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Urząd Patentowy PRL na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 
1972 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 272) w „Biuletynie Urzędu Patentowego" dokonuje ogłoszenia 
o zgłoszonych o udzielenie ochrony prawnej wynalazkach i wzorach użytkowych. 

Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane są w „Biuletynie" w formie przedłożonej przez 
zgłaszających i zawierają następujące dane: 

- oznaczenie klasy i podklasy według narodowej klasyfikacji patentowej, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę uprzedniego pierwszeństwa - jeżeli je zastrzeżono, 
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- imię i nazwisko wynalazcy (współtwórców), 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- niezależne zastrzeżenia patentowe zgłoszenia, a do zgłoszeń dokonanych po 

31 grudnia 1972 r. zamiast zastrzeżeń - skrót opisu wynalazku lub wzoru użyt
kowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującego wynalazek lub wzór 
użytkowy. 

W okresie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
osoby trzecie mogą: 

1) osobiście zapoznawać się w Urzędzie Patentowym PRL z opisem wynalazku lub 
wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi i ochronnymi, rysunkami wy
nalazku lub wzoru użytkowego oraz sporządzać z nich odpisy; 

2) nadsyłać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwia
jących udzielenie patentu (świadectwa ochronnego). 

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) 
i prawnym uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: 

Urząd Patentowy PRL, 00-608 Warszawa, Aleje Niepodległości 188 
Ponadto w Urzędzie Patentowym można zamawiać odbitki kserograficzne doku

mentów wymienionych w punkcie 1), przy czym w zamówieniu należy: 
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia 

o zgłoszeniu, 
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użyt

kowego. 

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 
1. Urząd Patentowy PRL, - NBP V O/M w Warszawie 

konto: 1529-91-53856 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, 
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; opłaty za skargi i odwołania; 

2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1529-91-53856 cz. 54 dz. 74 rozdz. 7511 

§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw. 
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe.. 

3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1529-98-53856 - wpłaty za powołanie biegłego. 

WYDAWNICTWO URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Egzemplarze zdezaktualizowane można nabyć w Urzędzie Patentowym PRL, 
Wydział Wydawnictw, 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 188 

Indeks 35436 

Cena 45 zł Nakład 2475 + 25 

Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. S. Pieniężnego w Olsztynie, ul. Towarowa 2. 
Lz. 2367/VIII 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 26.11.1973 Nr 1, Rok I 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
wynalazkach - do opatentowania 

l a (P. 135902) 19.09.1969. 
Zakłady Górnicze - Huta „Zabiec", Zębiec, (Ignacy 

Marjański, Witold Ziółkowski, Mieczysław Dulny, Jan 
Cichy, Zbigniew Maniowski, Stanisław Bednarski). 

Sposób otrzymywania piasków formierskich na for-
my odlewnicze zwykłe i precyzyjne zwłaszcza z nad-
kładowych piasków żelazistych znamienny tym, że 
piaski te o dużej zawartości lepiszcza, tlenków żelaza 
i dowolnym składzie granulometrycznym poddaje się 
wielostopniowemu procesowi płukania i klasyfikacji 
według żądanych klas ziarnowych na mieszalnikach 
hydraulicznych i hydrocyklonach różnych wielkości 
ustawionych szeregowo i kaskadowo. 

la (F. 140413) 4,05.197a. 
Pierwszeństwo: 5.05.1969 - S t a n y Zjednoczone 

Ameryki 

Dorr - Oliver Incorporated, Stamford, Stany Zjed-
noczone Ameryki, (Peter Allen Angevine, Robert 
Joseph Priestley). 

Sposób obróbki subtelnie rozdrobnionego materiału 
powstającego z dekrepitacji substancji stałych w celu 
wytworzenia surowca zasilającego do obróbki cieplnej 
znamienny tym, że rozdrobniony materiał ogrzewa się 
do temperatury powyżej 200°C, lecz poniżej tempe-
ratury w której materiał ten zmienia w znacznym 
stopniu swój skład chemiczny, a następnie tak ogrza-
ny rozdrobniony materiał zbryla się bez dodawania 
środków wiążących i w postaci zbrylowanej poddaje 
obróbce cieplnej. 

l b (P. 138408) 26.01.1970. 
Jaworznicko-Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu 

Węglowego, Mysłowice (Stanisław Bednarski, Stani-
sław Blaschke, Wacław Kożusznik, Aleksander Ryłko, 
Józef Kozub). 

Sposób regeneracji obciążnika w płuczkach piasko-
wych znamienny tym, że piasek z rząpia piaskowego 
(1) i rząpia wody obiegowej (2) kierowany jest do do-
datkowego rząpia (4) skąd pompą (5) tłoczony jest 
do hydrocyklonu (6), przy czym wylew (7) z hydro-
cyklonu (6) stanowiący czysty piasek kierowany jest 
do rząpia piaskowego (1) poprzez rurę nadawczą (8), 
natomiast przelew (10) hydrocyklonu (6) zawierający 
muł węglowy wraz z wodą kierowany jest na osadnik 
zewnętrzny. 

1q (P. 138407) 26.01.1970. 
Jaworznicko-Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu 

Węglowego, Mysłowice (Stanisław Bednarski, Stani-
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sław Blaschke, Józef Kozub, Wacław Kożusznik, Alek-
sander Ryłko) 

Osadnik do wydzielania mułu węglowego z mnichem 
do odprowadzenia wody obiegowej, znamienny tym, 
że składa się z dwóch sekcji stanowiących jedną ca-
łość. Pierwsza sekcja od strony nadawy ma od dołu 
kształt odwróconego ściętego ostrosłupa (1), który 
przechodzi w prostopadłościan (2), nad częścią ostro-
słupową od góry zabudowana jest na całej szerokości 
osadnika na stałe przesłona (3), druga część osadnika 
będąca przedłużeniem części pierwszej posiada kształt 
prostokątny (5) z lekko nachylonym dnem (6) w kie-
runku części pierwszej. 

2k (P. 130725) 19.12.1968. 

Solomon Iljicz Arenzon, Leningrad, ZSRR, Konstan-
tin Aleksiejewicz Simonow, Leningrad, ZSRR, Moisiej 
Gdaljewicz Chanukow, Leningrad, ZSRR, Julius Si-
monowicz Fel, Leningrad, ZSRR, Władimir Pawło-
wicz Chołopow, Leningrad, ZSRR, Iryna Andrejew-
na Skorniakowa, Puszkin, ZSRR, Sierafim Siergueje-
wicz Kaługin, Leningrad, ZSSR, Fieder Nikołajewicz 
Skworcow, Leningrad, ZSRR, Wsiewołod Nikołaje-
wicz Iwanow, Leningrad, ZSRR. 

Wpust kablowy, w którym mufa końcowa, będąca 
izolatorem z kołpakiem osłaniającym, jest połączona 
z tuleją przelotową za pomocą połączenia doprowa-
dzającego prąd, znamienny tym, że wiodące prąd po-
łączenie stanowi podpora sprężynująca (14), która jest 
połączona elektrycznie z tuleją przelotową (11) za po-
mocą giętkiego elementu (13). 

4g (P. 129452) 10.10.1968. 
Pierwszeństwo: 10.10.1967; 17.06.1968 - Wielka Bryta-

nia 

The British Petroleum Company Limited, Londyn, 
Anglia. 

Palnik na paliwa płynne zawierający szereg rurek 
powietrznych doprowadzających powietrze do strefy 
spalania, znamienny tym, że rurki powierztne (11) 

przechodzą przez komorę paliwową podzieloną na 
przestrzeń pustą (12) o małym oporze przepływu pa-
liwa oraz na przestrzeń wypełnioną (13), której wy-
pełnienie służy do regulacji przepływu paliwa do stre-
fy spalania, przy czym pierwsza przestrzeń (12) nie 
wypełniona jest przystosowana do podłączenia jej do 
źródła paliwa, a druga, wypełniona przestrzeń (13) 
łączy się ze strefą spalania, zaś podczas pracy palnika, 
powietrze przepływa przez rurki powietrzne (11) do 
strefy spalania, gdzie wchodzi ono w reakcję z pali-
wem przepływającym kolejno poprzez przestrzeń (12) 
niewypełnioną i przestrzeń (13) wypełnioną do strefy 
spalania. 

4g (P. 129686) 23.10.1968. 
Pierwszeństwo: 23.10.1967 - NRD 

VEB Mechanische Werkstatten, Wurzen - Deuben, 
NRD, (Egon Schiebeck, Fritz Mehler, Otto Böhme, 
Alfred Bahn, Theodor Schilwa). 

Dysza tlenowa do cięcia palnikiem z tlenem osłania-
niającym dla zwiększenia prędkości przecinania zna-
mienna tym, że tlen tnący i tlen osłaniający dyszy (1) 
tlenowej jest doprowadzony wspólnie i rozdzielony 
dopiero wewnątrz dyszy tlenowej w cylindrycznej 
tulei (2), wbudowanej na stałe lub w sposób umożli-
wiający jej wymianę. 

4g (P. 129728) 25.10.1968. 
Pierwszeństwo: 26.10.1967 - Wielka Brytania. 

The British Petroleum Company Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (Denis Henry Desty, Dawid Montagu 
Whitehead, John Lionel Thomas). 

Palnik na paliwo płynne i gazowe, znamienny tym, 
że jest wyposażony w wiele uszeregowanych przewo-
dów powietrznych spalania, szczelnie umocowanych 
w płycie wylotowej (12) i w płycie wlotowej (13), 
tworzących komorę paliwa, której wewnętrzna prze-
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strzeń (17) łączy się z prześwitami (11) przewodów 
powietrznych spalania, doprowadzając paliwo płynne 
lub gazowe do przewodów powietrznych spalania. 

4g (P. 129880) 2.11.1968. 
Pierwszeństwo: 3.11.1967 - Szwajcaria 

Rometa Aktiengesellschaft, Kösnacht-Zürich, Szwaj-
caria. 

Rura żarowa z upalającym się końcem, składająca 
się z płaszcza wykonanego z walcowej rury stalowej, 
żelaznej lub z podobnego materiału oraz umocowa-
nych w niej podłużnie spawalnych drutów, przez któ-
rą pomiędzy drutami przeprowadzany jest tlen, przy 
czym zapalona rura żarowa upala się na swoim końcu 
i wypala za pomocą w ten sposób wytworzonego ciep-
ła metodą wytapiania otwory w materiałach o twar-
dej strukturze, takich jak beton, kamień, żeliwo i po-
dobne, znamienna tym, że walcowa rura (4) posiada 
co najmniej jeden obwodowy rowek (6), który sięga 
do wnętrza rury i zakleszcza przez przewężenie dru-
ty (5). 

Sposób wytwarzania rury żarowej według zastrz. 
1-8, znamienny tym, że za pomocą wałka radełkują-
cego wyciska się rowek radełkowy na płaszczu rury 
wypełnionej drutami i to tak głęboko, że wewnątrz 
rury następuje zwężenie. 

4g (Р. 136725) 6.11.1969. 
Pierwszeństwo: 6.11.1966 - A n g l i a 

The British Petroleum Company Limited, Londyn, 
Anglia, (Denis Henry Desty, Barry Herbert Francis 
Whyman, David Montagu Whitehead) 

Palnik na paliwo płynne, zawierający wiele rur do 
doprowadzania powietrza do spalania paliwa, przy 
czym przestrzeń pomiędzy tymi rurami jest komorą 
paliwową, przeznaczoną do doprowadzania paliwa, 
znamienny tym, że komora paliwowa (10) jest podzie-
lona na obszar wlotu paliwa, przeznaczony do roz-
prowadzania paliwa w palniku i obszar wylotu pali-
wa z usytuowanym w nim metalowym materiałem 
gąbczastym (12) lub (12a, 12b), przez który paliwo 
przepływa w obszar spalania. 

(P. 139321) 11.03.1970. 

Kuibyshevsky Filial Vsesojuznogo nauchno-issledo-
vatelskogo instituta, Novokuibyshevsk, ZSRR, (Niko-
lai Nikolaevich Nekrasow, Alexander Lvovich Blin-
chikov, Vasily Leonidovich Kazanksy, Alexander Fe-
dorovich Besedin, Anatoly Filipovich Krikunenko, 
Egor Maximovich Makarov, Alexei Lavrentievich 
Zemskov, Fridrich Ivanovich Afinogenov, Sergei Pav-
lovich Kirichenko, Alexei Adreevich Kulikov). 

Palnik do spalania paliwa gazowego zawierający 
korpus zaopatrzony w komorę zmieszania z zawirowy-
waczem połączoną z kanałami do doprowadzania gazu 
i utleniacza i z dyszą dla wylotu mieszanki gazowej, 
znamienny tym, że na drodze strumienia gazowego 
umieszczone jest źródło (7, 20, 41) drgań sprężystych. 

4g (P. 140273) 27.04.1970. 
Pierwszeństwo: 28.04.1969 - Wielka Brytania. 

The British Petroleum Company Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (Denis Henry Desty). 

Palnik zaopatrzony w knot znamienny tym, że co 
najmniej część knota stanowi ewaporator przystoso-
wany do utrzymywania ciekłego paliwa za pomocą 
napięcia powierzchniowego, do odparowywania cie-
kłego paliwa utrzymywanego wewnątrz ewaporatora 
do strefy spalania przylegającej do jednej z powierzch-
ni ewaporatora za pomocą przenoszenia ciepła ze stre-
fy spalania, oraz do umożliwienia przepływu paliwa 
utrzymywanego wewnątrz ewaporatora w celu uzu-
pełnienia paliwa utraconego przez odparowywanie, 
przy czym ewaporator jest podziurkowany za pomo-
cą powietrznych otworów uporządkowanych w ten 
sposób, aby podczas stosowania knota, jako składnika 
palnika spalającego dające się odparować paliwo, spa-
lanie zachodziło pomiędzy powietrzem przechodzącym 
przez otwory powietrzne i paliwem odparowanym z 
ewaporatora. 
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4g (P. 140708) 18.05.1970. 
Pierwszeństwo: 19.05,1969-Wielka Brytania. 

The British Petroleum Company Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (Denis Henry Desty). 

Palnik gazowy, zwłaszcza do spalania gazów o dużej 
prędkości rozchodzenia się płomienia, na przykład 
wodoru i gazów o małej prędkości rozchodzenia się 
płomienia na przykład metanu, znamienny tym, że 
zawiera porowatą płytkę wylotową (12) z otworami 
(10), której jedna strona przylega do obszaru spala-
nia a druga strona przylega do płytki podstawowej 
(13), do której płytka wylotowa (12) jest przyłączona 
w taki sposób, że otwory (10) w płytce wylotowej (12) 
są usytuowane zgodnie z otworami w płytce podsta-
wowej (13), umożliwiając przechodzenie przez te otwo-
ry powietrza, a pomiędzy otworami płytka wyloto-
wa (12) jest oddalona od płytki podstawowej (13), tak 
że płytki te tworzą kanały paliwowe (14), których 
opór stawiany przepływowi gazu jest mniejszy w po-
równaniu z oporem dla przepływu gazu przez płytkę 
wylotową, przy czym płytka wylotowa (12) jest połą-
czona za pomocą złącz (15) z płytką podstawową (13) 
wzdłuż brzegów kanałów paliwowych (14), na skutek 
czego uniemożliwiona jest nadmierna ucieczka gazu 
przez te złącza (15), a ponadto palnik jest tak wyko-
nany, że w czasie jego stosowania paliwo gazowe prze-
chodzi przez kanały paliwowe (14) i stąd przez poro-
watą płytkę wylotową do obszaru spalania, gdzie spa-
la się z powietrzem wciąganym przez otwory. 

5a (P. 137194) 29.11.1969. 

Zbigniew Błaszczak, Warszawa, Sławomir Gradys, 
Warszawa 

Ciężarowskaz hydrauliczny zwłaszcza do wiertnict-
wa składający się z hydraulicznego czujnika obciąże-
nia połączonego z manometrycznym układem pomia-
rowym posiadającym wskaźnik obciążenia haka wiert-

niczego oraz wskaźnik nacisku na narzędzie wiercące 
znamienny tym, że wskaźnik (5) odciążenia ślizga się 
po elektrycznie przewodzących półpierścieniach (6) 
oddzielonych wkładkami izolacyjnymi (7), których po-
łożenie względem podziałki (8) odciążenia jest usta-
wione pokrętłem (9), przy czym półpierścienie (6) są 
połączone elektrycznie z układem sterującym (10), na 
którego wyjściu jest załączony blok przekaźników (11) 
sterujący elektromechanicznym siłownikiem (12) sprzę-
żonym z dźwignią (13) ręcznego hamulca wiertniczego 
urządzenia wyciągowego (14). 

5c (P. 122854) 4.10.1967. 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych 
Biuro Projektów Górniczych Gliwice, Gliwice, (Ber-
nard Piegza). 

Obudowa podziemnych wyrobisk korytarzowych, po-
ziomych i pochyłych, zwłaszcza w górnictwie, złożona 
z opinki i elementu podporowego zawieszonego na 
kotwach znamienna tym, że jej łukowo ukształtowany 
element podporowy (1) o profilu dwuteowym, połą-
czony nierozłącznie z rozporą (2) jest zawieszony na 
kotwach (3), poprzez łukowe podkładki sprężyste (11) 
zamocowane na kotwach (3), i stykające się końcami 
z elementem podporowym (1). 

5c (P. 140602) 14.05.1970'. 

Ośrodek Badawczy Techniki Geologicznej, War-
szawa, (Janusz Kucharski, Juliusz Zaborowski, Jerzy 
Jaworski). 

Sposób napędzania urządzenia wiertniczego silni-
kiem ciągnika znamienny tym, że za pośrednictwem 
pompy hydraulicznej lub prądnicy (2) napędza do-
wolnie względem niego usytuowane urządzenie wiert-
nicze. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu według za-
strzeżenia 1, znamienne tym, że napęd z silnika ciąg-
nika przekazywany jest przy pomocy przewodów (3) 
do oddzielnie i w dowolnym miejscu stojącego urzą-
dzenia wiertniczego. 
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5d (P. 123983) 8.12.1967. 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Katowice, (Mi-
rosław Kubień, Andrzej Michalski). 

Elastyczne regulowane kolanko lutniowe z tworzy-
wa sztucznego znamienne tym, że posiada na swym 
obwodzie zewnętrznym szereg pierścieni (1) ze sta-
lowego pręta okrągłego, ułożonych promieniowo, dzię-
ki czemu kolanko zostaje usztywnione. 

5d (P. 129680) 23.10.1968. 

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF, 
(Adolf Berthmann, Paul Lingens, Ernst Morhenn). 

Sposób zapobiegania zapaleniu się gazów kopalnia-
nych przy pracach strzałowych w górnictwie pod-
ziemnym, zwiększający bezpieczeństwo pracy, zna-
mienny tym, że po wykonaniu otworów strzałowych 
i załadowaniu ich materiałem wybuchowym na miej-
scu odstrzału nanosi się na całym przekroju chodnika 
względnie pokładu węgla powłokę z pasty o dużej 
przyczepności do skały i/lub węgla, niespływającej 
i zawierającej dużą ilość wody lub wodnego roztworu, 
lub też wykonuje się powłokę lub przegrodę z piany. 

5d (P. 130708) 19.12.1966. 
Pierwszeństwo: 27.01.196S, 4.05.1966 - Niemiecka Re-

publika Federalna 

Chemische Fabrik Kalk GmbH, Köln - K a l k , NRF, 
(Johannes Müller-Römer, Hans Lewer, Hanspeter 
Dust, Martin Thónnes). 

Sposób wiązania pyłu w górnictwie węglowym, 
zwłaszcza na stropach i ociosach, polegający na po-
krywaniu powierzchni obudowy chodników higrosko-
pijnymi solami w stanie suchym, takimi jak chlorek 
wapniowy, chlorek magnezowy względnie ich mie-
szaniny, z dodatkiem lub bez dodatku środków zwil-
żających, znamienny tym, że powierzchnię obudowy 
chodnika, oprócz stosowania higroskopijnej soli w sta-
nie suchym, względnie mieszaniny soli, pokrywa się 
suchym, drobno sproszkowanym materiałem obo-
jętnym, takim jak pył kamienny, wysuszona i zmie-
lona glina względnie minerały ilaste, naturalny lub 
sztuczny siarczan wapniowy lub węglan wapniowy, 
popiół paleniskowy, pył przemysłowy z niewielką za-
wartością kwasu krzemowego lub mieszaniną tych 
materiałów. 

Środek do wiązania pyłu w górnictwie węglowym 
składający się z higroskopijnych soli z dodatkiem lub 
bez dodatku środka zwilżającego, znamienny tym, że 
poza higroskopijnymi solami zawiera drobno sprosz-
kowane materiały obojętne. 

5d (P. 137039) 21.11.1969. 

Urządzenie do likwidacji pyłu węglowego w po-
wietrzu przy urabianiu węgla znamienne tym, że organ 
urabiający (1) posiada kilka otworów (2) a wał napę-
dowy (4) posiada osiowy otwór (3), przez które prze-
chodzi powietrze zapylone węglem do węża gumo-
wego lub stalowego (5) połączonego z wentylatorem (6) 

5d (P. 139424) 16.03.1970. 

Biura Projektów Przemysłu Węglowego Biuro Pro-
jektów Katowice, Katowice, (Stanisław Cierpisz, Ta-
deusz Zygmański, inż. Ernest Kalisz, Wiktor Ciszek). 

Przegroda wodna zabezpieczająca kopalniane do-
łowe pompownie głównego odwadniania oraz rozdziel-
nie główne znamienna tym, że konstrukcję jej sta-
nowi rama przegrody (2), płyta blaszana (1), rama (7) 
zabudowana w ociosie chodnika, śruby (5), mocujące 
przegrodę do ramy (7), uszczelka gumowa (3), szyny 
kopalniane (6), oś obrotu (4) oraz rozbieralne schod-
ki (8). 

6a (P. 125235) 13.02.1968. 

Forschungsinstitut für die Gärungsindustrie, Enzy-
mologie, und technische Mikrobiologie, Berlin, NRD, 
(Gerhard Lene, Arndt Lipmann, Klaus Marquardt, 
Burkhard Jaekel). 

Sposób samoczynnego sterowania i regulowania 
ciągłego procesu wytwarzania słodu, znamienny tym, 
że ziarno, które ma być przerobione na słód prowadzi 
się w stałej ilości w sposób ciągły przez urządzenie do 
wytwarzania słodu metodą ciągłą, regulując tę ilość 
za pomocą dozownika objętościowego na wartość za-
daną, korzystnie 1200 kg/godzinę, określaną przez 
każdorazowe ustalanie ciężaru zasobnika napełnio-
nego ziarnem, a w urządzeniach do płukania ziarna 
temperaturę wody prowadzonej kolejno do płuczki 
dodatkowej, płuczki wstępnej oraz naczynia do mo-
czenia ziarna, jak również temperaturę ługu dopro-
wadzanego do płuczki ługowej, nastawia się na war-
tość zadaną 8-35°C i stężenia ługu na wartość za-
daną 0,1-1%, zaś w strefie moczenia i oczyszczania 
nastawia się temperaturę nawilżonego ziarna na war-
tość zadaną 14°C, a w strefie kiełkowania - na war-
tość zadaną 18-20°C, a równocześnie zawartość wody 
w ziarnie w strefie moczenia nastawia się na wartość 
zadaną 41-45"/o i następnie w suszarni słodu, ko-
rzystnie podzielonej na 4 strefy, temperaturę suchego 
powietrza, przed zetknięciem się go z suszonym ma-
teriałem, nastawia się na wartości zadane wynoszące 
U l 4 4 ° P ° 0 
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w słodzie, zmierzoną w przybliżeniu na 1/3 długości 
każdej strefy suszenia przed jej końcem nastawia się 
na wartości zadane, wynoszące kolejno 20-22%, 1 0 -
12%, 6% i 4%, przy czym ustalanie każdorazowych 
wartości zmierzonych odbywa się periodycznie lub 
w sposób ciągły, samoczynnie. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-5, znamienne tym, że zawiera zasobnik (1) z przy-
rządem pomiarowym (la) i przyrządem rejestrującym, 
dozownik objętościowy (2) oraz naczynie do mocze-
nia (3), płuczkę wstępną (4), płuczkę ługową (5) i płucz-
kę dodatkową (6), zbiornik (7) wody do płukania, 
zbiornik (12) ługu, przy czym płuczka dodatkowa (6) 
jest za pomocą zsypów (6a) połączona z taśmami (14, 
15, 16, 17, 18, 19), wyposażonymi w przyrządy do po-
miaru stopnia nawilgocenia ziarna (14а, 15а, 16а, 17a, 
18a, 19a), którym podporządkowane są odpowiednio 
urządzenia nawilżające (14b, 15b, 16b, 17b, 18b, 19b) 
oraz chłodnice (20, 21, 22, 23) i wietrzniki (24, 25, 26, 
27), a ostatnia taśma (19) jest połączona za pomocą 
zsypów (6b) z taśmami (28, 29, 30, 31) podzielonymi 
na strefy grzejne (32, 33, 34, 35) i będącymi w zasięgu 
działania wietrzników (36, 37, 38, 39). 

6a (P. 128635) 14.08.1968. 

Meiji Seika Kaisha, Ltd, Tokio, Japonia, (Shohei 
Kawaji, Toyaaki Kawasaki, Masao Murase, Shunzo 
Fukatsu, Masahiro Abe, Yoshihisa Koaze, Tatsuo Ito, 
Mamoru Suzuki, Masahiro Ueda, Hamao Umezawa). 

Sposób wytwarzania 2'-amino-2'-dezoksykanamycy-
ny, znamienny tym, że szczep Streptomyces kanamy-
ceticus hoduje się w warunkach aerobowych w zna-
nym środowisku hodowlanym zawierającym pożywkę 
węglowodanową i azotową i w obecności co najmniej 
jednego dodatku w postaci związku z grupy amino-
glikoz lub ich związków glikozydowych z dezoksystrep-
taminą i po nagromadzeniu się 2'-amino-2'-dezoksy-
kanamycyny w hodowli wyosabnia się ją. 

6a (P. 129929) 6.11.1968. 
Pierwszeństwo: 15.11.1967 - NRD. 

Forschungsinstitut für die Gärungsindustrie, Enzy-
mologie und technische Mikrobiologie, Berlin, NRD, 
(Hainz Schröder, Hans-Carl Wolter, Günter Kreiblich, 
Werner Annemüller). 

Sposób ciągłej hodowli drożdży piekarnianych, zna-
mienny tym, że w wielostopniowym układzie z wyso-
kosprawnym napowietrzaniem i dozowaniem substan-
cji odżywczych i wody do poszczególnych fermenta-
torow za wyjątkiem ostatniego służącego jako dojrze-
walnik po przeprowadzeniu fazy rozruchowej procesu 
przez cały układ z zasilaniem po raz pierwszy pierw-
szego fermentatora drożdżami zarodowymi z hodowli 
czystej kultury utrzymuje się w toku ciągłego pro-
cesu stale stężenie drożdży, a dawkowanie pożywki 
w postaci roztworu węglowodanów związków azo-
towych i fosforanowych, dawkowanie wody oraz po-
wietrza do poszczególnych fermentatorow przeprowa-
dza się tak, że w poszczególnych fermentatorach usta-
lają się stałe specyficzne szybkości wzrostu, przy czym 

w pierwszym lub pierwszych fermentatorach ustala 
szczególnie wysokie szybkości wzrostu przy dużym 
dawkowaniu pożywki i zmniejszonym podawaniu po-
wietrza, a w ostatnich fermentatorach za wyjątkiem 
ostatniego ustala normalne stężenie pożywki odpo-
wiadające logarytmicznemu wzrostowi drożdży. 

6a (P. 132624) 27.03.1969. 
Pierwszeństwo: 28.03.1968 - NRD 

Patent dodatkowy do patentu nr ... (P. 127340) 

Forschungsinstitut für Gärungsindustrie Enzymo-
logie und technische Mikrobiologie, Berlin, NRD, 
(Dietmar Schöpfel, Klaus Muschick). 

Sposób wytwarzania suchych preparatów protei-
nowe-enzym owych według patentu nr ... (P. 127340) 
znamienny tym, że addukty enzymów, protein i garb-
ników wytrąca się z płynów pohodowlanych lub 
z przesączów z hodowli bakteryjnych syntetycznymi 
garbnikami przez dodanie soli organicznych i/lub 
nieorganicznych kwasów względnie zasad, a miano-
wicie przy stosowaniu syntetycznych garbników 
o charakterze anionowym dodaje się przeważnie sole 
jednowartościowych kationów i jedno- lub wielowar-
tościowych anionów a w przypadku stosowania syn-
tetycznych garbników o charakterze kationowym do-
daje się przeważnie sole jednowartościowych anio-
nów i jedno- lub wielowartościowych kationów. 

6b (P. 130319) 29.11.1968. 
Pierwszeństwo: 11.01.1968 - NRD 

Forschungsinstitut für die Gärungsindustrie, Enzy-
mologie und Technische Mikrobiologie, Berlin, NRD, 
(Gerhard Besewitz, Hans Viehweg, Heinrich Hinze, 
Rudolf Dickscheit, Hans Miller-Preymuth, Heinz 
Döbler, Hans Jürgen Reins, Jürgen Sieber, Hans-Ul-
rich Laatsch). 

Sposób ciągłeąo śrutowania, zacierania i klarowania 
brzeczki piwnej, znamienny tym, że słód śrutuje się 
w sposób ciągły, a zacieranie śrutu słodowego pro-
wadzi się ciągłym automatycznie sterowanym syste-
mem dekokcyjnym, po czym zacier klaruje się na 
ruchomej taśmie filtracyjnej oraz wymywa się wy-
słodziny, przy czym brzeczkę przednią odciąga się za 
pomocą próżni o określonej wysokości, a wysłodziny 
ługuje się przy użyciu dysz natryskowych, a ponadto 
nalewy odciąga się za pomocą próżni, a wysłodziny 
oddziela się przy krążku zwrotnym, następnie taśmę 
w drodze powrotnej oczyszcza się strumieniem wody, 
a zebraną wodę przemywającą z resztkami wysłodzin 
doprowadza się do ślimaka wysłodzin. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
i 3 -5 , znamienny tym, że zawiera szeregowe połą-
czenie wstępnego zaciernika (1), reakcyjnego zbior-
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nika (3), klarownicy (4), z oddzielnymi wyposażonymi 
w elementy regulacji odpływami rzadkiego i gęstego 
zacieru i z ciągłym ponownym doprowadzaniem rzad-
kiego zacieru do obiegu, a dalej dołączone są pom-
pa (5), reakcyjne zbiorniki (7, 9 i 11), jak również 
włączone między nimi wymienniki ciepła (2, 6, 8 
i 10) i próżniowy klarujący filtr (12) z odbieralnikiem 
(13) i próżniową pompą (15). 

6d (P. 129478) 11.10.1968. 
Pierwszeństwo: 12.10.1968 - NRD. 

Forschungsinstitut für die Gärungsindustrie, Enzy-
mologie und technische Mikrobiologie, Berlin, NRD, 
(Peter Liebs, Hans-Carl Wolter, Martin Krüger). 

Sposób bardzo szybkiego usuwania dwuacetylu z pi-
wa, znamienny tym, że fizjologicznie aktywne droż-
dże wprowadza się w kontakt z piwem przez krótki 
okres czasu utrzymując temperaturę w zakresie fizjo-
logicznie możliwym dla drożdży, po czym przy naj-
niższej dającej się osiągnąć zawartości dwuacetylu 
ponownie oddziela się drożdże. 

7a (P. 140306) 28.04.1970. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Oddział w Warszawie, Przedsiębiorstwo Państwowe, 
Warszawa, Polska, (Roman Bortnowski, Henryk Os-
man). 

Walcarka do blach typu kwinto znamienna tym, że 
wyposażona jest w pięć sztuk walców ułożonych je-
den nad drugim, przy czym walec środkowy (5) jest 
w kolejnych przepustach dociskany na przemian do 
walca pośredniego górnego (3), bądź pośredniego dol-
nego (4). 

7c (P. 137603) 17.12.1969. 
Pierwszeństwo: 10.04.1969 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna 

VEB Ingenieurbüro Schiffbau, Rostock, NRD. 

Prasa wielostemplowa do jednoosiowego wyginania 
kształtowników, wyposażona w połączone pomiędzy 
sobą urządzenia zaciskające do zakleszczania giętych 
kształtowników, tworzące przegubowy łańcuch o sta-
łej długości, znamienna tym, że zamiast przenoszą-
cych siłę przeciwstempli posiada działające na ściska-
nie lub na rozciąganie i zatrzymywane indywidual-
nie w procesie wyginania, po osiągnięciu przewidzia-
nego położenia stemple gnące, zaopatrzone w głowice, 
obejmujące ze wszystkich stron wyginany kształtow-
nik (8) oraz jest wyposażona w czujnik, mierzący wy-
miar rzeczywisty i w nadajnik wymiaru zadanego. 

7c (P. 139946) 24.03.1970. 
Pierwszeństwo: 25.03.1969 - NRD. 

VEB Bandstahlkombinat, Eisenhüttenstadt, NRD, 
(Rudi Starke i Winfried Fimmel). 

Sposób wytwarzania kształtowników z taśmy meta-
lowej, zwłaszcza metodą obróbki plastycznej na zim-
no, zwłaszcza metodą ciągłą, za pomocą której wy-
twarza się jednocześnie wiele kształtowników, zna-
mienny tym, że w ciągu produkcyjnym najpierw prze-
prowadza się kształtowanie wstępne, następnie po-
dział wzdłużny a w końcu kształtowanie ostateczne. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-4, znamienne tym, że zespół kształtowania składa 
się z urządzenia (3) kształtowania wstępnego i urzą-
dzenia (5) kształtowania ostatecznego, pomiędzy któ-
rymi umieszczone jest urządzenie (4) podziału wzdłuż-
nego, na przykład nożyce tarczowe z jedną lub wie-
loma parami noży (4a, 4b, 4c, 4d). 

8d (P. 130795) 15.07.1968. 

Pasłęckie Zakłady Torfowe Przemysłu Torfowego, 
Pasłęk, (Wacław Żurowski, Ludwik Dudek, Janusz 
Pokrywka, Felicjan Halarczyk). 

Prasa śrubowa do prasowania torfu w workach zna-
mienna tym, że w szynie (4) i podłodze (8) osadzona 
jest oś (5), na której umocowana jest kratownica (3) 
z komorami (1). 



8 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 1 

8k (P. 130096) 16.11.1968. 
Pierwszeństwo: 17.11.1967 - Finlandia 

Neste Oy, Helsinki, Finlandia, (Olli Turunen). 
Sposób wytwarzania częściowo acylowanej, rege-

nerowanej folii celulozowej lub włókna, w którym 
folia lub włókno przeznaczone do estryfikacji jest 
najpierw poddawane pęcznieniu w podwyższonej tem-
peraturze, następnie estryfikowane, po czym produkt 
jest przemywany i suszony, znamienny tym, że spęcz-
nianie folii lub włókna prowadzi się w zasadniczo 
bezwodnym roztworze alifatycznego kwasu karbo-
ksylowego zawierającym sole metali alkalicznych 
i alifatycznego kwasu karboksylowego, a następnie 
tak otrzymany produkt poddaje się natychmiast estry-
fikacji znanym sposobem w roztworze bezwodnika 
kwasu karboksylowego o niskim ciężarze cząsteczko-
wym, zawierającym sole metali alkalicznych i alifa-
tycznego kwasu karboksylowego. 

81 (P. 123901) 4.12.1967. 
Pierwszeństwo: 11.01.1967 - Wielka Brytania 

Porous Porous Plastics Limited Dagenham Dock, 
Essex, Wielka Brytania, (Victor Ralph Cunningham). 

Sposób wytwarzania giętkiego, płatowego materiału 
przepuszczającego parę wodną, składającego się z dwu 
nałożonych na siebie warstw, z których pierwsza, 
zwana bezwłóknistą warstwą podstawową, stanowi 
większą część grubości materiału, a druga jest war-
stwą powierzchniową, znamienny tym, że warstwę 
podstawową formuje się na tymczasowym podłożu 
przez nakładanie na podłoże warstwy mieszaniny za-
wierającej polimeryczne tworzywo sztuczne rozpusz-
czone w rozpuszczalniku, nałożoną warstwę traktuje 
się cieczą koagulującą nie będącą rozpuszczalnikiem 
dla tworzywa, ale przynajmniej częściowo mieszającą 
się z użytym rozpuszczalnikiem, powodując skoagulo-
wanie tworzywa w celu uzyskania materiału mikro -
porowatego, a następnie pozostały rozpuszczalnik wy-
mywa się świeżymi porcjami cieczy koagulującej i na 
końcu suszy się otrzymany materiał i zdejmuje go 
z tymczasowego podłoża. 

81 (P. 124624) 10.01.1968. 
Pierwszeństwo: 11.01.1967 - Wielka Brytania 

Porous Plastics Limited Dagenham Dock, Essex, 
Wielka Brytania, (George Hathorn, Victor Ralph Cun-
ningham). 

Sposób wytwarzania przepuszczającego parę wodną 
giętkiego materiału warstwowego polegający na two-
rzeniu powlekającej mieszaniny zawierającej roztwór 
błonotwórczego giętkiego syntetycznego termopla-
stycznego elastomerowego tworzywa polimerowego 
w rozpuszczalniku, tworzeniu ciągłej warstwy mie-
szaniny na tymczasowym podkładzie do którego war-
stwa przylega, koagulację w celu utworzenia samo-
podtrzymującego materiału warstwowego warstwy na 
podłożu przy pomocy cieczy koagulującej nie roz-
puszczającej tworzywa ale dającej się co najmniej 
częściowo zmieszać z rozpuszczalnikiem tegoż two-
rzywa, usuwanie wszystkich rozpuszczalników przez 
przemycie materiału cieczą koagulującą, znamienny 
tym, że druga warstwa jest tworzona bezpośrednio na 
powierzchni pierwszej warstwy znajdującej się na 
podłożu, z rozlewanej mieszaniny zawierającej roz-
twór błonotwórczego giętkiego syntetycznego termo-
plastycznego elastomerowego tworzywa w rozpusz-
czalniku, przed usunięciem rozpuszczalnika z wspom-
nianej pierwszej warstwy; po czym obydwie warstwy 
znajdujące się na podłożu są koagulowane cieczą 
koagulującą dla utworzenia tworzywa samopodtrzy-
mującego, wszystkie rozpuszczalniki są usuwane przez 
przemycie materiału cieczą koagulującą a materiał 
warstwowy jest suszony. 

81 (P. 129421) 7.10.1968. 
Pierwszeństwo: 19.10.1967 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 
Glanzstoff A G, Wuppertal, NRF, (Erwin Sommer, 

Klaus Gerlach, Klaus Boehme, Werner R1ess). 
Sztuczna skóra na bazie runa włóknistego otrzymy-

wanego w maszynach papierniczych, poddawanego 
kurczeniu i nasycaniu, znamienna tym, że podstawo-
we runo zawiera 5-230% wagowych w przeliczeniu 
na ciężar suchych włókien silnie rozdrobnionego ma-
teriału, którego cząsteczki mają największą długość 
nie większą niż 1 mm i co najmniej w 50% wago-
wych stanowią cząsteczki o największej długości 
mniejszej niż 0,3 mm, przy czym ciężar właściwy ma-
teriału wynosi 0,8-1,5 g/cm3, a jego temperatura top-
nienia lub rozkładu leży powyżej 180°C. 

Sposób wytwarzania sztucznej skóry przez osadzenie 
dyspersji włókien na sitach w postaci runa włókien-
nego, obróbkę skurczającą runo, suszenie, nasycanie 
odpowiednim środkiem wiążącym i ewentualnie na-
noszenie powłoki, korzystnie powłoki poliuretanowej, 
znamienny tym, że do dyspersji włókien zawierającej 
5-230% wagowych włókien, w przeliczeniu na ciężar 
suchych włókien, dodaje się doskonale rozdrobniony 
stały materiał, którego cząsteczki mają największą 
długość nie większą niż 1 mm, a co najmniej 50% 
wagowych cząsteczek ma największą długość mniej-
szą niż 0,3 mm, przy czym ciężar właściwy cząsteczek 
wynosi 0,8-1,5 g/cm», a ich temperatura topnienia lub 
rozpadu leży powyżej 180°C. 

81 (P. 130138) 20.11.1968. 
Pierwszeństwo: 21.11.1967 - Japonia. 

Kurashiki Rayon Co., Ltd., Kurashiki, Japonia, (Sho-
go Nakajo, Yoshitami Saito). 

Sposób wytwarzania materiałów skóropodobnych 
o wysokiej twardości powierzchniowej i nadzwyczaj-
nej odporności na przepuklenie, znamienny tym, że 
włókninę lub materiał drapany impregnuje się roz-
tworem polimeru, roztwór koaguluje się na mokro 
w celu wytworzenia jednorodnej, drobnej struktury 
gąbczastej nie przylegającej do włókna i ogrzewa się 
impregnowaną włókninę lub materiał na drodze 
zetknięcia go z powierzchnią o temperaturze wyższej 
niż temperatura mięknienia polimeru, w wyniku cze-
go polimer mięknie a na powierzchni impregnowa-
nej włókniny lub materiału tworzy się cienka warstwa 
polimeru. 

8m (P. 132465) 20.03.1969. 
Pierwszeństwo: 22.03.1968, 21.01.1969 - Szwajcaria. 
Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób barwienia i drukowania, znamienny tym, że 

wilgotne naturalne lub syntetyczne lub półsyntetycz-
ne materiały, a zwłaszcza materiały tekstylne z wełny 
i/lub celulozy, lub ich mieszaniny z syntetycznymi 
materiałami jak nylon i/lub poliester, utrzymuje się 
przez okres 20-220 sekund w zetknięciu jedną stroną 
z nośnikiem pomocniczym posiadającym barwne mo-
tywy, wykonane reaktywnymi barwnikami do włó-
kien, które mogą zawierać dodatkowo część barwni-
ków dyspersyjnych, natomiast drugą stronę utrzy-
muje się w zetknięciu z podkładką ogrzaną co naj-
mniej do temperatury 100:°C. 

10a (P. 125020) 1.02.1968. 
Zakłady Elektros Węglowych „1 Maja", Racibórz, 

(Mirosław Lebiedziejewski, Curber Karol, Julian Ko-
zuba, Hubert Bugdol). 

Piec retortowy do odsiarczania i kalcynacji koksów 
niskopopiołowych, stanowiący elektryczny piec opo-
rowy, którego elementem grzejnym jest koks nisko-
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popiołowy znamienny jest tym, że posiada jedną re-
tortę lub baterię retort zasilanych regulowanym prą-
dem zmiennym jedno lub trójfazowym, przy czym 
retorta właściwa (1) o takich wymiarach, że stosunek 
średnicy ekwiwalentnej retorty do jej długości czyn-
nej wynosi 1 :4 do 1 :5 i posiadająca w górnej swej 
części wlot dwóch kanałów (3) odprowadzających gazy 
retortowe, połączona jest od góry z retortą zasy-
pową (8). 

10a (P. 136540) 27.10. 1969. 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Pol-

ska, (Stefan Rosiński, Olbracht Zbraniborski). 
Sposób otrzymywania rozsortowanego koksu o nis-

kiej zawartości wody, znamienny tym, że koks po ga-
szeniu mokrym kieruje się do pośredniego zbiorni-
ka (2), z którego dozuje się go do obrotowego mieszal-
nika (4), gdzie najpierw poddaje się go intensywnemu 
mieszaniu aż do wyrównania temperatur pomiędzy 
drobnymi i grubymi ziarnami i odparowania wody, 
a następnie dalej mieszając całość równocześnie pod-
daje się rozsortowaniu na różne frakcje ziarnowe. 

Układ urządzeń do stosowania sposobu według 
zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że ma dwa dozujące 
zbiorniki (2 i 3) oraz obrotowy mieszalnik (4) pochy-
lony pod kątem około 10°, którego dolna część po-
bocznicy jest zaopatrzona w kilka segmentów sit (7, 
8, 9) różnej wielkości oczek, a górna wewnątrz w pod-
noszące elementy (6), przy czym górna część jest połą-
czona przewodami (15, 16) ze zbiornikami (2 i 3). 

