C10G 
C08F 
C10G 
B01D 
C03B 
B29B 
C08G 
C01B 
G07F 
C08B 
C07C 
C08G 
A61K 
B65D 
C11D 
C07D 
C08G 
A23L 
A61K 
A61K 
E02D 
D06F 
C10L 
C08J 
C08F 
B05C 
F16K 
C07D 
C07K 

3 
60 
50 
52 
10 
70 
6 
61 
55 
60 
78 
78 
49 
31 
13 
41 
48 
44 
47 
13 
34 
22 
45 
32 
75 
43 
38 
45 
9 
29 
50 
41 
45 
4 
9 
8 
56 
55 
49 
45 
44 
16 
67 
42 
43 

1 
331092 
331093 
331094 
331095 
331096 
331097 
331098 
331099 
331100 
331101 
331102 
331103 
331104 
331 145 
331146 
331147 
331148 
331149 
331150 
331151 
331152 
331153 
331154 
331165 
331166 
331167 
331168 
331169 
331170 
331171 
331172 
331173 
331174 
331175 
331176 
331177 
331178 
331179 
331180 
331181 
331182 
331183 
331184 

2 
B65D 
B01D 
C08L 
B29C 
C10M 
G01J 
A61K 
C12N 
C09J 
A01N 
C07D 
B60P 
A61K 
A61B 
A61K 
C08L 
A61K 
C01B 
D01D 
C07C 
E04G 
C07H 
C07D 
C12N 
C21D 
C04B 
E05B 
B01J 
B01D 
C02F 
D04H 
F01C 
B01J 
C12N 
C12N 
C07C 
C07F 
H01H 
B22D 
F02M 
C21B 
H04M 
C10J 

3 
30 
12 
46 
23 
49 
72 
9 

51 
47 
3 

38 
26 
10 
7 

10 
46 
10 
33 
53 
36 
59 
42 
41 
51 
52 
35 
59 
15 
11 
34 
54 
64 
13 
50 
50 
36 
42 
78 
17 
64 
52 
82 
48 

1 
330452 
330571 
330583 
330624 
330631 
330632 
330654 
330655 
330658 
330659 
330660 
330661 
330702 
330953 
330954 
330955 
330956 
330957 
330958 
330959 
330960 
330961 
330962 
330970 
330971 
330972 
330973 
330974 
330988 
330989 
330990 
330991 
330992 
330993 
330994 
330995 
330996 
330997 
330998 
330999 
331000 
331001 
331002 
331003 

2 
C12N 
F16J 
G08B 
H05B 
H02P 
H02P 
A01N 
A01N 
B01F 
C10G 
B41J 
B41J 
A23C 
C08L 
F24F 
B28B 
C21C 
B01J 
A61K 
D01F 
B22D 
A61K 
C07D 
C07C 
C07C 
A61K 
D04H 
C07D 
F23N 
F23R 
C08F 
C08F 
C11D 
G01F 
C07D 
C07D 
A01N 
B27N 
G06M 
A61J 
C08F 
B32B 
C11D 
B27D 

3 
51 
66 
76 
83 
80 
81 
3 
3 
13 
48 
24 
24 
4 
46 
70 
22 
52 
14 
8 
54 
17 
9 
41 
38 
37 
9 
54 
40 
68 
69 
44 
44 
50 
72 
40 
38 
3 
22 
74 
7 
44 
24 
50 
21 



WYKAZ NUMEROWY ZGŁOSZONYCH WZORÓW 

Nr 
zgłoszenia 

1 
107412 
107413 
107414 
107415 
107416 
107417 
107418 
107419 
107420 
107421 
107422 
107423 
107428 
107429 
107430 
107431 
107434 
107435 
107438 
107439 
107440 
107441 

Int.Cl6 

2 
F24C 
F24C 
G09F 
A63B 
B60K 
E21C 
E05B 
E06B 
H01F 
A62C 
B65D 
B65D 
A01B 
B60D 
B65G 
G01B 
B66C 
F17C 
A47B 
A47B 
B60N 
E05B 

Strona 

3 
98 
98 

101 
86 
90 
96 
95 
95 

101 
86 
92 
92 
84 
90 
93 

100 
93 
96 
85 
85 
90 
95 

Nr 
zgłoszenia 

1 
107384 
107385 
107386 
107387 
107389 
107390 
107391 
107392 
107393 
107394 
107397 
107398 
107400 
107401 
107402 
107403 
107404 
107405 
107408 
107409 
107410 
107411 

Int.Cl6 

2 
F28D 
B23B 
F28D 
H02B 
B43K 
H01B 
A47C 
A44B 
G08B 
B65D 
G09B 
F42D 
E21D 
E04F 
B65G 
A61J 
F23D 
E01F 
H01M 
H02G 
H02G 
H02G 

Strona 

3 
99 
89 
99 

102 
90 

101 
85 
84 

100 
91 

100 
100 
96 
94 
92 
86 
97 
94 

102 
103 
102 
103 

Nr 
zgłoszenia 

1 
107442 
107443 
107444 
107445 
107446 
108083 
108106 
108910 
108911 
108912 
108913 
108914 
109009 
109040 
109050 
109059 
109062 
109069 
109073 
109075 
109082 