10b (P. 123231) 25.10.1967. 
Pierwszeństwo: 3.02.1967 - Turcja 

T. C. Maden Tetkik ve Arama Enstitusu Grenel Di-
rektorlugu Balgat civavi, Eskisehir Yolu uzeri Anka-
ra, Turcja. 

Sposób brykietowania węgla brunatnego bez środka 
wiążącego w stanie plastycznym, na gorąco, znamien-
ny tym, że wilgotny lignit poddaje się suszeniu i pod-
grzewaniu w wysokiej temperaturze bez dostępu tlenu 
aż do osiągnięcia jego stanu plastycznego, po czym 
natychmiast formuje się go na gorąco w brykiety. 

12a (P. 130718) 19.12.1968. 
Pierwszeństwo: 21.12.1967 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 
MESSER GRIESHEIM G.m.b.H., Frankfurt n/Me-

nem, NRF, (Martin Streich, Heiner Tanz). 
Sposób rozdzielania przez rektyfikację mieszanin 

składników o znanych różnicach temperatur wrzenia 
w którym ciecz wyczerpaną ogrzewa się gazem obie-
gowym a szczyt kolumny chłodzi się gazem obiego-
wym, znamienny tym, że jako gaz obiegowy służy 
wieloskładnikowa mieszanina składająca się co naj-
mniej z dwóch składników, która to mieszanina po 
sprężeniu ogrzewa ciecz wyczerpaną z kolumny częś-
ciowo skraplając się, po czym w rozdzielaczu zostaje 
rozdzielona na fazę ciekłą zawierającą głównie skład-
niki wyżej wrzące i na fazę parową zawierającą głów-
nie składniki niżej wrzące a następnie faza parowa 
skrapla się przez wymianę ciepła z rozprężoną i odpa-
rowującą fazą ciekłą a po rozprężeniu chłodzi szczyt 
kolumny, i pierwotną mieszaninę wieloskładnikową 
rozprężoną do ciśnienia ssania sprężarki po zmiesza-
niu ponownie odzyskuje się i doprowadza do sprę-
żarki. 

12c (P. 132526) 24.03.1969 
Pierwszeństwo: 25.03.1968 - NRD. 

Institut für Silikon- und Fluorokarbon- Chemie, 
Radebeul, NRD, (Christian Dathe). 

Sposób stosowania trudnorozpuszczalnych fluorków 
metali I - I I I grup głównych układu okresowego pier-
wiastków jako środków fluorujących, zamiast kwasu 
fluorowodorowego, znamienny tym, że fluorki metali 
wprowadza się w obecności chlorowcowodoru i alko-
holu lub obecności rozcieńczonych kwasów silniej-
szych od kwasu fluorowodorowego, korzystnie roz-
cieńczonego kwasu solnego lub rozcieńczonego kwasu 
siarkowego. 
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12g (P. 122681) 21.09.1967. 

Societe Grenobloise d'Etudes et d'Applications Hy-
drauliques (SOGREAH), Grenoble, Francja (Paul Mi-
nart, Jean-Claude Gervraud, Marc Pelletier, Claude 
Blain, Roger Platzer). 

Urządzenie do okresowego przesuwania warstwy 
materiału ziarnistego w kolumnie do obróbki ciało 
stałe - ciecz, znamienne tym, że zawiera układ do 
szybkiego wtryskiwania pod z góry określonym ciś-
nieniem objętości cieczy określonej z góry dla okreso-
wego przemieszczania warstwy materiału. 

Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że 
układ do wtryskiwania cieczy zawiera zbiornik (8), 
w którym są umieszczone dwie elektrody (6, 7) w od-
ległości wyznaczającej objętość cieczy wtryskiwanej, 
przy czym zbiornik jest połączony z instalacją sprężo-
nego powietrza za pośrednictwem reduktora (10), re-
gulującego ciśnienie wtrysku. 

12g (P. 125480) 26.02.1968. 
Pierwszeństwo: 27.02.1967, 18.12.1967 - Francja 

Melle-Bezons, Meile, Francja, (M. Georges Gobron, 
M. Marcel Motillon). 

Sposób wytwarzania katalizatora do uwodorniania 
w fazie ciekłej lub w fazie gazowej podwójnych wią-
zań karbonylowych i/lub wiązań olefinowych, węglo-
wodorów aromatycznych grup nitro i nitrylo oraz 
imin, katalizatora utworzonego z niklu, miedzi lub 
kobaltu osadzonego na nośniku krzemionkowym, zna-
mienny tym, że przeprowadza się reakcję wodnego 
roztworu rozpuszczalnej w wodzie soli niklu, miedzi 
lub kobaltu z roztworem wodnym środka alkaliczne-
go zdolnego do spowodowania wytrącenia się nieroz-
puszczalnych związków niklu, miedzi lub kobaltu w 
obecności najwyżej 30 części wagowych krzemionki 
o czystości przynajmniej 95% i powierzchni właściwej 
przynajmniej 80 m2/g, przemywa się otrzymaną stałą 
mieszaninę, suszy, formuje i redukuje się wodorem 
w podwyższonej temperaturze, przy czym zawartość 
metalu aktywnego w otrzymanym katalizatorze wy-
nosi co najmniej 70% wagowych w stosunku do cięża-
ru całkowitego mieszaniny nośnika i metalu. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, w której katali-
zator utworzony jest z kobaltu, osadzony na nośniku 
krzemionkowym, znamienna tym, że poddaje się reak-
cji roztwór wodny rozpuszczalnej w wodzie soli ko-
baltu, zamiast roztworu soli niklu lub miedzi, z roz-
tworem wodnym środka alkalicznego, przy czym wy-
trąca się nierozpuszczalny związek kobaltu. 

12g (P. 125870) 16.03.1968. 
Pierwszeństwo: 17.03.1967 - N R F . 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals 
Meister Lucius u.Brüning, Frankfurt nad Menem, 
(Hermann Clasen). 

Sposób ciągłej wymiany masy między przegrzaną 
parą wodną i wrzącą mieszaniną reakcyjną, składają-

cą się z naftalenu i kwasu siarkowego w przeciwprą-
dzie w pionowo ustawionej kolumnie, znamienny tym, 
że przegrzana para wodna przechodzi ku górze tylko 
w postaci pęcherzyków przez płynącą na dół nie-
przerwanym strumieniem, wrzącą mieszaninę reak-
cyjną, składającą się z naftalenu i kwasu siarkowego, 
przy czym kształtki wypełnienia, uszczelki lub inne 
elementy wbudowane powstrzymują mieszanie zwrot-
ne wrzącej mieszaniny reakcyjnej w kierunku pio-
nowym. 

12g (P. 130822) 23.12.1968. 

Standard Oil Company, Chicago, Illinois, Stany Zje-
dnoczone Ameryki, (Delbert Henry Meyer, Bernard 
Lee Meyers, Hans Peter Pohlmann) 

Sposób oczyszczania zanieczyszczonych kwasów wie-
lokarboksylowych przez działanie na wodny roztwór 
zanieczyszczonego kwasu wodorem w temperaturze 
powyżej 200o C i pod ciśnieniem dostatecznym do utrzy-
mania roztworu w stanie cieczy oraz w obecności ka-
talizatora zawierającego krystality palladu zdysper-
gowane na nośniku węglowym, przy czym zawartość 
palladu w katalizatorze wynosi 0,1-10% wagowych, 
znamienny tym, że stosuje się katalizator, w którym 
krystality palladu mają powierzchnię właściwą wy-
noszącą 0,6-3,0 m2/g. 

12g (P. 132038) 1.03.1969. 
Pierwszeństwo: 4.03.1968 - Szwecja. 

Baltzar Carl von Platen, Stockholm, Szwecja. 
Sposób zwiększenia wytrzymałości obudowy otacza-

jącej komorę wysokociśnieniową, w której wytwarza-
ne jest wysokie ciśnienie przy pomocy dwu przeciw-
sobnych członów, z których przynajmniej jeden może 
wykonywać ruch w kierunku środka komory wysoko-
ciśnieniowej i z powrotem, część której to obudowy 
granicząca z komorą wysokociśnieniową stanowiąca 
pierwotny element przejmujący nacisk promieniowy 
składa się z oddzielnych segmentów znamienny tym, 
że umieszcza się między segmentami szczeliny, z któ-
rych każda stanowi zamkniętą przestrzeń lub część 
zamkniętej przestrzeni oraz uzyskuje się rozkład na-
cisku na segmenty w wyniku zastosowania czynnika 
wyrównującego nacisk przedostającego się we wspo-
mniane szczeliny pod ciśnieniem. 

Głowica wysokociśnieniowa składająca się z komory 
wysokociśnieniowej i otaczającej ją obudowy, w której 
znajdują się dwa przeciwsobne człony wytwarzające 
nacisk, z których przynajmniej jeden może wykony-
wać ruch w kierunku środka komory wysokociśnie-
niowej i z powrotem oraz element o skomplikowanej 
budowie, otaczający komorę wysokociśnieniową sta-
nowiący pierwotny element przejmujący bezpośrednio 
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nacisk promieniowy pochodzący od ciśnienia w ko-
morze wysokociśnieniowej i składający się z oddziel-
nych segmentów, znamienny tym, że między tymi 
segmentami znajdują się szczeliny wypełnione czyn-
nikiem wyrównującym nacisk tworzące zamkniętą 
przestrzeń lub część zamkniętej przestrzeni wypeł-
nionej również czynnikiem wyrównującym nacisk, 
który podczas działania głowicy, gdy człon wytwa-
rzający nacisk przesuwa się ku środkowi komory, po-
woduje wyrównanie nacisku działającego na segmen-
ty. 

12g (P. 132181) 28.02.1969. 
Pierwszeństwo: 15.03.1968 - NRF. 

Klöckner - Humboldt-Deutz Aktiengessolschaft, 
Köln-Deutz, NRF, (Herbert Deussner, Jürger Lang-
maack). 

Urządzenie zasilające sproszkowanym materiałem 
suchym obrabianym w komorze za pomocą gazów, z 
pierścieniowym rowkiem połączeniowym go z komorą 
obróbczą, znamienne tym, że jest wyposażone w leżą-

cy poziomo pierścień rozdzielczy (9), z jednym lub 
kilkoma przewodami (10) doprowadzającymi materiał 
surowy i z kilkoma, umieszczonymi na obwodzie pierś-
cienia rozdzielczego (9) dyszami (12) do wdmuchiwania 
sprężonego powietrza lub podobnego gazu, wchodzą-
cymi stycznie i prawie poziomo w pobliżu dna pierś-
cienia rozdzielczego (9) oraz wykonanym jako przelew 
otworem spustowym (11), wchodzącym w pierścienio-
wy rowek połączeniowy (7). 

12h (P. 125124) 8.02.1968. 
Pierwszeństwo: 10.02.1967. - Wielka Brytania 

Chemmor Aktiengesellschaft, Vaduz, Lichtenstein 
Elektroda, zwłaszcza do stosowania w elektrolizie 

posiadająca przewodzący rdzeń z materiału odpornego 
na elektrolity i produkty ich elektrolizy, znamienna 
tym, że zawiera powłokę przynajmniej na części swej 
powierzchni a powłoka ta stanowi substancję z kry-
ształów mieszanych, składającą się głównie z co naj-
mniej jednego tlenku elektrolitycznie powłokotwór-
czego metalu i z co najmniej jednej substancji z gru-
py obejmującej elektrolitycznie niepowłokotwórcze 
przewodniki, przy czym powłoka zawiera ponad 50% 
molowych tlenku powłokotwórczego metalu. 

12i (P. 122793) 29.09.1967. 

Zakłady Chemiczne „Rudniki", Rudniki Częstochow-
skie, Polska (Aurelia Woźnicka, Danuta Grabowska). 

Sposób oczyszczania uwodnionych krzemianów pota-
sowców z metali ciężkich do zawartości odpowiadają-
cej gatunkowi cz. i cz. d. a. znamienny tym, że do roz-
tworu uwodnionych krzemianów potasowców zawie-
rających od 0,05 do 0,15% metali ciężkich dodaje się 
stechiometryczną ilość odpowiedniego potasowca roz-
twór krzemianu utrzymuje przez 0,5 do 8 godz. w tem-
peraturze topnienia i powyżej temperatury topnienia, 
wypływające nagle na powierzchnię stopu siarczki 
zbiera bibułą filtracyjną, lub przy pomocy innego na-
rzędzia. 

12i (p. 125225) 13.02.1968. 

Zakłady Chemiczne „Rudniki", Rudniki Częstochow-
skie, (Aurelia Woźnicka, Anna Szwedowska, Wiesław 
Widerski, Marian Makulec). 

Sposób produkcji szkła wodnego sodowego z jona-
mi Zn, znamienny tym, że do roztworów szkła wod-
nego sodowego wprowadza się krzemiany cynkowe, 
strącone z roztworów soli cynku szkłem wodnym so-
dowym w przedziale 7-10 pH, lub roztworzone w 
ługu sodowym mieszaniny cynkanów z metakrzemia-
nami. 

12i (P. 125592) 4.03.1968. 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, (Jerzy Woj-
cieszek, Jan Ziółkowski, Jerzy Dankiewicz, Tadeusz 
Gucki, Włodzimierz Sroka). 

Sposób wzbogacania niskoprocentowych fosforytów 
typu konkrecyjnego o strukturze kryptokrystalicznej 
poprzez wstępne odmycie i rozdział sitowy drobno-
ziarnistych kwarcytów oraz krzemianów w przypadku 
luźnych złóż piaszczystych, natomiast poprzez łama-
nie, prażenie, lasowanie i odszlamowywanie na si-
tach w przypadku zbitych kopalin marglistowapnio-
wych, znamienny tym, że uwolnione od drobnoziar-
nistych zanieczyszczeń i szlamów konkrecje fosfory-
towe rozdrabnia się na mokro do Ø max. = 0,2 mm, 
i rozfrakcjonowuje w multihydrocyklonach o średni-
cach pojedynczego elementu w granicach 20-40 mm, 
przy czym frakcja przelewowa stanowi po odwodnie-
niu i osuszeniu szlamisty koncentrat fosforytowy I, 
wzbogacony do 28-31% P2O5 i zawierający przede 
wszystkim bezpostaciowy minerał fosforanowy, nato-
miast gruboziarnistą frakcję wylewową, zawierającą 
krystaliczne fosforany i płonne zanieczyszczenia pod-
daje się wielostopniowej flotacji alkalicznej przy za-
stosowaniu kolektora typu anionowego, środka pie-
niącego, depresora skały płonnej oraz regulatora śro-
dowiska i wyflotowuje kolejno: koncentrat fosforyto-
wy II. zawierający 30-32% P2O6 oraz produkt pośred-
ni wykazujący 14-19% P2O5, a pozostawia w ośrodku 
ciekłym substancje płonne o zawartości P2O5 w gra-
nicach 0,9-2,6%. 
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12i (P. 128488) 5.08.1968. 
Pierwszeństwo: 17.08.1967 - Francja. 

Entreprise Miniere et Chimique, Paryż, Francja, 
(Gilbert Cousserans, Robert Amanrich) 

Sposób wytwarzania fosforanu jedno i/albo dwu-
amonowego oraz azotanu amonowego z roztworów 
otrzymywanych działaniem kwasu azotowego na rudę 
fosforanową znamienny tym, że wyjściowy roztwór 
kwasów fosforowego i azotowego ewentualnie zuboża 
się w azotan wapniowy przez krystalizację frakcjono-
waną w jednym albo w kilku kolejnych stadiach, przy 
czym oddzielony czterowodny azotan wapniowy, po 
przemyciu kwasem azotowym stosowanym do obrób-
ki rudy, łączy się z azotanem wapniowym otrzymywa-
nym w końcowym stadium produkcji, po czym prze-
prowadza się go w azotan amonowy za pomocą reakcji 
podwójnej wymiany w obecności bezwodnika węglo-
wego i amoniaku, a otrzymany wyjściowy roztwór 
kwasów fosforowego i azotowego ekstrahuje się ciecz-
-cieczą w obecności rozpuszczalnika organicznego po-
larnego, wybranego korzystnie pośród alkoholi z syn-
tezy okso o 4-6 atomach węgla, przy czym dodaje się 
kwasu azotowego i zawracaną fazę, pochodzącą z od-
dzielania kwasów fosforowego i azotowego przez zo-
bojętnienie amoniakiem, i otrzymany surowy ekstrakt 
zawierający całość kwasów azotowego i fosforowego 
oraz rozpuszczalnik uwalnia się od zanieczyszczeń 
przez przemywanie w przeciwprądzie za pomocą za-
wracanego wodnego roztworu azotanu amonowego po-
chodzącego z oddzielania kwasów fosforowego i azo-
towego przez zobojętnienie amoniakiem, i otrzymany 
oczyszczony ekstrakt zobojętnia się amoniakiem w 
obecności rozpuszczalnika jaki zawiera, przy czym 
mieszaninę kwasów fosforowego i azotowego wysala 
się zależnie od wartości pH na fosforan jedno i/albo 
dwuamonowy oraz azotan amonowy, a środowisko 
dzieli się przez dekantację na fazę lekką zawierającą 
rozpuszczalnik i fazę ciężką składającą się z krysz-
tałów fosforanów amonowych w wodnym nasyco-
nym roztworze azotanu amonowego, po czym fazę 
lekką zawraca się do ekstrakcji ciecz-cieczą za pomo-
cą rozpuszczalnika a fazę ciężką odsącza się i otrzy-
mane kryształy fosforanu jedno i/albo dwuamonowe-
go przemywa i odwirowuje, przy czym całość popłu-
czyn oraz wszystkie albo część ługów macierzystych 
z filtracji bogatych w azotan amonowy zawraca się 
do oczyszczania surowego ekstraktu przez ekstrakcję 
w przeciwprądzie, a otrzymany rafinat z ekstrakcji 
ciecz-cieczą, z dodatkiem ługów macierzystych z fil-
tracji do ewentualnej drugiej frakcji poddaje się de-
stylacji azeotropowej, przy czym rozpuszczalnik odzy-
skiwany w czołowej frakcji zawraca się do ekstrak-
cji ciecz-cieczą rozpuszczalnikiem a pozostałość po 
destylacji przesyła się do konwersji azotanu wapnio-
wego i otrzymaną pozostałość po destylacji zawiera-
jącą wszystkie zanieczyszczenia wyjściowego roztwo-
ru kwasów fosforowego i azotowego, ewentualnie 
z dodatkiem czterowodnego azotanu wapniowego pod-
daje się reakcji podwójnej wymiany w obecności bez-
wodnika kwasu węglowego i amoniaku otrzymując 
przy tym przez filtrację i/albo odwirowanie z jednej 
strony stężony roztwór azotanu amonowego i z drugiej 
strony osad węglanu wapniowego zawierający całość 
zanieczyszczeń znajdujących się w wyjściowym kwaś-
nym roztworze. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że posiada strefę obróbki kwasem 
azotowym (3) zaopatrzoną w środki pozwalające na 
rozdzielenie roztworu kwasów fosforowego i azotowe-
go, warunkową strefę ochładzania (4) roztworu w jed-
nym albo kilku kolejnych stadiach obejmującą urzą-
dzenie (5) do odwirowywania czterowodnego azotanu 
wapniowego i do przemywania tej soli kwasem azo-
towym zasilającym strefę obróbki kwasem azoto-
wym (3), baterię ekstrakcyjną (8) ciecz-cieczą zasilaną 
z jednej strony kwaśnym roztworem pochodzącym ze 
strefy obróbki kwasem azotowym (3), albo w danym 
przypadku ze strefy ochładzania (4), z drugiej strony 
zasilaną rozpuszczalnikiem, baterię oczyszczającą (11) 
za pomocą ekstrakcji ciecz-cieczą zasilaną z jednej 
strony surowym ekstraktem, z drugiej strony zawra-
canym wodnym roztworem pochodzącym z urządzenia 

filtracyjnego i przemywającego (5) fosforan amonowy, 
strefę zobojętniania (13) oczyszczonego wyciągu amo-
niakiem obejmującą urządzenie do dekantacji, przy 
czym fazę lekką zawraca się do obiegu rozpuszczal-
nika zasilającego baterię ekstrakcyjną (8) ciecz-cie-
czą, strefę obróbki fazy ciężkiej (18) obejmującej z 
jednej strony środki do oddzielania ługów macierzys-
tych i kryształów fosforanu amonowego, z drugiej 
strony środki do przemywania tych ostatnich, przy 
czym popłuczyny i część ługów macierzystych krysta-
lizacyjnych zawraca się do baterii oczyszczającej (11), 
kolumnę destylacyjną (31) zasilaną z jednej strony za 
pomocą rafinatu pochodzącego z baterii ekstrakcyj-
nej (8) i z drugiej strony za pomocą drugiej części łu-
gów macierzystych krystalizacyjnych, przy czym czo-
łową frakcję kolumny destylacyjnej zawraca się do 
obiegu rozpuszczalnika zasilającego baterię ekstrak-
cyjną (8) ciecz-cieczą, oraz strefę konwersji (34) zao-
patrzoną w środki jednoczesnego zasilania końcową 
frakcją pochodzącą z kolumny destylacyjnej (31), amo-
niakiem, bezwodnikiem kwasu węglowego i o ile to 
jest pożądane, azotanem wapniowym czterowodnym 
pochodzącym z dowolnej ochładzającej strefy, przy 
czym ta strefa konwersji zaopatrzona jest w urządze-
nie (38) do filtracji i do przemywania osadu oraz do 
odzyskiwania przesączu. 

12i (P. 129321) 1.10.1968 
Pierwszeństwo: 2.10.1967 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 

VEB Chemiewerk Coswig, Coswig/Anhalt, NRD 
(Wolfgang Kölling, Walter Wolfrom, Walter Schultheis) 

Sposób absorpcji gazów odpadkowych zawierających 
fluorowodór i/lub czterofluorek krzemu, w wodzie lub 
w wodnym roztworze kwasu sześciofluorokrzemowe-
go, znamienny tym, że proces absorpcji przeprowadza 
się w stabilnej pieniącej się warstwie pęcherzykowej 
na półkach szczelinowych, w których stosunek szero-
kości szczeliny do szerokości śródnika wynosi 1:0,5-
1:1,5, korzystnie 1:1. 

12i (P. 129360) 3.10.1968. 

Tsentralny nauchno-issledovatelsky i proektnokon-
struktorsky kotłoturbinny institut imeni I. I. Polzuno-
wa, Leningrad, ZSRR, (Leonid Alexandrovich Bogda-
nov, Efim Isaakovich Dorman, Bentsion Davydovich 
Katsnelson, Mikhail Porfirievich Kavokin, Jury Va-
silievich Lastochkin, Fedor Konstantinovich Mikhal-
lov, Leonid Matveevich Person, Gennady Markovich 
Saksonov, Viktor Arsenievich Slepnev, Boris Roma-
novich Bogdanov, Vladimir Nikolaevich Khvastunov). 

Piec do wytwarzania SO2, w którym siarkę lub su-
rowiec zawierający siarkę spala się w strumieniu po-
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wietrzą, znamienny tym, że jest zaopatrzony w stycz-
ne dysze (2) doprowadzające powietrze, zawierające 
co najmniej jedną podłużną przegrodę (5) i przesło-
nę (7) oddzielającą jeden z kanałów (6) dyszy (2). 

12i (P. 129879) 2.11.1969. 
Centralnyj nauczno-isledowatelskij i projektokon-

struktorskij kotłoturinnyj institut im. U. U. Polzu-
nowa, Leningrad, ZSRR (L. A. Bagdanow, E. D. Dor-
mah, B. D. Kancnelson, M. P. Kawokun, W. Łastocz-
kin, K. Mihaiłow, L. M. Person, G. M. Saksonow, 
B. A. Slepniew, B. R. Bogdanów, B. H. Chwastunow). 

Sposób otrzymywania mieszaniny dwutlenku siarki 
i powietrza, stosowanej przede wszystkim w prze-
myśle chemicznym zwłaszcza przy produkcji kwasu 
siarkowego, na drodze spalania materiałów zawiera-
jących siarkę znamienny tym, że materiały zawie-
rające siarkę spala się przy współczynniku naddatku 
powietrza a = 1,0-1,6 а do strumienia tak otrzyma-
nych spalin wprowadza się dodatkowo powietrze 
w ilości potrzebnej dla osiągnięcia wymaganego przez 
proces technologiczny stopnia stężenia dwutlenku 
siarki. 

12i (P. 130466) 7.12.1968. 
International Minerals and Chemical Corporation, 

Skokie, Illinois Stany Zjednoczone Ameryki, (George 
Buard Shearon, Gerald Lee Stevenson). 

Sposób usuwania fluoru z kwasu fosforowego otrzy-
mywanego na drodze mokrej i zawierającego fluor 
w niepożądanej ilości, znamienny tym, że kwas nad-
fosforowy, zawierający fluor i o zawartości powyżej 
65% wygowych P2O5, otrzymany przez stężanie roz-
cieńczonego kwasu fosforowego wytworzonego na dro-
dze mokrej, rozcieńcza się i hydrolizuje tak, aby 
otrzymać roztwór kwasu o zawartości poniżej 60% 
P2O5, po czym roztwór ten z dodatkiem rozdrobnionej 
krzemionki w ilości 0,005-0,15 kg na 1 kg P2O5 utrzy-
muje się w temperaturze 80-215°C i przeprowadza 
przez ten rozcieńczony roztwór parę wodną pod ciśnie-
niem około 0,35-10,5 atm. przez okres co najmniej 
V2 godziny, powodując ulatnianie się z roztworu par 
związków zawierających fluor i otrzymując roztwór 
kwasu fosforowego o stosunku wagowym P:F więk-
szym co najmniej o 100:1 niż stosunek P:F w wyjścio-
wym kwasie fosforowym. 

12i (P. 132007) 28.02.1969. 
Pierwszeństwo: 29.02.1968 - Francja. 

Institut Francais du Petrole des Carburants et Lub-
rifiants, Rueil-Malmaison, Francja, (Andre De-
schamps, Philippe Renault). 

Sposób konwersji siarkowodoru i bezwodnika siar-
kawego do siarki elementarnej w reakcji siarkowo-

doru z dwutlenkiem siarki zawartymi w przynajmniej 
jednym strumieniu gazowym, znamienny tym, że kon-
wersję prowadzi się w obecności co najmniej jednej 
soli metalu wybranego spośród metali I i II grupy, 
kolumny lewej układu okresowego i związku wybra-
nego spośród kwasów organicznych karboksylowych 
i częściowych estrów tych kwasów. 

12i (P. 132622) 27.03.1969. 
Pierwszeństwo: 28.03.1968. - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 
Allied Chemical Corporation, New York, Stany 

Zjednoczone Ameryki, (William С. Klingelhoefer, Ja-
mes E. Sansing). 

Sposób wytwarzania kwasu ortofosforowego o małej 
zawartości chlorku wapniowego, znamienny tym, że 
surowiec zawierający fosforan wapniowy, korzystnie 
rudę fosforytową, traktuje się kwasem solnym 
i z otrzymanego kwaśnego roztworu zawarty w nim 
kwas fosforowy ekstrahuje się za pomocą homoge-
nicznego, zasadniczo nie mieszającego się z wodą, 
ciekłego rozpuszczalnika organicznego, zawierającego 
ciekły węglowodór i alkohol o małym ciężarze czą-
steczkowym, zasadniczo nie mieszający się z kwaśnym 
roztworem, a zdolny do rozpuszczania kwasu fos-
forowego. 

12k (P. 129357) 3.10.1968. 

Mississippi Chemical Corporation, Yazoo City, Mis-
sissippi, USA, (Marion Lipscomb Brown Jr., Albert 
Wise Green, Elmer Ladelle Blanton). 

Sposób wytwarzania stężonych wodnych roztworów 
mieszanin soli amonowych kwasów borowego, fosfo-
rowego i siarkowego, znamienny tym, że w pierw-
szym etapie procesu do wodnego roztworu zawierają-
cego sole amonowe kwasów fosforowego i siarkowego 
w stężeniu wynoszącym co najmniej 50%, nie zawie-
rającego kwasu fosforowego, i w którym stosunek 
wagowy soli amonowych kwasu fosforowego do soli 
amonowych kwasu siarkowego wynosi co najmniej 
5:1 dodaje się kwas borowy w ilości odpowiadającej 
jego stosunkowi wagowemu do soli amonowych kwa-
su siarkowego wynoszącemu co najmniej 5:1, zaś 
w drugim etapie dodaje się do otrzymanej mieszaniny 
amoniak w takiej ilości, aby co najmniej przeważa-
jącą część soli amonowych kwasu fosforowego sta-
nowił fosforan dwuamonowy. 

121 (P. 130422) 5.12.1968. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
(Władysław Augustyn, Andrzej Kossuth, Mirosław 
Fligier). 

Sposób wytwarzania sztucznego fluorytu i roztworu 
wodorowęglanu potasowego z fluorokrzemianu pota-
sowego w wysokim stopniu wolnego do jonu fluorko-
wego znamienny tym, że na ogrzaną i silnie mieszaną 
zawiesinę węglanu wapniowego działa się stopniowo 
doprowadzanym fluorokrzemianem potasowym, doda-
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wanym w podwyższonej temperaturze z taką szyb-
kością, a w końcowym etapie przy podwyższonym ciś-
nieniu 1-2 atm, aby z roztworu reakcyjnego przy 
wyczerpywaniu się w nim substratów ulatniała się 
możliwie najmniejsza ilość dwutlenku węgla po czym 
roztwór wodorowęglanu potasowego oddziela się od 
fluorytu i krzemionki, które rozszlamowuje się, albo 
fluorokrzemian potasowy przeprowadza się najpierw 
jednym ze znanych sposobów w fluorek potasowy, 
który to roztwór wprowadza się następnie stopniowo 
do silnie mieszanej zawiesiny węglanu wapniowego 
prowadząc reakcje w obecności węglanu amonowego, 
przy takiej szybkości dodawania fluorku potasowego 
i przy tak dobranej temperaturze, aby pod koniec 
procesu odparowywał składnik amoniakalny, a w roz-
tworze pozostawał dwutlenek węgla związany jako 
wodorowęglan potasowy, którego roztwór separuje 
się od fluorytu, albo też fluorokrzemian potasowy 
poddaje się najpierw amoniakalnej hydrolizie w znany 
sposób, a uwolniony od krzemionki roztwór fluorku 
amonowego i potasowego poddaje się reakcji z węgla-
nem wapniowym przy ogrzewaniu dla odpędzenia 
amoniaku tylko do tego stopnia by większa część 
dwutlenku węgla została zachowana w roztworze 
w postaci wodorowęglanu potasowego, po czym roz-
twór wodorowęglanu oddziela się od fluorytu. 

12m (P. 123652) 20.11.1967. 
Pierwszeństwo: 6.05.1967 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

Vereinigte Aluminium - Werke Aktiengesellschaft 
Berlin - Bonn, Bonn, NRF. 

Sposób ciągłej ekstrakcji boksytu ługiem metagli-
nianu sodowego przez roztwarzanie rurowe znamien-
ny tym, że zawiesinę boksytu przeprowadza się przez 
rurę roztwarzającą z prędkością 0,5 do 7 m/sek lub 
również z większymi prędkościami, korzystnie 2 do 
5 m/sek a objętość tej rury roztwarzającej wyraża 
się około 0,01 do 0,5 m3/ tysięcy ton tlenku glinowego. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-5, zawierające rurę przez którą przetłacza się za 
pomocą wysokoprężnej pompy zawiesina ługu boksy-
towego, znamienne tym, że zawiera wysokoprężną 
pompę przeponowo-tłokową (7) rurą (1) ukształtowaną 
jako podgrzewacz jednorazowy (3) przez który prze-
prowadzane są opary z urządzenia (2) rozprężającego 
ługi, do którego dołączony jest wymiennik (4) ciepła 
o podwójnych rurach, przez który płynie ług końcowy 
kierowany z wymienników (6) ciepła, ogrzewane parą 
wysokoprężną, parą dwufenylu, ciekłym organicznym 
nośnikiem ciepła, stopem soli lub tym podobnym. 

12m (P. 125694) 8.03.1968. 

Zakład Badawczo-Projektowy „Energochem", Gli-
wice, (Karol Nowak). 

Sposób otrzymywania związków glinu z surowców 
glinonośnych znamienny tym, że surowce miesza się 
z siarczanem, chlorkiem, azotanem i fosforanem amo-
nowym, brykietu je i praży. 

12m (P. 132610) 27.03.1969. 

Politechnika Warszawska Katedra Projektowania 
Technologicznego, Warszawa, (Zbigniew Rojkowski, 
Krzysztof Paszek). 

Sposób otrzymywania dziewięciowodnego siarczanu 
glinowego przez krystalizację znamienny tym, że pro-
ces krystalizacji prowadzi się w temperaturze 6 5 -
125°C z przesyconego roztworu siarczanu glinowego 
zawierającego 5-55% wagowych kwasu siarkowego, 
przy czym wartości temperatury krystalizacji i war-
tości stężenia kwasu siarkowego utrzymuje się tak, 
aby na wykresie wykonanym we współrzędnych pro-
stokątnych w układzie: procentowa zawartość kwasu 
siarkowego - temperatura leżały wewnątrz czworo-
kąta określonego narożami (65°, 25%), (65°, 55%), (125°, 
5%), (125°, З0%); otrzymane kryształy oddziela się 
następnie w znany sposób przez odwirowanie. 

12o (P. 122846) 3.10.1967 
Pierwszeństwo: 4.10.1966; 5.10.1966; 12.10.1966; 13.10. 
1966; 14.10.1966; 2.11.1966; 2.11.1966; 4.11.1966; 1.12.1966; 
2.12.1966; 3.12.1966; 15.12.1966; 31.03.1967; 2.06.1967; 

7.061967; 20.07.1967; 22.07.1967; 26.07.1967. 

Sumitomo Chemical Company, Ltd, Osaka, Japonia 
(Toshitsugu Fukumeru, Novitaka Hamma, Hioroshi 
Nakatani, Hideaki Fukushima, Katsuguki Toki). 

Sposób wytwarzania podstawionych przy azocie ami-
dów kwasów tłuszczowych o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym R oznacza prosty lub rozgałęziony, nasycony lub 
nienasycony, syntetyczny lub naturalny rodnik alifa-
tyczny o 13-25 atomach węgla, mający grupy wodo-
rotlenowe lub nie zawierający tych grup, R' oznacza 
d- lub 1-α-niższą grupę alkilobenzylową, racemiczną 
d- lub 1-α-podstawioną niższą grupę alkilobenzylową, 
mającą w pieścieniu benzenowym podstawniki, 
zwłaszcza niższą grupę alkilową, atom chlorowca, niż-
szą grupę alkoksylową lub grupę nitrową, racemicz-
ną, d- lub 1-a-benzylobenzylową grupę lub grupę ada-
mantylową, zaś R" oznacza atom wodoru, lub R' oraz 
R" oznaczają grupę cykloheksylową, gdy RCO ozna-
cza grupę izostearoilową, a poza tym R' oznacza 
grupę alkilową, alkenylową, cykloalkilową, alkiloary-
lową, hydroksyarylową, alkoksyarylową, chlorowco-
arylową, chlorowooalkiloarylową, chlorowcoalkilo-
-chlorowcoarylową, alkoksychlorowcoarylową, aralki-
lową, alkiloaralkilową, hydroksyaralkilową, alkoksy-
aralkilową lub rac. - a-niższą grupę alkoloaralkilo-
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wą, zaś R" oznacza także atom wodoru lub jakąkol-
wiek z grup podanych w odniesieniu do R' albo 
pierścieniową grupę heterocykliczną o najwyżej 7 ato-
amch węgla, utworzoną przez grupę NR' R", za-
wierającą atom tlenu lub nie zawierającą tego atomu, 
znamienny tym, że kwas tłuszczowy o wzorze ogól-
nym RC00H, w którym R ma wyżej podane znacze-
nie, poddaje się reakcji z aminą o wzorze ogólnym 2, 
w którym R' oraz R" mają wyżej podane znaczenie, 
w obecności środka odwadniającego, lub halogenek 
kwasu tłuszczowego o wzorze ogólnym R С О X, w któ-
rym R ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom 
chlorowca, poddaje się reakcji z aminą o wzorze 
ogólnym 2, w którym R' oraz R" mają wyżej podane 
znaczenie, w obecności zasadowego środka kondensu-
jącego, albo niższy ester alkilowy lub gliceryd kwasu 
tłuszczowego o wzorze ogólnym RC00H, w którym 
R ma wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji 
z aminą o ogólnym wzorze 2, w którym R' oraz R" 
mają wyżej podane znaczenie, w obecności rozpusz-
czalnika i środka kondensującego lub bez użycia roz-
puszczalnika i środka kondensującego, albo mieszany 
bezwodnik kwasów tłuszczowych o ogólnym wzorze 3, 
w którym R ma wyżej podane znaczenie, a R" ozna-
cza grupę alkilową lub chlorowcoalkilową o 1-4 
atomach węgla w obecności zasadowego katalizatora 
kondensującego poddaje się reakcji z aminy o ogól-
nym wzorze 2, w którym R oraz R" mają wyżej po-
dane znaczenie. 

12o (P. 122891) 5.10.1967. 
Patent dodatkowy do patentu nr zgł. P. 121738 

Pierwszeństwo: 14.10.1966 - NRF. 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei-
ster Lucius u. Bruning, Frankfurt nad Menem, NRF 
(Sigurd Rosinger). 

Sposób wytwarzania metodą ciągłą nasyconych ali-
fatycznych i cykloalifatycznych kwasów sulfonowych 
o prostym łańcuchu o 10-30 atomach węgla przez 
poddanie reakcji odpowiednich węglowodorów z dwu-
tlenkiem siarki i tlenem według patentu głównego 
nr zgł. P. 121738 w obecności ozonu i następną eks-
trakcję mieszaniny reakcyjnej, znamienny tym, że do 
mieszaniny tych trzech substancji wyjściowych w re-
aktorze dodaje się ozon tylko tak długo, aż zostanie 
uruchomione tworzenie się kwasów sulfonowych, po 
czym wyłącza się dopływ ozonu i trzy substancje 
wyjściowe doprowadza się w sposób ciągły, podczas 
gdy mieszaninę reakcyjną przeprowadza się do na-
czynia ekstrakcyjnego, gdzie przez ekstrakcję meto-
dą ciągłą za pomocą stale odtwarzającej się mieszani-
ny, składającej się z 15-5O% kwasów sulfonowych, 
20-60% alifatycznych lub cykloalifatycznych węglo-
wodorów o prostym łańcuchu 3-10% kwasu siarko-
wego i 5,-40% wody, która jest uzupełniana w spo-
sób ciągły, następuje rozdzielenie na mieszaninę o wy-
żej wymienionym składzie i na warstwę górną nie-
przereagowanych i bezwodnych węglowodorów, które 
odprowadza się w górnej części naczynia ekstrakcyj-

nego i doprowadza ponownie do reaktora, podczas gdy 
mieszaninę o wyżej wymienionym składzie odprowa-
dza się w dolnej części naczynia ekstrakcyjnego i pod-
daje przeróbce w znany sposób. 

12o (P. 123043) 17.10.1967. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Stefan 
Lerczyński, Krystyna Nosecka, Hanna Szmal). 

Sposób unieszkodliwiania i utylizacji odpadów otrzy-
mywanych po rafinacji kwasem siarkowym produktów 
węglopochodnych przez zobojętnianie wapnem zna-
mienny tym, że kwaśną masę żywiczną zobojętnia się 
mlekiem wapiennym, najkorzystniej 10-20 procen-
towym, w ilości 2-20% nadmiaru do ilości stechio-
metrycznej liczonej na .zawarty w odpadach kwas 
siarkowy, a wywiązujące się w tym procesie ciepło 
wykorzystuje się do odparowywania lotnych węglo-
wodorów, które następnie odzyskuje przez skroplenie, 
zaś uzyskaną papkę gipsowo-żywiczną po uprzednim 
odwodnieniu lub i wyprażeniu w temperaturze do 
500°'C składuje się jako odpad na hałdę wysoką okrytą 
warstwą ziemi, bądź odwadnia i poddaje się ją pra-
żeniu w wysokich temperaturach (500-750, lub 900-
1000°C), i wykorzystuje jako gipsowe spoiwo. 

12o (P. 123336) 31.10.1967. 

Universal Oil Products Company Des Plaines, Illi-
nois, USA (Don Burton Carson, William Beveridge 
Borst, Jr). 

Sposób wytwarzania alkilowanych węglowodorów 
z mieszaniny zawierającej węglowodory olefinowe 
i izoparafinowe, w obecności ciekłego katalizatora 
o odpowiedniej gęstości, doprowadzanego do wydłu-
żonej strefy reakcji, przez poddanie reakcji miesza-
niny węglowodorów wprowadzanej jednocześnie kil-
koma wlotami rozmieszczonymi na różnych pozio-
mach wydłużonej strefy reakcji, w temperaturze 
reakcji w zakresie od - 17,8°C do 93°C i przy ciśnie-
niu odpowiednim dla utrzymania reagentów i katali-
zatora w fazie ciekłej, odprowadzanie ze strefy reak-
cji mieszaniny poreakcyjnej o odpowiedniej gęstości, 
zawierającej alkilowane węglowodory nieprzereago-
wane izoparafiny i katalizator, oddzielanie z miesza-
niny katalizatora i zawracanie do strefy reakcji co 
najmniej części katalizatora, znamienny tym, że prze-
pływającą z prądem w strefie reakcji mieszaninę po-
reakcyjną, tworzącą się z mieszaniny izoparafin i ole-
fin, doprowadzanej każdym strumieniem, poddaje się 
chłodzeniu przez bezpośrednią wymianę ciepła wew-
nątrz strefy reakcji za każdym wlotem strumienia 
mieszaniny węglowodorów, reguluje natężenie do-
pływu mieszaniny izoparafin i olefin do strefy reakcji 
tak, aby wydzielone ciepło reakcji z mieszaniny po-
reakcyjnej było odprowadzane przez bezpośrednią 
wymianę ciepła przed osiągnięciem jej następnego 
wlotu strumienia mieszaniny węglowodorów, miesza-
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ninę poreakcyjną o mniejszej gęstości oddziela się 
z przepływającego strumienia mieszaniny kataliza-
tora i węglowodorów przy ostatnim wlocie miesza-
niny węglowodorów, katalizator odprowadza się 
z mieszaniny poreakcyjnej z poziomu powyżej strefy 
reakcji i co najmniej część katalizatora zawraca się 
do strefy reakcji przepływem grawitacyjnym, bez sto-
sowania środków pośredniego chłodzenia. 

12o (P. 123925) 4.12.1967. 
Pierwszeństwo: 5.12.1966, 16.10.1967 - Stany Zjedno-

czone Ameryki. 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania aromatycznych związków sul-

famylowych o wzorze 1, w którym każda z grup 
R1, R2 i R4 stanowi resztę o charakterze alifatycznym, 
resztę aralifatyczną lub resztę alifatyczną podsta-
wioną heterocykliczną grupą o charakterze aroma-
tycznym, każda z grup R2 i R4 również może oznaczać 
atom wodoru a R1 i R2 łącznie stanowią dwuwar-
tościową resztę o charakterze alifatycznym, R3 ozna-
cza atom chloru lub bromu, a R5 oznacza resztę aro-
matyczną lub heterocykliczną grupę o charakterze 
aromatycznym, a także pochodne acylowe tych związ-
ków, znamienny tym, że w związku o wzorze 3, w któ-
rym X oznacza resztę dającą się przeprowadzić w gru-
pę o wzorze 4, lub w estrze tego związku, halogenku 
kwasowym, amidzie, hydrazydzie lub soli tego związ-
ku przeprowadza się resztę X w grupę o wzorze 4 
i jeśli potrzeba otrzymany amid lub hydrazyd prze-
prowadza się za pomocą hydrolizy w wolny kwas i, 
jeśli potrzeba w ramach definicji związków o wzorze 
1 otrzymany związek przeprowadza się w inny zwią-
zek i/albo na życzenie, otrzymany wolny związek 
przekształca się w sól albo otrzymaną sól w wolny 
związek lub w inną sól. 

12o (P. 123952) 6.12.1967. 

Universal Oil Products Company Des Piaines, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki, (R1chard Raymond De Graff). 

Sposób rozdzielania produktu hydrorafinacji zawie-
rającego termicznie niestabilne węglowodory, siarko-
wodór, chlorek i siarczek amonowy, w którym do 
produktu rafinacji dodaje się wodę w fazie ciekłej 
i powstałą mieszaninę rozdziela się na fazę ciekłą 
węglowodorową, fazę ciekłą wodną i fazę gazową, po 
czym węglowodorową fazę ciekłą destyluje się i odzys-
kuje produkty węglowodorowe o zmniejszonej zawar-
tości azotu i siarki, znamienny tym, że mieszaninę po-
wstałą przez dodanie wody w fazie ciekłej do pro-
duktu hydrorafinacji najpierw chłodzi się, a następ-
nie spręża i rozdziela pod zwiększonym ciśnieniem 

na wodną fazę ciekłą zawierającą nierozpuszczalne 
w węglowodorach sole amonowe i co najmniej część 
siarkowodoru, węglowodorową fazę ciekłą i fazę gazo-
wą zawierającą część siarkowodoru, po czym do wę-
glowodorowej fazy ciekłej wprowadza się parę wodną 
i destyluje z parą wodną mieszaninę zawierającą ga-
zy, parę wodną i lekkie węglowodory, otrzymaną mie-
szaninę skrapla się i rozdziela ponownie na węglowo-
dorową fazę ciekłą, wodną fazę ciekłą i fazę gazową 
zawierającą pozostały siarkowodór, fazę gazową usu-
wa się z procesu, wodną fazę ciekłą zawraca się co 
najmniej częściowo do pierwszego etapu rozdzielania 
jako źródło wody mieszanej z produktem hydrorafi-
nacji a węglowodorową fazę ciekłą zawierającą ter-
micznie niestabilne składniki destyluje się pod ciś-
nieniem i w temperaturze destylacji niższej od tempe-
ratury rozkładu termicznie niestabilnych składników 
i odzyskuje produkty węglowodorowe zawierające 
termicznie niestabilne składniki, jako frakcję produk-
tu destylacji. 

12o (P. 124586) 5.02.1968. 

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA" 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Warszawa, (Leon Kru-
piński). 

Sposób wytwarzania imidu kwasu alfa-metylo-alfa-
-etylobursztynowego ze surowego produktu cyklizacji 
dwuamonowej soli kwasu alfa-metylo-alfa-etylobur-
sztynowego z zastosowaniem węglanów i wodorotlen-
ków metali alkalicznych oraz amonu jako odkwasza-
jących czynników i próżniowej destylacji znamienny 
tym, że surowy destylat imidu kwasu alfa-metylo-al-
fa-etylobursztynowego zadaje się wodnymi roztwo-
rami nieorganicznych soli o odkwaszającym charakte-
rze, względnie wodnymi roztworami mieszanin soli 
obojętnej i odkwaszającej celem wytworzenia wodzia-
nu imidu kwasu alfa-metylo-alfa-etylobursztynowego 
oraz jego odkwaszenia, oddziela równą warstwę wo-
dzianu imidu od wodnego roztworu odpadowych soli, 
odmywa wodzian imidu wodnymi roztworami obojęt-
nych soli nieorganicznych i oddziela od tych roztwo-
rów, dalej usuwa się z wodzianu imidu zanieczyszcze-
nia o bezkwasowym charakterze bądź przez rozpusz-
czenie go w wodzie, rozdział i odrzucenie zanieczysz-
czeń wydzielonych z roztworu, bądź przez rozpuszcze-
nie go w wodnych roztworach alkaliów z wytworze-
niem odpowiednich roztworów soli imidu, rozdział, 
odrzucenie zanieczyszczeń wydzielonych z roztworu 
oraz uwolnienie wodzianu imidu z jego soli przez za-
kwaszenie roztworu i oddzielenie warstwy wodzianu 
imidu od wodnego roztworu nieorganicznych soli, 
wreszcie uzyskane na jednej z opisanych dróg, bądź 
oczyszczony, wodny roztwór imidu, bądź oczyszczony 
wodzian imidu destyluje się w próżni zbierając kolej-
ną wodę i główną frakcję czystego imidu kwasu alfa-
-metylo-alfa-etylobursztynowego. 

12o (P. 124616) 10.01.1968. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, (Mieczysław 
Bukała, Aleksy Pasternak, Janina Rulińska). 

Sposób otrzymywania alkoholi terpenowych, zwłasz-
cza terpineoli, prowadzony na drodze reakcji hydra-
tacji za pomocą czynnika hydratującego składającego 
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się z wody, kwasu siarkowego i acetonu, oraz następ-
nej neutralizacji mieszaniny reakcyjnej za pomocą 
węglanu sodu, znamienny tym, że do ogrzanego do 
temperatury wyższej od pokojowej czynnika hydra-
tującego wprowadza się substrat pinenowy o znanej 
zawartości alfa-pinenu względnie alfa- i beta-pine-
nów w takiej ilości, aby stosunek wagowy substratu 
pinenowego do czynnika hydratującego znajdował się 
w granicach od 1:3 do 1:3,5, a następnie w tempera-
turze wyższej od pokojowej prowadzi się proces hy-
dratacji pinenów aż do przereagowania około 50% 
początkowej ilości pinenów znajdujących się w sub-
stracie pinenowym, po czym reakcję przerywa się, 
mieszaninę reakcyjną natychmiast neutralizuje się za 
pomocą dobrze sproszkowanego bezwodnego kwaśnego 
węglanu sodu wziętego z 50%-owym nadmiarem w sto-
sunku do kwasu siarkowego zawartego w mieszaninie 
reakcyjnej, a zneutralizowaną mieszaninę rozdziela 
się za pomocą destylacji frakcyjnej. 

12o (P. 125149) 0.02.1968. 
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA" 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Warszawa, (Leon Kru-
piński). 

Sposób wytwarzania imidu kwasu alfa-metylo-alfa-
-etylobursztynowego przez kondensację metyloetyloke-
tonu z cyjanooctanem metylu, cyjanowanie otrzyma-
nego alfa cyjanobeta-metylo-beta-etyloakrylanu me-
tylu za pomocą cyjanku sodu do alfa, beta-dwucyja-
no-beta-metylo-beta-etylopropionianu sodu i hydrolizę 
kwasową z równoczesną dekarboksylacją, przy użyciu 
węgla aktywnego do czyszczenia wodzianu imidu kwa-
su alfa-metylo-alfa-etylobursztynowego znamienny 
tym, że poreakcyjną masę zawierającą kwas alfa-me-
tylo-alfa-etylobursztynowy razem z solami sodowymi 
i amonowymi oraz produktami ubocznych kierunków 
reakcji janowania z hydrolizy z równoczesną dekarbo-
ksylacją, po zadaniu wodą, traktuje się wodą amonia-
kalną przy temperaturze 10-35°C po oddestylowaniu 
głównej ilości wody otrzymaną dwuamonową sól kwa-
su alfa-metylo-alfa-etylobursztynowego wraz z nasy-
conym w warunkach reakcji wodnym roztworem nie-
organicznych soli sodowych i amonowych poddaje pro-
cesowi cyklizacji przez wygrzewanie w zakresie tem-
peratur 100-150°C, najkorzystniej 130-140°C, po za-
daniu masy poreakcyjnej wodą i węglem aktywnym, 
i odsączeniu od węgla, z przesączu oddziela oleistą 
warstwę, wodzianu imidu, z którego oddestylowuje 
w próżni główną frakcję surowego imidu kwasu alfa-
-metylo-alfa-etylobursztynowego, frakcję tę po odkwa-
szeniu i odmyciu w postaci wodzianu imidu zadaje 
się węglem aktywnym w temperaturze 30-80°C, odsą-
cza od węgla i przesącz wodzianu imidu suszy od wo-
dy względnie odwadnia przez destylację pod zmniej-
szonym ciśnieniem. 

12o (P. 125290) 16.02.1968. 
Pierwszeństwo: 17.02.1967 - Włochy. 

Snam Progetti S.p.A. L.R.S.R. - Brewetti, San Do-
nato Milanesz, Włochy, (Mario Parmegiani, Amacleko 
Clementi). 

Sposób ciągłego wytwarzania tlenku etylenu, zna-
mienny tym, że etylen utlenia się tlenem zawartym 
w powietrzu w podwyższonym ciśnieniu i w obecności 
odpowiedniego katalizatora oddziela się następnie 
całkowicie lub zasadniczo całkowicie tlenek etylenu 
z końcowych gazów wylotowych zawierających nie-
związany etylen, poddaje się przynajmniej w części 
gazy wylotowe spalaniu w komorze spalania (2) ze ste-
rowaną temperaturą i ciśnieniem gdzie ciśnienie tych 
gazów wylotowych jest zwiększone i rozprężanie ich 
w turbinie rozprężającej (7) połączonej ze sprężarką 
(8), w której wytwarza się sprężone powietrze do ka-
talitycznego utleniania etylenu. 

12o (P. 125481) 26.02.1968 

Universal Oil Products Company Des Piaines, USA, 
(Edwin Kermit Kones). 

Sposób wytwarzania węglowodorów alkiloaromatycz-
nych przez alkilowanie węglowodorów aromatycznych 
olefinami, znamienny tym, że dla uzyskania węglo-
wodorów alkiloaromatycznych odpowiednich do otrzy-
mania detergentów ulegających biologicznej degrada-
cji, frakcję węglowodorów parafinowych o 10-15 ato-
mach węgla i łańcuchu prostym poddaje się odwo-
dornieniu w temperaturze 400-600°C w obecności wo-
doru i katalizatora zawierającego metal z grupy VIII 
układu okresowego pierwiastków, korzystnie platynę 
lub pallad lub ich tlenki lub siarczki, osadzone na 
tlenku glinu jako nośniku, modyfikowanym tlenkiem 
metalu alkalicznego, korzystnie tlenkiem litu, następ-
nie mieszaninę otrzymaną po reakcji odwodornienia 
kieruje się do alkilowania węglowodorów aromatycz-
nych według znanych metod i w obecności znanych 
katalizatorów, następnie oddziela się produkt reakcji 
znanymi metodami i nieprzereagowane węglowodory 
parafinowe oraz nieprzereagowane węglowodory aro-
matyczne zawraca się odpowiednio do reakcji odwo-
dorniania i reakcji alkilowania. 

12o (P. 125522) 28.02.1968. 
Pierwszeństwo: 1.03.1967, 4.03.1967 - N R F . 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meis-
ter Lucius und Brüning, Frankfurt nad Menem, NRF, 
(Helmut Weber, Walter Aumüller, Rudi Weyer, Karl 
Muth, Ruth Heerdt). 

Sposób wytwarzania acyloaminoalkilobenzenosulfo-
nylomoczników o ogólnym wzorze 1, w którym R 
oznacza rodnik acyloaminoalkilowy i Z oznacza do-
wolny rodnik organiczny, znamienny tym, że związki 

o ogólnym wzorze 2, w którym R oznacza rodnik acy-
loaminoalkilowy i A oznacza grupę - О Н albo grupę 
- O - M e w której Me oznacza atom metalu alkalicz-
nego, w obecności środków kondensujących poddaje 
się reakcji z hydroksymocznikami o ogólnym wzo-
rze 3, w którym Z oznacza dowolny rodnik organicz-
ny, lub halogenki kwasów acyloaminoalkilobenzeno-
sulfinowych o ogólnym wzorze 4, w którym R oznacza 
grupę acyloaminoalkilową i Hal oznacza atom chlo-
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rowca, poddaje się reakcji z hydroksymocznikami 
o ogólnym wzorze 3, w którym Z ma wyżej podane 
znaczenie. 

12o (P. 125584) 2.03.1958. 
Pierwszeństwo: 15.03.1967, 31.01.1968 - A u s t r i a 

Laevosan-Gesellschaft Chem. pharm. Industrie Frank 
und Dr Frendl, Linz, Austria, (Ernst Nitsch). 

Sposób wytwarzania fruktozy i glikozy z sacharozy, 
znamienny tym, że najpierw przeprowadza się w ła-
godnych warunkach in were ję sacharozy i czysty, 
a zwłaszcza wolny od kwasów mineralnych roztwór 
cukru inwertowanego, ewentualnie po oddzieleniu 
krystalizującej glikozy, zatęża się w łagodnych wa-
runkach po czym koncentrat cukru inwertowanego, 
ewentualnie po oddzieleniu krystalizującej glikozy, 
miesza się z niskocząsteczkowym alkoholem, zwłasz-
cza z metanolem i z tego roztworu, ewentualnie po 
usunięciu resztek wody do zawartości co najwyżej 
około 1%, krystalizuje na przemian, po zaszczepieniu, 
obydwa cukry proste i każdorazowo wytrącone krysz-
tały rozdziela całkowicie. 

12o (P. 125996) 23.03.1968. 
Pierwszeństwo: 24.03.1967, 25.04.1967 - Francja. 

Institut Francais du Petrole des Carburants et 
Lubrifiants, Rueil - Malmaison, Francja, (Daniel 
Lumbroso, Quang Dang Vu, Robert Odello) 

Sposób uwodorniania benzenu w fazie ciekłej do 
cykloheksanu za pomocą gazu zawierającego wodór 
cząsteczkowy, w obecności stałego katalizatora uwo-
dorniania w zawiesinie, w temperaturze 125-275°C 
i ciśnieniu 5-100' atmosfer, metodą ciągłą lub okreso-
wą, ewentualnie zakańczając reakcję uwodorniania 
w drugim stadium procesu przez kontaktowanie cie-
czy poreakcyjnej w fazie gazowej ze stałym złożem 
katalizatora, znamienny tym, że w początkowym okre-
sie procesu utrzymuje się w strefie reakcji w ciągu 
co najmniej 10 godzin stosunkowo małą zawartość ka-
talizatora w ilości 0,1-l0% wagowych, korzystnie 
0,3-3% wagowych w stosunku do fazy ciekłej, po 
czym zawartość katalizatora podwyższa się w sposób 
ciągły lub okresowy, jednorazowo lub porcjami, co 
najmniej dwukrotnie, do 1-50% wagowych, korzyst-
nie 5-30% wagowych w stosunku do fazy ciekłej 
i ze strefy reakcji odprowadza się w sposób ciągły 
lub okresowy, jednorazowo lub porcjami, równoważ-
ną ilość katalizatora, utrzymując w fazie ciekłej stałą 
podwyższoną maksymalną zawartość katalizatora 
i ewentualnie zakończa reakcję uwodornienia w dru-
gim stadium procesu przez kontaktowanie cieczy po-
reakcyjnej w fazie gazowej, razem z wodorem, ze 
stałym złożem katalizatora. 

12o (P. 126050) 27.03.1968. 
Pierwszeństwo: 5.04.1967, 14.06.1967 - Japonia 

Agency of Industrial Science a. Technology, Tokio, 
Japonia, (Hideo Suzuki, Yoshiko Ozawa, Osamu Ta-
nabe). 

Sposób rozkładu rafinozy a-D-galaktorydazą, zna-
mienny tym, że zaszczepia się pleśń do środowiska 

kultury zawierającego substancję powodującą wy-
twarzanie a-D-galaktozydazy w komórkach pleśni 
i powstałą a-D-galaktozydazę dodaje się do soku bu-
raczanego lub do melasy z buraków. 

12o (P. 126252) 5.04.1968. 
Pierwszeństwo: 5.04.1967, 30.01.1968 - S t a n y Zjedno-

czone Ameryki. 

Monsanto Company, St. Louis, Missouri, USA, 
(Frank Edward Paulik, Arnold Hershman, James 
Frank Roth, John Harvey Craddock, Walter Robert 
Knox, Robert George Schultz) 

Sposób przetwarzania związków alkilowych o n ato-
mach węgla, gdzie n oznacza 1-20 atomów węgla 
i związków arylowych o n atomach węgla, gdzie n jest 
liczbą całkowitą od 6 do 20, zwłaszcza alkoholi, halo-
genków, estrów i eterów, w celu otrzymania kwasu 
organicznego o n + 1 atomach węgla, estru tego kwa-
su i alkoholu o n atomach węgla oraz ich mieszaniny, 
znamienny tym, że wspomniane związki poddaje się 
reakcji z tlenkiem węgla w obecności składnika za-
wierającego rod i substancji aktywującej w postaci 
bromu, jodu i ich związków, w temperaturze co naj-
mniej 50°C. 

Katalizator znamienny tym, że stanowi on połącze-
nie składnika zawierającego rod i substancji aktywnej 
wybranej z grupy bromu, jodu i ich związków. 

12o (P. 126253) 5.04.1968. 
Pierwszeństwo: 5.04.1967, 30.01.1968. - Stany Zjedno-

czone Ameryki. 
Monsanto Company, St. Louis, Missouri, USA, 

(Frank Edward Paulik, Jomes Frank Roth, Denis 
Forster, Arnold Hershman, John Harvey Craddock). 

Sposób przetwarzania, związków alkilowych o n ato-
mach węgla, gdzie n oznacza 1-20 atomów węgla 
i związków arylowych o n atomach węgla, gdzie n jest 
liczbą całkowitą od 6 do 20, zwłaszcza alkoholi, halo-
genków, estrów i eterów, w celu otrzymania kwasu 
organicznego o n + 1 atomach węgla, estru tego kwasu 
i alkoholu o n atomach węgla oraz ich mieszaniny, 
znamienny tym, że wspomniane związki poddaje się 
reakcji z tlenkiem węgla w obecności katalizatora 
zawierającego metal szlachetny w postaci składnika 
irydowego, platynowego, palladowego, osmowego lub 
rutenowego oraz w obecności substancji aktywującej 
w postaci bromu, jodu i ich związków, w temperatu-
rze co najmniej 50°C, przy czym jeżeli przetwarzaniu 
poddaje się związek będący estrem, eterem lub po-
chodną chlorowcową, wówczas reakcję prowadzi się 
w obecności wody. 

Katalizator do stosowania sposobu według zastrz. 
1-43, znamienny tym, że jako aktywny składnik za-
wiera składnik zawierający iryd, platynę, pallad, osm 
lub ruten oraz substancję aktywującą z grupy bromu, 
jodu i ich związków. 

12o (P. 126381) 11.04.1968. 

Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy Przedsiębiorstwo 
Państwowe, Bydgoszcz, (Balicki Roman, Chybowski 
Sylwester, Frątczak Eugeniusz, Gajzler Leszek, Grze-
lak Benedykt, Komasa Michał, Michalak Andrzej, 
Montewski Włodzimierz, Szczepkowski Leonard, Wi-
lusz Tadeusz, Zabrocki Eugeniusz). 

Sposób wytwarzania izocyjanianów aromatycznych 
przez reakcję aminy z fosgenen w inertnym rozpu-
szczalniku, prowadzony etapowo w temperaturach po-
niżej temperatury wrzenia powstającej w każdym 
etapie mieszaniny cieczy i gazu znamienny tym, że 
fosgen w pierwszym etapie reakcji doprowadza się 
w rozpuszczalniku zawierającym izocjanian a dokoń-
czenie reakcji prowadzi się w etapie drugim lub dal-
szym gazowym fosgenem w układzie przeciwprądu 
materiałowego. 
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12o (P- 126422) 12.04.1968. 
Pierwszeństwo: 6.09.1967 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals 
Meister Lucius u.Brüning, Frankfurt n/Menem, NFR, 
(Sigurd Rösinger) 

Sposób wytwarzania metodą ciągłą nasyconych, ali-
fatycznych i cykloalifatycznych kwasów sulfonowych 
o prostym łańcuchu o 10-30 atomach węgla przez re-
akcję odpowiednich węglowodorów z dwutlenkiem 
siarki i tlenem według patentu głównego nr zgł. 
P. 121738 w obecności nadtlenków i następną ekstrak-
cję mieszaniny reakcyjnej, znamienny tym, że do mie-
szaniny tych trzech substancji wyjściowych dodaje 
się nadtlenek tylko tak długo, aż zostanie urucho-
mione towrzenie się kwasów sulfonowych, po czym 
przerywa się dopływ nadtlenku i trzy substancje wyj-
ściowe doprowadza się w sposób ciągły, podczas gdy 
mieszaninę reakcyjną przeprowadza się do naczynia 
ekstrakcyjnego, gdzie przez ekstrakcję metodą ciągłą, 
za pomocą stale odtwarzającej się mieszaniny składa-
jącej się z 15-50% kwasów sulfonowych, 20-60% 
alifatycznych lub cykloalifatycznych węglowodorów 
o prostym łańcuchu, 3 -10% kwasu siarkowego i 5 -
40% wody, która jest uzupełniana w sposób ciągły, 
następuje rozdzielenie na mieszaninę o wyżej podanym 
składzie i na górną warstwę nieprzereagowanych i 
bezwodnych węglowodorów, które odprowadza się w 
górnej części naczynia ekstrakcyjnego i doprowadza 
ponownie do reaktora, podczas gdy mieszaninę o wy-
żej wymienionym składzie odprowadza się w dolnej 
części naczynia ekstrakcyjnego i poddaje dalszej prze-
róbce w znany sposób. 

12o (P. 126510) 18.04.1968. 
Pierwszeństwo: 6.02.1968 - Włochy. 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Mario 
Guadalupi, Umerto Zardi). 

Sposób wytwarzania mocznika z amoniaku i dwu-
tlenku węgla, w którym rozkład karbaminianu prze-
prowadza się w jednym etapie pod ciśnieniem 8 0 -

200 kG/cm2 i w temperaturze 160-250°C, z zastosowa-
niem jako czynnika rozdzielającego, amoniaku lub 
dwutlenku węgla, znamienny tym, że jako przepływo-
wy czynnik płuczący przez dyszę eżektora (7) prze-
puszcza się albo doprowadza do układu syntezy ciekły 
amoniak (8, 9), albo doprowadzony do układu syntezy 
dwutlenek węgla (8, 9), a wypływający ze skraplacza 
karbaminianu (6) ciekły karbaminian amonu doprowa-
dza się do reaktora syntezy (1) przez komorę ssawną 
i strefę mieszania eżektora (7). 

12o (P. 126554) 20.04.1968. 
Pierwszeństwo: 21.04.1967 - Czechosłowacja. 

Vyskumny ustav pre petrochemiu, Noväky, Czecho-
słowacja, (Edmund Juraj Mistrik, Frantisek Gregor, 
Pavol Klucovsky, Milan Adamek, Ladislav Koudelka, 
Jiri Mostecky) 

Sposób przetwarzania produktów ubocznych z pro-
cesów wytwarzania alkanów wielometylolowych, a 
zwłaszcza pentaerytrytu, znamienny tym, że produk-
ty te poddaje się ciągłemu albo nieciągłemu uwodor-
nieniu zachodzącemu z jednoczesną degradacją czą-
steczek stosując katalizatory, zawierające pierwiastki 
I, II, VI i VIII grupy periodycznego układu Mendele-
jewa, najlepiej miedź, nikiel i chrom, przy ciśnieniu 
wodoru 1-450. atm, najkorzystniej 100-300 atm, w 
temperaturze 25-460 °C, najkorzystniej 50-300°C i w 
czasie wynoszącym najwyżej 6 godzin, ewentualnie 
przy objętościowym wskaźniku szybkości zasilania wy-
noszącym 0,05-5 h-1 

12o (P. 126995) 17.05.1968. 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 
Śląska, (Lidia Jakubowicz, Barbara Gunia, Alfons 
Rataj, Hanna Hauke) 

Sposób wytwarzania estrów kwasu akrylowego przez 
estryfikację kwasu akrylowego w obecności kwasu 
siarkowego jako katalizatora znamienny tym, że kwas 
i alkohol o stosunku molowym wynoszącym 0,3-1,5:1 
wprowadza się do organicznej cieczy kontaktowej za-
wierającej kwas siarkowy w ilości od 0,1 do 15% wa-
gowych, przy czym w cieczy kontaktowej utrzymuje 
się temperaturę 1W-170°C, a wytworzony ester od-
prowadza się w postaci pary i/lub cieczy z środowiska 
reakcji. 

12o (P. 128491) 5.08.1968. 
Pierwszeństwo: 10.08.1967 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

Farbwerke Hoechst A.G. vormals Meister Lucius 
u.Brüning, Frankfurt nad Menem, NRF, (Walter Au-
muller, Helmut Weber, Karl Muth, Rudi Weyer). 

Sposób wytwarzania nowych benzenosulfonylomocz-
ników o ogólnym wzorze 1, w którym R' oznacza grupę 
4, 7-endometyleno-perhydroindan-5-ylową o wzorze 2, 
która ewentualnie w pozycji 6 może być podstawiona 
chlorem, X oznacza albo resztę fenylową, która w do-
wolnych położeniach zawiera podstawniki Z i Z', przy 
czym Z i Z' mogą być jednakowe lub różne i Z ozna-
cza atom wodoru lub chlorowca, niższą grupę alkilową 
lub alkoksylową, albo trójfluorometylową, Z' - atom 
wodoru, atom chlorowca niższą grupę alkilową lub 
grupę alkoksylową albo alkoksyalkoksylową, albo 
X oznacza resztę tiofenową, która może być ewentu-
alnie podstawiona jedną lub dwoma niższymi grupa-
mi alkilowymi, alkoksylowymi lub atomem chlorow-
ca, przy czym X oznacza korzystnie podaną wyżej 
podstawioną resztę fenylową, Y oznacza ugrupowa-
nie - C H 2 - C H 2 - , znamienny tym, że benzenosulfo-
nyloizocyjaniany, estry kwasów benzenosulfonylokar-
baminowych lub benzenosulfonylotiolokarbaminowych, 
halogenki kwasów benzenosulfonylokarbaminowych, 
benzenosulfonylomoczniki, benzenosulfonylosemikar-
bazydy lub benzenosulfonylosemikarbazony podsta-
wione grupą X - C O - N H - Y , w której X i Y mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z aminami 
podstawionymi grupą R' o wyżej podanym znaczeniu 
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lub ewentualnie z ich solami, albo benzenosulfonami-
dy o wzorze 61, w którym X i Y mają wyżej podane 
znaczenie, lub ich sole poddaje reakcji z izocyjania-
nami, estrami kwasów karbaminowych lub tiolokar-
baminowych, halogenkami kwasów karbaminowych 
lub mocznikami, podstawionymi grupą R' o wyżej 
podanym znaczeniu albo poddaje się hydrolizie od-
powiednio podstawione etery benzenosulfonyloizo-
moczników lub benzenosulfonyloizotiomoczników 
estry benzenosulfonyloizomoczników, kwasy benze-
nosulfonyloparabanowe lub amidyny kwasów ben-
zenosulfonylochlorowcomrówkowych, albo w odpowie-
dnio podstawionych benzenosulfonylotiomocznikach 
wymienia się atom siarki na atom tlenu, albo do od-
powiednio podstawionych karbodwuimidów przyłącza 
się wodę, albo utlenia się odpowiednie benzenosulfi-
nylomoczniki lub benzenosulfenylomoczniki, albo do 
benzenosulfonylomoczników o wzorze 62 wprowadza 
się przez acylowanie, ewentualnie stopniowe, grupę 
X-CO, w której X ma wyżej podane znaczenie, albo 
odpowiednio podstawione halogenki benzenosulfony-
lowe poddaje się reakcji z mocznikami podstawiony-
mi grupą R o wyżej podanym znaczeniu lub z ich so-
lami metali alkalicznych, albo w odpowiednio podsta-
wionych tioamidoalkilobenzenosulfonylomocznikach 
lub tioamidoalkilobenzenosulfonylotiomocznikach wy-
mienia się atom siarki lub atomy siarki na atom tlenu 
lub atomy tlenu, albo zmydla się związkami o wzo-
rze 63 lub ich pochodne z kwasem parabanowym lub 
związki o wzorze 64, przy czym we wzorach 63 i 64 
U oznacza chlorowiec, korzystnie chlor, grupę -OR2, 
-SR2 , w których R2 oznacza niższą grupę alkilową, 
a R', X, Y mają wyżej podane znaczenie, albo uwa-
darnia się odpowiednie benzenosulfonylomoczniki, za-
wierające w cząsteczce wiązania nienasycone, po czym 
produkty reakcji przeprowadza się ewentualnie w so-
le działaniem substancji alkalicznych. 

12o (P. 128967) 9.09.1968. 
Asta-Werke A.G. Chemische Fabrik, Brackwede, 

NRF, (Dietrich Vogelsang, Norbert Brocke, Hans-Die-
ter Lenke) 

Sposób wytwarzania pochodnych acylowych proscll-
larydyny A o podwyższonym działaniu doustnym o 
wzorze 1, w którym R1, R2 i R3 oznaczają wodór lub 

grupę acylową niskiego kwasu alkanokarboksylowego 
o 1-4 atomach węgla przy czym co najmniej jedną 
z grup R1 i, R2 i R3 oznacza grupę acylową, znamienny 
tym, że proscillarydynę A poddaje się reakcji wymia-
ny z reaktywną pochodną acylową niskiego kwasu 
alkanokarboksylowego o 1-4 atomach węgla, a po-
chodną lub pochodne acylowe proscillarydyny A 
o wzorze 1 izoluje się z mieszaniny reakcyjnej. 

12o (P. 129222) 25.09.1968. 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 

Śląska, (Lidia Burczyk, Janusz Bereś, Gerard Be-
kierz, Irena Szelejewska) 

Sposób przyłączania alkoholi do dwuallilidenopenta-
erytrytu znamienny tym, że dwuallilidenopentaerytryt 
miesza się z 2-15% wagowymi kationitu i stechio-
metryczną lub nadmiarową ilością alkoholu jedno-
lub wielowodorotlenowego w temperaturze wrzenia 
układu, a następnie oddziela się kationit od produktu 
przez dekantację lub filtrację. 

12o (P. 129334) 2.10.1968. 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 

Śląska, (Gerard Bekierz, Janusz Bereś, Lidia Bur-
czyk). 

Sposób wytwarzania dwu-3-hydroksypropylideno-
pentaerytrytu znamienny tym, że dwuallilidenopen-
taerytryt poddaje się reakcji addycji wody w tempe-
raturze poniżej 100°C wobec kwaśnego kationitu któ-
ry oddziela się na drodze filtracji a nadmiar wody 
oddestylowują się od produktu pod obniżonym ciś-
nieniem. 

12o (P. 129476) 11.10.1968. 
Pierwszeństwo: 13.10.1967, 22.06.1968, 7.08.1968, 23.12.1967 

16.07.1968 - NRF. 
Farbwerte Hoechst AG vormals Meister Lucius 

u.Brüning, Frankfurt n/Menem, NRF, (Hans Krekeler, 
Helmut Meidert, Wilhelm R1emensschneider Lothar 
Horning). 

Sposób wytwarzania czterochlorku węgla na drodze 
chlorolizy cyklicznych związków organicznych w pod-
wyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnie-
niem bez udziału katalizatora, znamienny tym, że 
benzen lub mieszaniny benzenu i chlorowanych związ-
ków aromatycznych, mieszaniny benzenu i chlorowa-
nych związków alifatycznych lub chlorowane związki 
aromatyczne, zmieszane z chlorem w stosunkach ste-
chiometrycznych lub przy nadmiarze chloru wyno-
szącym do 300% w fazie gazowej w sposób ciągły 
poddaje się reakcji, przy czym w pierwszym stadium 
składniki reagujące przepływają przez strefę reakcji 
wstępnej, w której utrzymuje się temperaturę od 6 
do 400°C, a następnie w drugim stadium poddaje się 
je reakcji w fazie gazowej w odpornym na korozję 
reaktorze w temperaturze od 400 do 800°C i pod ciś-
nieniem od 20 do 200 atm. otrzymując czterochlorek 
węgla. 
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120 (P. 129659) 22.10.1968. 

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Przemysłu Farma-
ceutycznego „Polfa", Warszawa, (Bogdan Jerzak). 

Sposób wyodrębniania soli wapniowych kwasów al-
dobionowycb z soli podwójnych o wzorze ogólnym 
Ca(Ci2H21O12)2•CaX2•nH2O, w którym X oznacza atom 
chlorowca, zaś n oznacza ilość cząsteczek wody kry-
stalizacyjnej znamienny tym, że z roztworów soli po-
dwójnych o wzorze ogólnym Ca(Ci2H2iOi2)2•CaX2•nH2O 
wytrąca się kilkakrotnie, nadmiarem metanolu lub 
etanolu, zanieczyszczone halogenkami wapnia osady 
soli wapniowych kwasów aldobionowych, z których 
zanieczyszczenia ługuje się kilkakrotnie metanolem 
lub etanolem. 

12o (P- 129716) 24.10.1968. 
Pierwszeństwo: 15.05.1968 - USA, 27.08.1968 - USA. 

Merck and Co., Inc. Rahway, New Jersey, USA, (Pe-
ter I. Pollak, Norman L. Wendler, Burton G. Christen-
sen). 

Sposób wytwarzania nowych estrów lub soli kwasu 
(±) albo (-) (cis-l,2-epoksypropylo)-fosfonowego o 
ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza niższy rodnik 
alkilowy lub alkenylowy albo kation pochodzący od 
aminy lub metalu z grupy Ia, IIa Ib lub IIb okreso-
wego układu pierwiastków, znamienny tym, że zwią-
zek o ogólnym wzorze 2, w którym R ma wyżej poda-
ne znaczenie, a X i X1 są jednakowe lub różne i ozna-
czają grupy hydroksylowe, atomy chlorowca, grupy 
azydowe, niższe grupy alkanoiloksylowe, ewentualnie 
podstawione grupą trójchlorowcometylową, niższe 
grupy alkanosulfonyloksylowe, arylosulfonyloksylowe, 
alkiloarylosulfonyloksylowe, aryloalkilosulfonyloksy-
lowe, aroiloksylowe lub aryloalkanoiloksylowe, niższe 
grupy trójalkiloamoniowe, N-cykloalkilodwualkiloa-
moniowe, dwualkilosulfoniowe, aryloksylowe, dwual-
koksyfosfinowe, N-(alkanosulfonylo)- alkiloaminowe 
lub N-(alkiloarylosulfonylo)-cykloalkiloaminowe, przy 
czym co najmniej jeden z symboli X i X1 oznacza 
grupę hydroksylową lub inną funkcjonalnie równo-
ważną grupę zawierającą tlen, poddaje się reakcji ze 
znanym środkiem powodującym zamknięcie pierście-
nia epoksydowego, po czym otrzymany związek o wzo-
rze 1, w którym R oznacza niższy rodnik alkilowy 
ewentualnie poddaje się hydrolizie w celu otrzyma-
nia wolnego kwasu, który ewentualnie przeprowadza 
się w znany sposób w sól o wzorze 1, w którym R 
oznacza wyżej podany kation. 

120 (P. 129717) 24.10.1968. 
Pierwszeństwo: 30.10.1967 - USA. 

Merck and Co., Inc. Rahway, New Jersey, USA, 
(Burton G. Christensen, Thomas R. Beattie, William 
J- Leanza). 

Sposób wytwarzania nowych, diastereoizomerycz-
oych soli antypodów kwasu (cis-l,2-epoksypropylo)-
fosfonowego o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza 
Podstawnik optycznie czynny, a R' oznacza atom wo-

doru lub kation metalu, korzystnie metalu ziem alka-
licznych, znamienny tym, że mieszaninę tych antypo-
dów lub ich soli poddaje się reakcji ze związkiem 
tworzącym sól optycznie czynną, po czym otrzymany 
diastereoizomer oddziela się i wyosabnia w znany spo-
sób. 

12o (P. 129720) 24.10.1968. 
Pierwszeństwo: 30.10.1967, 15.05.1068 - USA. 

Merck and Co., Inc. Rahway, New Jersey, USA, 
(Burton G. Christenson, William J. Leanza, Thomas 
R. Beattie). 

Sposób wytwarzania nowych związków (±) cis-1,2-
epoksypropylofosfonowych o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym R i R1 są jednakowe lub różne i oznaczają atom 
wodoru, kation tworzący sól lub grupę tworzącą ester, 
znamienny tym, że związek cis-propenylofosfonowy 
o ogólnym wzorze 2, w którym R i R1 mają wyżej 
podane znaczenie, traktuje się środkiem epoksydują-
cym, po czym otrzymany związek o wzorze 1, w któ-
rym R i/lub R1 oznaczają kationy tworzące sól ewen-
tualnie przeprowadza się w znany sposób w estry lub 
w inne sole, albo otrzymany związek o wzorze 1, w 
którym R i/lub R1 oznaczają atom wodoru, ewentual-
nie przeprowadza się w znany sposób w sól. 

12o (P. 130014) 12.11.1968. 
Pierwszeństwo: 13.11.19S7- USA. 

Sandoz A. G., Bazylea, Szwajcaria, (Eugene E. Ga-
lantay). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych estriolu 
o wzorze ogólnym 1, w którym R1, R2 i R3 oznaczają 
każdorazowo atomy wodoru albo grupę o wzorze ogól-
nym 11, w którym Alkil oznacza grupę alkilową za-
wierającą 1-5< atomów węgla, R4 oznacza nienasyconą 
acykliczną grupę węglowodorową zawierającą 1-6 
atomów węgla, która zawiera 1-2 wiązań podwójnych 
i/lub potrójnych, z tym, że jeżeli grupa ta zawiera 
jedno wiązanie potrójne, powinna składać się co naj-
mniej z trzech atomów węgla, a atom węgla przyłą-
czony do rdzenia sterydowego w położeniu 17 nie 
może mieć struktury czwartorzędowej to znaczy, że 
cztery wartościowości tego atomu węgla nie mogą 
być połączone z czterema innymi atomami węgla ani 
nie może zawierać wiązania potrójnego, a R5 oznacza 
grupę alkilową zawierającą 1-3 atomów węgla, zna-
mienny tym, że związki o wzorze ogólnym 2, w któ-
rym R« i R5 mają wyżej podane znaczenie, otrzymuje 
się poprzez reakcję związków o wzorze ogólnym 
R4-Q, w którym Q oznacza atom litu lub grupę 
o wzorze ogólnym -MgX lub R4Zn-, w którym X 
oznacza atom chloru, bromu lub jodu, R4 ma wyżej 
podane znaczenie, ze związkami o wzorze ogólnym 6, 
w którym R5 ma wyżej podane znaczenie a B1 i B2 
oznaczają każdorazowo grupy ochronne, przydatne do 
ochrony grup - О Н w czasie reakcji grupy karbony-
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lowej ze związkiem metaloorganicznym, a produkty 
reakcji poddaje się hydrolizie, a następnie odszczepie-
niu grup ochronnych albo związki o wzorze ogólnym 
3, w którym R4 i R5 mają wyżej podane znaczenie, 
a R1', R2' i R3' oznaczają każdorazowo atom wodoru 
lub grupę o wzorze ogólnym 11, w której Alkil ma 
wyżej podane znaczenie zaś co najmniej jeden z pod-
stawników R1', R2' i R3' oznacza grupę o wzorze ogól-
nym 11 poddając reakcji związki o wzorze ogólnym 2 
z kwasami lub reaktywnymi pochodnymi odpowied-
nich kwasów o wzorze ogólnym 12 w którym Alkil 
ma wyżej podane znaczenie albo otrzymuje się związ-
ki o wzorze ogólnym 4, w którym R1, R2, R3 i R5 mają 
wyżej podane znaczenie a R4'oznacza acykliczną gru-
pę węglowodorową zawierającą 1-6 atomów węgla, 
która może zawierać 1-2 wiązań podwójnych i po-
trójnych, nie może jednak zawierać dwóch wiązań 
potrójnych jednocześnie, z tym jednak, że gdy grupa 
węglowodorowa zawiera jedno wiązanie potrójne po-
winna składać się co najmniej z 3 atomów węgla, 
a atom węgla tej reszty węglowodorowej przyłączony 
do rdzenia sterydowego w położeniu 17 nie może mieć 
struktury czwartorzędowej przy czym cztery war-
tościowości tego atomu węgla nie mogą być połączone 
z czterema innymi atomami węgla ani nie może za-
wierać wiązania potrójnego, a reszta węglowodorowa 
powinna być co najmniej o jeden stopień bardziej 
nasycona niż kolejny podstawnik R4", poddając reak-
cji katalitycznego uwodornienia związków o wzorze 
ogólnym 5, w którym R1, R2, R3 i R5 mają wyżej po-
dane znaczenie a R4" oznacza nienasyconą acykliczną 
grupę węglowodorową zawierającą 1-6 atomów węgla, 
zawierającą albo dwa wiązania podwójne, albo jedno 
lub dwa wiązania potrójne albo jedno wiązanie pod-
wójne i jedno wiązanie potrójne, z tym jednak, że 
jeżeli grupa ta zawiera wiązanie potrójne, musi ona 
zawierać co najmniej 3 atomy węgla oraz że atom 
węgla przyłączony do rdzenia sterydowego w położe-
niu 17 nie może mieć struktury czwartorzędowej przy 
czym cztery wartościowości tego atomu węgla nie 
mogą być połączone z czterema innymi atomami 
węgla ani nie mogą zawierać wiązania potrójnego. 

12o (P. 130064) 15.11.1968. 
Pierwszeństwo: 17.11.1967 - Szwajcaria. 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych podstawionych chlo-

rem w położeniu 2 sterydów szeregu pregnanu o ogól-

nym wzorze 1, w którym R1 oznacza wolną, zestryfi-
kowaną lub zeterowaną grupę hydroksylową, R2 ozna-
cza grupę o wzorze 2, X oznacza atom wodoru lub 
fluoru albo też R2 razem z podstawnikiem oznaczo-
nym symbolem X oznacza pdwójne wiązanie umiej-
scowione w położeniu 9, 11, Y oznacza atom wodoru 
lub wolną albo zestryfikowaną grupę hydroksylową, 
znamienny tym, że chloruje się związek o ogólnym 
wzorze 3, w którym R1 oznacza wolną zestryfikowaną 
lub zeterowaną grupę hydroksylową, X oznacza atom 
wodoru lub fluoru, a R2 i Y mają wyżej podane zna-
czenie, w celu przyłączenia chloru do wiązania pod-
wójnego umiejscowionego w położeniu 1,2 i następ-
nie odszczepia się kwas chlorowcowodorowy z wy-
tworzonej 1,2-dwuchlorowcopochodnej uzyskując 
w tym miejscu podwójne wiązanie, albo wytwarza 
się podwójne wiązanie w pozycji 1,2- w związku 
o wzorze 4, w którym R1, Y i X mają wyżej podane 
znaczenie w znany sposób albo rozszczepia się grupę 
oksydową umiejscowioną w pozycji 93, Hβ, związku 
o wzorze 5, w którym R1 i Y mają wyżej podane zna-
czenie za pomocą fluorowodoru lub związku wydzie-
lającego fluorowodór, albo wprowadza się grupę hy-
droksylową w położenie 11β lub 11α związku o wzo-
rze 6, w którym R1 i Y mają wyżej podane znaczenie 
po czym z otrzymanych 11β- lub 11α-hydroksypo-
chodnych w znany sposób odszczepia się cząsteczkę 
wody i wytwarza podwójne wiązanie w pozycji 11β 
lub 11α i w otrzymanym związku o wzorze 1 estryfi-
kuje się wolne grupy hydroksylowe i/lub eteryfikuje 
się grupę 21-hydroksylową i/lub zestryfikowane lub 
zeteryfikowane grupy hydroksylowe przeprowadza 
się w wolne grupy hydroksylowe. 

12o (P. 130695) 20.12.1968. 
Pierwszeństwo: 22.12.1967, 25.11.1968 - Szwajcaria 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania 18-metylenosterydów, znamien-

ny tym, że N-tlenki 18-aminometylo-sterydów ogrze-
wa się do wyższej temperatury, albo 18-sulfoestry 
związków 18,2(Kdwuhydroksy-18a,20-cyklo-18-homo-
pregnanowych rozszczepia się działaniem mocnych za-
sad, albo 18-oksosterydy wprowadza się w reakcję 
metodą Wittiga z reaktywnymi metylenofosfinami, 
i jeśli to jest pożądane, to w otrzymanych związkach 
zabezpieczone grupy funkcyjne przeprowadza się 
w wolne grupy i/albo grupy funkcyjne przekształca 
się funkcyjnie, i/albo grupy wodorotlenowe odwo-
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dorowuje się tworząc z nich grupy okso, i/albo grupy 
okso redukuje się do grup wodorotlenowych i/albo 
w pierścieniach A i/albo В wytwarza się podwójne 
wiązania. 