Int.Cl6 

2 
F25B 
F25B 
F25B 
B26B 
F21P 
H02G 
B62D 
B01L 
B01L 
B01L 
B08B 
B01L 
E01B 
A63B 
F21S 
A47C 
F23J 
B65D 
B65D 
B42F 
A01B 

Strona 

3 
98 
98 
99 
89 
97 

103 
91 
87 
88 
88 
88 
88 
94 
87 
97 
86 
97 
91 
92 
89 
84 
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Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 
W097/44343 
WO97/49702 
WO98/00136 
WO98/00167 
WO98/00233 
WO98/00255 
WO98/00396 
WO98/00425 
WO98/00464 
WO98/00686 
WO98/01033 
WO98/01114 
WO98/01132 
WO98/01137 
WO98/01145 
WO98/01215 
WO98/01233 
WO98/01273 
WO98/01275 
WO98/01299 
WO98/01354 
WO98/01381 
WO98/01387 
WO98/01420 
WO98/01422 
WO98/01426 
WO98/01443 
WO98/01449 
WO98/01488 
WO98/01489 
WO98/01501 
WO98/01503 
WO98/01516 
WO98/01518 
WO98/01524 
WO98/01530 
WO98/01574 
WO98/01587 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 
331178 
330974 
330961 
331007 
330957 
330960 
330970 
330962 
330953 
330993 
330996 
330958 
331075 
331098 
331104 
331017 
331088 
330955 
331042 
331001 
331050 
331016 
331044 
330971 
331047 
331036 
330994 
331090 
331087 
331000 
331086 
331094 
331085 
331015 
331002 
330992 
331099 
331182 

Numer publikacji 
międzynarodowej 

1 
WO98/01588 
WO98/01609 
WO98/01611 
WO98/01613 
WO98/01621 
WO98/01630 
WO98/01646 
WO98/01662 
WO98/01692 
WO98/01708 
WO98/01711 
WO98/01759 
WO98/01823 
WO98/02079 
WO98/02132 
WO98/02134 
WO98/02159 
WO98/02160 
WO98/02225 
WO98/02232 
WO98/02240 
WO98/02248 
WO98/02263 
WO98/02293 
WO98/02332 
WO98/02365 
WO98/02384 
WO98/02387 
WO98/02393 
WO98/02416 
WO98/02437 
WO98/02463 
WO98/02464 
WO98/02471 
WO98/02474 
WO98/02476 
WO98/02479 
WO98/02486 

Numer zgłoszenia 
krajowego 

2 
330956 
330959 
330973 
331084 
331011 
331083 
331004 
331181 
331089 
330989 
330954 
331006 
330998 
331009 
330999 
331082 
331148 
331049 
331170 
331093 
331174 
331169 
331180 
331095 
331103 
331092 
331149 
331041 
331167 
331102 
331154 
331091 
331046 
331038 
331043 
331073 
331048 
331147 
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1 
WO98/02502 
WO98/02503 
WO98/02505 
WO98/02510 
WO98/02517 
WO98/02524 
WO98/02526 
WO98/02527 
WO98/02562 
WO98/02591 
WO98/02609 
WO98/02632 
WO98/02642 
WO98/02696 
WO98/02720 
WO98/02854 
WO98/02896 
WO98/03001 
WO98/03085 
WO98/03317 
WO98/03458 

2 
331039 
331037 
331184 
331096 
331071 
331171 
331176 
331175 
331165 
331166 
331172 
331010 
331173 
331008 
331097 
331045 
331179 
331183 
331074 
330997 
331151 

1 
WO98/03459 
WO98/03484 
WO98/03530 
WO98/03562 
WO98/03563 
WO98/03604 
WO98/03706 
WO98/03751 
WO98/03754 
WO98/04136 
WO98/04275 
WO98/04390 
WO98/04559 
WO98/34607 
W098/49289 
WO98/50657 
WO98/50734 
WO98/50942 
WO98/50943 
W098/52469 
WO98/53900 

2 
331177 
330995 
331153 
330990 
330991 
331100 
331150 
331152 
331168 
331101 
331146 
331003 
331072 
330972 
331005 
331012 
330988 
331014 
331013 
331145 
331040 
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SPROSTOWANIE 

W BUP nr 8/99 na stronie 77 przy skrócie opisu zgłoszenia W. 108755 
zamieszczono omyłkowo nieprawidłowy rysunek. 

Zgłoszenie W. 108755 z prawidłowym rysunkiem powinno być opublikowane 
według informacji podanych poniżej. 

U1(21) 108755 (22) 98 1013 6(51) B65G 45/12 
(75) Honisz Józef, Palowice 
(54) Skrobak wysuwny do oczyszczania pasma 

powrotnego taśmy przenośnika taśmowego 
(57) Skrobak wysuwny charakteryzuje się tym, że w jednym 

z boków (1) o większej powierzchni ma rowkowe prowadnice 
(2), usytuowane prostopadle do oczyszczającej powierzchni 
(P), a dno prowadnicy ma wypusty (3), usytuowane jeden obok 
drugiego na długość (L) prowadnicy (2). 

(3 zastrzeżenia) 
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