12o (P. 131956) 25.02.1969. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, (Stani-
sław Ciborowski, Andrzej Krzysztoforski, Kazimierz 
Balcerzak, Alina Janitz). 

Sposób wydzielania cykloheksanolu i cykloheksa-
nonu z produktów reakcji utleniania cykloheksanu 
powietrzem w fazie ciekłej najpierw przez oddesty-
lowanie głównie cykloheksanu a następnie przez de-
stylację otrzymanej pozostałości podestylacyjnej z pa-
rą wodną znamienny tym, że z surowego produktu 
utleniania oddziela się na drodze rektyfikacji co 
najmniej 80% cykloheksanu, zaś pozostałość podesty-
lacyjną zawierającą co najmniej 15% wagowych cy-
kloheksanu w stosunku do łącznej ilości zawartego 
w niej cykloheksanonu i cykloheksanolu poddaje się 
azeotropowej destylacji z parą wodną pod ciśnieniem 
2-15 at., po czym otrzymany destylat neutralizuje 
się alkaliami a następnie ze zneutralizowanego pro-
duktu wydziela się cykloheksanol i cykloheksanon 
znanymi sposobami lub wydziela się z niego cyklo-
heksanol, cykloheksanon i cykloheksan poddając go 
destylacji z parą wodną pod ciśnieniem 2-15 at., po 
czym z otrzymanego destylatu wydziela się pozostałą 
część cykloheksanu na drodze destylacji otrzymując 
jako pozostałość mieszaninę cykloheksanolu i cyklo-
heksanonu. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1 znamienna tym, 
że neutralizacji poddaje się surowy produkt utlenia-
nia cykloheksanu, po czym oddziela się na drodze 
rektyfikacji co najmniej 80'% cykloheksanu a alka-
liczną pozostałość podestylacyjną zawierającą co naj-
mniej 15% cykloheksanu poddaje się azeotropowej 
destylacji z parą wodną pod ciśnieniem 2-15 at., po 
czym z otrzymanego destylatu stanowiącego miesza-
ninę cykloheksanolu, cykloheksanonu, cykloheksanu 
i wody, wydziela się cykloheksan na drodze rektyfi-
kacji otrzymując jako pozostałość mieszaninę cyklo-
heksanolu i cykloheksanonu. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1 znamienna tym, 
że neutralizacji poddaje się pozostałość podestylacyj-
ną otrzymaną po oddzieleniu na drodze rektyfikacji 
z surowego produktu w środowisku kwaśnym co naj-
mniej 80% cykloheksanu, zawierającą co najmniej 
15% cykloheksanu, po czym zalkalizowaną pozostałość 
podestylacyjną poddaje się azeotropowej destylacji 
z parą wodną pod ciśnieniem 2-15 at., po czym 
z otrzymanego destylatu stanowiącego mieszaninę 
cykloheksanolu, cykloheksanonu, cykloheksanu i wo-
dy, po uprzednim oddzieleniu wody wydziela się cy-
kloheksan na drodze destylacji otrzymując jako po-
zostałość mieszaninę cykloheksanol- cykloheksanon. 

12o (P. 132099) 4.03.1969. 
Pierwszeństwo: 5.03.1968, 24.02.1969 - Francja. 

Societe Nationale des Petroles d'Aquitaine, Cour-
bevoie, Francja, (Philippe Reulet, Alain Pfister, Ja-
ques Tellier Jean-Henry Blanc, Kristen Borre Jor-
gensen i Hans Bohlbro). 

Sposób utleniania olefin w obecności amoniaku za 
pomocą tlenu do nitryli przez przepuszczanie miesza-
niny gazowej, w temperaturze od 300° do 600°C, nad 
katalizatorem zawierającym tlenek molibdenu i tlen-
ku telluru, znamienny, tym, że proces prowadzi się 
nad katalizatorem, w którym część aktywną stanowi 
Połączenie 10 do 0,1 moli TeO3 i 0,1 do 1 mola Fe2O3 
na 1 mol M0O3, przy czym tlenki te były razem kal-
cynowane. 

12o (P. 132527) 24.03.1969. 
Pierwszeństwo: 25.03.1968 - NRD. 

Institut für Silikon-und Fluorokarbon-Chemie, Ra-
debeul, NRD, (Christian Dathe). 

Sposób rozdzielania mieszanin składających się 
z czterochlorku krzemu, trójmetylochlorosilanu i wę-
glowodorów wrzących w tym samym zakresie tem-
peratur z uzyskaniem trójmetylofluorosilanu, zna-
mienny tym, że mieszaninę poddaje się reakcji z trud-
norozpuszczalnymi fluorkami metali I - I I I grup głów-
nych układu okresowego pierwiastków w obecności 
alkoholi ewentualnie zmieszanych z wodą lub w obec-
ności innych rozpuszczalników organicznych, do któ-
rych dodano wodę. 

12o (P. 132623) 27.03.1969. 
Pierwszeństwo: 27.03.1968, 4.04.1968, 12.03.1969 - N R F 

Johann A. Wülfing Fabrik Pharmazeutischer Prä-
parate Düsseldorf, NRF, (Kurt Schmidt). 

Sposób wytwarzania glikozydów nasercowych typu 
strofantydyny o wzorze ogólnym 1, w którym R ozna-
cza grupę formylową (CHO) lub metylolową (CH2OH) 
i R1 i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają atom 
wodoru lub grupę alkilową nasyconą lub olefinowo 
nienasyconą, nierozgałęzioną lub rozgałęzioną, za-
wierającą 1-10 atomów węgla lub grupę fenyloal-
kilową, zawierającą w części alkilowej 1-4 atomów 
węgla, której część alifatyczna może być również 
olefinowo nienasycona lub rozgałęziona lub też grupę 
fenylową, która w danym przypadku może posiadać 
jako podstawniki jedną do trzech grup alkilowych lub 
alkoksylowych, zawierających 1-4 atomów węgla-
lub grupę metylenodwuoksylową lub R1 i R2 razem 
z atomem węgla, z którym są związane, tworzą grupę 
cykloalifatyczną zawierającą 5-12 atomów węgla 
w pierścieniu, który w danym przypadku może po-
siadać jako podstawniki jedną lub dwie grupy alki-
lowe lub cykloalkilowe, zawierające 1-6 atomów 
węgla, znamienny tym, że helwetykozyd o wzorze 2 
poddaje się reakcji z acetalem lub ketalem o wzorze 
ogólnym 3, w którym R1 i R2 posiadają powyżej po-
dane znaczenie i R3 oznacza grupę alkilową, zawie-
rającą 1-4 atomów węgla, w obecności odpowied-
niego środka kondensującego o kwaśnym odczynie 
i w danym przypadku wytworzony cykliczny acetal 
lub ketal o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza 
grupę formylową poddaje redukcji za pomocą odpo-
wiedniego środka redukującego do odpowiedniej po-
chodnej helwetykozolu (R = CH2OH). 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że helwetykozyd o wzorze 2 poddaje się reakcji z al-
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dehydem lub ketonem o wzorze ogólnym 4, w którym 
R1 i R2 posiadają powyżej podane znaczenie, w obec-
ności odpowiedniego środka kondensującego o kwaś-
nym odczynie i w danym przypadku wytworzony cy-
kliczny acetal lub ketal o wzorze ogólnym 1, w któ-
rym R oznacza grupę formylową, poddaje redukcji 
za pomocą odpowiedniego środka redukującego do 
odpowiedniej pochodnej helwetykozolu (R = CH2OH). 

12o (P. 134892) 17.07.1969. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, (Stani-
sław Ciborowski). 

Sposób wydzielania kwasu adypinowego ze zhydro-
lizowanej pozostałości podestylacyjnej uzyskiwanej 
w procesie utleniania cykloheksanu powietrzem zna-
mienny tym, że produkt wyjściowy ekstrahuje się wo-
dą, ekstrakt odwadnia się przez oddestylowanie wody, 
oddziela wydzielone po schłodzeniu kryształy, które 
przemywa się węglowodorem aromatycznym lub ich 
mieszaniną, najkorzystniej benzenem i po przemyciu 
kryształy rekrystalizuje się z wody lub kwasu azoto-
wego o stężeniu do 70%. 

12o (P. 134937) 19.07.1969. 

VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben, Rosslau, 
NRD, (Gerhard Konetzke, Heinz Aring, Christoph 
Bräuer, Hannes Schneider, Gerhard Kitzing, Kurt 
Busch). 

Sposób wytwarzania alkoholi tłuszczowych na dro-
dze ciągłego uwodorniania kwasów tłuszczowych i ich 
pochodnych o więcej niż 4 atomach węgla w fazie 
ciekłej, w temperaturze 240-340°C, pod ciśnieniem 
220-320 atm i w obecności zawiesiny katalizatora 
utwardzania, znamienny tym, że odpowiednio do ko-
lejności reakcji kwas tłuszczowy - ester-alkohol pro-
ces dzieli się na dwa stopnie, przy czym w pierw-
szym stopniu procesu przez wprowadzanie wodoru 
uzyskuje się dobre mieszanie doprowadzanego pro-
duktu z mieszaniną reakcyjną i prawie całkowite ze-
stryfikowanie kwasów tłuszczowych, a w drugim 
stopniu procesu produkt otrzymany w pierwszej fa-
zie prowadzi się wraz z wodorem do wylotu reaktora, 
z możliwie najmniejszym zawracaniem przez miesza-
nie, przy czym następuje prawie całkowite uwodor-
nienie estru. 

12o (P. 134947) 19.07.1969. 

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicz-
nej, Warszawa, Główny Instytut Górnictwa, Kato-
wice, (Abram Ostaszyński, Andrzej Czerkawski, Woj-
ciech Dmowski). 

Sposób otrzymywania wysokohalogenowanych pro-
duktów z surowców węglowych, zwłaszcza z węgla 
brunatnego, kamiennego, lub peptyzatu węglowego, 
znamienny tym, że na surowiec węglowy działa się 
trójfluorkiem bromu w środowisku ciekłego bromu 
lub w innym środowisku odpornym na działanie trój-
fluorku bromu takim jak ciekły bezwodny fluoro-
wodór albo freony, w temperaturze do 10O°C. 

12p (P. 122964) 11.10.1967. 
Pierwszeństwo: 14.10.1966 - NRF 

Karl Thomae, Gesellschaft mit beschrankter Haf-
tung Biberach an de Reiss, NRF (Josef Roch). 

Sposób wytwarzania nowych pterydyn o ogólnym 
wzorze 1, w którym Ar oznacza rodnik fenylowy 
ewentualnie podstawiony przez atomy chlorowca, 

grupy nitrowe lub hydroksylowe, niższe grupy alki-
lowe albo grupy alkoksy, R1 i R3, które mogą być 
jednakowe lub różne, oznaczają rodniki pirolidy-
nowe, piperydynowe lub piperazynowe ewentualnie 
podstawione przez grupę hydroksylową lub niższą 
grupę alkilową, a jeden z tych rodników oznacza 
także rodnik morfolinowy, ewentualnie podstawiony 
przez niższą grupę alkilową, a R2 oznacza rodnik 
niskodwualkiloaminowy, alkilo-cykloalkiloaminowy 
lub alkilo-aryloalkiloaminowy, podstawiony jedną 
lub kilkoma grupami hydroksylowymi, znamienny 
tym, że w temperaturach między temperaturą poko-
jową a 220°C prowadzi się reakcję związku o wzo-
rze 2, w którym Ar i R2 posiadają przytoczone zna-
czenia, a Z1 i Z3, które mogą być jednakowe lub różne, 
oznaczają atomy chlorowca albo podstawione grupy 
hydroksylowe lub merkapto, przy czym jeden z tych 
rodników może posiadać znaczenie podane już wyżej 
dla R1 względnie R3, ze związkami o wzorach R1H 
i R3H, przy czym R1 i R3, mogą być jednakowe lub 
różne i posiadają wyżej wspomniane znaczenia, albo 
prowadzi się reakcję związku o wzorze 3, w którym 
Ar, R1 i R3 posiadają przytoczone znaczenia, a Z2 
oznacza atom chlorowca albo podstawioną grupę hy-
droksylową lub merkapto, ze związkiem o wzorze 
R2H, przy czym R2 posiada wyżej wspomniane zna-
czenia. 

12p (P. 122965) 11.10.1967. 
Pierwszeństwo: 14.10.1966 NRF 

Karl Thomae, Gesellschaft mit beschrunkter Haf-
tung, Biberach an der R1ss, NRF (Josef Roch). 

Sposób wytwarzania nowych pterydyn o ogólnym 
wzorze 1, w którym Ar oznacza resztę fenylową 
ewentualnie podstawioną przez atomy chlorowca, gru-
pę nitrową lub hydroksylową, niskocząsteczkową gru-
pą alkilową lub alkoksylową, a R1 oznacza nisko-
cząsteczkowe reszty dwualkiloaminową alkilocyklo-
alkiloaminową lub alkilo-aralkiloaminową, podsta-
wione przez jedną lub więcej grup hydroksylowych, 
R2 i R3, które mogą być jednakowe lub różne, ozna-
czają reszty morfolinową, pirolidynową-piperydyno-
wą lub piperazynową, które mogą być podstawione 
przez grupę hydroksylową lub niskocząsteczkowe gru-
py alkilowe, znamienny tym, że w temperaturze mię-
dzy pokojową a 220°C, związek o wzorze 2, w którym 
Ar i R1 mają wymienione znaczenia, a Z2 i Z3, które 
mogą być jednakowe lub różne, oznaczają atomy chlo-
rowca lub podstawione grupy hydroksylowe lub mer-
kaptanowe, przy czym jedna z tych reszt może posia-
dać wyżej podane znaczenie dla R2, względnie R3, 
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poddaje się reakcji ze związkami o wzorach R2H i/albo 
R3H przy czym R2 i R3 mogą być jednakowe lub 
różne i posiadają wyżej podane znaczenia, albo zwią-
zek o wzorze 3, w którym Ar, R2 i R3 mają podane 
uprzednio znaczenia, a Z1 oznacza atom chlorowca 
lub podstawioną grupę hydroksylową lub merkapta-
nową, poddaje się reakcji ze związkami o wzorze 
R1H, przy czym R1 ma wyżej wymienione znaczenia. 

malonowy, hydroksyalkil, grupa alkilokarbonamido-
wa, alkanokarboksylanoalkilowa, dwuazoketon, chlo-
rowcoalkil, formyl, grupa karboksylowa, karboksyal-
kil, alkil podstawiony metalem alkalicznym lub reszta 
kwasu akrylowego i jeśli to konieczne gdy R4 nie 
jest taki sam jak R* przekształcając jedną grupę R3 

w inną grupę R* znanymi ogólnie metodami takimi, 
jak hydroksamowanie, estryfikacja, amidowanie, hy-
droliza, alkoholiza, rozszerzenie łańcucha, utlenianie, 
odszczepienie dwutlenku węgla lub redukcja i jeśli 
to pożądane przekształca związek o wzorze 1 w far-
maceutycznie dopuszczalną sól addycyjną z kwasem. 

12p (P. 123555) 13.11.1967. 
Pierwszeństwo: 18.11.1966, 15.12.1966, 31.05.1967, 

7.06.1967, 14.06.1967 - W i e l k a Brytania 
John Wyeth and Brother Limited, Taplow, Wielka 

Brytania (Kevan Brown, John Frederic Cavalla). 
Sposób wytwarzania nowych heterocyklicznych 

związków aromatycznych o ogólnym wzorze 1 i do
puszczalnych pod względem farmaceutycznym soli 
addycyjnych tych związków z kwasami, w którym 
X oznacza tlen lub siarkę, R1 i R8 są takie same lub 
różne i oznaczają niepodstawiony rodnik fenylowy, 
rodnik fenylowy podstawiony jednym lub kilkoma 
chlorowcami, niższym alkilem, niższą grupę alkoksy-
lową, podstawione amino lub niższe chlorowcoalki-
lowe rodniki lub niepodstawiony naftyl, tienyl albo 
rodnik pirydylowy, a R3 oznacza rodnik prostołań-
cuchowego lub rozgałęzionego kwasu alifatycznego za
wierającego 2 - 6 atomów węgla w łańcuchu lub ich 
pochodnych takich jak sól, ester, amid lub pochodna 
kwasu hydroksamowego przy czym jeden z rodników 
R1, R2 i R3 znajduje się w pozycjach 2, 4 i 5 a termin 
„niższy" oznacza rodniki zawierające 1-6 atomów 
węgla, znamienny tym, że prowadzi się reakcję chlo-
rowcoketonu o ogólnym wzorze 29 w którym Hal 
oznacza atom chlorowca, z tioamidem o ogólnym wzo
rze 30 lub amidem o ogólnym wzorze 31 lub jego solą, 
w warunkach obojętnych alkalicznych lub kwaśnych 
w obecności lub nieobecności rozpuszczalnika; lub 
cyklizuje się ketoamid o ogólnym wzorze 32 lub jego 
izomerów iminowych o wzorze 33 lub 34 przez trakto
wanie środkiem cyklizującym oddającym tlen lub siar
kę takim jak kwas siarkowy, pięciochlorek fosforu, 
siarkowodór, fosforu pięciosiarczek, chlorek fosforylu 
lub pięciotlenek fosforu w warunkach kwasowych 
w obecności lub bez rozpuszczalnika, lub prowadzi się 
reakcję ketoestru o ogólnym wzorze 35 z amoniakiem, 
mocznikiem lub solą amonową w środowisku obojęt
nym, kwaśnym lub zasadowym w obecności lub nie
obecności rozpuszczalnika lub prowadzi się reakcję 
monooksymu dwuketonu o ogólnym wzorze 36 z al
dehydem o wzorze Rc-CHO w środowisku kwaśnym 
otrzymując nitron o ogólnym wzorze 37, który na
stępnie redukuje się, np. przez działanie trójchlorkiem 
fosforu w obecności lub nieobecności rozpuszczalnika; 
lub prowadzi się reakcję hydroksyketonu o ogólnym 
wzorze 38 z nitrylem o ogólnym wzorze RC-CN 
w obecności kwasu mineralnego takiego, jak kwas 
siarkowy; lub prowadzi się reakcję a-aminoketonu 
o ogólnym wzorze 39 lub jego soli, z iminoeterem 
o ogólnym wzorze 40' w środowisku kwaśnym, przy 
czym podstawniki Ra Rb i Rc wybrane są spośród 
R1 R2 i R4 gdzie R1 i R2 mają wyżej podane znacze-
n i e a R4 ma takie samo znaczenie jak R8 lub jest 
Prekursorem rodnika, który jest łatwo przekształcany 
^nymi metodami w R8 takim, jak cyjanoalkil, ester 
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12p (P. 123757) 27.11.1967. 
Pierwszeństwo: 29.11.1966, 19.10.1967 -Szwajcaria 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania związków benzheterocyklicz-

nych o układzie pierścieniowym o wzorze 1, w któ-
rym X oznacza atom tlenu lub siarki, przy czym 
związki posiadają w pozycji 3 wolną grupę karbo-
ksylową lub funkcyjnie zmienioną grupę karboksy-
lową albo grupę acylową a w pozycji 4 grupę keto-
nową, iminową lub tionylową, oraz ich tlenki, jak 
też sole tych związków, znamienny tym, że zamyka 
się pierścień w związku benzheterocyklicznym o ukła-
dzie pierścieniowym o wzorze 7, w którym pozycja 2 
jest podstawiona grupą etenyloaminową, której atom 
węgla β zawiera reaktywną, funkcyjnie zmienioną 
grupę karboksylową i wolną lub funkcyjnie zmie-
nioną grupę karboksylową albo grupę acylową, bądź 
też w tautomerze takiego związku, albo zamyka się 
pierścień w związku o układzie pierścieniowym o wzo-
rze 8, w którym co najmniej jedna pozycja orto 
pierścienia karbocyklicznego jest niepodstawiona, 
i który w pozycji 5 pierścienia heterocyklicznego po-
siada wolną lub funkcyjnie zmienioną grupę karbo-
ksylową lub grupę acylową a w pozycji 6 grupę ke-
tonową, tionową lub iminową, a na żądanie do otrzy-
manego związku wprowadza się podstawniki, i/albo 
w otrzymanym związku odszczepia się albo prze-
kształca uprzednie podstawniki i/albo na żądanie 
otrzymany związek przeprowadza się w jego tlenek 
i/albo, na żądanie otrzymane wolne związki przepro-
wadza się w ich sole lub otrzymaną sól przeprowadza 
się w wolny związek lub inne sole. 

12p (P. 124988) 30.01.1968. 
Pierwszeństwo: 3.02.1967, 9.01.1968 - U S A 

Merck anc Co. Rahway, New Jersey, USA, (Dale 
R. Hoff, Michael H. Fischer). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzimi-
dazolu o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom 
tlenu lub siarki, R1 oznacza pięcioczłonowy pierścień 
monocykliczny, heteroaromatyczny, zawierający 1-3 
heteroatomów, takich jak tlen, siarka lub azot, R2 

oznacza atom wodoru grupę wodorotlenową, niższą 
grupę alkoksylową lub alkilową, grupę aralkilową, 
acylową, karboksy alkoksylową, karbamylową lub 
alkoksykarbonylową, R3 oznacza atom wodoru lub 
niższy rodnik alkilowy, a R4 oznacza atom wodoru, 
niższą grupę alkilową, alkoksylową lub alkilotiolową, 
grupę cykloalkilową, arylową, aryloksylową, arylo-
tiolową, aralkilową, heteroarylową, heteroaryloksy-
lową, heteroarylotiolową, niższą grupę monoalkilo-
aminową, niższą grupę dwualkiloaminową lub grupę 
cykloalkiloaminową, jak również nietoksycznych soli 
addycyjnych z kwasami, oraz kompleksów tych po-
chodnych z metalami, w przypadku gdy R2 oznacza 
atom wodoru, znamienny tym, że związek o ogólnym 
wzorze 2, w którym R1, R2, R3 mają wyżej podane zna-
czenie, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, 
w którym Y oznacza atom chlorowca, a R4 i X mają 
wyżej podane znaczenie. 

12p (P. 125539) 29.02.1968. 
Pierwszeństwo: 1.03.1967, 24.01.1968 - Szwajcaria 

Ciba Soctété Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych związków azacykloali-

fatycznych o wzorze Pyr-C(=X)-Alk-CH(R)-N-Z, 
w którym - N = Z oznacza resztę N-azacykloalifatycz-
ną, zawierającą 5-8 członów pierścienia i co najwy-
żej jedno podwójne wiązanie w pierścieniu, Pyr ozna-
cza resztę 4-pirazolilową, X oznacza atom tlenu albo 
atom wodoru razem z wolną albo podstawioną grupą 
wodorotlenową, Alk oznacza niższą resztę 1,1-alkili-
denową, zaś R - atom wodoru albo niższą grupę al-
kilową, a także soli tych związków, znamienny tym, 
że związek o wzorze Pyr -C(=O)-1k-H wprowadza 
się w reakcję z niższym alkanalem oraz związkiem 
azacykloalifatycznym o wzorze H - N = Z albo ze 
związkiem aminowym, zawierającym przy atomie 
azotu co najmniej jeden atom wodoru i pozwalają-
cym na zbudowanie reszty azacykloalifatycznej o wzo-
rze - N = Z , i w otrzymanym związku, zawierającym 
grupę umożliwiającą zbudowanie reszty N-azacyklo-
alifatycznej buduje się taką resztę N-azacyklolifatycz-
ną o wzorze - N = Z , albo związek o wzorze 
Pyr-C(=X)-Alk-CH(R)Y lub Pyr-C(=X)-Alk ' = 
CH-R, gdzie Y oznacza resztę odszczepialną, zaś 
Alk' niższą grupę 1,1,1-alkilidynową, poddaje się re-
akcji z wymienionym związkiem azacykloalifatycznym 
lub związkiem aminowym i w powstałym związku, 
zawierającym grupę, pozwalającą na zbudowanie 
reszty N-azacykloalifatycznej o wzorze - N = Z , buduje 
się taką resztę N-azacykloalifatyczną - N = Z , albo 
też w związku o wzorze Pyr-C(=X)-Alk-CH(R)-
N=Z, w którym co najmniej jedna z grup metyleno-
wych sąsiadujących z pierścieniowym atomem azotu 
grupy N-azacykoalifatycznej o wzorze - N = Z zawie-
ra grupę okso albo grupę tionową, grupę taką w dro-
dze redukcji zastępuje się dwoma atomami wodoru, 
albo też związek o wzorze (acylo-formylometylo)-С 
(=X)-Alk-CH(R)-N=Z, w którym „acylo" oznacza 
resztę acylową organicznego kwasu karboksylowego 
albo jej enol lub pochodną enolową, wprowadza się 
w reakcję ze związkiem o wzorze R1-NH-NH2 , albo 
też w związku o wzorze Pyr-C(=X)-Alk '=C(R)-
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- N = Z ) redukuje się podwójne wiązanie pomiędzy 
Alk' i C(R) i w dowolnym stadium procesu, jeśli to 
jest pożądane albo potrzebne, redukuje się w otrzy-
manym związku grupę okso do grupy wodorotlenowej, 
i/albo wprowadza się podstawnik do grupy wodoro-
tlenowej albo utlenia się ją do grupy okso i/albo 
w dowolnym stadium procesu, jeśli to jest pożądane, 
w otrzymanym związku resztę N-azacykloalifatyczną 
- N - Z , przekształca się w inną resztę N-azacykloali-
fatyczną - N = Z , i/albo, jeśli to jest pożądane, w otrzy-
manym związku już istniejący podstawnik przepro-
wadza się w inny podstawnik i/albo odszczepia go, 
i/albo, jeśli to jest pożądane, do powstałego związku 
wprowadza się podstawnik, i/albo, jeśli to jest pożą-
dane, otrzymany wolny związek przeprowadza się w 
sól lub otrzymaną sól przeprowadza się w wolny zwią-
zek albo w inną sól, i/albo, jeśli to jest pożądane, 
otrzymane izomery rozdziela się na poszczególne izo-
mery. 

12p (P. 126307) 8.04.1968. 
Pierwszeństwo: 14.06.1967 - Wielka Brytania. 

John Wyeth and Brother Limited, Taplow, Wielka 
Brytania, (Kevan Brown) 

Sposób wytwarzania nowych oksazoli o działaniu 
farmakologicznym o ogólnym wzorze 1, w którym w 
pozycji 2 - jest jeden z podstawników R1 lub R2, 
przy czym R1 oznacza rodnik fenylowy lub chlorowco-
fenylowy a R2 oznacza rodnik karboksymetylowy, 
karboksyetylowy lub karboksywinylowy lub soli, 
estru lub amidu tego związku, z tym zastrzeżeniem, 
że jeśli R2 oznacza grupę karboksyetylową w pozycji 
4, wówczas R1 oznacza podstawioną grupę fenylową 
w pozycji 2, znamienny tym, że prowadzi się reakcję 
estru acylowego o ogólnym wzorze 2 z czynnikiem 
wytwarzającym wiązanie cykliczne z atomem azotu, 
takim jak mocznik, amoniak lub sól amoniowa albo 
reakcję a-aminoketonu lub jego soli addycyjnej 
z kwasem o ogólnym wzorze 5 oraz halogenku kwaso-
wego o ogólnym wzorze 6 lub reakcję α-chlorowcoke-
tonu o ogólnym wzorze 4 i amidu o ogólnym wzorze 8, 
w którym R1 ma wyżej podane znaczenie a R4 a we 
wzorze 4 ma znaczenie podane dla R2 lub oznacza 
grupę chlorometylową, karboksylową, estrową, ami-
dową, nitrylową, hydroksymetylową lub grupę chlor-
ku kwasowego dającą się przeprowadzić w te grupy 
oraz jeśli to konieczne, grupę R4 w utworzonym oksa-
zolu przeprowadza się w grupę R2 i, jeśli to pożądane, 
wytwarza się kwaśną sól addycyjną. 

12p (P. 126424) 12.04.1967. 
Pierwszeństwo: 24.04.1967, 23.11.1967 -Szwajcaria. 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Paul Stadler, Al-
bert Hofmann, Franz Troxler) 

Sposób wytwarzania związków heterocyklicznych 
o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza atom wo-
doru lub grupę metylową, R2 oznacza grupę alkilową 
zawierającą 1-4 atomy węgla, R3 oznacza grupę alki-
lową o 1 - 4 a t o m a c h w ę g l a l u b g r u p ę b e n z y l o w ą l u b R 2 

1 R 3 tworzą razem z atomem węgla w pozycji 5' na-
sycony pierścień karbocykliczny 4-7-członowy, R4 
oznacza grupę alkilową zawierającą 1-3 atomy wę-
gla, a x у oznacza ugrupowanie - C H 2 - C H lub-CH=C 
oraz ich soli addycyjnych z nieorganicznymi lub or-
ganicznymi kwasami, znamienny tym, że sól związku 
o wzorze ogólnym 6, w którym R2, R3 i R4 mają po-
dane znaczenie, poddaje się reakcji z reaktywną, 
funkcjonalną pochodną kwasu o wzorze ogólnym 7, 
w którym R1 i x у mają wyżej podane znaczenie, w 
obojętnym w warunkach reakcji rozpuszczalniku lub 
mieszaninie rozpuszczalników i w obecności zasado-
wego środka kondensującego lub w przypadku otrzy-
mywania związków o wzorze ogólnym 1, w którym 
x у oznacza ugrupowanie - C H 2 - C H , a pozostałe 
symbole mają wyżej podane znaczenie, przedstawio-
nych wzorem 2, w którym wszystkie symbole mają 
wyżej podane znaczenie, związek o wzorze ogólnym 3, 
w którym R1, R2, R3 i R4 mają podane wyżej znaczenie, 
poddaje się uwodornianiu, albo w przypadku otrzy-
mywania związków o wzorze ogólnym 1, w którym 
R1 oznacza rodnik metylowy, a pozostałe symbole 
mają wyżej podane znaczenie, przedstawionych wzo-
rem 4, w którym wszystkie symbole mają wyżej poda-
ne znaczenie, związek o wzorze ogólnym 5, w którym 
x y, R2, R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie, poddaje 
się metylowaniu, w obecności mocnej zasady i w obo-
jętnym w warunkach reakcji rozpuszczalniku lub mie-
szaninie rozpuszczalników, a otrzymane w ten sposób 
związki o wzorze ogólnym 1 przeprowadza się ewen-
tualnie w ich sole addycyjne z nieorganicznymi lub 
organicznymi kwasami. 
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12p (P. 128394) 1.08.1968. 
Pierwszeństwo: 2.08.1967 - Szwajcaria. 

Sandoz A.G., Bazylea, Szwajcaria, (Paul Stadler, 
Hartmut Hauth, Gernot Wersin, Stephan Guttmann, 
Albert Hofmann, Peter Stütz, Hans Williams) 

Sposób wytwarzania związków heterocyklicznych 
o wzorze ogólnym 1, w którym xy oznacza grupę 

oznacza atom wodoru lub 
grupę metylową, a R2 oznacza grupę izopropylową 
lub izobutylową oraz ich soli addycyjnych z nieorga-
nicznymi lub organicznymi kwasami znamienny tym, 
że otrzymuje się je w reakcji kondensacji soli związ-
ków o wzorze ogólnym 6, w którym R2 ma podane 
wyżej znaczenie, z reaktywnymi, zacierającymi gru-
py funkcyjne pochodnymi kwasów o wzorze ogólnym 
7, w którym R1 i xy mają podane wyżej znaczenie, 
przebiegającej w środowisku obojętnego w warun-
kach procesu rozpuszczalnika i w obecności zasadowe-
go środka ułatwiającego proces kondensacji, z tym 
że związki o wzorze ogólnym 2, w którym R1 i R2 

mają wyżej podane znaczenie, otrzymuje się przez 
uwodornienie związków o wzorze ogólnym 3, w któ-
rym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, a związki 
o wzorze ogólnym 4, w którym xy i R2 mają wyżej 
podane znaczenie, otrzymuje się w reakcji metylowa-
nia związków o wzorze ogólnym 5, w którym xy i R2 
mają wyżej podane znaczenie, przebiegającej w obec-
ności mocnej zasady i w środowisku obojętnego w wa-
runkach procesu rozpuszczalnika, przy czym wytwo-
rzone związki o wzorze ogólnym 1 przeprowadza się 
ewentualnie w ich sole addycyjne z nieorganicznymi 
albo organicznymi kwasami. 

12p (P. 129575) 16.10.1068. 
Pierwszeństwo: 16.10.1967 - N R D . 

VEB Arzneimittelwerk Drezden, Radebeul, NRD. 
Sposób wytwarzania 9,9-dwutlenku 10-(2'-dwume-

tyloamino-2'-metyloetylo-l')-fenotiazyny, znamienny 
tym, że 10'-(2'-dwumetyloamino-2'-metyloetylo-l')-fe-
notiazynę ewentualnie w obecności izomeru zasady 
10-(2'-dwumetyloamino-l'-meityloetylo-1')-fenotiazyny 
utlenia się perhydrolem w roztworze zakwaszonym 
kwasem octowym z dodatkiem stechiometrycznej iloś-
ci kwasu siarkowego w temperaturze 0-45°C. 

12p (P. 129759) 26.10.1968. 
Pierwszeństwo: 26.10.1967 - W i e l k a Brytania. 

John Wyeth and Brother Limited, Taplow, Maiden-
head, Wielka Brytania (Kevan Brown, John Frederick 
Cavalla) 
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Sposób wytwarzania nowych związków heterocyk-
licznych o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza tlen 
lub siarkę, R1 oznacza rodnik cykloalkilowy zawiera-
jący 5-7 atomów węgla, R2 oznacza rodnik kwasu 
alifatycznego zawierający 2-6 atomów węgla lub je-
go sól, ester, lub pochodną amidu a R3 oznacza atom 
wodoru lub rodnik arylowy, znamienny tym, że albo 
poddaje się cyklizacji chlorowcoketon o ogólnym wzo-
rze 2 przez traktowanie cykloalkilotiokarboksyami-
dem o wzorze 3 w celu otrzymania 2-cykloalkilotiazo-
lu podstawionego w 5- i 4- pozycji przez rodniki R1 

i R4, przy czym R1 ma znaczenie wyżej podane a R4 

ma takie samo znaczenie jak R2 lub jest rodnikiem, 
który zamienia się na rodnik R2 i, jeżeli R4 nie ma 
tego samego znaczenia co R2, przekształca się go w R2 

w znany sposób; albo poddaje się cyklizacji związek 
0 wzorze 8 przez traktowanie kwasem octowym w celu 
otrzymania oksazolu o wzorze 9, i wtedy zamienia się 
w znany sposób rodnik 4-etoksykarbonylowy na rod-
nik R2, albo poddaje się reakcji chlorowcowania zwią-
zek o wzorze 1, w którym R2 jest resztą kwasu alifa-
tycznego czynnikiem chlorowcującym takim jak chlo-
rek tionylu i w ten sposób otrzymany kwas traktuje 
się amoniakiem w celu otrzymania związku o wzorze 
1, w którym R2 jest amidem kwasu alifatycznego; 
albo estryfikuje się związek o wzorze 1, w którym R2 

jest resztą kwasu alifatycznego w celu otrzymania 
związku odpowiadającego związkowi o wzorze 1, 
w którym R2 jest estrem kwasu alifatycznego; albo 
hydrolizuje się związek o wzorze 1, w którym R2 jest 
estrem kwasu alifatycznego, w celu otrzymania związ-
ku odpowiadającego związkowi o wzorze 1, w którym 
R2 jest resztą kwasu alifatycznego, albo poddaje się 
trans-estryfikacji związek o wzorze 1, w którym R2 

jest estrem kwasu alifatycznego w celu otrzymania 
związku odpowiadającego związkowi o wzorze 1, w 
którym R2 jest różnym estrem kwasu alifatycznego 
1 w razie potrzeby zamienia się związek otrzymany 
w jednym z powyższych procesów w kwaśną sól ad-
dycyjną. 

12p (P. 130015) 12.11.1968. 
Egyesült Gyögyszer- ès Tàpszergyàr, Budapeszt, 

Węgry, (Zoltan Budai, Läszlo Pallos, Endre Komlos 
i Lujza Erdelyi). 

Sposób wytwarzania pochodnych piperazyny o wzo-
rze ogólnym 1, w którym n oznacza liczbę całkowitą 
o wartości 4-7, m oznacza liczbę całkowitą o wartoś-
ci 0-12, A oznacza grupę alkilenową lub alkilidenową 
zawierającą 2 -4 atomów węgla o łańcuchu prostym 
lub rozgałęzionym, R1 oznacza atom wodoru albo gru-
pę fenylową, ewentualnie podstawioną atomem chlo-
rowca, R2 oznacza niższą grupę alkilową, hydroksyal-
kilową, dwuhydroksyalkilową, alkoksyalkilową, acy-
lową, acyloksyalkilową albo karboalkoksylową, zna-
mienny tym, że pochodną piperazyny o wzorze ogól-
nym 2, w którym n, m, A i R1 mają wyżej podane 
znaczenie, a R3 oznacza niższą grupę alkilową lub 

grupę benzylową, poddaje się reakcji w środowisku 
alkoholowym z silnie zasadowym wodorotlenkiem 
metalu - jeżeli R3 oznacza niższą grupę alkilową, albo 
poddaje się działaniu wodoru w obecności katalizato-
r a - jeżeli R3 oznacza grupę benzylową i otrzyma-
ną w ten sposób pochodną piperazyny o wzorze 
ogólnym 3, w którym n, m, A i R1 mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji z reaktywnym estrem 
o wzorze ogólnym 4, w którym R4 oznacza grupę jed-
no- lub dwuhydroksyalkilową, a R5 oznacza niższą 
grupę alkilową, grupę fenylową albo grupę tolilową, 
a najlepiej z estrem tolueno-4-sulfonylowym lub me-
tylosulfonylowym; bądź też otrzymaną pochodną pi-
perazyny o wzorze ogólnym 3, w którym n, m, A i R1 
mają znaczenie podane wyżej, poddaje się reakcji z 
halogenkiem kwasowym o wzorze ogólnym 5, w któ-
rym Hal oznacza atom chlorowca, a R7 oznacza niższą 
grupę alkilową podstawioną ewentualnie jednym lub 
więcej atomami chlorowca lub też R7 oznacza grupę 
fenylową lub trójalikoksyfenylową; bądź też pochodną 
piperazyny o wzorze ogólnym 3, w którym m, n, A i R1 
mają znaczenie podane wyżej, poddaje się reakcji z 
reaktywnym estrem o wzorze ogólnym 6, w którym 
R7 ma znaczenie podane wyżej, a R6 oznacza niższą 
grupę alkilową; bądź też pochodną piperazyny o wzo-
rze ogólnym 3, w którym n, m, A i R1 mają znaczenie 
podane wyżej, poddaje się reakcji z czynnikiem hydro-
ksyalkilującym, najlepiej z chlorowcohydryną albo 
z węglanem alkilenu; bądź też pochodną piperazyny 
o wzorze ogólnym 7, w którym n, m, A i R1 mają 
znaczenie podane wyżej, а В oznacza niższą grupę al-
kilenową, poddaje się reakcji z halogenkiem kwasu 
karboksylowego o wzorze ogólnym 5, w którym Hal 
1 R7 mają znaczenie podane wyżej; bądź też pochodną 
piperazyny o wzorze ogólnym 3, w którym n, m, A i R1 
mają znaczenie podane wyżej, poddaje się reakcji z 
halogenkiem alkilu o wzorze ogólnym 8, w którym R6 

oznacza niższą grupę alkilową, a Hal oznacza atom 
chlorowca; bądź też pochodną piperazyny o wzorze 
ogólnym 7, w którym n, m, А, В i R1 mają znaczenie 
podane wyżej, poddaje się reakcji z halogenkiem al-
kilu o wzorze ogólnym 8, w którym R6 i Hal mają 
znaczenie podane wyżej w obecności alkalicznego czyn-
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nika kondensującego; bądź też pochodną piperazyny 
o wzorze ogólnym 2, w którym n, m, R1, R3 i A mają 
znaczenie podane wyżej, poddaje się reakcji z halo-
genkiem alkilu o wzorze ogólnym 8, w którym R6 
i Hal mają znaczenie podane wyżej i otrzymany zwią-
zek o wzorze 1, ewentualnie przeprowadza się w sól 
lub czwartorzędową pochodną amoniową albo też 
otrzymywany związek w postaci soli przeprowadza się 
w wolną zasadę. 

12p (P. 130338) 30.11.1968. 
Pierwszeństwo: 1.12.1967, 9.12.1967, 14.12.1967, 15.12.1967, 
21.12.1967, 28.12.1967, 10.01.1968, 11.03.1968- Japonia 

Sumitomo Chemical Company, Ltd., Osaka, Japonia, 
(Hisao Yamamoto, Shigeho Inaba, Tadashi Okamoto, 
Toshiyuki Hirohashi, Kikuo Ishizumi, Michihiro Ya-
mamoto, Isamu Maruyama, Kazuo Mori, Tsuyoshi 
Kabayashi). 

Sposób wytwarzania pochodnych benzodwuazepiny 
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę alki-
lową o 1-4 atomów węgla, a X oznacza atom wodoru 
lub chlorowca, znamienny tym, że pochodną 2-amino-
metyloindolu o wzorze 2, w którym R i X mają wyżej 
podane znaczenie, albo sól tej pochodnej, poddaje się 
reakcji ze środkiem utleniającym. 

12p (P. 130467) 7.12.1968. 
Pierwszeństwo: 1.07.1968, 31.08.1968, 18.10,1968, 

24.10.1968, 29.10.1968 - Japon ia 

Senkyo Company Limited, Tokio, Japonia, (Ryuji 
Tachikawa, Hiromu Takagi, Tetsuo Miyadera, Toshi-
haru Kamioka, Mitsunobu Fukunaga, Yoichi Kawano). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 5-fenylo-
2,3,4,5-czterowodoro-lH-l,4-benzodwuazepinonu-2 o 
ogólnym wzorze 1, w którym R1, R2, R3 są jednakowe 
lub różne i oznaczają atomy wodoru, niższe grupy al-
kilowe, niższe grupy alkoksylowe, atomy chlorowca, 
grupy wodorotlenowe, nitrowe, cyjanowe, acylowe, 
trójfluorometylowe, aminowe, acyloaminowe, amino-
we, podstawione przy atomie azotu jedną niższą grupą 
alkilową, lub dwiema niższym grupami alkilowymi, 
grupy acyloksylowe, karboksylowe, alkoksykarbonylo-
we, karbamylowe, grupy karbamylowe podstawione 
przy atomie azotu jedną lub dwiema niższym grupami 
alkilowymi, niższe grupy tioalkilowe, alkilosufinylowe 
lub alkilosulfonylowe, R4 oznacza atom wodoru, niższą 
grupę alkilową, grupę cykloalkilową, aryloalkilową, 

arylową lub fenacylową, R5 i R6 są jednakowe lub róż-
ne i oznaczają atomy wodoru lub niższe grupy alkilowe 
A oznacza grupę polimetylenową, ewentualnie podsta-
wioną niższą grupą alkilową, niższą grupę alkolową 
podstawioną grupą wodorotlenową lub grupą fenylo-
wą, zaś X oznacza atom tlenu lub siarki, znamienny 
tym, że związek o wzorze 3, w którym R1, R2, R3, R4 
R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie, a Q oznacza 
rodnik kwasowy zdolnego do reakcji estru, poddaje się 
reakcji ze związkiem o wzorze 4, w którym A i X 
mają wyżej podane znaczenie. 

12p (P. 130468) 7.12.1968. 
Pierwszeństwo: 8.12.1967, 9.12.1967, 21.12.1967 - Japonia 

Sumitomo Chemical Company, Ltd., Osaka, Japonia, 
(Misao Yamamoto, Shigeho Inaba, Toshiyuki Hirohas-
hi, Kikuo Ishizumi, Isamu Maruyama, Kazuo Mori) 

Sposób wytwarzania 1-podstawionych pochodnych 
benzodwuazepiny i ich soli, o wzorze ogólnym 1, w któ-
rym A oznacza grupą alkilenową o 1-5 atomach wę-
gla, o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, R1 oznacza 
atom wodoru, atom chlorowca, grupę nitrową, niższą 

grupę alkilową, niższą grupę alkoksylową lub chlo-
rowcowaną grupę alkilową, R2 oznacza atom wodoru, 
atom chlorowca, grupę nitrową, niższą grupę alkilową, 
niższą grupę alkoksylową lub chlorowcowaną grupę 
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alkilową, R3 oznacza atom wodoru lub niższą grupę 
alkilową, a R4 oznacza niższą grupę alkilową, pod wa-
runkiem, że R3 i R4 mogą razem z sąsiednim atomem 
azotu tworzyć ewentualnie podstawiony 5-cio- lub 
6-cio członowy pierścień heterocykliczny, który może 
zawierać dalszy heteroatom, znamienny tym, że 1-pod-
stawioną pochodną aminometyloindolu o wzorze 2, 
w którym A, R1 R2, R3 i R4 mają wyżej podane zna-
czenie, lub jej sól, poddaje się reakcji z czynnikiem 
utleniającym. 

12p (P. 131041) 2.01.1969. 
Pierwszeństwo: 5.01.1968 - Stany Zjednoczone Ameryki 

Pfizer Inc., Nowy York, USA, (Kenneth Butler) 
Sposób wytwarzania nowych acylopenicylin o ogól-

nym wzorze 1, w którym M oznacza atom wodoru, 
sodu, lub potasu lub niższą grupę trójalkiloaminową, 
R1 oznacza grupę tienylową, furylową, pirydylową 
lub rodnik fenylowy, ewentualnie zawierający pod-
stawnik, taki jak niższy rodnik alkilowy, atom chloru 
lub bromu, niższa grupa alkoksylowa lub alkiloami-
nowa albo grupa trójfluorometylowa, a X' oznacza 
grupę o wzorze -OR 2 lub -SR 7 , przy czym R2 we 
wzorze - O R 2 oznacza atom wodoru lub sodu, rodnik 
fenylowy, ewentualnie zawierający co najmniej jeden 
z podstawników takich jak atom chloru, bromu lub 
fluoru, niższy rodnik alkilowy, niższa grupa alkoksy-
lowa, alkonoilowa lub karboalkoksylowa, grupa nitro-
wa lub niższa grupa dwualkiloaminowa, grupę fury-
lową, chinolilową, metylochinolilową, fenazynylową, 
9,10-antrachinonylową, fenantrenochinonylową, an-
tracenylową, fenantrylową, 1,3-benzodwuoksolilową, 
3-(2-metylo-4-pironylową), 3-(4-pironylową), N-mety-
lopirydynową, grupę o wzorze ogólnym 2, w którym 
Y2 oznacza grupę - C H = C H - O - , - C H = C H - S - , 
- C H 2 - С Н г - S , - C H = N - C H = C H - , - C H = C H -
- C H = C H - , - C ( O ) - C H = C H - C ( O ) - lub - C ( O ) -
- C ( O ) - C H = C H - , albo R2 oznacza grupę o ogólnym 
wzorze 3, w którym Z' oznacza niższy rodnik alkileno-
wy - ( C H 2 ) 3 - lub -(CH2)4-ewentualnie podstawiony 
rodnikami metylowymi, atomami chloru lub bromu 
albo R2 oznacza rodnik benzylowy, ewentualnie za-
wierający podstawnik taki jak atom chloru lub bromu, 
niższy rodnik alkilowy, niższa grupa alkoksylowa, al-
kanoilowa, karboalkoksylowa lub dwualkiloaminowa, 
grupa nitrowa, albo R2 oznacza grupę ftalimidomety-
lową, benzohy dry Iową, trójfluorometylofenylową lub 
cholesterolową, rodnik alkenylowy lub alkinylowy 
o najwyżej 8 atomach węgla, rodnik cykloalkilowy, 
podstawiony niższy rodnik cykloalkilowy o 3 -7 ato-
mach węgla w pierścieniu, grupę dwucyklo [4,4,0]de-
cylową, tujulową, fenchylową, izofenchylową, 7-ada-
mantylową, 2-pirolidonometylową, 4-imidazolilomety-
lową, 1-indanylometylową, 2-indanylometylową, niż-
szą grupę (2,2-dwualkilo-l,3-dwuoksolon-4-ylo)-mety-
lową, furylometylową, pirydylometylową, acetyloin-
danylową, ewentualnie podstawioną rodnikiem mety-
lowym lub atomem chloru albo bromu, grupę acety-
loczterowodoronaftylową i jej podstawione pochodne, 
w których podstawnikiem jest rodnik metylowy, chlor 
lub brom, lub też R2 oznacza rodnik alkilowy lub 
niższy rodnik alkilowy zawierający co najmniej je-

den podstawnik taki jak chlor, brom, fluor, grupa 
nitrowa, niższa grupa alkoksylowa, alkanoilowa lub 
karboalkoksylowa, grupa cyjanowa, niższa grupa al-
kilomerkapto, alkilosulfinylowa lub alkilosulfonylowa, 
grupa o wzorze -CH2-CH2-NR5R6 , - C H 2 - C H 2 -
-CH2-NR5R6 , -CH2-CH(CH3)-NR5R6, w których to 
wzorach grupa -NR5R6 oznacza niższą grupę alka-
noiloiminową, dwualkiloaminowa, alkiloanilinoamino-
wą lub niższą grupę alkilenoacetydynową, alkilenoa-
zyrydynową, alkilenopirolidynową, alkilenopiperydy-
nową, alkilenotiomorfolinową, alkileno-N-alkilopipe-
razynową, alkilenopirolową, alkilenoimidazolową, al-
kileno-2-imidazolinową, alkileno-2,5-dwumetylopiroli-
dynową, alkileno-l,4,5,6-czterowodoropirymidynową, 
alkileno-4-metylopiperydynową lub alkileno-2,6-dwu-
metylopiperydynową, przy czym niższe rodniki alki-
lowe w tych grupach zawierają 1-4 atomy węgla, a 
niższe rodniki alkilenowe zawierają 1-3 atomów wę-
gla, zaś R7 we wzorze - S R 7 oznacza atom wodoru lub 
sodu, rodnik fenylowy, ewentualnie zawierający 1-3 
podstawników, z których co najmniej jeden stanowi 
atom chloru, bromu lub fluoru, niższy rodnik alkilo-
wy, niższą grupę alkoksylowa lub grupę trójfluorome-
tylowa, przy czym w pierścieniu fenylowym tylko 
jedna z pozycji orto do grupy tio jest podstawiona, 
a niższe rodniki alkilowe zawierają 1-4 atomów wę-
gla, znamienny tym, że związek o wzorze ogólnym 4, 
w którym M ma wyżej podane znaczenie, w środo-
wisku obojętnego rozpuszczalnika, w temperaturze 
około -70°C do około 50°C, reakcji ze związkiem 
o ogólnym wzorze 5, w którym R1 i X' mają wyżej 
podane znaczenie i otrzymany związek o wzorze 1, 
w którym X' oznacza grupę o wzorze -OR2 , w któ-
rym R2 oznacza atom wodoru lub sodu, ewentualnie 
poddaje się hydrolizie za pomocą wodnego roztworu 
węglanu sodowego lub w środowisku kwaśnym w ła-
godnych warunkach, albo otrzymany związek o wzo-
rze 1, w którym X' oznacza grupę o wzorze -OR2 , 
w którym R2 oznacza rodnik benzylowy lub podsta-
wiony rodnik benzylowy, ewentualnie poddaje się 
katalicznemu uwodornieniu w temperaturze pokojo-
wej. 

12p (P. 132168) 7.03.1969. 
Pierwszeństwo: 18.03.1968, 20.12.1968 -Wie lka Bry-

tania 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel-
ka Brytania, (Roy Dennis Bowden). 

Sposób wytwarzania dwupirydyli, znamienny tym, 
że odpowiednią pochodną pirydyny, taką jak 2-(piry-
dylo)-czterowodopiran, 2-(pirydylo)-czterowodorotio-
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piran, 4-(pirydylo)-czterowodoropiran lub 4-(pirydylo)-
czterowodorotiopiran lub postawioną pirydynę, w któ-
rej podstawnikiem jest grupa o ogólnym wzorze C(R) 
R1)R2, w którym R oznacza atom wodoru lub chlorow-
ca lub grupa wodorotlenowa, alkoksylowa lub amino-
wa, a R1 i R2 każdy oddzielnie oznacza grupę o ogól-
nym wzorze CHn(XR3)2nCHm(XR4)3-m, w którym X 
oznacza atom tlenu lub siarki, n oznacza wartość licz-
bową 0-2, a symbol m oznacza wartość liczbową 1 lub 
2, R3 i R4, każdy oddzielnie, oznacza atom wodoru lub 
grupę alkilową, alkenylową, arylową, alkarylową, 
aralkilową lub cykloalifatyczną, poddaje się reakcji 
z amoniakiem w fazie gazowej. 

12p (P. 132401) 18.03.1969. 
Pierwszeństwo: 20.03.1968 - N R D . 

VEB Arzeneimittelwerk Dresden, Radebeul, NRD 
Sposób wytwarzania 9,9-dwuketo-10-dwualkiloamI-

noalkilo-fenotiazyny o wzorze 1, w którym X oznacza 
rozgałęziony lub nierozgałęziony łańcuch alkanowy 
o 2 -5 atomach C, R1 oznacza atom wodoru lub chlo-
rowca lub grupę alkilową albo acylową, R2 i R3 ozna-
czają niższe reszty alkilowe, które także mogą mię-
dzy sobą ewentualnie przez przyłączenie dalszego he-
teroatomu tworzyć zamknięty pierścień, znamienny 
tym, że 9-keto-10-dwualkiloaminoalkilo-fenotiazynę 
o ogólnym wzorze 2, w którym X, R1 R2 i R3 posia-
dają to samo znaczenie jak wyżej lub jej sole utlenia 
się H2O2 w kwaśnym środowisku, zwłaszcza w lodo-
wym kwasie octowym w obecności stężonego kwasu 
siarkowego w temperaturze poniżej 45°C 

12p (P. 132433) 19.03.1969. 
Pierwszeństwo: 20.03.1968 - Szwajcaria. 

Agripat, S.A., Bazylea, Szwajcaria 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych s-triazyny 

o wzorze 1, w którym R oznacza rodnik drugorzędowy 
butylowy, trzeciorzędowy butylowy, izobutylowy, izo-

propylowy, β-metoksyetylowy, 1-cyjanoetylowy, 1-cy-
janopropylowy, 2-cyjanoprop-2-ylowy, 2-cyjanobut-2-
-ylowy, 3-cyjanopent-3-ylowy, a symbol n oznacza 0 
lub 1, znamienny tym, że 2-chloro-s-triazynę o wzo-
rze 2, w którym R i n mają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji wymiany z azydkiem metalu al-
kalicznego w obecności zasady i wyodrębnia otrzyma-
ny związek. 

12p (P. 132435) 19.03.19&9. 
Pierwszeństwo: 20.03.1968 - Szwajcaria. 

Agripat S. A., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 2-alkilo-

tio-4,6-dwuamino-sym-triazyny o wzorze 1, w którym 
R1 oznacza rodnik metylowy, etylowy, izopropylowy, 
cyklopropylowy, 1-metylocyklopropylowy, II-rzędo-
wy-butylowy, III-rzędowy butylowy, izobutylowy, 
izopentylowy β-metoksyetylowy, Y-metoksy-n-propy-
lowy, l-cyjanoetylowy-(l), l-cyjanopropylowy-(l), 
2-cyjanopropylowy-(2), 2-cyjanobutylowy, 3-cyjano-
pentylowy-(3), R2 oznacza rodnik metylowy lub ety-
lowy, n oznacza zero lub 1, znamienny tym, że 2-chlo-
ro-sym-triazynę o wzorze 2, w którym R1 i n mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z tio-
mocznikiem i siarczanem dwumetylowym lub siar-
czanem dwuetylowym w obecności substancji zasa-
dowej, zwłaszcza w obecności zasady nieorganicznej. 

12p (P. 132436) 19.03.1969. 
Pierwszeństwo: 21.03.1968, 19.02.1969 - Szwajcaria. 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych benzoksazepinonów 

o wzorze ogólnym 1, w którym Ph oznacza rodnik 
o-fenylenowy, Ph' oznacza rodnik arylowy, R ozna-
cza rodnik aminoalkilowy dwukrotnie podstawiony 
przy aminowym atomie azotu, w którym atom azotu 
aminy jest oddzielony od atomu azotu pierścienia co 
najmniej dwoma atomami węgla, a R1 oznacza atom 
wodoru lub rodnik alkilowy, znamienny tym, że do 
związku o wzorze 4, w którym Ph, Ph' i R' mają wy-
żej podane znaczenie, wprowadza się rodnik R o wy-
żej podanym znaczeniu lub poddaje wewnątrzczą-
steczkowej kondensacji związek o wzorze ogólnym 5, 
w którym Ph, Ph', R i R' mają wyżej podane zna-
czenie i ewentualnie otrzymane sole przeprowadza 
w wolne zasady, a otrzymane wolne zasady w sole. 
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12p (P. 132469) 21.03.1969. 
Pierwszeństwo: 21.03.1968 - Wielka Brytania. 

Yeda Research and Development Company Limited 
Rehovoth, Izrael, (Avraham Patchornik, Matitiahu 
Fridkin, Ephraim Katchalsky). 

Sposób N-acylowania kwasu 6-aminopenicylanowe-
go znamienny tym, że roztwór zawierający kwas 
6i-aminopenicylanowy lub sól, ester, amid lub inną 
jego czynną pochodną wprowadza się w reakcję ze 
stałym polimerem acylującym, zasadniczo nierozpu-
szczalnym we wspomnianym roztworze, który posiada 
powtarzające się grupy o wzorze - R C O B - w którym 
RCO oznacza organiczny rodnik acylowy, а В jest 
uaktywnionym rodnikiem w polimerze i następnie 
wydziela część stałą z roztworu i odzyskuje z niej po-
chodną N-acylową lub jej nietoksyczną sól. 

12p (P. 132531) 24.05.1969. 
Pierwszeństwo: 2.04.1968, 8.10.1968 - Wielka Brytania. 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (John Francis Cairns). 

Sposób wytwarzania N,N'-dwupodstawionych-l,l'-
-dwuwodoro-4,4'(lub 2,2')-dwupirydyli), znamienny 
tym, że odpowiedni N,N'-dwupodstawiony-l,l',4,4'(lub 
l,l',2,2')-czterowodoro-4,4'(lub 2,2')-dwupirydyl pod-
daje się utlenieniu za pomocą siarki lub dwusiarczku 
organicznego i wytworzony N,N'-dwupodstawiony-
-l,l'-dwuwodoro-4,4'(lub 2,2')-dwupirydyl przetwarza 
się, ewentualnie bez wyodrębnienia z mieszaniny po-
reakcyjnej, za odpowiednią sól dwupirydyliową N,N'-
-dwupodstawioną przez utlenienie. 

12p (P. 132532) 24.03.1969. 
Pierwszeństwo: 2.04.1968, 23.12.1968 -Wielka Brytania 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (John Francis Cairns). 

Sposób wytwarzania soli dwupirydyliowych, stano-
wiących N,N-dwupodstawione sole dwupirydyliowe, 
znamienny tym, że odpowiedni N,N'-dwupodstawiony-
-l.l'-dwuwodorodwupirydyl poddaje się działaniu tle-
nu lub środka utleniającego, będącego akceptorem 
elektronu i wykazującego w wodzie potencjał utlenia-
jąco-redukujący bardziej dodatni niż -0,50 V w od-
niesieniu do nasyconej elektrody kalomelowej. 

12p (P. 132533) 24.03.1969. 
Pierwszeństwo: 5.04.1968, 29.05.1968 -Wielka Brytania 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (John Edward Colchester, John 
Francis Cairns, John Carey, John Hubert Entwisle). 

Sposób wytwarzania dwu-czwartorzędowych soli 
dwupirydyliowych stanowiących sole N,N'-dwupod-
stawione-4,4'(lub 2,2')-dwupirydyliowe przez utlenie-
nie odpowiednich soli N,N'-dwupodstawionych-
-l,l',4,4'(lub l,l',2,2')-czterowodoro-4,4'(lub 2,2')-dwu-
pirydyliowych, znamienny tym, że jako środek utle-
niający stosuje się bezwodnik nieorganicznego kwasu 
tlenowego lub sól metalu o wyższej wartościowości, 
w której metal występuje co najmniej w dwóch sta-
nach wartościowości, będących akceptorem jonów wo-
dorowych pochodzących z czterowodorodwupirydylu 
oraz wykazujących w wodzie potencjał utleniająco-
-redukujący bardziej dodatni niż -1,48 V w odniesie-
niu do nasyconej elektrody kalomelowej. 

12p (P. 134900) 17.07.1969. 
Pierwszeństwo: 18.07.1968 - Szwajcaria 

J. G. Geigy A. G., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych tetrazolo-

wych o ogólnym wzorze 1, w którym R1 i R3 nieza-
leżnie od siebie oznaczają atom wodoru, grupę me-
tylową albo etylową lub atom chlorowca o liczbie 
atomowej do 35, zaś R2 oznacza atom wodoru, grupę 
metylową albo etylową, atom chlorowco o liczbie 
atomowej 35 lub grupę trójfluorometylową, a R4 
oznacza atom wodoru, grupę metylową, etylową, 
n-propylową lub n-butylową oraz ich soli z nieorga-
nicznymi i organicznymi zasadami, znamienny tym, 
że ewentualnie podstawiony 2-(o-anilinofenylo)-ace-
tonitryl o wzorze ogólnym 2, w którym R4' oznacza 
atom wodoru, grupę alkilową lub alkanylową o łań-
cuchu prostym, zawierającą najwyżej 4 atomy węgla, 
zaś R1, R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, pod-
daje się reakcji z co najmniej równomolową ilością 
kwasu azotowodorowego albo azydku, zaś uzyskaną 
pochodną tetrazolową, w której R4 oznacza niższą 
grupę alkanylową hydrolizuje się w celu odszczepie-
nia tej grupy i/albo uzyskaną pochodną tetrazolową 
o ogólnym wzorze 1 ewentualnie przeprowadza w sól 
z nieorganiczną lub organiczną zasadą, bądź też 
z otrzymanej soli uwalnia się pochodną tetrazolu 
o ogólnym wzorze 1. 
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12p (P. 134907) 18.07.1969. 
Pierwszeństwo: 19.07.1968 - NRD 

VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht", Leuna, NRD. 
Sposób oczyszczania laktamów zawierających zanie-

czyszczenia zasadowe i utlenialne, zwłaszcza e-kapro-
laktamu w stanie stopionym, przez dodatek środ-
ków oczyszczających, znamienny tym, że laktamy pod-
daje się w temperaturze powyżej ich punktu topnienia 
działaniu tlenków pierwiastków grupy II В i III A, 
IV B, V A, IV A, VI В lub VIII В lub działaniu metali 
grupy VIII В okresowego układu pierwiastków, ich 
mieszanin lub połączeń tlenków między sobą, po czym 
laktamy oddziela się od środków oczyszczających, 
a środki oczyszczające poddaje ewentualnie regene-
racji. 

12p (P. 134940) 19.07.1969. 
Pierwszeństwo: 20.07.1968 - NRF 

Farbenfabriken Bayer A. G., Leverkusen, NRF, 
(Wilfried Draber, Karlheinz Büchel, Manfred Plem-
pel). 

Sposób wytwarzania N-(dwuarylo-pirydylo-metylo)-
-imidazoli ewentualnie w postaci ich fizjologicznie 
przyswajalnych soli znamienny tym, że dwuarylopi-
rydylo-karbinole o wzorze 2, w którym X oznacza 
grupy alkilowe jak również elektroujemne podstaw-
niki i n oznacza liczbę całkowitą od 0 do 2, przy czym 
n w obydwóch pierścieniach benzenowych ma różne 
znaczenie, poddaje się w obojętnym rozpuszczalniku 
organicznym reakcji z odczynnikiem nadającym się do 
chlorowania trzeciorzędowych alkoholi i po usunię-
ciu wyzwolonego przy tym kwasu poddaje się reakcji 
z co najmniej stechiometrycznie potrzebną ilością 
imidazolu o wzorze 5, w który R, R1 i R2 oznaczają 
wodór i niższe rodniki alkilowe. 

12q (P. 124458) 30.12.1967. 
Pierwszeństwo: 30.12.1966 - NRF 

Dr Karl Thomae GmbH, Biberach an der R1ss, NRF, 
(Joachim Heider, Wolfgang Eberlein, Hans Machleidt, 
Franz Pattermann). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych bufadie-
nolidoglikozydów o wzorze ogólnym 1 w którym R1 
oznacza wodór, lub rodnik acylowy, R2 i R3 mogą mieć 
takie same lub różne znaczenie i oznaczają ewentual-
nie podstawione chlorowcem rodniki alkilowe lub ra-
zem z sąsiednim atomem węgla tworzą 5-7-członowy 
pierścień alicykliczny, X oznacza grupę ketonową lub 
2 atomy wodoru, znamienny tym, że związek o wzo-
rze 2 w którym X ma wyżej podane znaczenie pod-
daje się reakcji ze związkiem o wzorze 3 w którym 
R2 i R3 mają wyżej podane znaczenia, w obecności 
środka odciągającego wodę, korzystnie w obecności 
bezwodnego siarczanu miedzi, a tak otrzymany zwią-
zek o wzorze 1 w którym R1 oznacza wodór ewen-
tualnie następnie acetyluje znanym sposobem. 

12q (P. 125125) 8.02.1968. 
Pierwszeństwo: 9.02.1967, 3.05.1967, 12.12.1967 -

Szwajcaria 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania czynnych adrenokortikotropo-

wo-peptydów o przedłużonym działaniu, znamienny 
tym, że adrenokortikotropowo aktywne peptydy pod-
daje reakcji z kwasami polifosforowymi, zawierają-
cymi średnio co najmniej 7 atomów fosforu albo z ich 
solami. 

12q (P. 126221) 4.04.1968. 
Pierwszeństwo: 10.04.1967 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Scherico Ltd., Lucerna, Szwajcaria, (Margaret Ha-
gar Sherlock). 

Sposób wytwarzania nowych estrów «-glicerynowych 
kwasu 3-indoliloaIkanokarboksylowego i ich pochod-
nych a zwłaszcza cyklicznych ketali i acetali zawie-
rających zasadowy atom azotu ewentualnie w postaci 
ich soli addycyjnych z kwasami, o ogólnym wzorze 1, 
w którym A oznacza dokondensowany pierścień ben-
zenowy lub pirydynowy R1 oznacza atom wodoru, 
rodnik alkilowy, trójfluorometylowy lub alkilotio, 
albo jeden lub dwa atomy chlorowca, R2 oznacza atom 
wodoru lub rodnik alkilowy, R3 oznacza atom wo-
doru lub rodnik alkilowy, R4 oznacza rodnik alko-
ksylowy, hydroksylowy, alkilowy lub grupę nitrową 
albo atom wodoru albo atom chlorowca, R5 oznacza 
rodnik alkoksylowy, hydroksylowy, alkilowy, trój-
fluorometylowy, grupę nitrową, ewentualnie podsta-
wioną grupę aminową, monoalkiloaminową lub dwu-
alkiloaminową albo atom wodoru, symbol n oznacza 
wartość liczbową 0, 1, 2 lub 3, linia przerywana 
ewentualnie oznacza wiązanie, znamienny tym, że 
kondensuje się w znany sposób związek o wzorze 
Y-CH2X1, ze związkiem o wzorze 10, w których to 
wzorach symbol X1 oznacza grupę a, β-dwuhydroksy-
etylową, ewentualnie w postaci cyklicznego acetalu 
lub ketalu, lub grupę winylową albo epoksy winy-
lową a symbole Y i Z oznaczają grupy reaktywne 
zdolne do wytworzenia mostka między ugrupowania-
mi o wzorze -CH2X1 i o wzorze 12, określonego wzo-
rem 11, a w których to wzorach X1, R1, A, R2, R3, R4, 
R5, n i linia przerywana mają wyżej podane znacze-
nie, z tym, że jeśli X1 oznacza grupę winylową lub 
epoksywinylową, wówczas otrzymany produkt pod-
daje się utlenieniu i/lub hydrolizie do estru β, y-dwu-
hydroksypropylowego, albo estryfikuje się związek 
o wzorze LT1, za pomocą związku o wzorze T2Q, 
w których to wzorach L oznacza ugrupowanie reszty 
kwasowej o wzorze 14, gdzie R1, R2, R8, R4, R5, n i li-
nia przerywana mają wyżej podane znaczenie, a Q 
oznacza grupę o wzorze -CH2•CHOH•CH2•OH ewen-
tualnie w postaci cyklicznego ketalu lub acetalu, gru-
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pę o wzorze 15 lub grupę o wzorze -CH2•CH=CH2, 
a T1 i T2 oznaczają grupy reaktywne zdolne do wy-
tworzenia mostka tlenowego, w reakcji podwójnej 
wymiany, między ugrupowaniami oznaczonymi sym-
bolami L i Q, z tym, że jeśli otrzymany związek 
o wzorze 1 odpowiada budową związkowi o wzorze 9, 
w którym X oznacza ugrupowanie o wzorze - С Н 2 • 
•СН=СН2 wówczas otrzymany związek poddaje się 
utlenieniu i/lub hydrolizie, do estru β, y-dwuhydro-
ksypropylowego i otrzymany związek o wzorze 1 
ewentualnie w postaci acetalu lub ketalu ewentualnie 
przeprowadza się w acetal lub w ketal albo w ester 
a-glicerynowy lub w sól addycyjną z kwasem. 

12q (P. 126222) 4.04.1968. 
Pierwszeństwo: 10.04.1967 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Scherico Ltd, Lucerna, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania estrów - glicerynowych kwa-

sów N-fenyloantranilowych i 2-anilinonikotynowych 
oraz cyklicznych ketali i acetali tych estrów o wzorze 

ogólnym 1, w którym A oznacza atom azotu lub 
grupę CH, R oznacza atom wodoru lub grupę mety-
lową, R1 oznacza grupę alkilową, alkoksylową, ni-
trową, trójfluorometylową lub atom chlorowca; R2 

oznacza grupę alkilową, nitrową lub trójfluoromety-
lową albo atom wodoru lub chlorowca; R* oznacza 
grupę alkilową, nitrową lub trójfluorometylową albo 
atom wodoru lub chlorowca, znamienny tym, że 
związki o wzorze ogólnym Y CH2X1, kondensuje się 
ze związkami o wzorze ogólnym 14, w których to 
wzorach R1 i R3 mają znaczenie jak podano dla 
wzoru 1, X1 oznacza grupę a, β-dwuhydroksyetylowa, 
lub jej cykliczny acetal lub ketal grupę winylową 
albo epoksyetylową, a Y i Z oznaczają reaktywne 
grupy zdolne do kondensacji z wytworzeniem ugru-
powania o wzorze ogólnym 15, w którym R i A mają 
znaczenie jak podano dla wzoru 1 między grupą 
-CH2X1, w której X1 ma wyżej podane znaczenie 
i grupą o wzorze ogólnym 16, w którym R1, R2 i R3 

mają znaczenie jak podano dla wzoru 1, a następnie -
jeżeli X1 oznacza grupę winylową lub epoksyetylową, 
przeprowadza się otrzymane związki znanymi me-
todami za pomocą utleniania i/lub hydrolizy, w estry 
β, Y-dwuhydroksypropylowe. 

12q (P. 128664) 16.08.1868. 
Pierwszeństwo: 18.08.1967 - Szwajcaria. 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania azotowych związków aroma-

tycznych na drodze kondensacji arylohalogenków za-
wierających atom chlorowca zdolny do wymiany 
w warunkach reakcji, ze związkiem azotowym za-
wierającym przy atomie azotu zdolny do wymiany 
atom wodoru, w obecności środka wiążącego kwas 
i katalizatora, znamienny tym, że jako katalizator 
stosuje się związek addycyjny halogenku miedzi 'z 
trzeciorzędową zasadą. 

12q (P. 128760) 23.08.1968. 
Pierwszeństwo: 24.08.1967, 11.01.19968, 18.01.1968 -

Australia. 
Imperial Chemical Industries of Australia and New 

Zealand Limited. 
Sposób rozdzielania optycznie czynnych izomerów D-

i L-tetramizolu z racematu D,L-tetramizolu znamien-
ny tym, że do zwłaszcza wodnego roztworu tego ra-
cematu lub jego pochodnej rozpuszczalnej w wodzie 
dodaje się czynnika rozdzielającego stanowiącego op-
tycznie czynny izomer kwasu karboksylowego lub 
jego pochodną rozpuszczalną w wodzie, przy czym 
kwas ten ma ciężar drobinowy wyższy od 250, tworzy 
z jednym z powyższych izomerów tetramizolu sól 
o znacznie mniejszym stopniu rozpuszczalności w śro-
dowisku wodnym od stopnia rozpuszczalności odpo-
wiednio utworzonej soli drugiego izomeru tetrami-
zolu, przy czym stężenie tego racematu w roztworze 
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12q (P. 129713) 24.10.1968. 
Pierwszeństwo: 25.10.1967, 19.0'3.1968- Francja. 

Rhóne-Poulenc S. A., Paryż, Francja. 
Sposób wytwarzania nowego cyklopeptydu o wzorze 

R'-cyklopeptyd A, w którym wyrażenie „cyklopep-
tyd A" oznacza resztę nonapeptydową o wzorze 1, 
a R' oznacza rodnik acylowy: alkanoilowy, alkenoilo-
wy, alkadienoilowy, alkoksykarbonylowy, aryloalka-
noilowy, arylosulfinylowy, arylosulfenylowy, arylo-
sulfonylowy, cykloalkilokarbonylowy, heterocyklokar-
bonylowy, heterocykloalkanoilowy albo resztę rodnika 
peptydowego o budowie liniowej lub pierścieniowej, 
który związany jest grupą karbonylową z atomem 
azotu L 4-transmetyloproliny w łańcuchu bocznym 
cyklopeptydu A, przy czym reszty alkilowe, alke-
nylowe, lub alkadienylowe rodników alkanoilowych, 
alkenoilowych, alkadienoilowych lub heterocykloalka-
noilowych mają łańcuchy proste lub rozgałęzione, 
zawierające 1-50 atomów węgla, ewentualnie pod-
stawione jednym lub kilkoma atomami chlorowca 
albo grupami aminowymi lub alkilotiolowymi za-
wierającymi 1-5 atomów węgla, zaś reszty alkilowe 
rodników alkoksykarbonylowych zawierają 1-15 ato-
mów węgla i mogą być podstawione grupą dwual-
kiloaminową w której rodniki alkilowe zawierają 
1-5 atomów węgla; reszty aromatyczne rodników 
aryloalkanoilowych, arylokarbonylowych, arylosulfe-
nylowych, arylosulfinylowych lub arylosulfonylowych 
stanowią pierścień benzenowy lub naftalenowy, ewen-
tualnie podstawiony jedną lub kilkoma grupami al-
kilowymi, wodorotlenowymi, benzylowymi, amino-
wymi, dwualkiloaminowymi, alkanoiloaminowymi lub 
nitrowymi, przy czym rodniki alkilowe i reszty alki-
lowe innych rodników zawierają 1-12 atomów węgla; 
reszty heterocykliczne rodników heterocyklokarbony-
lowych lub heterocykloalkanoilowych stanowią ukła-
dy złożone z jednego lub dwu pierścieni zawierają-
cych jeden lub kilka atomów heterogennych, takich 
jak azot, tlen lub siarka, podstawionych ewentualnie 
jedną lub kilkoma grupami alkilowymi lub nitro-
wymi; reszty cykloalkilowe rodników cykloalkilokar-
bonylowych stanowią rodniki cykloalkilowe o 5-6 
atomach węgla w pierścieniu, ewentualnie podsta-
wione jedną lub kilkoma grupami aminowymi; reszty 
rodników peptydowych, o budowie liniowej lub 
pierścieniowej, zawierają 2-15 aminokwasów, zaś 
grupy aminowe stanowiące podstawniki reszt alki-
lowych, alkenylowych i cykloalkilowych wyżej scha-

jest takie, że trudniej rozpuszczalna sól izomeru tetra- i 
mizolu wykrystalizowuje z wodnego środowiska aż 
do faktycznego jego oddzielenia od soli drugiego izo-
meru tetramizolu. 

12q (P. 128862) 31.06.1968. 
Pierwszeństwo: 1.09.1967 -Szwajcaria. 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania związków aminowych za po-

mocą przeprowadzania zabezpieczonego przy azocie 
imidohalogenku dwuestru cefalosporyny С о wzo-
rze 1, w którym Y oznacza zabezpieczoną grupę ami-
nową, zaś OR oznaczają odszczępialne grupy estrowe, 
w odpowiedni imidoeter, hydrolizę imidoeteru i zmyd-
lenie grupy estrowej w powstałym estrze 7 - АСА, 
znamienny tym, że jako wyjściowy stosuje się zwią-
zek o wzorze 1, w którym OR oznacza grupę sililok-
sylową albo stannyloksylową. 

rakteryzowanych rodników oraz grupy aminowe rod-
ników peptydowych o budowie liniowej albo cyklicz-
nej mogą być ewentualnie podstawione jedną lub 
kilkoma grupami alkililowymi, alkanoilowymi, ary-
loalkilowymi, alkoksykarbonylowymi, aryloalkoksy-
karbonylowymi, albo alkiloksyaryloalkoksykarbony-
lowymi, przy czym rodniki alkilowe i reszty alki-
lowe innych rodników zawierają 1-30 atomów 
węgla, w postaci zasad, soli addycyjnych z kwasami 
lub czwartorzędowych soli amonowych, znamienny 
tym, że kwas o wzorze R' ОН, w którym R' ma wy-
żej podane znaczenie lub aktywną pochodną tego 
kwasu poddaje się reakcji kondensacji z cyklopepty-
dem A (w którym R' jest zastąpiony atomem wo-
doru). 

12a (P. 129714) 24.10.1966. 
Pierwszeństwo: 25.10.1967 - Francja. 

Rhóne-Poulenc S. A., Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania nowego cyklopeptydu o wzorze 
ogólnym 1, w którym MePro oznacza L 4-transmety-
loprolinę, MeThr oznacza L N-metylotreoninę, MeVal 
oznacza L N-metylowalinę, MeLeu oznacza D N-me-
tyloleucynę, Pro oznacza L prolinę Gly oznacza gli-
kokol, Leu oznacza L leucynę a Thr oznacza L treo-
ninę w postaci zasady lub soli addycyjnej, znamienny 
tym, że na antybiotyk 11,072 RP działa się kwasem 
w roztworze organicznym w temperaturze bliskiej 
temperaturze otoczenia. 

12q (P. 129788) - 28.10.1968. 
Pierwszeństwo: 30.10.1967 - U S A . 

Sandoz A. G. Bazylea, Szwajcaria (Hans Ott, Max 
Denzer). 

Sposób wytwarzania związków organicznych o ogól-
nym wzorze 1, w którym n oznacza 0,1 lub 2, zaś 
w przypadku gdy n oznacza 1, R oznacza chlorowiec, 
korzystnie atom chloru, bromu lub fluoru, grupę 
alkilową zawierającą 1-4 atomy węgla, grupę alko-
ksylową zawierającą 1-4 atomy węgla, grupę nitro-
wą lub grupę trójfluorometylową, zaś jeśli n ozna-
cza 2, R jest każdorazowo jednakowe i oznacza albo 
grupę alkilową zawierającą 1-4 atomy węgla lub 
grupę alkoksylową zawierającą 1-4 atomy węgla, 
a R2 oznacza grupę fenylową lub grupę o ogól-
nym wzorze 2, w którym Y oznacza chlorowiec, ko-
rzystnie atom fluoru, chloru lub bromu, grupę alkilową 
zawierającą 1-4 atomy węgla, grupę alkoksylową za-
wierającą 1-4 atomy węgla lub grupę trójfluorome-
tylową, a Yi oznacza atom wodoru, chlorowiec, ko-
rzystnie atom fluoru, chloru lub bromu, grupę al-
kilową zawierającą 1-4 atomy węgla lub grupę al-
koksylową zawierającą 1-4 atomy węgla, znamienny 
tym, że związek o ogólnym wzorze 4, w którym n, R 
i R2 posiadają znaczenie wyżej podane, poddaje się 
reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 5, w którym 
X oznacza atom bromu lub jodu. 
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12q (P. 130664) 18.12.1968. 
Pierwszeństwo: 19.12.1967 - Szwajcaria 

CIBA Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania antraimidokarbozoli, znamien-

ny tym, że poddaje się karbazolowaniu antraimid 
o ogólnym wzorze A1 [Xn-[(A2)m]-[Xo-[(A3)p-[Xq-
-[(A4)r-[Xs-[(А5)б-[Xu-[(Ae)v, w którym symbole 
Ai, A2, А3, А4, А5 i A6 oznaczają jednakowe lub różne 
grupy antrachinoilowe ewentualnie zawierające do-
kondensowane izocykliczne lub heterocykliczne pier-
ścienie aromatyczne lub podstawniki takie jak atomy 
chlorowca, rodniki alkilowe lub acyloaminowe, X 
oznacza grupę o wzorze - N ( H ) - wiążącą każde dwie 
reszty spośród reszt oznaczonych symbolami А1, А2, 
A3, A4, A5 i A6, symbole n i m oznaczają jednakowe 
wartości liczbowe 1-4, a symbole o i p, q i r, s i t 
oznaczają odpowiednio jednakowe wartości liczbowe 
0-3 , z tym, że wymieniona ilość par liczb musi być 
różna od wartości 0, za pomocą związku komplekso-
wego chlorku glinu z zasadą pirydynową, zawiera-
jącego glin z zasadą pirydynową w proporcji molo-
wej określonej wartością w temperaturze 80-170°C. 

12q (P. 130905) 28.12.1968. 

Fisons Limited, Felixstowe, Wielka Brytania, (Hugh 
Cairns, Robert Minshull). 

Sposób wytwarzania nowych benzodwupironów 
o ogólnym wzorze 1, w którym dwa sąsiadujące ze 
sobą podstawniki P, Q, R i T tworzą łańcuch o wzo-
rze -CO-CR 1 =C(C00H)-O- , połączony pierście-
niem benzenowym w dowolny z dwóch możliwych 
sposobów, a dwa pozostałe podstawniki. P, Q; R i T 

są jednakowe lub różne i każdy z nich oznacza atom 
wodoru lub inny podstawnik, zaś podstawniki R1 we 
wzorze 1 i we wzorze przedstawiającym wyżej podany 
łańcuch są jednakowe lub różne i oznaczają atomy 
wodoru, grupy alkilowe o 1-10 atomach węgla, grupy 
alkoksylowe o 1-10 atomach węgla, grupy arylowe, 
podstawione grupy alkilowe lub alkoksylowe o 1-10 
atomach węgla albo podstawione grupy arylowe, jak 
również funkcjonalnych pochodnych związków o ogól-
nym wzorze 1, znamienny tym, że związek o ogólnym 
wzorze 4, w którym A1 i A2 tworzą razem łańcuch 
o wzorze - -CO-CR 1 =C(C00H)-O- lub o wzorze 
-CO-CHR 1 -CH(C00H)-O- , w których to wzo-
rach R1 ma wyżej podane znaczenie, albo tworzą łań-
cuchy lub grupy dające się przekształcać w łańcuchy 
o wyżej podanych wzorach, albo oznaczają pochodne 
lub prekursorów wymienionych wyżej łańcuchów lub 
grup, dwa sąsiadujące ze sobą podstawniki В1, В2, 
B3 i B4 oznaczają grupy A1 i A2, przy czym ta para 
grup Ai i A2 i wymieniona wyżej para grup A1 i A2 
są jednakowe lub różne, ale obie pary tych grup nie 
tworzą łańcucha o wzorze -CO-CR 1 =C(C00R 2 ) -O- , 
w którym R1 ma wyżej podane znaczenie, a R2 ozna-
cza atom wodoru lub grupę alkilową, zaś pozostałe 
dwa podstawniki B1, B2, B3 i B4 oznaczają atomy wo-
doru lub inne podstawniki, poddaje się jednostopnio-
wej lub wielostopniowej przemianie, w celu prze-
kształcenia grup Ai i As w żądane łańcuchy o wzorze 
-CO-CR 1 =C(C00H)-O- , w którym R1 ma wyżej 
podane znaczenie, albo w pochodne tego łańcucha. 

12q (P. 132551) 25.03.1969. 
Pierwszeństwo: 27.03.1968, 3.09.1968, 13.01.1969 - S t a n y 

Zjednoczone Ameryki 
Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania a-(aminofenylo)-alifatycznych 

kwasów karboksylowych o wzorze 1, w którym R1 
oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, R2 
oznacza atom wodoru lub resztę węglowodorową 
o charakterze alifatycznym lub cykloalifatycznym, 
Ph - oznacza resztę fenylową, natomiast A oznacza 
niższą resztę alkilenową, niższą resztę alkenylową, 
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niższą resztę aza-alkilenową, niższą resztę oksa-al-
kilenową lub niższą resztę tia-alkilenową, przy czym 
obecne 2 heteroatomy są rozdzielone co najmniej jed-
nym atomem węgla, względnie funkcyjnych kwasów 
lub aminowych pochodnych tych związków - zna-
mienny tym, że resztę X1 zawartą w związku o wzo-
rze 2, przedstawiającą sobą resztę dającą się przepro-
wadzić w funkcyjnie modyfikowane ugrupowanie 
o wzorze -C(R)1 (R2)-C(=O)OH przeprowadza się 
w to ugrupowanie, lub że resztę Х2 zawartą w związ-
ku o wzorze 3 lub jego funkcyjnej kwasowej pochod-
nej, przedstawiającą sobą resztę dającą się przepro-
wadzić w grupę o wzorze AN, przeprowadza się w tę 
grupę i otrzymany związek przeprowadza się, jeśli 
to jest żądane w inny zdefiniowany powyżej i/lub 
otrzymany związek przeprowadza się, jeśli to jest żą-
dane w sól lub otrzymaną sól w wolny związek i/lub 
otrzymaną mieszaninę izomerów rozdziela się, jeśli 
to jest żądane, na pojedyncze izomery. 

12q (P. 132594) 26.03.1969. 

C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, NRF, 
(Kurt Freter, Manfred Götz, James T. Oliver, Karl 
Zeile). 

Sposób wytwarzania alfa-podstawionych alkoholi 
2-aminometylobenzylowych o wzorze 1, w którym R1 
oznacza atom wodoru, lub rodnik alkilowy o 1-4 ato-
mach węgla, R2 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy 
0 1-4 atomach węgla, rodnik acylowy lub alko-
ksykarbonylowy, R3 oznacza atom wodoru, rodnik al-
kilowy lub hydroksyalkilowy o 1-5 atomach węgla, 
grupę aminoalkilową, alkiloaminoalkilową, dwualki-
loaminoalkilową, acyloaminoalkilową, acyloalkiloami-
noalkilową lub N.alkilo- lub N,N-dwualkilohydrazy-
noalkilową lub cykloalkilową lub benzylową, R4 ozna-
cza atom wodoru, grupę alkilową, alkoksykarbony-
lową, lub acylową, Z oznacza rodnik o wzorze 2, rod-
nik cykloheksenylowy lub benzylowy ewentualnie 
podstawiony atomem chlorowca, R5 oznacza atom 
wodoru, atom chlorowca lub grupę trójfluorometylo-
wą, R6 oznacza atom wodoru, atom chlorowca, grupę 
metylową lub metylomerkapto, R7 oznacza atom wo-
doru lub grupę metylową, R8 oznacza atom wodoru, 
atom chlorowca lub grupę metoksy, X oznacza liczbę 
1 lub 2, znamienny tym, że ftalid o wzorze ogólnym 6, 
w którym Z, R8 i X mają wyżej podane znaczenie, 
reaguje się z aminą o wzorze ogólnym 7, w którym R2' 
oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla i Rj 
ma wyżej podane znaczenie, następnie tak otrzymany 
związek o wzorze 8, w którym R2', R3, R8, X mają 

podane znaczenie przeprowadza się w związek o wzo-
rze 1, znanym sposobem, np. przez traktowanie kom-
pleksowymi wodorkami, lub izoindolinon o wzorze 
ogólnym 3, w którym R2', Z, R8 i X mają wyżej po-
dane znaczenie, redukuje znanym sposobem, np. od-
powiednim kompleksowym wodorkiem i hydrolizuje 
lub izoindolinę o wzorze ogólnym 9, w którym R8, X 
i Z mają wyżej podane znaczenie i R3' ma takie same 
znaczenie jak R3, z wyjątkiem atomu wodoru, reaguje 
się z bezwodnikiem acylowym do związku o wzo-
rze 10, w którym R8, X i Z mają wyżej podane zna-
czenie i R3' ma takie same znaczenie jak R3, z wy-
jątkiem atomu wodoru i Ac oznacza grupę acylową, 
który ewentualnie odacylowuje znanym sposobem, lub 
związek o wzorze 4, w którym Z, R8 i X mają wyżej 
podane znaczenie, redukuje odpowiednim środkiem 
redukującym przykładowo kompleksowym wodorkiem 
i ewentualnie tak otrzymany produkt końcowy prze-
prowadza w stosowane w farmakologii sole addycyjne 
z kwasami. 

12q (P. 134369) 24.06.1969. 
Pierwszeństwo: 24.06.1968 - Szwajcaria 

Ciba, Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania kwasów β-aminoalkanokarbo-

ksylowych o wzorze 1, w którym symbol Ph oznacza 
resztę fenylową podstawioną co najmniej jedną grupą 
wodorotlenową, a każda z reszt R1, R2 i R3 oznacza 
atom wodoru albo niższą grupę alkilową, w postaci 
mieszanin izomerów albo izomerów czystych z tym, iż 
związki o wzorze 1, w którym symbol Ph oznacza 
resztę jednohydroksyfenylową albo 3,4-dwuhydroksy-
fenylową, a każda z reszt R1, R2 i R3 oznacza atom 
wodoru powstają w postaci optycznie czynnych an-
typodów jak również ich soli, znamienny tym, że 
w związku o ogólnym wzorze 2, w którym symbol 
Pho ma takie samo znaczenie jak symbol Ph albo 
oznacza resztę przekształconą w grupę Ph, symbol X 
oznacza grupę aminową albo resztę zdatną do prze-
prowadzenia w taką grupę, symbol W ma znaczenie 
symbolu R1 albo razem z X i wspólnym atomem wę-
gla tworzy ugrupowanie przekształcalne w grupę ami-
nometylenową albo razem z Z reprezentuje wiązanie 
С-С, symbol Y oznacza grupę karboksylową albo 

resztę przeprowadzalną w grupę karboksylową albo 
razem z X i atomami węgla, podstawionymi grupami 
X i Y i ewentualnie dalszymi odszczepialnymi czło-
nami pierścienia tworzy co najmniej 4-członowy hy-



Nr 1 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 39 

drolitycznie lub wodorolitycznie rozszczepialny pierś-
cień dający w wyniku rozszczepienia ugrupowanie 
o wzorze 2a, symbol Z ma znaczenie symbolu R3 albo 
oznacza grupę zdatną do zastąpienia wodorem albo 
razem z W stanowi wiązanie С-С, zaś symbol R2 ma 
znaczenie podane powyżej z tym, iż co najmniej jedna 
z reszt Pho, X, ewentualnie razem z W względnie 
z Y, Y, ewentualnie razem z X i Z, ewentualnie ra-
zem z W tworzy resztę zdatną do przeprowadzenia 
w grupę Ph, w grupę aminową, w grupę karboksylo-
wą względnie w atom wodoru, przeprowadza się co 
najmniej tę jedną resztę Pho, X, ewentualnie razem 
z W względnie z Y, Y, ewentualnie razem z X lub Z, 
ewentualnie razem z W w grupę Ph, w grupę amino-
wą, w grupę karboksylową względnie w atom wodoru 
1 otrzymane mieszaniny izomerów, jeśli to jest pożą-
dane, a w każdym razie otrzymane racematy związków 
we wzorze 1, w którym symbol Ph oznacza resztę 
jednohydroksyfenylową albo 3,4-dwuhydroksyfenylo-
wy, a każda z reszt R1, R2 i R3 oznacza atom wodoru, 
rozdziela się na poszczególne izomery i/albo jeśli jest 
to pożądane, przeprowadza się otrzymane związki w 
inne związki o wzorze 1 i/albo, jeśli to jest pożądane, 
przeprowadza się wolne otrzymane związki w ich sole 
albo otrzymane sole przeprowadza się w związki wol-
ne lub w inne sole. 

12s (P. 128230) 18.07.1968. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani-

sław Ropuszyński, Helmut Matyschok). 
Sposób otrzymywania emulgatorów, zwłaszcza do 

sporządzania emulsji lakieru nitrocelulozowego, zna-
mienny tym, że produkty kondensacji oleju rycynowe-
go z trójetylenoczteroaminą zobojętnia się kwasem fos-
forowym, solnym lub octowym, w wyniku czego otrzy-
muje się odpowiednie sole. 

12s (P. 130162) 21.11.1968. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, (Włodzi-
mierz Daniewski, Barbara Rybczyńska). 

Emulgator uniwersalny do otrzymywania emulsji 
typu olej w wodzie i woda w oleju zawierający estry-
fikowane poliglikole etylenowe znamienny tym, że za-
wiera równocząsteczkową lub zbliżoną do równoczą-
steczkowej mieszaninę mono- i dwuestru kwasów tłu-
szczowych z poliglikolem etylenowym o ciężarze czą-
steczkowym 300-1000. 

16a (P. 132029) 28.02.1969. 
Pierwszeństwo: 29.02.1968 - Holandia 

Stamicarbon N.V., Heerlen, Holandia, (Willem Slot, 
Johan Diederich Logeman). 

Ciągły sposób wytwarzania sztucznego nawozu azo-
towo-fosforowego lub azotowo-fosforowe-potasowego 
przez rozpuszczanie surowego fosforytu za pomocą 
kwasu azotowego i kwasu siarkowego, wytrącania 
wapnia w postaci gipsu za pomocą kwasu siarkowego 
i siarczanu amonowego lub siarczanu potasowego, od-
sączanie gipsu, zobojętnianie i odparowywanie prze-
sączu i granulowanie stałego nawozu, znamienny tym, 
że w pierwszej strefie reakcyjnej 25-75% wagowych 
surowego fosforytu przerabianego w jednostce czasu 
poddaje się rozpuszczaniu w kwasie azotowym o stę-
żeniu wynoszącym co najmniej 40% wagowych i po-
wstający roztwór azotanu wapniowego i kwasu fosfo-
rowego rozcieńcza się taką ilością zawracanego ługu 
macierzystego, wolnego od gipsu, a zawierającego 
kwas fosforowy, aby po wytrąceniu gipsu przeznaczo-
na do odsączania zawiesina zawierała nie więcej niż 
30, a korzystnie 17-23% wagowych gipsu, przy czym 
gips wytrąca się przez dodawanie kwasu siarkowego, 
a uwalniany przy tym kwas azotowy powoduje roz-

puszczanie reszty doprowadzonego do procesu suro-
wego fosforytu, z wytworzeniem azotanu wapniowego 
i kwasu fosforowego, podczas gdy równocześnie za-
warty w zawracanym ługu macierzystym kwas fosfo-
rowy powoduje rozpuszczanie fosforytu z wytwarza-
niem fosforanu jednowapniowego, po czym z otrzy-
manej mieszaniny wytrąca się dalej gips przez trak-
towanie siarczanem amonowym lub siarczanem pota-
sowym i przez reakcję rozpuszczonego w tej miesza-
ninie fosforanu jednowapniowego z kwasem siarko-
wym, a następnie odsącza całkowicie lub częściowo 
powstały gips, ewentualnie zawracając przed filtro-
waniem część zawiesiny do strefy pierwszego strące-
nia oraz zawracając część przesączu wolnego od gipsu 
jako wspomnianego wyżej macierzystego ługu roz-
cieńczającego, zaś resztę przesączu, zawierającą P2O5 
w ilości prawie równej tej, jaką doprowadza się w jed-
nostce czasu do procesu w postaci surowego fosfory-
rytu, przerabia się dalej w znany sposób na stały na-
wóz azotowo-fosforowy lub azotowo-foeforowo-pota-
sowy, stosując zobojętnianie, odparowywanie i granu-
lowanie. 

18a (P. 125207) 12.02.1968. 
Pierwszeństwo: 15.12.1967 - Wielka Brytania 

The Steel Company of Wales Limited South Wales, 
Wielka Brytania, (Hugh Willmott Grenfell). 

Lanca z dyszą tlenową stosowana w urządzeniach do 
produkcji stali, znamienna tym, że posiada w środku 
korpusu (11) paliwowy przewód (14) zasilający oraz 
otaczający go tlenowy przewód (17) zasilający, two-
rzący pierścieniowy kanał (18) do przepływu tlenu, 
przy czym korpus (11) na jednym swym końcu zaopa-
trzony jest w dyszę (12) z otworami (13) wylotowymi, 
połączonymi z tlenowym przewodem (17) zasilającym, 
tlenowymi przewodami (21) umieszczonymi pod kątem 
do podłużnej osi lancy (10) i zawierającymi urządzenia 
do przyśpieszania przepływu gazu, a paliwowy prze-
wód (14) zasilający na swym wylocie zaopatrzony jest 
w paliwowe rurki (16), których końcówki (23) umiesz-
czone są w odpowiadającym przewodzie tlenowym (21), 
dzięki czemu tlen przepływa przewodami (21) do wy-
lotowych otworów (13) pierścieniową strugą dookoła 
końców odpowiednich rurek paliwowych (23), przez co 
paliwo jest wmieszane w tlen wylatujący przez otwo-
ry (13) wylotowe. 
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18a (P. 129967) 8.11.1968. 
Pierwszeństwo: 11.11.1967 - Japonia. 

Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha, Tokio, Japo-
nia (Kazuhisa Suzuki i Toshikazu Shimoyamo). 

Sposób wytwarzania stali o wysokiej wytrzymałości 
na rozciąganie o drobnoziarnistej strukturze bainitycz-
nej, znamienny tym, że stal zawierającą, oprócz żela-
za (Fe) i pewnych nie dających się usunąć zanie-
czyszczeń, 0,15-0,32% C, 0,05-2,00% Si, 0,1-1,0% Mn, 
2,0-0,8% Ni, 1,0-2,0% Cr, 0,3-2,0% Mo oraz jeden 
lub więcej niż dwa spośród następujących dodatków 
stopowych aluminium (Al), tytan (Ti), cyrkon (Zr) 
w ilościach odpowiednio 0,01-0,09% Al, 0,001-0,16% 
Ti i 0,001-0,05% Zr, po podgrzaniu do temperatury 
powyżej przemiany A5 chłodzi się od temperatury 
800°C do 350° przez czas dłuższy niż 43 sekundy, jeśli 
zawartość Ni + Cr + Mo jest mniejsza lub równa 
5,0% lub przez czas dłuższy niż 46 sekund jeśli za-
wartość Ni + Cr + Mo przekracza 5,0%, a następnie 
chłodzi się w dalszym ciągu od 350°C do 100°C przez 
czas dłuższy niż 48 sekund jeśli zawartość Ni + Cr + 
+ Mo jest mniejsza lub równa 5,0% lub przez czas 
dłuższy niż 88 sekund jeśli ta zawartość przekracza 
5,0% i sięga do 7,0%, bądź też przez czas dłuższy niż 
100 sekund jeśli zawartość ta przekracza 7,0% po 
czym stal ewentualnie odpuszcza się. 

18a (P. 132593) 26.03.1969. 
Pierwszeństwo: 26.09.1968 - Wielka Brytania. 

British Steel Corporation, Londyn, Wielka Brytania, 
(Hugh Willmott Grenfell). 

Sposób wytwarzania stali przez świeżenie materia-
łów wsadowych, zawierających żelazo, znamienny tym, 
że wsad poddaje się działaniu strumieni gorących ga-
zów oczyszczających, otrzymanych przez spalanie pa-
liwa przy nadmiernej ilości tlenu w celu wytworzenia 
strumienia gazu oczyszczającego, zawierającego pro-
dukty spalania i wolny tlen, przy czym stosunek pro-
duktów spalania i wolnego tlenu zmienia się podczas 
świeżenia wsadu w celu osiągnięcia pierwszego sta-
dium to znaczy tworzenia się żużla, w którym gaz jest 
stosunkowo ubogi w wolny tlen, następnie w celu 
osiągnięcia drugiego stadium to znaczy odwęglania, 
w którym strumień gazu jest stosunkowo wzbogacony 
w wolny tlen oraz trzecim stadium tak zwanym korek-
cyjnym, w którym strumień gazu jest stosunkowo 
ubogi w wolny tlen. 

18a (P. 136180) 6.10.1969. 
Pierwszeństwo: 8.10.1968 - Austria. 

Gebr. Böhler a. Co. Aktiengesellschaft, Wiedeń, 
Austria. 

Urządzenie do elektrożużlowego przetapiania metali, 
zwłaszcza stali, w którym elektrody z przetapianego 

metalu są wprowadzane w rury kokilowe lub w ko-
kile, znamienne tym, że przynajmniej dwie rury ko-
kilowe (11) lub kokile zamocowane są na tym samym 
elemencie mocującym (20), który jest przesuwny przy-
najmniej w kierunku pionowym na kolumnie (50). 

18a (P. 136448) 22.10.1969. 
Pierwszeństwo: 2.11.1968 - Kanada. 

Metallaesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt 
n/Menem, NRF, The Steel Company of Canada Limi-
ted, Hamilton, Ontario, Kanada, (Gordon A. Roeder, 
William H. Dailey). 

Sposób eksploatacji elektrycznego pieca łukowego, 
w którym znajduje się ciekłe żelazo, przykryte war-
stwą żużla, znamienny tym, że w strefy warstwy żuż-
la pomiędzy ścianę pieca a elektrodę doprowadza się 
materiały w kierunku elektrody, przy czym materiały 
te wprowadza się w takich strefach i pod takimi ką-
tami w stosunku do poziomu oraz z taką energią ki-
netyczną, że wywołuje się ruch z odpowiednią szyb-
kością takich ilości żużla w kierunku łuków, że ścia-
na pieca zostaje w sposób ciągły odizolowana od bez-
pośredniego oddziaływania łuków, przy czym stosowa-
ne są co najmniej trzy urządzenia, doprowadzające 
materiały do pieca. 

18a (P. 137427) 9.12.1969. 
Materials and Method Limited, Reigate, Wielka Bry-

tania. 
Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa, w którym 

grafit występuje w postaci bryłek lub w postaci sferoi-
dalnej, znamienny tym, że żeliwo zawierające grafit 
w postaci płatkowej odlewa się do formy odlewniczej 
poprzez jedną lub więcej komór pośrednich zawierają-
cych czynnik sferoidyzujący. 

Forma do stosowania sposobu według zastrz. 1-8, 
zawierająca tuleję wlewową, wlew główny, układ wie-
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wowy i nadlew, znamienna tym, że jest zaopatrzona 
w komorę pośrednią połączone z formą i usytuowaną 
na drodze przepływu ciekłego metalu do formy, przy 
czym wnętrze komory pośredniej służy do umieszcza-
nia w nim czynnika sferoidyzującego. 

18a (P. 138535) 3.02.1970. 
Pierwszeństwo: 4.02.1969 - USA. 

Armco Steel Corporation, Middletown, USA (David 
Alan Higbee, Joseph Charles Jasper). 

Wyrób dwumetalowy, znamienny tym, że stanowi 
wlewek, mający rdzeń ze stali nierdzewnej, o grubości 
co najmniej około 0,5% grubości tego wlewka i zew-
nętrzną warstwę ze stali, wybranej z grupy, zawie-
rającej stale niskostopowe i stale węglowe. 

Sposób wytwarzania wyrobu dwumetalowego, zna-
mienny tym, że stosuje się płytę ze stali nierdzewnej, 
którą na jej większych powierzchniach pokrywa się 
warstwą ochronną, pozwalającą na ograniczenie ubyt-
ku z niej składników stopowych, po czym odlewa się 
stal węglową lub niskostopową po obu stronach tej 
warstwy ochronnej, w celu wytworzenia wlewka, przy 
czym grubość płyty ze stali nierdzewnej wynosi co 
najmniej 0,5% grubości wlewka. 

18a (P. 138553) 2.02.1970. 
Pierwszeństwo: 3.02.1969 - Austria. 

Gebr. Bohler and Co Aktiengesellschaft, Wiedeń, 
Austria. 

Urządzenie do elektro-żużlowego przetapiania me-
tali, zwłaszcza stali, z dwiema lub kilkoma podlegają-
cymi stapianiu elektrodami lub grupami elektrod, zna-
mienne tym, że ma dwa lub więcej układów tyrysto-
rowych, które dostarczają jednofazowe napięcia prze-
mienne, zmieniające okresowo kierunek, przy czym 
do jednego zacisku wyjściowego każdego z układów 
tyrystorowych jest przyłączona jedna względnie 
każda płyta denna (14), na której spoczywa co naj-
mniej jeden zaskrzepły wlewek metalu (13) wytwo-
rzony w chłodzonej cieczą wlewnicy (10), oraz że po-
zostałe zaciski wyjściowe układów tyrystorowych są 
połączone elektrycznie za pomocą przewodów, każdy 
z jedną elektrodą (9, 9') lub z grupą elektrod. 

18a (P. 139574) 23.03.1970. 
Pierwszeństwo: 26.03.1969 - Szwecja. 

Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, Gothen-
burg, Szwecja, (Magnus Gustav Georg Tiberg). 

Sposób wytwarzania stali przez bezpośrednie odtle-
nianie i topienie rudy żelaza w postaci miałko roz-
drobnionej rudy lub sporządzonych z niej kulek lub 
grudek, przeprowadzany w dwóch zabiegach, zna-
mienny tym, że stosuje się pierwszy zabieg, polegają-
cy na wstępnym odtlenianiu, w czasie którego na-
stępuje odtlenianie rudy żelaza przez przepuszczenie 
gazu redukującego przez warstwę załadowanych ku-
lek lub grudek, albo też przez doprowadzenie do ze-
tknięcia się tego gazu ze strumieniem miałko rozdrob-
nionej rudy żelaza, wprowadzanej w sposób ciągły, 
a następnie przeprowadza się przynajmniej częściowe 
przepuszczanie wymienionego gazu przez przepuszcza-
jący go wsad, taki, jak złom żelazny lub częściowo 
spieczone grudki, przy czym gaz ten odprowadza się 
do kotła na gazy odlotowe, po czym stosuje się dru-
gi zabieg, polegający na topieniu i ostatecznym od-
tlenianiu, w czasie którego bez uprzedniego obniża-
nia temperatury poniżej poziomu odpowiadającego 
reoksydacji, przeprowadza się topienie wstępnie od-
tlenionego wsadu w sposób na ogół znany, oraz jego 
ostateczne odtlenianie dla dalszego wytwarzania stali. 

Urządzenie piecowe do stosowania sposobu według 
któregokolwiek z zastrz. 1-10 znamienne tym, że 
w korpusie pieca lub w urządzeniach z większą iloś-
cią pieców, w korpusach pieców wykonanych jest po 
kilka otworów dla odprowadzenia strumienia gazów, 
przy czym otwory te rozmieszczone są na obwodzie 
w zasadniczo równych odstępach dookoła korpusa lub 
korpusów pieców. 

18a (P. 140223) 24.04.1970. 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska, (Jan 
Rusz, Zbigniew Kolebka, Stanisław Kolanek, Marian 
Krupa). 

Bezwęglowa stal martenzytyczna znamienna tym, że 
zawiera 13 do 20% cięż. kobaltu, od 14 do 15% cięż. 
chromu, od 3 do 5% cięż. molibdenu, od 0 do 1% 
niobu, od 0i do 0,01% cyrkonu, reszta żelazo przy czym 
wartość węgla nie przekracza 0,03% wagowych wsadu. 

Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że wytop 
prowadzi się w atmosferze argonu pod ciśnieniem od 
50 do 400 torów w piecach indukcyjnych próżniowych 
na wyłożeniu alundowym lub spinelowym a rafinację 
próżniową dokonuje się przy ciśnieniu od 10 -3 do 10-4 

torów w czasie od 20 do 30 minut, po czym stopiony 
metal odlewa się do wlewnic w atmosferze argonu 
spawalniczego, a następnie wieki po oskórowaniu 
i odcięciu głów wyżarza się wstępnie w temperaturze 
od 1260°C do 1100°C i przerabia plastycznie na kęsy, 
po czym wyżarza się je ponownie przy temperaturze 
od 1100°C do 1260°C w czasie od 20 do 30 minut i kuje 
lub walcuje na gorąco. 

18a (P. 140351) 29.04.1970'. 
Pierwszeństwo: 2.05.1969 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 

Southwire Company, Carrolton, Georgia USA, Stany 
Zjednoczone Ameryki, (George Erland Lenaeus, Da-
niel Baxter Cofer, John Hope Murphy). 
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Sposób szybkoobrotowego ciągłego odlewu metalu, 
znamienny tym, że do obrotowego koła odlewniczego, 
posiadającego wyżłobienie i elastyczny pas, przezna-
czony do formowania odlewu na kształt pręta, dopro-
wadza się metal w stanie ciekłym, gdzie następuje 
jego schładzanie, które odbywa się w czasie przecho-
dzenia pręta po częściowym obwodzie koła odlewni-
czego aż do momentu częściowego jego skrzepnięcia, 
po czym pręt zostaje odłączony w określonym położe-
niu od koła odlewniczego i elastycznego pasa i odpro-
wadzony między rolki walcownicze, gdzie następuje 
dalsze jego formowanie i schładzanie. 

Urządzenie do szybkoobrotowego ciągłego odlewu 
metalu, znamienne tym, że posiada koło odlewnicze 
(10) z obwodowym wyżłobieniem, które połączone jest 
za pomocą elastycznego pasa (11), przylegającego do 
koła odlewniczego i osłaniającego część wyżłobionego 
obwodu koła w celu kształtowania odlewu i posiada 
urządzenie schładzające w formie rury (21), które 
umieszczone jest w pobliżu koła odlewniczego. 

18c (P. 140304) 28.04.197». 
Patent dodatkowy do patentu nr. 57756 

Pierwszeństwo: 30.04.1969 - Belgia. 
Societe Anonyme Fonderies Magotteaux, Vaux-

sous-Chevremont, Belgia, (Victor Lambert Joseph 
Joiret). 

Sposób obróbki termicznej kul i płyt wykładzino-
wych według zastrz. 1, znamienny tym, że kule i pły-
ty, których skład wyrażony w procentach, odpowiada-
jący charakterystyce przedstawionej na wykresie chro-
mo-węglowym, wewnątrz figury ograniczonej współ-
rzędnymi: Cr = 15, С = 0,6; Cr = 27, С = 3; Cr = 7, 
С - 0,6; Cr = 19, С = 3 poddaje się hartowaniu w 
temperaturze określonej wzorem 

950°C + (% Cr - 5 %C - 4)•18,75°C 
oraz odpuszczaniu w temperaturze określonej wzorem 

460°C + (% Cr - 5%С - 4) 11,25°C 
współrzędnymi Cr == 17, С = 0,6; Cr = 28,5, С = 2,91; 
Cr = 15, С = 0,6; Cr = 27, С = 3 poddaje się harto-
waniu w temperaturze określonej wzorem 

95O°C + (% Cr - 5%С - 4) 18,75°C 
oraz odpuszczaniu w temperaturze w granicach 550-
570°C, współrzędnymi Cr = 17, С = 0,6; Cr = 33, С = 
= 2,63; Cr = 28,5, С = 2,91, poddaje się hartowaniu 
w temperaturze 1137°C oraz odpuszczaniu w tempe-
raturze w granicach 550-570°C; współrzędnymi Cr = 
= 20, С = 0,6; Cr = 35, С = 2,5; Cr = 17, С = 0,9; 
Cr = 33, С = 2,63 poddaje się hartowaniu w tempe-
raturze określonej wzorem 

950°C + (% Cr - 8 % С -1 ,5) 18,75°C 
oraz odpuszczaniu w temperaturze w granicach 550-
570°C, współrzędnymi Cr = 7, С = 0,6; Cr = 15, С = 
= 3; Cr = 3, С = 0,6; Cr = 15, С = 3 poddaje się 
hartowaniu w temperaturze w granicach 960-1000°C 
oraz odpuszczaniu w temperaturze 470°C ± 10°C. 

19a (P. 124866) 24.01.1968. 
Pierwszeństwo: 1.03.1967 - N R F 

Becorit Grubenausbau GmbH, Recklingausen, NRF, 
(Theodor Kolk, Wilhelm Wertelewski). 

Torowisko dla kolejki jednoszynowej lub wąskoto-
rowej, zwłaszcza dla kopalń, bądź zakładów kopalnia-
nych, w którym odcinki toru w obrębie złączy szyno-

wych mogą być ze sobą łączone za pomocą elementów 
sprzęgłowych, znamienne tym, że wymienione ele-
menty sprzęgłowe (6 względnie 7) dla poszczególnych 
odcinków (1) toru przyległych do siebie i ułożonych 
w pewnej odległości (X) od podtorza, względnie pod-
łoża (8), mogą być łączone względnie rozłączane je-
dynie przez poprzeczne przesunięcie odcinka (1) toru 
w stosunku do wzdłużnej osi szyn. 

19a (P. 126734) 30.04.1968. 
Pierwszeństwo: 9.05.1967 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna. 

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD. 
Urządzenie do przesuwania przęseł torowych po plat-

formach pojazdów szynowych zarówno tych, które są 
wyposażone w obrotnice jak i tych, które obrotnic nie 
posiadają, znamienne tym, że zdwojone rolki (1) nie-
zbędne do przesuwania przęseł torowych wbudowane 
są pomiędzy stalowe dźwigary (2), usztywnione wzglę-
dem siebie i o długości odpowiadającej długości po-
wierzchni ładunkowej, oraz tym, że dwa z utworzo-
nych w ten sposób rolkowych dźwigarów (4) utrzymy-
wane są w równoległym względem siebie położeniu, 
w odstępie odpowiadającym rozstawieniu szyn przę-
seł torowych przez odejmowane odstępniki (5) i wypo-
sażone są w wspierające rolki (9) zapewniające krań-
cowe założyskowanie rolkowych dźwigarów (4) umo-
żliwiających przesuw poprzeczny. 

19a (P. 129947) 7.11.1968. 
Pierwszeństwo: 23.11.1967 - Austria. 

Franz Plasser Bahnbaumaschinen, Wiedeń, Austria, 
(Franz Plasser i Josef Theurer). 

Urządzenie jezdne do naprawy torów kolejowych, 
zwłaszcza do prostowania torów zaopatrzone co naj-
mniej w jedno poruszające się wspólnie urządzenie do 
utwardzania podłoża, które przykłada się pod nacis-
kiem skierowanym ku dołowi do powierzchni podłoża, 
tam, gdzie ma być utwardzone, zwłaszcza przy głów-
kach podkładów, znamienne tym, że urządzenie do 
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utwardzania przesuwane jest podczas ruchu do przo-
du w kierunku biegu torów celowo okresowo nastę-
pującymi po sobie ruchami do przodu, pomiędzy któ-
rymi następuje utwardzanie podłoża przez przylega-
jące do niego powierzchniowo urządzenie do utwar-
dzania. 

19a <P. 136020) 25.03.1969. 
Pierwszeństwo: 27.09.1968 - Austria. 

Gunter Neumann Terrasan - Erzeugnisse, There-
siendel, Austria. 

Sposób osadzania śrub lub gwoździ a w szczególności 
śrub szynowych względnie haków szynowych w otwo-
rach wykonanych w narażonym na wpływ rdzy mate-
riale takim jak drewno, znamienny tym, że w podkła-
dzie (1) wykonuje się otwór (4) o średnicy większej 
od średnicy zapewniającej ciasne osadzenie śruby lub 
gwoździa (2), po czym wkręca się śrubę lub wbija 
gwóźdź (2) po uprzednim włożeniu do otworu (4) 
wkładki (6), która osadza ciasno w otworze śrubę 
względnie gwóźdź, wykonanej z odpornego materiału, 
szczególnie ze stali, oraz po wprowadzeniu do otworu 
utwardzającej żywicy sztucznej lub masy uszczelnia-
jącej. 

19a (P. 136421) 20.10.1969, 
Pierwszeństwo: 25.10.1968 - Austria. 

Franz Plasser Bahnbaumaschinen, Wiedeń, Austria, 
(Franz Plasser, Josef Theurer). 

Sposób obróbki toru kolejowego za pomocą urzą-
dzenia jezdnego, znamienny tym, że rama (1) podwo-
zia pojazdu macierzystego przesuwa się ciągle do przo-
du, a agregat narzędziowy ułożyskowany przesuwnie 
wzdłuż u dołu tej ramy obrabia lokalnie w czasie po-
stoju tor kolejowy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
wyposażone co najmniej w jeden pojazd z narzędzia-
mi, znamienne tym, że narzędza są ułożyskowane u 
dołu powierzchni ładowania i transportu podwozia 
ramy (1) oraz są wyposażone stosownie do potrzeb we 
własne dodatkowe mechanizmy jezdne. 

19a (P. 136478) 24.10.1969. 
Pierwszeństwo: 25.10.1968 - Austria. 

Franz Plasser Dahnbaumaschinen, Wiedeń, Austria, 
(Franz Plasser, Josef Theurer). 

Maszyna jezdna do mocowania szyn na nawierzchni 
kolejowej, zwłaszcza maszyna do wkręcania i wykrę-
cania śrub mocujących szyny, z przynajmniej jednym, 
zainstalowanym na nośnym mechanizmie jezdnym, 
podnoszonym i opuszczanym narzędziem, które jest 
utrzymywane w pewnej odległości od przyporządko-
wanej środkom mocującym szyny, za pomocą uchwytu 
narzędzia i urządzenia prowadzącego, znamienna tym, 
że uchwyt narzędzia jest w elastycznym podatnym 
połączeniu z urządzeniem prowadzącym co najmniej 
w kierunku poprzecznym do osi toru i że swobodnie 
ruchomo ułożyskowane narzędzie jest wyposażone w 
urządzenie samoczynnie samocentrujące się przy opu-
szczaniu środków mocujących szyny. 

19a (P. 137350) 5.12.1969. 
Pierwszeństwo: 5.12.1968 - Wielka Brytania. 

British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania, 
(David John Miller Dobbs, Derek Linder, Leslie John 
Giles). 

Sposób czyszczenia szyny za pomocą łuku plazmo-
wego, w którym główkę szyny poddaje się działaniu 
strumienia gazu z palnika pracującego z łukiem prze-
noszonym niecałkowicie, znamienny tym, że pomiędzy 
palnikiem i główką szyny przepuszcza się dodatkowy 
prąd. 

Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że pal-
nik jest zasilany z dwóch oddzielnych źródeł o wspól-
nym zacisku ujemnym, do którego przyłączona jest 
katoda palnika, a zaciski dodatnie źródeł są przyłą-
czone odpowiednio do anody palnika i za pomocą koła 
do szyny. 
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19a P. 138285) . 21.01.1970. 
Pierwszeństwo: 22.01.1969 - Austria. 

Franz Plasser Bahnbaumaschinen, Wien, Austria 
Urządzenie do kontrolowania, wskazywania i/lub 

nadzorowania korektury położenia toru w oparciu o 
promienie lasera służące jako baza odniesienia, z co 
najmniej jednym urządzeniem do wysyłania tych pro-
mieni, co najmniej jednym urządzeniem do wyzna-
czania kierunku tych promieni, jak również co naj-
mniej jednym urządzeniem do przeszukiwania pro-
mieni i ewentualnie z przyrządami wskazującymi 
względnie rejestrującymi oraz ewentualnie z narzę-
dziami do korygowania położenia toru, na przykład 
narzędziami do unoszenia toru i/lub przesuwania go 
w kierunku bocznym, znamienne tym, że celem za-
pewnienia prawidłowego przylegania urządzenia, 
przechwytującego promienie lasera tworzące bazę od-
niesienia, które to odniesienie połączone jest z narzę-
dziami do korygowania położenia toru iAub organami 
do przestawiania w płaszczyźnie pionowej i pozio-
mej przewidzianymi do zmiany położenia, w szcze-
gólności końca prostej odniesienia należącej do ukła-
du odniesienia, do odcinka szyny prowadzącej służą-
cego jako odniesienia, przewidziane są organy docis-
kowe jak również środki napędowe i sterujące umo-
żliwiające zalecane samoczynne działanie narzędzi do 
korektury położenia toru i/lub organów przestawnych 
w zależności od sygnałów oddawanych względnie 
przekazywanych przez urządzenie przeszukujące. 

20с (P. 140604) 14.05.1970. 

Fabryka Wagonów „Świdnica", Świdnica, Polska 
(Alojzy Pyrek). 

Układ elementów grzejnych składający się z dwóch 
spirali grzejnych nawiniętych jedna lewoskrętnie, a 
druga prawoskrętnie znamienny tym, że spirale grzej-
ne (1), (2) są położone względem siebie tak, jak gdyby 
były wkręcone jedna w drugą przy czym łączniki (3) 
krzyżują się z łącznikami (4) a osie symetrii spirali 
grzejnych (1) i (2) są prostopadłe do osi wzdłużnej 
zbiornika oraz kąt pochylenia płaszczyzn zwojów do 
poziomu wynosi najkorzystniej 1°-20°. 

20e (P. 132065) 3.03.1969. 
Pierwszeństwo: 25.06.1968 - NRD. 

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD. 
Elektropneumatyczne urządzenie uruchamiające za-

wory odcinające sprężonego powietrza w pojazdach 

szynowych ze sprzęgiem samoczynnym, wyposażonych 
w urządzenia sterownicze do otwierania zaworów od-
cinających sprężone powietrze oraz zaopatrzonych 
w uruchamiane ręcznie urządzenie do zamykania 
tychże zaworów odcinających sprężone powietrze, zna-
mienne tym, że obok przewodu elektrycznego (4'; 4"), 
znajdującego się na pojeździe napędowym (1') i prze-
wodu umieszczonego na pojeździe współdziałającym 
(1'), obu powiązanych wzajemnie za pomocą połą-
czenia stykowego (7), ułożony jest przewód sterow-
niczy (5'; 5"), połączony w podobny sposób, który 
w celu przeniesienia napięcia elektrycznego do za-
woru elektromagnetycznego (12'; 12"), przyłączonego 
w pojeździe napędowym (1') do głównego przewodu 
(2') prowadzącego ze zbiornika sprężonego powietrza, 
a w pojeździe współdziałającym (1") do głównego 
przewodu (3") sprężonego powietrza, może być zwie-
rany i rozłączany z napięciem anodowym źródła na-
pięcia (17) poprzez styk masowy (21), w którym to 
celu w miejscu centralnym, na przykład na stano-
wisku kierowania (30) pojazdem napędowym (1'), 
znajduje się zwierak, na przykład przycisk prze-
chylny (18), przy czym wymieniony przewód sterow-
niczy (5'; 5") połączony jest zaworem elektromagne-
tycznym (12'; 12") i z pneumatycznym cylindrem ro-
boczym (11'; 11"), który w pojeździe napędowym (1') 
jest zasilany za pomocą medium cisnącego, na przy-
kład za pomocą sprężonego powietrza, z głównego 
przewodu (2') prowadzącego ze zbiornika sprężonego 
powietrza, a w pojeździe współdziałającym (1") -
za pomocą medium cisnącego z głównego przewodu 
(3") sprężonego powietrza, i który przenosi ruch ro-
boczy tłoka (22'; 22") poprzez tłoczysko (23'; 23") 
i ramię dźwigni (24'; 24") na wał uruchamiający (25'; 
25"), powodują zamykanie zaworów (19'; 19") odci-
nających sprężone powietrze. 

20e (P. 139069) 27.02.1970. 
Pierwszeństwo: 28.02.1969 - NRD 

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Ivan 
Nikolajewitsch Nowikow, Sergej Sergejewitsch An-
drejew, Nikolai Michailowitsch Anissimow, Günter 
Zieschang). 

Sprzęgło przewodów do przewodów powietrznych 
i elektrycznych w automatycznych sprzęgach cięgło-
wo-zderzakowych do pojazdów szynowych, który 
w stosunku do środkowej osi wzdłużnej automatycz-
nego sprzęgu cięgłowo-zderzakowego jest usytuowany 
pod pewnym kątem i może być osadzony, w celu za-
pewnienia łatwego dostępu, do wyboru albo na mocno 
osadzonej, wychylnej albo na ruchomej dźwigni na 
główce sprzęgu, którego nasadka do przewodu ruro-
wego tworzy ostry kąt między osią swej uszczelki 
wargowej a osią sprzęgu przewodów, przy czym sprzęg 
przewodów powietrznych i elektrycznych jest chro-
niony za pomocą pokrywy otwierającej się podczas 
przyłączania przeciwsprzęgu, znamienny tym, że wy-
stający z części końcowej (2) wspólnej obudowy (1) 
wylot (3) sprzęgu przewodów rurowych (8) wyposa-
żonego w jeden lub kilka przewodów powietrznych 
jest skierowany w stronę zaczepu główki sprzęgu 
automatycznego sprzęgu cięgłowo-zderzakowego, przy 
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czym powierzchnia stykowa (5) uszczelki wargowej 
(4) otaczającej współosiowo wylot (3) jest usytuowana 
pod ostrym kątem, leżąco w stosunku do podłużnego 
wykroju (12) sprzęgu przewodów rurowych (8), a po-
nadto część końcowa (2) w zakresie swego wylotu (3) 
do sprzęgu przewodów rurowych (8) jest wyposażona 
w wystającą z boku część prowadzącą (6) zaopatrzoną 
w kanał (7) do wsuwania części końcowej (2) przy-
łączanego przeciwsprzęgu oraz w ogranicznik, umiesz-
czony powyżej i poniżej wylotu (3), do przejmowania 
sił rozrywających wywołanych ciśnieniem powietrza, 
a poza tym we wspólnej obudowie (1), korzystnie 
powyżej sprzęgu przewodów rurowych (8) jest umiesz-
czony sprzęg przewodów elektrycznych (10) wyposa-
żony w styki elektryczne (11) zwierane czołowo, który 
jest odpowiednio do wykroju podłużnego (12) usytuo-
wany równolegle do toru poruszania się sprzęgu prze-
wodów podczas sprzęgania i również umieszczony 
wewnątrz przedłużenia części prowadzącej (6). 

20e (P. 140564) 11.05.1970. 
Pierwszeństwo: 13.05.1969 - NRD. 

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Iwan 
N. Nowikow, Siergiej S. Andrejew). 

Sprzęg przewodowy z boczną powierzchnią stykową 
do automatycznych sprzęgów cięgi owo-zderzakowych, 
który składa się ze złącza rurowego, zawierającego je-
den lub kilka przewodów rurowych oraz sprzęgu elek-
trostykowego, znajdujących się jedno nad drugim we 
wspólnej obudowie, który jest umieszczony w otworze 
głowicy automatycznego sprzęgu cięgłowo-zderzako-
wego wystając ku płaszczyźnie tego sprzęgu i który 
podczas przebiegu sprzęgania sprzęgu cięgłowo-zde-
rzakowego jest przemieszczony przez sprzęg współ-
działający z przedniego położenia gotowości do sprzę-
gania, przy jednoczesnym odchylaniu osłony chro-
niącej wyloty złącza rurowego i sprzęgu elektro-
stykowego w tylne położenie robocze, tworząc połą-
czenie kształtowe sprzęgu przewodowego, znamienne 
tym, że obudowa (1) sprzęgu przewodowego jest zamo-
cowana za pomocą skierowanego do tyłu ramienia ło-
żyskowego (3), przegubowo w pozostającym pod wpły-
wem działania sprężyny zawieszeniu (7), umieszczo-
nym w głowicy sprzęgu cięgłowo-zderzakowego w spo-
sób dopuszczający poziome odchylanie się, przy czym 
ta obudowa (1), będąc pod wpływem działania innej 
sprężyny powrotnej (16), która doprowadza uchylne 
ramię (13) klapy osłonowej (17) do położenia zamknię-
cia oraz przylegając do powierzchni przyporu (21) gło-
wicy sprzęgu cięgłowo-zderzakowego, utrzymywana 
jest w położeniu gotowości do sprzęgania oraz może 
wykonywać ruch względny z jednej strony w sto-
sunku do zawieszenia (7), a z drugiej strony w stosun-
ku do głowicy sprzęgu cięgłowo-zderzakowego, a na 
czopie ustalającym (12) zawieszenia (7) umieszczone 
jest ramię kierujące (20), które jest sprzężone z dźwig-
nią dosuwową (19), zamocowaną w łożysku przegu-
bowym (15) w sposób umożliwiający obracanie się 

oraz powiązaną z mogącym przesuwać się osiowo 
w obudowie (1) sprzęgiem elektrostykowym (4), która 
to dźwignia dosuwową (19) ukształtowana jest tak, że 
przy końcu przebiegu sprzęgania, przy przemieszcza-
niu obudowy (1) w stosunku do jej zawieszenia (7), 
przesuwa sprzęg elektrostykowy (4) celem uzyskania 
przez ten sprzęg zupełnego połączenia i wzajemnego 
zaryglowania, przy czym na zawieszeniu (7), w kie-
runku przyporu sprzęgu cięgłowo-zderzakowego, znaj-
duje się sztywny zderzak (9), a na uchylnym ramieniu 
(13) umieszczony jest również, przyporządkowany zde-
rzakowi (9) zaczep (14), który jest ukształtowany tak, 
że w położeniu zamkniętym klapy osłonowej (17) za-
pobiega względnemu ruchowi obudowy (1) w stosunku 
do zderzaka (9). 

20f (P. 135314) 13.09.1969. 
Pierwszeństwo: 14.09.1968 - Wielka Brytania. 

Svenska Aktiebolaget Bromsregulator, Malmö, 
Szwecja, (Nils Börje Lennart Sander). 

Samoczynny dwustronny regulator luzu działający 
osiowo dla układów hamulcowych pojazdów szyno-
wych, znamienny tym, że wrzeciono (19) jest wyposa-
żone w nakrętkę (23) mającą zębatą powierzchnię (45), 
przeznaczoną do sprzęgnięcia z odpowiednio zębatą 
powierzchnią (46) tubusa (15), przy czym nakrętka (23) 
jest elementem przenoszenia siły sprężyny tubusa (44). 

21a1 (P. 136093) 30.09.1969. 
Pierwszeństwo: 2.10.1968 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Owens - Illinois, Inc., Toledo, Ohio, Stany Zjed-
noczone Ameryki, (James Francis Nolan). 

Tablica obrazująca wyładowania elektryczne w ga-
zie, znamienna tym, że ma parę równoległych cien-
kich elementów dielektrycznych stanowiących co naj-
mniej część elementów strukturalnych i tworzących 
ścianki cienkiej komory gazowej oraz poprzecznie 
względem siebie ułożone szeregi przewodników na nie 
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kontaktujących z gazem powierzchniach cienkich ele-
mentów dielektrycznych, które są kolejno zasilane 
potencjałami roboczymi w celu selektywnego wywo-
ływania wielokrotnych wyładowań pomiędzy wybra-
nymi skrzyżowaniami pary przewodników każdego 
szeregu, przy czym w poszczególnych komórkach wy-
ładowczych podtrzymuje się i kończy wyładowania 
z chwilą gdy zostaną one zainicjowane, komora zaś 
zawiera dające się z jonizować medium gazowe, które 
ma stosunkowo niskie napięcie przebicia, które jest 
w istotny sposób stałe w wybranym zakresie zmian 
przerwy wyładowczej przy stałym ciśnieniu gazu 
w komorze w wybranym zakresie. 

21а1 (P. 136196) 4.10.1969. 

Owens - Ilinois, Inc., Toledo, Stany Zjednoczone, 
(William Ernest Johnson). 

Sposób zmniejszenia wpływu pasożytniczych impul-
sów napięciowych na sąsiadujące ze sobą przewody 
w jarzeniowej tablicy wyświetlającej, posiadającej co 
najmniej jeden zespół przewodów, z których każdy 
jest zasilany z dołączonego do niego generatora im-
pulsów i w której impuls przyłożony do jednego prze-
wodu w celu wywołania wyładowania w określonej 
jednostce jarzeniowej tablicy może się sprzęgać z są-
siednimi przewodami tego samego zespołu, co powo-
duje powstanie w sąsiednich przewodach pasożytni-
czych impulsów napięciowych, znamienny tym, że 
zmniejsza się impedancję generatora impulsów pod-
łączonego do wspomnianego sąsiedniego przewodu 
dla napięć pasożytniczych wzbudzanych w tym ge-
neratorze. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 2, 
znamienne tym, że układ zmniejszający impedancję 
wymienionego generatora impulsów zawiera elementy 
wykrywające napięcia wzbudzone przez uzwojenie 
wtórne w uzwojeniu pierwotnym, oraz elementy bocz-

nikujące uzwojenia pierwotne transformatora, które 
są włączane przez wspomniane elementy wykrywa-
jące w momencie gdy zostanie wykryte napięcie wzbu-
dzone w uzwojeniu pierwotnym przez uzwojenie 
wtórne. 

21a1 (P. 138610) 4.02.1970. 
Pierwszeństwo: 29.05.1969 - NRD 

VEB Fernmeldewerk Nordhausen, Nordhausen, NRD 
(Ulrich Herrmann). 

Układ przycisków, zwłaszcza do aparatów telefo-
nicznych do pracy dwukierunkowej, składający się 
z dwóch przycisków włączających oraz dwóch przy-
cisków rozłączających z mechanizmami blokującymi 
oraz wyłączającymi, w którym dźwignie zapadkowe 
podporządkowane przyciskom włączającym połączone 
są ze sobą wspólną szyną sprzęgła i w którym wytwo-
rzone przez przycisk włączający połączenie telefoniczne 
rozłączane jest za pomocą odpowiedniego przycisku 
rozłączającego, znamienny tym, że na kołku (32, 33) 
ograniczającym przesuw każdego z przycisków włą-
czających (1, 2) osadzona jest przesuwna szyna wy-
łączająca (48), przy czym na każdym końcu szyny wy-
łączającej (48) przymocowany jest jeden zabierak (53, 
54), który przez pewien okres zazębiony jest w okien-
ku (51, 52) we wspólnej, łączącej dźwignie zapadkowe 
(34, 35) listwie sprzęgającej (47), a ponadto, co naj-
mniej na jednym kołku ograniczającym (32) przewi-
dziana jest sprężyna zwrotna (36), która służy do na-
wracania w położenie wyjściowe dźwigni zapadko-
wych (34, 35), szyny wyłączającej (48) oraz wspólnej 
szyny sprzęgającej (47). 

21a1 (P. 140508) 9.05.1970. 

VEB Kombinat Elektroprojekt und Anlagenbau 
Berlin, Berlin, NRD, (Berend Stubenrauch). 

Sposób tworzenia różnic w ciągach impulsów, 
zwłaszcza do sterowania licznikami rewersyjnymi, 
znamienny tym, że przeprowadzane przez dwa tory 
przesyłowe sygnałów impulsy liczenia w przód i wstecz 
po przejściu przez odpowiednie urządzenia (5 lub 6) 
kształtujące impulsy rejestruje się odpowiednio w pa-
mięci wejściowej (11 lub 12), która odpowiednio przy-
gotowuje przynależny element wyjściowy (17 lub 18), 
poprzez odpowiedni człon o działaniu opóźnionym 
(15 lub 16), do przepuszczenia impulsu, a następnie 
przy jednocześnie pobudzonych pamięciach wejścio-
wych (11; 12) przez element układu (19) pobudza się 
dwie pamięci zwrotne (13; 14), które powodują znowu 
kasowanie przynależnych pamięci wejściowych (11 lub 
12), które ze swej strony wprowadzają z powrotem 
w położenie wyjściowe odpowiednią pamięć zwrotną 
(13, 14) skoro tylko na wejściu pamięciowym przyna-
leżnej pamięci wejściowej (11 lub 12) i na drugim 
wejściu przynależnego urządzenia (5 lub 6) kształ-
tującego impulsy wystąpią jednocześnie przerwy im-
pulsów, przy czym blokada zapewnia to, że przy roz-
poczętym kasowaniu pamięci wejściowej (11 lub 12) 
impuls występujący na wejściu przynależnego urzą-
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dzenia kształtującego impulsy (5 lub 6) nie może prze-
rwać kasowania pamięci wejściowej (11 lub 12), tak 
że impuls jednego z elementów wyjściowych (17 lub 
18) może przejść tylko wówczas, kiedy między dwoma 
impulsami na jeden tor przesyłowy sygnałów nie 
nastąpiło odstawienie z powrotem w położenie wyj-
ściowe przynależnej pamięci wejściowej (11 lub 12). 

Układ połączeń do stosowania sposobu według 
zastrz. 1 wykonany w technice NOR, znamienny tym, 
że w pierwszym względnie w drugim torze przesy-
łowym sygnałów znajduje się po jednym urządzeniu 
(5 lub 6) kształtującym impulsy, do wyjścia którego 
przyłączone jest wejście pamięciowe odpowiedniej 
pamięci wejściowej (11 lub 12), której wyjście jest po-
łączone z wejściem kasowania oraz - poprzez pierw-
szy element NOR (19) - z wejściem pamięciowym od-
powiedniej pamięci zwrotnej (13 lub 14), której wyjście 
jest połączone przez odpowiedni drugi element NOR 
(7 lub 8) z wejściem kasowania przynależnej pamięci 
wejściowej (11 lub 12), której wyjście jest połączone 
poprzez człon o działaniu opóźnionym (15 lub 16) 
z pierwszym wejściem odpowiedniego trzeciego ele-
mentu NOS (17 lub 18), z którego drugim wejściem 
ma połączenie - poprzez odpowiedni czwarty element 
NOR (9 lub 10) - wyjście przynależnego urządzenia 
kształtującego impulsy (5 lub 6), podczas gdy wejście 
odpowiedniego urządzenia kształtującego impulsy (5 
lub 6) jest połączone poprzez piąty element NOR (3 
lub 4) z drugim wejściem odpowiedniego drugiego ele-
mentu NOR (7 lub 8), którego trzecie wejście jest 
przyłączone do wyjścia przynależnego urządzenia 
kształtującego impulsy (5 lub 6), oraz że ponadto 
drugie wejście piątego elementu NOR (3 lub 4) jest 
połączone z wyjściem przynależnego drugiego ele-
mentu NOR (7 lub 8). 

21a1 (P. 140667) 13.05.1970. 

VEB Kombinat Elektroprojekt und Anlagenbau 
Berlin, Berlin, NRD, (Helmut Belitz, Günter Seltin-
ger, Jürgen Nikolaizik, Erwin Sagrauske, Gerhard 
Sprunk). 

Układ do opóźniania sygnałów napięcia stałego, 
zwłaszcza z przekaźnikami z zestykami zabezpieczo-
nymi, znamienny tym, że przekaźnik (Rel 1) z równo-
legle dołączonym kondensatorem usytuowanym w sze-
regu z. diodą (Dl) i opornikiem (R) jest połączony z na-
pięciem roboczym (UB), a obwód prądu dla sygnału 
równoważnego napięciu roboczemu jest przyłączony 
do wejścia (e) i przez diodę (D3) połączony z obwodem 
prądu przekaźników, a inny przekaźnik (Rel2) jednym 
zaciskiem jest połączony z wejściem a drugim za-
ciskiem przez zestyk roboczy (Kl) z biegunem dodat-
nim napięcia roboczego (UB) tak, że przez zestyk ro-
boczy (K2) sygnał wejściowy jest opóźniony i wsku-
tek tego na wyjściu (a) tylko wtedy występuje sygnał 
wyjściowy, gdy na wejściu jest sygnał wejściowy. 

21a2 (P. 137111) 25.11.1969. 
Pierwszeństwo: 26.11.1968 - NRD. 

VEB Elektrogerätewerk Gornsdorf, Gornsdorf, NRD, 
(Heinz Hunger, Wilfried Schubert). 

Przycisk operacyjny z zestykami w rurkach ochron-
nych, wyposażony w magnesy trwałe, stosowany 
zwłaszcza do aparatów telekomunikacyjnych i prze-
twarzania informacji, jak też urządzeń do rozdziału 
listów, znamienny tym, że w trzonie przycisku (3) są 
osadzone w sposób wymienny trwałe magnesy o róż-
nych przekrojach (7 lub 8 lub 9), które działają na 
pionowo lub równolegle zainstalowane do trzonu 
przycisku (3) zestyki w rurce ochronnej (6), przy czym 
zestyki w rurce ochronnej (6) są osadzone sztywno 
w wymiennej podstawie przycisku, (2) stanowiąc po-
łączenie rozłączne. 

21a3 (P. 124831) 22.01.1968. 
Pierwszeństwo: 23.01.1967 - Holandia 

International Standard Electric Corporation. 
Automatyczny, telekomunikacyjny układ przełącza-

jący wraz z siecią przełączającą i programowanym 
układem sterowania przeznaczonym dla wspomnianej 
sieci przełączającej, przy czym wspomniany układ ste-
rowniczy jest wyposażony przynajmniej w dwa pro-
gramowane procesory, które jednocześnie i czynnie 
sterują całość wspomnianej sieci, znamienny tym, 
że posiada on jeszcze środki do przekazywania (IRAB, 
IRВА) przeznaczone do przekazywania informacji do-
tyczącej operacji sterowania łączeniowego wykonywa-
nych we wspomnianej sieci przełączającej przez 
wspomniane procesory i przekazywanych do przynaj-
mniej jednego z dwóch innych procesorów. 
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21a4 (P. 137925) 31.12.1969. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Wiesław Ba-
licki, Zdzisław Karolczak, Witold Kossowski, Andrzej 
Matyjek). 

Układ tranzystorowego demodulatora amplitudy 
przebiegów małej częstotliwości, modulowanych syg-
nałem dwustanowym zrealizowany w znanym ukła-
dzie wspólnego emitera, znamienny tym, że opornik 
(2) polaryzujący bazę (B) tranzystora (T), włączony 
między bazę (B) a źródło zasilania (Ec) ma tak do-
braną oporność, aby początkowy punkt (P.P.) pracy 
tranzystora (T) znajdował się na liniowym zakresie 
charakterystyki prądowo-napięciowej, przy czym stała 
czasowa układu złożonego z wejściowego, sprzęgają-
cego kondensatora (C) i polaryzującego opornika (R) 
jest kilkakrotnie większa od okresu przebiegu mo-
dulującego. 

21a4 (P. 138900) 19.02.1970. 

Orion Radio-es Villamossagi Vallalt, Budapest, Wę-
gry, (Laszló Bors). 

Odcinek linii zasilającej ze zmodyfikowaną spiralą 
jako przewód wewnętrzny dla częstotliwości ultra-
krótkofalowej i mikrofalowej, w którym umieszczony 
jest między innymi znany odcinek linii zasilającej 
z przewodem zewnętrznym o kołowym przekroju po-
przecznym i ze spiralnym przewodem wewnętrznym, 
zawierający ponadto tłoczek, dopasowujący się szczel-
nie i sprężynująco do ścianki wewnętrznej przewodu 
zewnętrznego, posiadający również pętlę sprzęgającą, 
znamienny tym, że opadający w kierunku tłoczka (14) 
koniec (5) spiralnego przewodu wewnętrznego (4) jest 
współosiowy i jest podłączony elektrycznie i mecha-
nicznie do osiowo przesuwanego tłoczka zawierające-
go (14), a długość współosiowego końca prostego (5) 
zawarta pomiędzy końcem ostatniego zwoju spiralne-
go przewodu wewnętrznego (4) a tłoczkiem zwierają-
cym (14) jest krótsza niż 1/10 długości fali roboczej, oraz 
że spiralny przewód wewnętrzny (4) jest umieszczony 
współosiowo zarówno w przewodzie zewnętrznym (30) 
o kołowym przekroju poprzecznym, jak i w pętli 
sprzęgającej (31). 

21a4 (P. 139238) 5.03.1970. 
Politechnika Gdańska, Instytut Radiokomunikacji, 

Gdańsk, (Alfred Matusewicz). 
Układ elektroniczny posiadający własności lampy 

z ujemnym nachyleniem charakterystyki, wykonany 
na lampie o dwóch siatkach sterujących, znamienny 
tym, że posiada w obwodzie katody lampy duży 
niezablokowany opornik (Rk) spełniający nierówność 
sygnał wejściowy jest przyłożony na pierw-
szą siatkę sterującą przy stałym potencjale drugiej 
siatki sterującej, przy czym sterowanie prądem ano-
dowym zachodzi wskutek zmiany współczynnika roz-
pływu prądu katodowego dzięki zmianom potencjału 
katody względem drugiej siatki sterującej. 

21a* (P. 140127) 18.04.1970. 
Instytut Tele i Radiotechniczny, Warszawa, Polska, 

(Stefan Romanowski, Józef Strzałkowski). 
Konstrukcja rezonatora magnetostrykcyjnego drga-

jącego skrętnie znamienna tym, że regulację często-
tliwości uzyskuje się przez przesuwanie rdzenia stro-
jącego (6) wykonanego z materiału magnetycznego, 
umieszczonego na osi rezonatora. 
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21c (P. 128638) 14.08.1968. 

TESLA narodni podnik, Praga, Czechosłowacja, 
(Vaclav Тrckа). 

Przełącznik miniaturowy do obwodów drukowanych, 
znamienny tym, że składa się z wydłużonej tulejki (1) 
o kształcie litery U, ustawionej tak, że jej otwarty 
profil w kształcie litery U jest przymocowany na stałe 
do płyty nośnej (8) przy czym w tulejce o kształcie 
litery U (1) umieszczony jest element siodłowy (2), 
również zwrócony stroną swojego otwartego profilu 
litery U ku płycie nośnej (8) i zaopatrzony w spręży-
ny (5), zwłaszcza sprężyny spiralne, otaczające zamk-
nięty profil w kształcie litery U i wywierające na-
cisk na styki ruchome (4), tak że ich powierzchnie 
stykowe przylegają do styków stałych (6) płyty noś-
nej (8). 

21c (P. 128843) 30.08.1968. 
Pierwszeństwo: 1.09.1967 - Francja. 

La Telemecanique Electrique S.A., Nanterre, Francja 
Urządzenie do gaszenia łuku, zawierające otaczający 

dwa współpracujące bieguny, z których jeden jest nie-
ruchomy a drugi ruchomy, płaski ferromagnetyczny 
element ukształtowany w kształt litery „U", którego 
boki i spód otaczają bieguny we wszystkich ich po-
łożeniach, przy czym płaszczyzny boków i spodu są 
równoległe do kierunku rozwierania styków, znamien-
ne tym, że boki tego elementu są równolegle wygięte 
w kształt „U" w kierunku spodu, w płaszczyznach 
prostopadłych do pierwszego U, przy czym części wy-
gięte tych boków (17c) znajdują się na przeciw nie-
ruchomego bieguna (9, 15), który zawiera rożek (16) 
skierowany do spodu części w kształcie U, która 
z dwoma częściami przyległych boków (17b) otacza 
nie tylko ruchomy biegun (4, 5) we wszystkich jego 
położeniach lecz również gaszący element (20) równo-
legły przynajmniej do spodu umieszczony między tym 
spodem (17a) i ruchomym biegunem. 

21c (P. 128985) 11.09.1968. 
Pierwszeństwo: 12.09.1967 - Niemiecka Republika 

Federalna. 

Robert Bosch GMBH, Stuttgart, NRF. 
Regulator napięcia prądnic napędzanych zmienną 

w dużym zakresie liczbą obrotów, przeznaczony zwła-
szcza dla prądnic samochodowych, zawierający tran-
zystor mocy, którego złącze emiter-kolektor połączone 
jest szeregowo z bocznikowym uzwojeniem wzbudze-
nia prądnicy, oraz współpracujący z nim tranzystor 
sterujący, którego baza połączona jest - poprzez dio-
dę Zenera, określającą wartość żądaną napięcia - z 
napięciem wyjściowym prądnicy lub z napięciem do 
niego proporcjonalnym i którego złącze emiter-baza 
zbocznikowane jest przez oporność, znamienny tym, 
że tranzystor sterujący (ST) dioda Zenera (Z) i opor-
ność (Rl) umieszczone są na wspólnej płytce półprze-
wodnikowej (36), zwłaszcza na płytce krzemowej, wy-
konanej korzystnie techniką warstwową, przy czym 
płytka ta umocowana jest na wspólnej płycie cokoło-
wej razem z ukształtowanym w postaci płytki kor-
pusem półprzewodnikowym (37), zawierającym tran-
zystor mocy (LT). 

21c (P. 129812) 30.10.1968. 
Pierwszeństwo: 7.11.1967 - Czechosłowacja. 

Elektro - Praga Hlinsko, Hlinsko, Czechosłowacja 
(Jifi Kapr i Stanisław Vohnalik). 

Wyłącznik szybki, którego system ruchomy składa 
się z kabłąka, dźwigni regulacyjnej i uchwytu naprę-
żającego, znamienny tym, że kabłąk (2), wraz z dźwi-
gnią regulacyjną (3) jak również ramionami (7) i ję-
zyczkiem (8) uchwytu naprężającego, stanowi jeden 
element, przy czym ramiona (7) uchwytu naprężają-
cego mają zagięcie (6). 

21c (P. 130248) 26.11.1968. 
Pierwszeństwo: 11.12.1967, NRD. 

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Rei-
ner Seibt, Manfred Liebig). 

Sprzęg kablowy przeznaczony zwłaszcza dla samo-
czynnych sprzęgów pojazdów szynowych, posiadający 
na swoich powierzchniach czołowych umieszczone sprę-
żyście w izolacyjnej obudowie elektryczne zestyki 
a na zewnętrznym obwodzie kołnierz uszczelniający 
wystający ponad powierzchnię czołową, znamienny 
tym, że kształt uszczelniającego kołnierza (5) określo-
ny jest zewnętrznym konturem powierzchni czołowej 
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sprzęgu kablowego, posiadającej elektryczne zestyki 
(3), przy czym kołnierz ten, pokrywający całą po-
wierzchnię czołową wykonany jest z tego samego ma-
teriału co stanowiąca z nim jednolitą całość uszczel-
niająca membrana (6), a przechodzący przez uszczel-
niającą membranę (6) elektryczne zestyki (3) są cał-
kowicie przez nią uszczelnione. 

21c (P. 131035) 2.01.1969. 
Pierwszeństwo: 3.01.1968 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna 

Deutsche Post, Berlin, NRD, (Christian Hübner) 
Przyrząd do izolowania złączy drutowych, w któ-

rym materiał izolacyjny jest pobierany z rolki, zna-
mienny tym, że w kadłubie podobnym do pistoletu 
są umocowane uruchamiane przez element naciskowy 
części, a mianowicie dźwignia kolankowa (4) i dźwi-
gnia przesuwna (5), przy czym za pomocą dźwigni ko-
lankowej (4) jest uruchamiany drążek przesuwny (7) 
zaopatrzony w głowicę naciskową (14), poza tym po-
siada nosek (11) umocowany poprzez kamień (10) na 
drążku przesuwnym (7) wchodzący do prowadnicy 
drabinkowej (24) z nałożoną na niej folią z tworzywa 
sztucznego jednostronnie pokrytą klejem, oraz pazur 
(20) uruchamiany przez dźwignię przesuwną (5) po-
przez zębatkę (18) i koło zębate (19), przeznaczony do 
prowadzenia izolowanego złącza drutowego w wycię-
ciu (29) z leżącą pod nim folią z tworzywa sztucznego 
aż do oparcia o sprężystą poduszkę oporową (28). 

21c (P. 132020) 28.02.1969. 

Ryszard Henryk Jeż, Mielec, Polska. 
Włącznik elektryczny z zamkiem zwłaszcza do za-

płonu i rozruchu silników spalinowych znamienny tym, 
że dzielony pierścień stykowy (1) ma na obwodzie 
ukształtowane występy (2) jest osadzony nieruchomo 

w elemencie (3 i 4) wykonane z materiału izolacyjnego, 
przy czym pierścień (1) jest odkształcony w kierunku 
odśrodkowym przy pomocy sprężyn (8) umieszczonych 
w wybraniu (7) elementu (3). 

2lc (P. 132124) 5.03,1969. 

Aktiebolaget Kanthal, Hallstahammar, Szwecja, (Ve-
nanzio Bizzarri). 

Sposób wytwarzania elementów opornikowych od-
pornych na utlenianie znamienny tym, że dokładnie 
rozdrobniony krzemek molibdenu mieszany jest ze 
składnikiem tlenkowym, zawierającym tlenek toru 
w ilości wynoszącej wagowo 1-5% krzemku molib-
denu i z lepiszczem z glinki grupy montmorylinitowej 
zawierającej zasady, na którą podziałano wstępnie jo-
nami amonowymi aby, w ten sposób obniżyć wartość 
sodu w glinie do wielkości poniżej wagowo 1% glinki, 
a następnie uplastyczniony przy pomocy alkoholu jed-
nowodorotlenkowego, po czym uzyskana mieszanina 
jest kształtowana i spiekana w znany sposób. 

Element opornikowy odporny na utlenianie wytwo-
rzony sposobem według zastrz. 1-5, przeznaczony do 
elektrycznych elementów oporowych i wytwarzany 
na drodze spiekania zasadniczo z krzemku molibdenu 
i składnika tlenkowego, zawierającego tlenek toru 
z lepiszcza zawierającego zasady i najkorzystniej skła-
dającego się z glinki grupy montmorylinitowej takiej 
jak bentonit, znamienny tym, że zawartość składnika 
tlenkowego wynosi 1-12%, a najkorzystniej 3-8% 
ciężaru krzemku molibdenu, zawartość tlenku toru 
wynosi wagowo 1-10% w stosunku do krzemku mo-
libdenu, a zawartość Na2O mniej niż 0,7% w stosun-
ku do wagi składnika tlenkowego, a średnica elemen-
tu wynosi 6 mm, przy czym element wykazuje przy 
obciążeniu 9 W/cm2 w temperaturze 1800°C żywotność 
750 godzin. 

21c (P. 136062) 27.09.1969. 
Pierwszeństwo: 5.02.1969 - NRD. 

VEB Kombinat Elektroprojekt und Anlagenbau 
Berlin, Berlin, NRD, (Lothar Neumann, Hans-Günter 
Pranskat). 

Sposób sterowania i regulacji obrotów dwukierun-
kowego silnika prądu stałego i układ połączeń do sto-
sowania tego sposobu dla silnika, którego twornik jest 
zasilany z sieci prądu zmiennego przez prostownik 
złożony z układu zaworów połączonych w układ prze-
łączający, który za pomocą elektronicznego układu 
sterującego pracuje bez powodowania zwarć, zna-
mienny tym, że na początku okresu zatkania obu 
układów zaworów (4), (5) prostownika (3) wylicza się 
napięcie zadawane (U4) w zależności od chwilowych 
potrzeb sterowania i od napięcia (UM) na tworniku 
silnika, po czym następuje impulsowe nastawienie 
punktu pracy regulatora (13). 

Układ połączeń do stosowania sposobu według za-
strz. 1, znamienny tym, że wejście (A) regulatora prą-
du (13) połączone jest z wejściem układu przez wy-
łącznik (S1), najlepiej elektroniczny i przez przekład-
nik (22) impedancji kondensator sprzężenia zwrotne-
go (CR) połączony jest jednym biegunem z wejściem 
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układu, a drugim z szyną zerową, przy czym drugi 
wyłącznik (S2), najlepiej również elektroniczny, włą-
czony jest między szynę zerową a jeden biegun kon-
densatora (CR), a ponadto sterowania wyłączników 
(S1) i (S2) są z sobą sprzężne. 

21c (P. 136481) ' 24.10.1969. 
Pierwszeństwo: 30.10.1069 - NRF. 

Kurt Herberts und Co. vorm. Otto Louis Herberts, 
Wuppertal-Barmen, NRF, (Klaus Bederke, Horst Mi-
chaelis). 

Środek do impregnowania uzwojeń izolowanych 
przewodów elektrycznych przez nasycanie ich tym 
środkiem i następnie ogrzewanie w celu utwardzenia 
zawartej w nim żywicy, składającej się ze związków 
zdolnych do kopolimeryzacji, katalizatorów iAub przy-
spieszaczy oraz ewentualnie wypełniaczy, znamienny 
tym, że jako związki zdolne do kopolimeryzacji za-
wiera mieszaninę, składającą się z jednego lub kilku 
mieszanin estrów o ogólnym wzorze 1, w którym A 
oznacza jedną z grup o wzorze 2, 3 lub 4, a n oznacza 
liczbę równą liczbie wolnych wartościowości w grupie 
A i z jednego lub kilku monomerycznych związków 
winylowych i/lub allilowych, które mają zdolność ko-
polimeryzowania i wiązania się z estrami o wzo-
rze 1. 

Sposób wytwarzania środka według zastrz. 1, zna-
mienny tym, że 1 mol związku o ogólnym wzorze 5, 
w którym A i n mają znaczenie podane w zastrz. 1, 
poddaje się reakcji z n molami związku o wzorze 6 
lub bezwodnika tego związku, w obecności przenoś-
nika w temperaturze wyższej od temperatury około 
150°C, po czym otrzymany ester mieszany o wzorze 1, 
w którym A i n mają wyżej podane znaczenie miesza 
się z monomerycznymi związkami winylowymi i/lub 
allilowymi, z dodatkiem katalizatorów i/lub przy-
spieszaczy i ewentualnie wypełniaczy. 

21c (P. 137007) 19.11.1969. 
Pierwszeństwo: 20.11.1968, 11.08.1969- Niemiecka 

Republika Federalna 
Novopress GmbH and Co. KG., Düsseldorf, NRF. 
Urządzenie do zaciskania końcówek kablowych, tu-

lejek albo podobnych na przewodach, linach albo prę-
tach za pośrednictwem zespołu narzędziowego prasy 

składającego się z dwóch powierzchni przyporowych 
zamocowanych na korpusie głównym i tworzących kąt 
wierzchołkowy i przysuwanego do przypór wzdłuż 
dwusiecznej tego kąta napędzanego elementu karbu-
jącego, którego ruch roboczy ograniczony jest w spo-
sób wymuszony odpowiednio do wymaganego opty-
malnego stosunku głębokości wnikania do przypo-
rządkowanej zespołowi narzędzi prasy średnicy tulei 
względnie przekroju znamionowego, znamienny tym, 
że posiada zespół narzędziowy prasy do zaciskania 
różnych średnic tulei względnie przekrojów znamio-
nowych z dwoma usytuowanymi pod kątem 120° lub 
mniejszym i zamocowanymi na stałe służącymi ja-
ko przypory ostrzami (6) nacinającymi karby i jed-
nym, działającym w tej samej płaszczyźnie środkowej 
i w kierunku przeciwnym, napędzanym elementem (5) 
karbującym, którego posuw, przy zaciskaniu mniej-
szych średnic tulei względnie Drzekrojów znamiono-
wych, może być przedłużony poza miejsce wyznaczo-
ne przez ograniczenie ruchu roboczego dla największej 
średnicy tulei oraz zawór (16) do zatrzymywania po-
suwu elementu karbującego z zależnym od przesunię-
cia wyzwalającym członem (13, 14) sterującym, dzia-
łającym w ten sposób, że człon (13) sterujący w uza-
leżnieniu od powierzchni bocznej każdorazowo zacis-
kanej tulei na przykład w funkcji średnicy albo/i 
przesunięcia względnego, przerywa ruch roboczy. 

21c (P. 137168) 28.11.1969. 
Spółdzielnia Inwalidów, Jelenia Góra, (Zdzisław 

Jackowski, Franciszek Buko, Stanisław Wójcik Jo-
anna Wilczyńska). 

Zacisk sprężynowy przewodów elektrycznych w list-
wach zaciskowych i innych podzespołach elektrotech-
nicznych znamienny tym, że składa się z korpusu (1) 
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z nacięciami (2) prostopadłymi do osi otworów dla 
końcówek przewodów elektrycznych i sprężyny płas-
kiej (4) wygiętej w ten sposób, że końce sprężyny 
z otworami (5) osadzone są przesuwnie w nacięciach 
(2) korpusu (1). 

21c (P. 137263) 2.12.1969. 
Vsesojuzny proektno-tekhnologichesky institut po 

elektrobytovym mashinom i priboram, Kishinew, ZSRR 
Urządzenie do równomiernego cięcia dwużyłowych 

przewodów elektrycznych, w którym mechanizm noży 
do cięcia podłużnego i poprzecznego kierowany jest 
za pomocą urządzenia programującego, znamienny 
tym, że nóż do cięcia poprzecznego przewodu wyko-
nany jest z dwóch części (13 i 14), umieszczonych w 
obejmie (15) z możliwością względnego ich przemiesz-
czenia, przy czym każda z części (13 i 14) jest nasta-
wiana względem drugiej i niezależnie sterowana za 
pomocą urządzenia programującego (8). 

21c (P. 137267) 2.12.1969. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, (Tadeusz Ło-

bos, Tadeusz Garbino). 
Urządzenie upraszczające zabezpieczenia sieci od 

jednofazowych zwarć doziemnych w sieciach z kom-
pensacją pojemnościowego prądu zwarcia doziemnego 
znamienne tym, że do obwodów sterowniczych trans-
formatora uziemiającego włączony jest zespół czaso-
wych i pomocniczych przekaźników (3) sterowany 
automatycznie przez przekaźnik nadnapięciowy (2) 
albo ręcznie i powodujący wyłączenie i ponowne za-
łączenie wyłącznika (5) transformatora uziemiającego 
(4), względnie stycznika (7) w obwodzie pierwotnym 
dławika gaszącego (6) w czasie trwania zwarcia jed-
nofazowego doziemnego. 

21c (P. 137313) 3.12.1969. 
Pierwszeństwo: 4.12.1968. 

Kombinat VEB Elektronische Bauelemente, Tetlow, 
NRD, (Heinz Hunger, Wilfried Schubert). 

Podświetlacz podzespołów elektrycznych lub elek-
tronicznych, przeznaczony zwłaszcza do podświetlania 
przycisków sterujących wyłączników znamienny tym, 
że każdy podświetlacz składa się z cokołu (2), dwóch 
styków (5), zdejmowalnej osłony (3) i wymiennej ża-
róweczki o żarniku osiowym (4) umieszczonej poziomo, 
a współdziałanie z przyciskiem sterującym dokonuje 
się za pomocą wystających z wieka obudowy wyłącz-
nika (6) końcy stałych styków sprężynowych, lutowni-
czych (9), stałych styków do płytki (11) lub przeryw-
nych styków sprężynowych (8) stanowiących zamoco-
wanie żaróweczki. 

21c (P. 137391) 8.12.1969. 
Pierwszeństwo: 12.03.1969 -Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 
Ministerium für Verkehrwesen, Berlin, NRD, (Wil-

fried Wolter). 
Złącze stykowe, zwłaszcza do kabli wielożyłowych, 

którego gniazdka stykowe są osadzone w materiale 
plastycznym lub elastycznym i w którym końcowy 
docisk do gniazd uzyskany jest przez ściśnięcie ma-
teriału plastycznego lub elastycznego, znamienny tym, 
że w zamocowanym do obudowy (1) dzielonym pierś-
cieniu prowadzącym (3), posiadającym na całym ob-

wodzie wewnętrzną płaszczyznę radialną, skierowaną 
ukośnie do tyłu i dopasowaną do elastomerycznej u-
szczelki pierścieniowej (2) oraz opatrzona w ukształto-
wane radialnie wycięcie obudowy (1), założyskowana 
jest elastomeryczna uszczelka pierścieniowa (2), posia-
dająca odpowiednio ukształtowaną płaszczyznę tylną, 
przy czym jej płaszczyzna przednia skierowana jest 
na zewnątrz do przodu w dół. 
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21c (P. 137465) 10.12.1969. 
Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia, 

Warszawa, (Stanisław Grzybowski, Andrzej Kozłow-
ski, Mieczysław Jasiński, Jerzy Wilk, Stanisław Koza-
kowski, Marian Witkowski, Janusz Przybysz, Janusz 
Michalski). 

Układ wybiorczy przeznaczony do sterowania prze-
łącznikiem obwodów ogrzewczych w wagonach kole-
jowych składający się z trzech bloków wybiorczych, 
z których każdy posiada co najmniej dzielnik napięcia 
i przekaźnik znamienny tym, że przynajmniej dwa 
dzielniki napięcia (Dl) i (D3) zaopatrzone są w dodat-
kowe zaczepy (ZP1) i (ZP3), z których zaczep (ZP1) 
umieszczony jest na dzielniku (Dl) pomiędzy zaczepem 
(ZG1) a przewodem (O) i jest połączony ze stykiem (28) 
przekaźnika (P2), natomiast zaczep (ZP3) umieszczo-
ny jest na dzielniku (D3) pomiędzy zaczepem (ZG3) 
a przewodem (O) i jest połączony ze stykiem (26) prze-
kaźnika (P2) przy czym styki (18) i (16) przekaźnika 
(P2) połączone są w sposób trwały z przewodem (O), 
a ponadto okresowo ze stykami (28) i (16). 

21c (P. 137471) 11.12.1969. 
Pierwszeństwo: 12.12.1968 - Niemiecka Republika 

Federalna 
Glaser, von Praun, Elektromotorenwerke GmbH, 

Osthofen k/Worms, NRF, (Walter Dörr, Hermann 
Glaser) 

Układ do sterowania silnika szybkich, udarowych 
pras śrubowych, zwłaszcza pras z silnikami o uzwo-
jeniach ekranowanych, znamienny tym, że silnik po-
siada zwykłe uzwojenie napędowe i uzwojenie ha-
mujące w celu regulacji siły uderzenia, główne uzwo-
jenia silnika zarówno dla prawego jak i dla lewego 
kierunku wirowania są zasilane z sieci poprzez ste-

rowane tyrystory lub odpowiadające im elementy na-
tomiast uzwojenia hamulcowe - poprzez tyrystory 
lub poprzez zbudowane z odpowiadających im ele-
mentów mostkowe, sterowane układy prostownicze, 
dzięki czemu, przez zastosowanie odpowiednich mo-
mentów: napędowego i hamulcowego, można przy 
możliwie najkrótszym czasie uderzenia uzyskać do-
kładnie określoną siłę uderzenia. 

21c (P. 137555) 15.12.1969. 
Pierwszeństwo: 16.12.1968 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Farbwerke Hoechst A.G. vormals Meister Lucius 

u.Brüning, Frankfurt n/Menem, NRF, (Elmar Heis-
kel, Michael Maikowski). 

Sposób otrzymywania dyspersji policzterofluoroety-
lenowych, nadających się do wytwarzania elektrycz-
nych materiałów oporowych, zawierających pigment 
przewodzący, znamienny tym, że do dyspersji poli-
czterofluoroetylenu, której ciekła faza składa się z 
wody lub z jednego albo z kilku wielowartościowych 
alkoholi lub z mieszanin wody i jednego albo kilku 
wielowartościowych alkoholi oraz z dyspergatora, do-
daje się pastę składającą się z pigmentu przewodzące-
go i z wody lub z jednego albo z kilku wielowartoś-
ciowych alkoholi lub z mieszanin wody i jednego 
albo kilku wielowartościowych alkoholi i ewentualnie 
z dyspergatora, przy czym dyspersję wyjściową otrzy-
muje się w taki sposób i dobiera takie ilości poszcze-
gólnych składników, że w skład gotowej dyspersji 
wchodzi 10-30% wagowych policzterofluoroetylenu, 
10-30% wagowych pigmentu przewodzącego, 2-20% 
wagowych dyspergatora, 5-50% wagowych wielowar-
tościowego alkoholu lub mieszaniny takich alkoholi 
oraz 0 -7% wagowych wody. 

21c (P. 137071) 24.04.1969. 
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energo-

pomiar", Gliwice, (Zdzisław Wilczyński). 
Sposób automatycznej regulacji obciążenia młynów 

węglowych średniobieżnych i szybkobieżnych zna-
mienny tym, że w układzie automatycznej regulacji 
obciążenia młyna wielkością regulowaną jest uśred-
niona moc czynna pobierana przez silnik napędowy 
młyna, wielkością regulującą jest prędkość podajnika 
węgla a regulacja ma charakter proporcjonalny. 

21c (P. 137993) 5.01.1970. 
Pierwszeństwo: 6.01.1969 - Dania. 

Aktieselskabet-Laur. Knudsen, Nordisk, Elektrici-
tets Selskab, Kopenhaga, Dania, (Karl Lerstrup). 

Elektryczny bezpiecznik napełniony piaskiem, zna-
mienny tym, że ma element stapiany, stanowiący ca-
łość z upustami cieplnymi i powierzchniami chłodzą-
cymi, przy czym wszystkie te elementy wykonane są 
z aluminium. 
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21c (P. 138069) 8.01.1970. 

Zakłady Wytwórcze Porcelany Elektrotechnicznej, 
Mysłowice, (Tadeusz Lipski, Bogdan Krasuski, Ire-
neusz Ratecki, Bronisław Rzymanek). 

Topik paskowy zwłaszcza do bezpieczników o bar-
dzo szybkiej charakterystyce czasowo-prądowej i du-
żej mocy wyłączalnej znamienny tym, że składa się 
z szeregowo połączonych w sposób trwały odcinków 
taśmy o różnych grubościach, przy czym odcinki taś-
my o mniejszej grubości mają wykonane znanymi 
sposobami przewężenia. 

21c (P. 138195) 16.01.1970. 

Politechnika Wrocławska (Instytut Energoelektry-
ki), Wrocław, (Jan Pytel, Bogdan Synal, Bogdan Mie-
dziński). 

Kierunkowe zabezpieczenie od zwarć doziemnych w 
sieciach kompensowanych, składające się z przekład-
nika prądu kolejności zerowej JO-2 i kierunkowego 
przekaźnika RJEsw-2, znamienne tym, że stanowi go 
kierunkowy przekaźnik (Ш) o zmienionym układzie 
połączeń wewnętrznych, który współpracuje z czaso-
wym przekaźnikiem (II) oraz z przekładnikiem (I) ze 
skompensowaną reaktancją gałęzi magnesowania zre-
alizowaną przez włączenie kondensatora (1) bezpo-

średnio na zaciski przekładnika (I) lub przez włą-
czenie kondensatora (1) w obwód kompensującego u-
zwojenia (11) przekładnika (I) lub przez włączenie kon-
densatora (1) w obwód szeregowo połączonego robo-
czego uzwojenia (12) i kompensującego uzwojenia (11) 
przekładnika (I), przy czym zmieniony układ połączeń 
wewnętrznych kierunkowego przekaźnika (III) polega 
na połączeniu styku (2) przekaźnika (III) z roboczą 
cewką (6) czasowego przekaźnika (П), na połączeniu 
styku (3) przekaźnika (III) ze stykami (4 i 5) przekaź-
nika (III) oraz ze stykiem (7) czasowego przekaźnika 
(II), i na połączeniu styku (9) ze stykiem (10). 

21c (P. 139521) 20.03.1970. 
Politechnika Poznańska, Poznań, Polska, (Antoni 

Woźniak, Andrzej Wachowski). 
Układ przekaźnikowo-stykowy na elementach prze-

kaźnikowych elektromagnetycznych, posiadający prze-
kaźniki jednouzwojeniowe, w którym szeregowo z za-
ciskami wejściowymi uzwojenia przekaźników jest 
połączony obwód sterowania, składający się z zesty-
ków elementów wejściowych, pośredniczących i wyj-
ściowych, lub tylko jednego lub dwóch z nich, przy 
czym zestyki elementów wejściowych są zestykami 
zwiernymi lub rozwiernymi, a zaciski wyjściowe u-
zwojenia przekaźników są połączone bezpośrednio do 
źródła prądu, znamienny tym, że część obwodu ste-
rowania zawiera pośredniczące elementy (Z) i wyjś-
ciowe elementy (W i Q) o rozwiernych zestykach 
(z, w i q). 

21c (P. 140220) 24.04.1970. 
Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska, (Jerzy 

Winkler, Waldemar Maj, Jerzy Stankiewicz, Z. Si-
ciński, Jan Zalewski). 

Izolator przepustowy wysokiego napięcia zwłaszcza 
do kondensatorów energetycznych wykonany w opar-
ciu o lane tworzywo epoksydowe, znamienny tym, że 
kołnierz metalowy (4) mocujący izolator do pokrywy, 
zawinięty w części wewnętrznej do środka oraz gwin-
towana tulejka przepustowa (1) z nakrętką (2) zato-
pione są w tworzywie na długości gwarantującej 
szczelność połączenia metal-tworzywo. 

Sposób wykonania izolatora przepustowego wg 
zastrz. 1 i 2 znamienny tym, że optymalny kształt 
oraz hermetyczność izolatora uzyskuje się na drodze 
jednej operacji technologicznej przez zalewanie próż-
niowe kompozycją epoksydową w formie wieloczęścio-
wej łącznie z mocującymi elementami metalowymi: 



Nr 1 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 55 

od strony napowietrznej z gwintowaną tulejką prze-
pustową (1) i nakrętką (2), zaś w miejscu połączenia 
z pokrywą z pierścieniem elastycznym tłoczonym z 
blachy mosiężnej (4). 

21c (P. 140257) 25.04.1970. 

Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warsza-
wa, Polska, (Zdzisław Wroński). 

Łącznik zabezpieczający elektroenergetyczne linie 
napowietrzne średniego napięcia przed skutkami zwarć 
doziemnych, przystosowany do zainstalowania na ścia-
nie lub na wyłączniku trójbiegunowym i do urucha-
miania solenoidami lub za pomocą mechanizmu na-
pędowego, na przykład mechanizmu według patentu 
62731, znamienny tym, że jest wyposażony w nóż (1) 
zaklinowany na osi (3) podpartej w punkcie uziemio-
nym wraz z dźwignią (2), połączoną przegubowo z cię-
głami (4) i (5) sterowanymi solenoidami (10) i (11) 
albo dźwignią (16) zaklinowaną na wale (15) mecha-
nizmu napędowego, przy zastosowaniu którego cięgło 
(5), zaopatrzone w sprężynę (17) i zapadkę (18) z sole-
noidem (19), ma zakrzywiony koniec w celu zaczepie-
nia o dźwignię (16), do której jest zamocowane prze-
gubowo cięgło (4) i sterowany solenoidem (23) sprzę-
głowy drążek (20) mający wycięcie „w" umożliwiające 
współpracę z dźwignią (24) zaklinowaną na wale (25) 
ślimaka wchodzącego w skład mechanizmu napędo-
wego. 

21c (P. 140550) 11.05.1970. 
Instytut Spawalnictwa, Gliwice, (Bogusław Gabry-

nowicz, Jerzy Osikowski). 
Sposób załączania i wyłączania odbiornika prądu 

zmiennego sterowanego łącznikami lub sterownikami 
zwłaszcza tyrystorowymi znamienny tym, że impuls 
załączenia pochodzący z dowolnego inicjatora (1) zwła-
szcza bezstykowego, zmienia stan dwustanowego prze-
rzutnika (2) na taki, który umożliwia uruchomienie 
generatora (3) zaczynającego wysyłać ciąg impulsów, 
które po wzmocnieniu we wzmacniaczu (4) i prze-
transformowaniu w transformatorze (5) sterują pracą 
łącznika lub sterownika (6) w ten sposób, że pierwszy 
z nich uruchamia łącznik lub sterownik co podowuje 
przepływ prądu przez obciążenie (7) zaś następne po-
wodują uruchomienie łącznika lub sterownika po za-
niku przyczyny powodującej niemożliwość załączenia 
tego prądu. 

Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1, zna-
mienny tym, że zawiera inicjator (1) zwłaszcza bez-
stykowy, którego wyjścia („a") i („b") połączone są 
z wejściami dwustanowego przerzutnika (2), natomiast 
jedno wyjście tego przerzutnika jest połączone z ge-
neratorem (3) impulsów na wyjście generatora jest 
połączone z wejściem wzmacniacza (4), natomiast wyjś-
cie wzmacniacza (4) jest połączone przez transforma-
tor (5) z łącznikiem lub sterownikiem (6). 

21c (P. 140553) 11.05.1970. 
Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warsza-

wa, (Zdzisław Wroński). 
Układ do samoczynnego wyszukiwania doziemionej 

linii odejściowej ze stacji elektroenergetycznej śred-
niego napięcia, w którym linie odejściowe są zaopa-
trzone w wyłączniki liniowe współpracujące z prze-
łącznikami sygnałowymi, znamienny tym, że w każdej 
linii odejścowej (1, 2 i 3) są zainstalowane po dwa 
styczniki (8 i 9) sterowane dwoma centralnymi prze-
wodami (10 i 11) połączonymi z bębnowym przełącz-
nikiem stykowym (12) obracanym przez silnik elek-
tryczny (13) sterowany przewodem (19) łączącym ten 
silnik z poszczególnymi stycznikami (8, 9 i 9) wszyst-
kich linii odejściowych oraz z bezpośrednio przyłączo-
nym do szyn zbiorczych (sz) przekładnikiem napię-
ciowym (14) za pośrednictwem przekaźnika (15) napię-
cia zerowego, wyposażonego w element czasowy oraz 
przekaźnika (16) z członem opóźniającym i przekaź-
nika pomocniczego (17), który wraz z przekaźnikiem 
czasowym (18) jest połączony przewodem (21) ze stycz-
nikiem (8) ostatniej linii odejściowej. 

21e (P. 136351) 16.10.1969. 
Pierwszeństwo: 17.10.1968. 

Commisariat a l'Energie Atomique, Paryż, Francja, 
(Antoni Salvi). 

Sposób kompensacji pasożytniczych pól magnetycz-
nych, zwłaszcza w samolocie, umożliwiający precyzyj-
ny pomiar natężenia zewnętrznego pola magnetycz--
nego, zwłaszcza ziemskiego pola magnetycznego i jega 
zakłóceń, znamienny tym, że tworzy się pierwsze na-
pięcie proporcjonalne, z pierwszym współczynnikiem 
proporcjonalności, do natężenia całkowitego pola ma-
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gnetycznego w pierwszym punkcie znajdującym się 
w pierwszej odległości od środka ciężkości zakłócają-
cych pól magnetycznych, że wytwarza się drugie na-
pięcie proporcjonalne, z drugim współczynnikiem 
proporcjonalności do różnicy natężeń całkowitych pól 
magnetycznych w tym pierwszym i w drugim punkcie 
znajdującym się w drugiej odległości od wymienione-
go środka ciężkości, że mnoży się wymienione dru-
gie napięcie przez współczynnik (φ) będący funkcją 
wspomnianej pierwszej odległości, tworząc w ten spo-
sób trzecie napięcie proporcjonalne, z wymienionym 
pierwszym współczynnikiem proporcjonalności, do na-
tężenia zakłócającego pola magnetycznego w wymie-
nionym pierwszym punkcie, że odejmuje się to trzecie 
napięcie od napięcia pierwszego otrzymując napięcie 
czwarte i że określa się amplitudę tego czwartego 
napięcia, które jest proporcjonalne do zewnętrznego 
natężenia pola magnetycznego w pierwszym punkcie, 
mierzonego z usuniętym wpływem zakłócających pól 
magnetycznych, i że pierwsza odległość (x), odleg-
łość (x) między pierwszym i drugim punktem, pierw-
szy współczynnik proporcjonalności (ki), drugi współ-
czynnik proporcjonalności (k2), wymieniony współ-
czynnik (φ) i stosunek (Ρ) między natężeniami za-
kłócających pól magnetycznych odpowiednio w dru-
gim i w pierwszym punkcie są związane ze sobą wzo-
rami 

Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz. 
1 znamienne tym, że składa się z połączonych ze sobą 
zespołów: pierwszy głowicy magnetometru (3) umiesz-
czonej w pierwszym punkcie (1), w pierwszej odleg-
łości (di) od środka ciężkości (4) zakłócających pól 
magnetycznych i mogącej wytwarzać na swym wyjś-
ciu (6) siłę elektromotoryczną (fi) o częstotliwości pro-
porcjonalnej do natężenia całkowitego natężenia pola 
magnetycznego (H0 + H1) w tym pierwszym punkcie, 
z częstościomierza (5) połączonego z wymienionym 
wyjściem wymienionej pierwszej głowicy magneto-
metru tak, aby stąd otrzymać wymienioną siłę elektro-
motoryczną i by określić pierwsze napięcie (e1) pro-
porcjonalne do wymienionej częstotliwości, a więc 
i do wymienionego natężenia całkowitego pola magne-
tycznego, z drugiej głowicy magnetometru (8, 3а) 
umieszczonej w drugim punkcie (2) w drugiej odległoś-
ci (d2) od wymienionego środka ciężkości i tworzącej 
wraz z pierwszą głowicą miernik gradientu magne-
tycznego (3,8, 31; 3, За, 31) mogącej wytworzyć drugie 
napięcie (е2) proporcjonalne do różnicy między na-

tężeniami całkowitych pól magnetycznych w drugim 
punkcie i w pierwszym punkcie i ze wzmacniacza (16) 
o regulowanym wzmocnieniu, którego wejście (17) jest 
połączone z wyjściem (15, 35), wymienionego mier-
nika gradientu, tak aby stąd otrzymać wymienione 
drugie napięcie i określić z nich trzecie napięcie 
(ез) i z członu odejmującego (18) o dwóch wejściach 
(19, 20), z których pierwsze (19) jest połączone z wyj-
ściem (21) wymienionego częstościomierza tak, aby 
stąd podbrać wymienione pierwsze napięcie, a dru-
gie wejście (20) jest połączone z wyjściem (22) wy-
mienionego wzmacniacza tak, aby stąd otrzymać 
wspomniane trzecie napięcie oraz z wyjścia (24) do-
starczającego czwarte napięcie (e4) proporcjonalne do 
różnicy między wymienionym pierwszym napięciem 
przyłożonym do pierwszego wejścia częstościomierza 
i wymienionym trzecim napięciem przyłożonym do 
drugiego wejścia częstościomierza oraz z urządzeń 

(26, 27) umożliwiających wykonanie pomiaru czwar-
tego napięcia proporcjonalnego do natężenia (Ho) mie-
rzonego zewnętrznego pola magnetycznego w wymie-
nionym punkcie i dające możność wygodnego nasta-
wiania wzmocnienia wymienionego wzmacniacza i na-
stawiania wymienionych pierwszej i drugiej głowicy 
magnetycznej w określonych położeniach dokładnie 
w osi (25) podłużnej samolotu lub innego pojazdu. 

21e (P. 140018) 14.04.1970. 

ERA Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych 
im. Janka Krasickiego, Warszawa, Polska, (Mieczy-
sław Szczepaniak, Jerzy Trzciński i Bolesław Du-
liński). 

Sposób mocowania tulejki wsporczej resorka taśmy 
zawieszeniowej przyrządu pomiarowego znamienny 
tym, że po wprowadzeniu do otworu rdzeniotrzymaka 
(2) tulejki (1), nakłada się na nią podkładkę spręży-
stą (3) i podkładkę (4), a następnie rozwija się tulejkę 
najkorzystniej za pomocą gorącego sworznia (5). 

21f (P. 125970) * 22.03.1968. 
Pierwszeństwo: 22.03.1967 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna. 

VEB Berliner Glühlampenwerk, Berlin, NRD, (Die-
ter Krebs, Werner Zucht). 

Urządzenie do przeprowadzania procesu pompowa-
nia naczyń próżniowych zwłaszcza świetlówek, zna-
mienne tym, że na otwarte, będące w ruchu komory, 
przeznaczone do umieszczenia w nich naczyń, na 



Nr 1 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 57 

przykład baniek (25) lamp, które są usytuowane jedno 
za drugim w zamkniętym obiegu bez końca, przy czym 
część tego obiegu jest zamknięta w nieruchomej osło-
nie, na przykład w cylindrycznej rurze stanowiącej 
tunel (5), a osłona ta jest wyposażona w przyporząd-
kowane komorom i połączone z pompami próżniowy-
mi otwory ssące. 

21h (P. 132180) 7.03.1969. 
Pierwszeństwo: 12.06.1968 - N R D . 

VEB Qualitäts - und Edelstahlkombimet, Hennigs-
dorf, NRD, (Andreas Hansig, Heinfried Jeske, Karl 
Spiegelberg). 

Sposób regulowania mocy w plazmowych piecach 
łukowych, znamienny tym, że elektryczną moc palni-
ka utrzymuje się jako wartość stałą przez regulację 
napięcia lub natężenia prądu i napięcia. 

21h (P. 132597) 26.03.1969. 
Pierwszeństwo: 20.03.1968 - Francja. 

Joel Henri Auguste Soulier, Colombes, Francja. 
Urządzenie do ogrzewania materiałów dielektrycz-

nych, powlekających przewodniki elektryczne za po-
mocą fal o ultra wielkiej częstotliwości, znamienne 
tym, że zawiera obudowę rurową przewodzącą (9), 
zamkniętą na obu końcach elementami przewodzący-
mi, co najmniej dwa rdzenie przewodzące rurowe 
(10), (11) umieszczone posobnie lecz oddzielone od sie-
bie przez interwał (18), mocowane na stałe współosio-
wo wewnątrz obudowy tworząc przewód współosiowy, 
materiał dielektryczny (2) powlekający przewodnik 
(1) wprowadzany do środka rdzeni rurowych celem 
obróbki w polu elektrycznym, wytworzonym przez 
fale o ultra wielkiej częstotliwości, wytworzone przez 
generator 6 przyłączony do przewodu współosiowego, 
który to generator stanowi obudowa i rdzenie przez 
zestrojony zespół elektromagnetyczny tak, że pole 
elektryczne wytwarzane między obudową przewodzącą 
i rdzeniami jest kierowane na dielektryk na odcinku 
interwału dzielącego rdzenie. 

21h (P. 139388) 13.03.1970. 
Pierwszeństwo: 14.03.1969 - NRF. 

Kabel - und Metallwerke Gutenhoffnungshütte 
Aktiengesellschaft Hanover, NRF, (Bernd Eilhardt, 
Gerhard Ziemek). 

Powierzchniowy element grzejny do ogrzewania 
bezpośredniego i zasobnikowego, zamocowany meand-
rycznie na macie, osłonięty odporną na działanie wy-
sokiej temperatury izolacją elektryczną i umieszczony 
w zespawanej wzdłużnie, falistej osłonie metalowej, 
znamienny tym, że zamocowany na macie (2) prze-
wód grzejny (1) umieszczony jest w masie zalewo-
wej (4), przy czym tak utworzony element grzejny 
zaopatrzony jest od strony odwróconej od wnętrza 
pomieszczenia w cieplnie izolującą warstwę (3). 

21h (P. 139619) 25.03.1970. 
Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych, Kra-

ków, Polska, (Aleksander Drajewicz i Henryk Czarno-
baj). 

Sposób mocowania elektrycznego oporowego ele-
mentu grzejnego znamienny tym, że taśma oporowa 
znanego elementu grzejnego (11) uformowana w kształ-
cie wężownicy (1) zwisa swobodnie w komorze robo-
czej (13) pieca zawieszona tylko na występach (7) 
kształtki nośnej (6) zamontowanej do wymurówki 
pieca (10) w której mocowany jest cały element grzej-
ny (11) przy pomocy zespołu kształtek mocujących 
(8, 9, 14) i że wymiana tego elementu grzejnego (11) 
jest dokonywana ruchem pionowym po wyjęciu tylko 
kształtki uszczelniającej (9). 

Zespół kształtek ceramicznych służących do sposobu 
mocowania według zastrz. 1 znamienny tym, że jest 
ulokowany w stropie pieca i składa się z kształtki 
zasadniczej nośnej (6) posiadającej w dolnej części 
występy (7), na zawieszenie wężownicy (1) taśmy opo-
rowej a w górnej występ do mocowania jej w stropie 
pieca, następnie kształtki nośnej (14), również posia-
dającej występ w górnej swej części, do zawieszenia 
jej w stropie pieca, dalej z kształtek prowadzących 
(8) końcówki (2) elementu grzejnego (11) i wreszcie 
z kształtki uszczelniającej (9). 

21k (P. 125432) 23.02.1968. 

A. Tonolli and С S. p. A., Milano, Włochy. 
Sposób odzyskiwania metalu i pasty ze zużytych ba-

terii akumulatorowych lub ich części przez ich roz-
drobnienie, znamienny tym, że akumulatory wysu-
szone do wilgotności wynoszącej wagowo 2-7% 
rozdrabnia się za pomocą kolejnych uderzeń 1 0 -
500/min. o malejącej stopniowo sile regulowanej tak, 
aby odpowiadała uderzeniom spowodowanym swo-
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bodnym spadaniem tych akumulatorów z wysokości 
0 ,5-4 m, a to w celu ich rozdrobnienia na kawałki 
metalu i materiałów obojętnych o wielkości 2 - 1 5 cm, 
po czym, po odsianiu pasty przez sito z oczkami wiel-
kości 2-30 mm, segreguje się pozostałe części roz-
drobnionych akumulatorów przez flotację w ciężkim 
ośrodku płynnym stanowiącym zawiesinę pasty w wo-
dzie o gęstości równej od 1,1-2 gęstości materiału 
obojętnego w akumulatorze i pH równym 7 i odpo-
wiednio do zużycia dodaje się kwas siarkowy w ilości 
10-15 g na każdy litr ośrodka flotacyjnego celem jego 
zobojętnienia. 

21k9 (P. 130558) 12.12.1968. 
Pierwszeństwo: 14.12.1-967, 25.11.1968 - S t a n y Zjedno-

czone, Ameryki. 

Oronzio De Nora Impianti Elettrochimici, S.A.S., 
Mediolan, Włochy, (Giuseppe Bianchi, Vittorio de No-
ra, Patrizio Gallone, Antonio Nidola). 

Elektroda do elektrolizy, znamienna tym, że zawiera 
bazę z metalu elektrodowego pokrytą powłoką z cera-
micznego półprzewodnika, otaczającą bazę i zawie-
rającą katalizator wydzielający chlor, oraz urządze-
nie doprowadzające prąd do bazy. 

21n7 (P. 126700) 29.04.1968. 

Columbia Broadcasting System, Inc. New York, 
USA, (Peter С. Goldmark, John M. Hollywood, Ber-
nard Erde). 

Sposób monochromatycznego zapisu i odtwarzania 
informacji chrominancji i luminancji obrazu zna-
mienny tym, że informacje luminancji uzyskane ze 
sceny są rejestrowane na pierwszej części (12, 12b, 
12c) powierzchni klatki (11) monochromatycznego noś-
nika zapisu, a scena jest analizowana linia po linii 

w celu wytwarzania sygnałów reprezentujących in-
formacje chrominancji sceny, które są rejestrowane 
na drugiej i innej części (13, 13b, 13c) znajdującej się 
obok pierwszej części (12, 12b, 12c) na klatce (11) 
wspomnianego monochromatycznego nośnika zapisu 
(10). 

Urządzenie do wykonywania sposobu według za-
strzeżenia 1, znamienne tym, że do zapisania infor-
macji luminancji sceny na pierwszym odcinku (12, 
12b i 12c) obrazu (11, 11b, 11c) na monochromatycznym 
materiale zapisowym (10) jest przewidziany projektor 
filmowy (15), a do wytworzenia i do zapisania sygna-
łów odtwarzających informacje chrominancji sceny na 
drugim odcinku (13, 13b, 13c) obrazu (11, 11b, 11c) jest 
przewidziana kamera telewizji kolorowej (16, 16a) 
oraz przetwornik elektronooptyczny (23, 31). 

22a (P. 122526) 9.09.1967. 
Pierwszeństwo: 10.09.1966, 25.03.1967 - NRF. 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Lever-
kusen, NRF. 

Sposób wytwarzania barwników reaktywnych zna-
mienny tym, że do barwników lub ich półproduktów 
wprowadza się znanym sposobem związany poprzez 
grupę aminową - N ( R ) - , w której R oznacza wodór 
lub podstawnik, co najmniej jeden pierścień pirymi-
dyny o wzorze 3, w którym R1 oznacza wodór lub 
podstawnik, R2 oznacza wodór, chlorowiec, ewentual-
nie podstawione reszty alkilowe, alkenylowe, aralki-
lowe, arylowe lub grupy karboksyestrowe, karbo-
ksyamidowe, alkilosulfonowe i arylosulfonowe, a F 
oznacza fluor, a w przypadku stosowania półpro-
duktów barwników przekształca się je znanym spo-
sobem w barwniki końcowe. 

22a (P. 125821) 14.03.1968. 
Pierwszeństwo: 16.03.1967 - Szwajcaria. 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania disazowych barwników pig-

mentowych o ogólnym wzorze 1, w którym A1, A2 
i R2 oznaczają reszty fenylenowe, R1 oznacza resztę 
naftalenową podstawioną w pozycji 1, 2, 3 grupą azo-
wą, hydroksylową i amidu kwasu karboksylowego, 
X oznacza wiązanie bezpośrednie lub atom tlenu 
albo siarki, grupę aminową lub grupę o wzorze 
- C O N H - , -SO 2 NH-, -NHCONH- lub o wzorze 2, 
a Y oznacza grupę o wzorze -NHCOR3 lub o wzorze 
-CONHR4, w których to wzorach R3 oznacza atom 
wodoru, grupę alkilową, fenylową lub fenyloaminową 
a R4 oznacza atom wodoru lub grupę arylową, zna-
mienny tym, że tetrazoamidową pochodną związku 
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arylenodwuaminy o wzorze 3, w którym Ai i A2 mają 
wyżej podane znaczenie poddaje się sprzęganiu z naf-
tolem o wzorze 3, w którym R1, R2 i Y mają wyżej 
podane znaczenie, odpowiednio w proporcji molowej 
jak 1:2. 

22a (P. 129326) 2.10.1968. 
Pierwszeństwo: 3.10.1967 - Szwajcaria. 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania związków bis-stylbenowych 

o wzorze 1, w którym X oznacza resztę dwufenylową 
związaną z grupami = C H - w położeniu 4- i 4'-, R1 
1 R2 oznaczają, niezależnie jedna od drugiej, mono-
cykliczną resztę benzenową lub resztę naftalenową, 
przy czym co najmniej jeden z układów pierścienio-
wych R1, R2 i X zawiera grupę kwasu sulfonowego 
ewentualnie funkcyjnie modyfikowanego, grupę sul-
fonową, grupę kwasu karboksylowego ewentualnie 
funkcyjnie modyfikowaną, grupę nitrylową, grupę 
hydroksylową, grupę merkaptanową lub grupę me-
tylową, znamienny tym, że związki o wzorze 16 pod-
daje się reakcji, w stosunku molowym 1:2, ze związ-
kami o wzorze 17 lub 18, przy czym X oznacza resztę 
dwufenylową związaną z Z1 w położeniu 4- i 4'-, R1 
i R2 oznaczają monocykliczną resztę benzenową, resztę 
dwufenylową lub resztę naftalenową, jeden z sym-
boli Z1 i Z2 oznacza grupę O=CH- , drugi zaś jedno 
z ugrupowań o wzorach 19, 20- i 21, w których R 
oznacza resztę alkilową ewentualnie dalej podsta-
wioną, resztę arylową, resztę cykloalkilową lub resztę 
aryloalkilową, i przy czym co najmniej jeden z ukła-
dów pierścieniowych zawartych w substratach wyj-
ściowych zawiera grupę kwasu sulfonowego ewen-
tualnie zmienioną funkcyjnie, grupę sulfonową, grupę 
kwasu karboksylowego ewentualnie funkcyjnie zmie-
nioną, grupę nitrylową, grupę hydroksylową, grupę 
merkaptanową lub grupę metylową i że ewentualnie 
podstawniki te można poddawać dalszym reakcjom. 

22a (P. 129447) 9.10.1968. 
Pierwszeństwo: 10.10.1967, 25.07.1968 - Szwajcaria. 
Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania pigmentów azowych o wzo-

rze 1, w którym R1 i R3 oznaczają rodniki fenylenowe 
lub benzomorfolonowe z tym, że co najmniej jeden 
z rodników R1 lub R3 oznacza rodnik benzomorfolo-
nowy-3, a R2 oznacza rodnik hydroksynaftalenowy 
zawierający jako podstawnik grupę azową, hydroksy-
lową i karbonamidową w położeniach 1, 2 i 3 albo 
resztę dającego się zenolizować lub zenolizowanego 
związku ketometylenowego, znamienny tym, że halo-
genek kwasu karboksylowego o wzorze 2 kondensuje 
się z aminą o wzorze 3, w których to wzorach R1 i R3 
mają wyżej podane znaczenie, a hal oznacza chloro-
wiec albo dwuazowy lub dwuazominowy związek 
aminy o wzorze R1NH2 sprzęga się ze składnikiem 
biernym o wzorze 4, w których to wzorach R1, R2 
i R3 mają wyżej podane znaczenie. 

22a (P. 129614) 19.19.1968. 
Pierwszeństwo: 20.10.1967 - Szwajcaria. 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania barwników akrydonowych 

o ogólnym wzorze 1, w którym symbol n oznacza cał-
kowitą wartość liczbową zwłaszcza 1, jeden z sym-
boli X oznacza grupę nitrową, cyjanową lub ewen-
tualnie podstawioną grupę amidową kwasu sulfono-
wego o nie więcej jak 12 atomach węgla, a drugi 
z symboli X oznacza grupę nitrową lub atom wodoru, 
jeden z symboli Y oznacza atom wodoru, a drugi sym-
bol Y oznacza atom wodoru lub atom chlorowca ewen-
tualnie podstawioną grupę amidową o nie więcej jak 
12 atomach węgla z tym, że jeden z symboli X i je-
den z symboli Y, a zwłaszcza symbol X oznacza ewen-
tualnie podstawioną grupę amidową kwasu sulfono-
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wego o nie więcej jak 12 atomach węgla związaną 
ze szkieletem akrydonu za pomocą mostka - S O 2 - , 
znamienny tym, że związek o wzorze 2, w którym 
wszystkie symbole X, Y jak i n mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji ze środkiem zamyka-
jącym pierścień, zwłaszcza takim jak chlorek tionylu 
lub tlenochlorek fosforu, albo sulfopochodną związku 
o wzorze 2, taką jak określona wzorem 3, w którym 
jeden z symboli X' oznacza grupę nitrową, cyjanową 
lub sulfonową, a drugi symbol X' oznacza grupę ni-
trową lub atom wodoru, jeden z symboli Y oznacza 
atom wodoru, a drugi symbol Y' oznacza atom wodoru 
lub atom chlorowca albo grupę sulfonowy z tym, 
że jeden z symboli Y' lub X', a zwłaszcza X' oznacza 
grupę sulfonową związaną mostkiem - S O 2 - ze szkie-
letem akrydonu, traktuje ją środkiem sulfochlorują-
cym i zamykającym pierścień, zwłaszcza chlorkiem 
tionylu lub tlenochlorkiem fosforu i otrzymaną sul-
fochlorowcową pochodną akrydonu poddaje amido-
waniu. 

22a (P. 130391) 4.12.1968. 
Pierwszeństwo: 6.12.1967 - Szwajcaria. 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania monoazowych barwników pig-

mentowych o ogólnym wzorze 1, w którym R1 i R3 
oznaczają reszty benzenowe ewentualnie podstawione 
atomami chlorowca, grupami alkilowymi, alkoksy-
lowymi, fenoksylowymi, nitrowymi, cyjanowymi, ze-
stryfikowanymi grupami karboksylowymi, alifatycz-
nymi grupami acyloaminowymi, zamidowanymi gru-
pami karboksylowymi, zanilidowanymi grupami kar-
boksylowymi lub grupami trójfluorometylowymi lub 
R1 i R3 oznaczają rodniki aromatyczne, a R2 oznacza 
resztę hydroksynaftalenu zawierającą grupę azową, 
hydroksylową i zamidowaną grupę karboksylową od-
powiednio w pozycji 1, 2, 3 lub oznacza resztę zdol-
nego, do enolizacji lub zenolizowanego związku ke-
tometylenowego, a w którym jedna z reszt R1 lub Rj 
oznacza grupę o wzorze -CONHNHYR4, w której Y 

oznacza grupę - S O 2 - lub zwłaszcza grupę - C O - , 
a R1 oznacza atom wodoru lub grupę alkilową jeśli Y 
oznacza grupę - C O - lub jeśli Y oznacza grupę 
- S O 2 - wówczas R4 oznacza grupę alkilową lub ary-
lową albo rodnik fenylowy ewentualnie podstawiony 
atomami chlorowców, grupami alkilowymi, alkoksy-
lowymi, nitrowymi, karbalkoksylowymi lub alifatycz-
nymi grupami acyloaminowymi, znamienny tym, że 
poddaje się kondensacji halogenek kwasu o wzorze 
R 1 -N=N-R 2 -CO-ha l , z aminą o wzorze R3NH2, 
w których to wzorach hal oznacza atom chlorowca, 
a R1, R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie lub sprzę-
gają aminę o wzorze R1NH2, ze składnikiem biernym 
o wzorze R2CONHR3, a w których to wzorach R1, R2 
1 R3 mają wyżej podane znaczenie, ale z tym, że 
R1 lub R3 oznacza grupę o wzorze -CONHNHYR4, 
w którym Y i R4 mają wyżej podane znaczenie. 

22a (P. 131042) 2.01.1969. 
Pierwszeństwo: 3.01.1968, 12.01.1968, 13.11.1968 -

Szwajcaria. 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania azowych barwników pigmen-

towych o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza 
resztę fenylową ewentualnie podstawioną atomami 
chlorowca, rodnikami alkilowymi, alkoksylowymi, fe-
noksylowymi, grupą nitrową, cyjanową, zestryfiko-
waną grupą karboksylową, alkinylosulfonylową, alka-
noiloaminową, trójfluorometylową, zestryfikowaną 
grupą sulfonową lub zwłaszcza podstawioną rodni-
kiem alkilowym lub fenylowym zamidowaną grupą 
sulfonową lub karboksylową, przy czym reszty feny-
lowe mogą być podstawione atomami chlorowca, rod-
nikami alkilowymi, alkoksylowymi lub trójfluoro-
wymetylowymi, R2 oznacza rodnik naftalenowy za-
wierający grupę azową, hydroksylową i zamidowaną 
grupę karboksylową w położeniach 1, 2, 3 jak i ewen-
tualnie atomy chlorowców, rodniki alkilowe, alko-
ksylowe, nitrowe lub cyjanowe, R3 oznacza pierścień 
benzoksazolu lub benzotiazolu lub akrydonu, który 
może być podstawiony w pierścieniu benzenowym 
atomami chlorowca, rodnikami alkilowymi lub al-
koksylowymi, znamienny tym, że reakcji poddaje się 
halogenek kwasowy o wzorze R1-N-N-R2(OH)COhal, 
z aminą o wzorze R3NH2, w których to wzorach R1, 
R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, a hal oznacza 
atom chlorowca, albo sprzęga się związek dwuazowy 
lub dwuazoaminowy aminy o wzorze R1NH2 ze skład-
nikiem biernym o wzorze (OH)R2-CONHR3, w któ-
rych to wzorach R1, R2 i R3 mają wyżej podane zna-
czenie. 

22a (P. 132030) ,28.02.1969. 
Pierwszeństwo: 1.03.1968 - Szwajcaria. 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych barwników azowych 

pozbawionych grup kwasowych, które nadają rozpusz-
czalność w wodzie, zawierających co najmniej jeden 
pierścień pirydynowy bezpośrednio związany przez 
jeden z jego atomów węgla z atomem węgla reszty he-
terocyklicznego składnika dwuazowego, względnie wy-
twarzania odpowiednich barwników sczwartorzędo-
wanych przy atomie azotu pierścienia pirydynowego, 
znamienny tym, że wytwarza się za pomocą reakcji 
sprzęgania względnie za pomocą reakcji czwartorzę-
dowania. 
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22a (P. 132037) 28.02.1969. 
Pierwszeństwo: 1.03.1968 - Szwajcaria. 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Trwałe stężone zawiesiny rozpuszczalnych w wodzie 

zasadowych barwników organicznych, co najmniej 
częściowo mieszających się z wodą, rozpuszczalnikach, 
ewentualnie w mieszaninach tych rozpuszczalników 
z wodą, znamienne tym, że jako środowisko dysper-
gujące zawierają wielowartościowe alkohole, płynne 
w zwykłej temperaturze, lub ich etery, albo rozpusz-
czalne w wodzie polietery. 

22a (P. 132039) 1.03.1969. 
Pierwszeństwo: 8.03.1968, 24.02.1969 -Wielka Brytania. 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (Geoffrey Griffiths, Cecil Vivian 
Stead). 

Sposób wytwarzania nowych barwników reaktyw-
nych o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza atom 
wodoru, lub grupę alkilową, X oznacza H, СНз lub 
Cl, a grupa o wzorze ogólnm D-NR oznacza rodnik 
barwnika rozpuszczalnego w wodzie, zawierającego 
grupę NHR, znamienny tym, że w dowolnej kolej-
ności poddaje się reakcji równomolarne ilości chlorku 
cyjanurowego z rozpuszczalnym w wodzie barwni-
kiem o wzorze ogólnym D-NHR i z połową rów-
noważnika molowego kwasu dwuaminodwufenylokar-
bamidodwusulfonowego ewentualnie zawierającego 
CH3, lub Cl jako podstawniki przy każdym pierście-
niu benzenowym. 

22а (P. 132040) 1.83.1969. 
Pierwszeństwo: 7.03.1968. 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (Geoffrey Griffiths, Cecil Vivian 
Stead). 

Sposób wytwarzania reaktywnych barwników 
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom wo-
doru lub grupę alkilową, grupa D-NR oznacza rodnik 
barwnika rozpuszczalnego w wodzie, zawierającego 
ugrupowanie NHR, znamienny tym, że w dowolnej 
kolejności poddaje się reakcji równomolarne ilości 
chlorku cyjanurowego z barwnikiem rozpuszczalnym 
w wodzie o ogólnym wzorze D-NHR, w którym D 
i R mają wyżej podane znaczenie, a następnie utwo-
rzony związek poddaje się reakcji z połową równo-
ważnika molowego kwasu dwuaminodwufenoksyeta-
nodwusulfonowego. 

22a (P. 132156) 6.03.1969. 
Pierwszeństwo: 8.03.1968 - Szwajcaria. 

Ciba Societe Anonyme, Basel, Szwajcaria. 
Sposób otrzymywania nierozpuszczalnych w wodzie 

związków azowych o wzorze ogólnym 1, w którym 
R1 oznacza resztę aminy dającej się dwuazować i R2 

oznacza atom wodoru albo rodnik organiczny, zna-
mienny tym, że się chlorek kwasu karboksylowego 
o wzorze ogólnym 2 poddaje reakcji kondensacji 
z amoniakiem lub aminą, albo zdwuazowaną aminę 
albo jej pochodną dwuazoaminową sprzęga się z naf-
tolem o wzorze ogólnym 3. 

22a (P. 134899) 17.07.1969. 
Pierwszeństwo: 13.08.1968 - N R D . 

VEB Farbenfabrik Wolfen, Wolfen, NRD, (Gerhard 
Knöchel, Fritz Kleine, Horst Rabe, Klaus-Peter Pfei-
fer). 

Sposób wytwarzania pigmentów azowych znamienny 
tym, że związki odpowiadające wzorowi 1 lub 2, 
w których X oznacza grupę -CH 2 -CH 2 -CN, grupę 
alkilową zawierającą 1-5 atomów węgla, grupę 
-CH 2 -CH 2 -C 6H 5 lub grupę CeH5, przy czym grupy 
fenylowe mogą być dodatkowo podstawione, kon-
densuje się z chlorkiem kwasu 2,3-oksynaftoesowego, 
kwasu 2,3-oksykarbazolokarbonowego, kwasu kuma-
ryno-3-karboksylowego, kwasu fenylopyrazolonokar-
boksylowego lub kwasu salicylowego podstawionym 
co najmniej w położeniu 5, estrem etylowym kwasu 
acetylooctowego względnie z dwuketenem, a otrzy-
mane produkty kondensacji sprzęga ze związkami 
dwuazowymi na bazie aniliny lub naftyloaminy, oraz 
w przypadku gdy w cząsteczce barwnika obecne są 
grupy powodujące rozpuszczalność poddaje się pro-
cesowi metalizacji przy pomocy soli metali wielo-
wartościowych. 
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22f (F. 129411) 7.10.1968. 

Gliwickie Zakłady Chemiczne „Carbochem", Gli-
wice, (Edward Para, Zbigniew Jarzmiński, Tadeusz 
Niewiadomski, Zenon Jurkiewicz, Jan Masłoń, Piotr 
Kopiec). 

Sposób wytwarzania sadzy piecowej na drodze nie-
pełnego spalania materiałów zawierających węgiel 
w temperaturach 1100-1600°C przy użyciu surowców 
stałych, ciekłych i gazowych z zastosowaniem znanych 
urządzeń do spalania, znamienny tym, że oprócz su-
rowców znanych stosuje się 5-50% wagowych mie-
lonej gumy otrzymanej z zużytych wyrobów gumo-
wych, odpadów i/lub wylewów z form wulkanizacyj-
nych, o średnicy cząstek nie przekraczającej 2 mm. 

22g (P. 130637) 17.12.1968. 

Fabryki Mebli Giętych w Jasienicy k/Bielska-Białej, 
(Rudolf Cienciała, Tadeusz Pałka). 

Sposób malowania wyrobami lakierowymi mebli 
giętych, szkieletowych lub innych elementów drew-
nianych metodą elektrostatycznego natrysku zna-
mienny tym, że jako pierwszą powłokę lakierową na-
nosi się jednym ze znanych sposobów lakier nitroce-
lulozowy z dodatkiem 1-3% jednej z soli chlorku 
glinu, chlorku cynku wzgl. kwasu ortofosforowego lub 
kwasu p.-toluenosulfonowego. Uzyskana błona lakie-
rowa na elementach drewnianych po wyschnięciu po-
siada własności przewodnictwa prądu elektrycznego, 
na którą można nanosić metodą elektrostatycznego 
natrysku następne powłoki lakierowe wg znanych 
sposobów. 

22g (P. 130782) 21.12.1968. 

Radomska Fabryka Farb i Lakierów, Radom, (Anna 
Cygan). 

Sposób przyrządzania wyrobów lakierowych na ba-
zie spoiwa alkidowonitroepoksydowego znamienny 
tym, że spoiwo do emalii alkidowonitroepoksydowych 
jest mieszaniną roztworów żywic epoksydowych, ży-
wic alkidowych nieschnących oraz roztworów różnych 
gatunków nitrocelulozy. 

22g (P. 132508) 21.03.1969. 

Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb 
i Lakierów, Gliwice, (Maria Jakubowska, Lesław Zas-
sowski, Andrzej Kwiatkowski, Sławomir Twardow-
ski). 

Emalia, i lakier do opakowań konserwowych zna-
mienne tym, że jako spoiwo zawierają od 50% do 
98% kopolimeru chlorek winylu - octan winylu, 
w którym znajdują się grupy karboksylowe przecho-
dzące z wkopolimeryzowanego kwasu maleinowego 
lub innych kwasów dwukarboksylowych, oraz od 2% 
do 50% polichlorku winylu. 

22i* (P. 132051) 1.03.1969. 

Instytut Tworzyw Sztucznych, Warszawa, Polska, 
(Andrzej Lendzion, Bibianna Kujawa-Penczek, Zofia 
Stokaluk, Stanisław Płocharski, Jerzy Polaczek, Wła-
dysław Gut). 

Sposób wytwarzania klejów kauczukowych według 
patentu nr 43577 przez rozpuszczanie w węglowodo-
rach, estrach i ketonach żywic, oraz mieszaniny 
otrzymanej przez łączenie walcowanie kauczuku po-
lichloroprenowego i regeneratu z kauczuku natural-
nego, lub polichloroprenowego z dodatkiem przyspie-
szaczy wulkanizacji powszechnie stosowanych do tego 

typu mieszanek, znamienny tym, że jako żywice 
w łącznej ilości od 0,1 do 2 części wagowych na 
1 część wagową kauczuków stosuje się termopla-
styczne żywice polikondensacyjne z węglowodorów 
aromatycznych i formaldehydu korzystnie żywicy 
o temperaturze topnienia około 100°C niemodyfiko-
wanej, lub modyfikowanej izocyjanianami). 

22i2 (P. 132387) 17.03.1969. 

Instytut Tworzyw Sztucznych, Warszawa, (Andrzej 
Lendzion, Halina Tymieniecka-Szostak, Bibianna Ku-
jawa -Penczek). 

Sposób wytwarzania rozpuszczalnikowego nie-
agresywnego kleju do klejenia ekspandowanego poli-
styrenu zwłaszcza w przemysłach budowlanych do 
klejenia płyt warstwowych z rdzeniem z ekspando-
wanego polistyrenu, okrętowym, samochodowym 
i chłodniczym znamienny tym, że alkoholowy roztwór, 
korzystnie w etanolu, lub metanolu, polioctanu wi-
nylu, modyfikowany jest żywicami naturalnymi lub 
żywicami syntetycznymi, a zwłaszcza fenolowo-for-
maldehydowymi nowolakowymi lub rezolowymi z do-
datkiem, lub bez zmiękczaczy estrowych, przy czym 
na 1 część wagową polioctanu winylu stosuje się 
0,2-1,5- części wagowych żywic i 0,01-0,17 części wa-
gowych zmiękczaczy. 

23a (P. 130051) 14.11.1968. 
Pierwszeństwo: 15.11.1967 - Wielka Brytania. 

Albright and Wilson Limited, Oldbury, Warwicks-
hire, Wielka Brytania, (Adolf Koebner i Thomas 
Thornton). 

Sposób rafinacji olejów roślinnych, zwierzęcych 
i olejów zwierząt morskich, zawierających wolne nie-
nasycone kwasy tłuszczowe i mających liczbę jodową 
co najmniej 45, w którym surowy olej miesza się 
z wodnym roztworem zasady w obecności soli metalu 
alkalicznego, metalu ziem alkalicznych lub soli amo-
nowej kwasu arylosulfonowego lub alkiloarylosulfo-
nowego zawierającego 1-3 podstawników alkilowych 
i całkowitą ilość atomów węgla wszystkich podstaw-
ników alkilowych nie większą od 4, następnie mie-
szaninę rozdziela się na warstwę wodną i warstwę 
olejową, warstwę wodną ewentualnie ponownie za-
daje się wodnym roztworem określonego wyżej sul-
fonianu i/lub zakwasza kwasem mineralnym w celu 
rozdzielenia mieszaniny na warstwę kwasów tłusz-
czowych i wodną warstwę hydrotropową, przy czym 
warstwę wodną przed etapem zakwaszania ewentual-
nie ogrzewa się do wrzenia z zasadą w celu zhydro-
lizowania obecnych w niej olejów glicerydowych 
i otrzymania w wyniku hydrolizy dodatkowej ilości 
mydła kwasu tłuszczowego i gliceryny, znamienny 
tym, że sulfonian stosuje się w stosunku molowym 
1:1-2:1 w odniesieniu do całkowitej zawartości wol-
nych kwasów tłuszczowych w surowym oleju. 

23b (P. 127658) 19.06.1968. 
Pierwszeństwo: 20.06.1967 - NRD. 

Veb Schwermaschinenbau „Karl Liebknecht", Mag-
deburg, NRD. 

Kolumna do rozdzielania mieszanin węglowodorów 
w postaci par lub gazów przez selektywną adsorpcję, 
przy użyciu stałego adsorbenta przepływającego przez 
poszczególne strefy kolumny w przeciwprądzie do 
gazu lub par, znamienna tym, że składa się ze strefy 
wprowadzania adsorbenta (7) strefy adsopcji (2) strefy 
przepłukiwania (3) strefy desorpcji (4) i strefy odpro-
wadzania adsorbenta (5) w każdej z których znajdują 
się półki poprzeczne (8) połączone wzajemnie zsypa-
mi (9) przez które adsorbent przepływa w sposób 
zbliżony do cieczy, przy czym poszczególne strefy 
oddzielone są od siebie gazoszczelnymi półkami po-
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średnimi (10) przez które przechodzą tylko zsypy (11) 
tak, że mieszanie się strumieni wchodzących i wycho-
dzących z poszczególnych stref zachodzi w niewielkim 
stopniu, wyłącznie za pośrednictwem zsypów (11) 
i zaopatrzona jest w dolnej części strefy adsorpcyj-
nej (2) w miejscu oznaczonym liczbą (12) w przewód 
doprowadzający rozdzielaną mieszaninę węglowodo-
rów i gaz nośny, w górnej części, powyżej strefy 
adsorpcji (2) - w przewód (14) odprowadzający gaz 
nośny i niezaadsorbowane węglowodory, w części pod 
strefą przepłukiwania - w przewód (12) doprowadza-
jący gaz przepłukujący, powodujący usunięcie zaad-
sorbowanych niepożądanych węglowodorów, w dolnej 
części strefy desorpcji - w przewód (15) doprowadza-
jący środek desorbujący, a w górnej części tej stre-
f y - w przewód (13) odprowadzający desorbat i śro-
dek desorbujący. 

23b (P. 129591) 18.10,1960. 
Pierwszeństwo: 19.10.1967 - N R F . 

Ferbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Lever-
kusen, NRF, (Walter Krönig, Kurt Haloour). 

Sposób selektywnego uwodorniania benzyny piroli-
tycznej lub jej frakcji, znamienny tym, że benzynę 
pirolityczną lub jej frakcje uwodornia się najpierw 
przy temperaturze poniżej 100°C w celu selektywnego 
uwodornienia głównie dwuolefin po czym tak otrzy-
mane mieszaniny węglowodorów uwodarnia ponow-
nie przy temperaturze około 150-25>°C, przy czym 
jako katalizatory uwodorniania stosuje się metale 
szlachetne na nośnikach zawierających spinel gli-
nowy. 

23c (P. 125646) 6.03.1968. 
Pierwszeństwo: 17 marca 1968 - N R D 

VEB Mineralolwerk Lützkendorf, Krumpa, NRD, 
(Lothar Dorrn, Hans Mistecki, Erich Will). 

Olejowy preparat emulsyjny do obróbki metali, na-
dający się jako środek pomocniczy przy wykończają-
cej obróbce plastycznej, cieplnej lub przez skrawanie, 
znamienny tym, że składa się z oleju podstawowego, 
korzystnie z oleju mineralnego o lepkości 4 с ST w 
temperaturze 10°C do 20 с ST w temperaturze 50°C 
oraz 1-15% wagowych oksyetylowanego alkilofenolu, 
1-13% wagowych mydeł alkalicznych lub aminowych 
jednokarboksylowych kwasów tłuszczowych, korzyst-
nie mydeł alkiloloamin z nasyconymi lub nienasyco-
nymi kwasami tłuszczowymi o łańcuchu prostym i 

0 16-20 atomach węgla, 0,5-2% wagowych cyklohek-
sanolu, 1-10% wagowych glikolu polialkilonowego, 
w którym grupy końcowe mogą zawierać wodór lub 
grupy alikilowe albo arylowe, 0-10% wagowych ole-
jów tłuszczowych, korzystnie rafinowanych olejów 
roślinnych i/lub 10-0% wagowych olejów tłuszczo-
wych lub estrów jednokarboksylowych kwasów tłusz-
czowych o łańcuchu prostym o 16-20 atomach węgla 
1 niższych alkoholi alifatycznych o 2 -5 atomach wę-
gla lub glikolu etylenowego albo glikolu polialkileno-
wego o liczbie polimeryzacji wynoszącej 10 oraz 0,01-
5% wagowych produktów, które zawierają chlor, siar-
kę lub fosfor czynne w warunkach stosowania tego 
preparatu, zwłaszcza chloroparafiny i/lub dwualkilo-
dwutiofosforanu cynku i/lub dwusiarczku ksylilu 
i/lub chlorowanych i siarkowanych estrów metylowych 
nienasyconych kwasów jednokarboksylowych o łań-
cuchu prostym i o 1 6 - 2 0 atomach węgla. 

23c (P. 128784) 26.08.1968. 

Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych „Puła-
wy w Budowie", Puławy, Polska, (Jan Rogielewicz). 

Smar do konserwacji łożysk tocznych zwłaszcza pra-
cujących w takich środowiskach i temperaturach jak, 
powietrze otwarte przy temperaturze około -20°C, 
a następnie para nasycona z temperaturą około 180°C, 
znamienny jest tym, że stosuje się mieszaninę olejów 
cylindrowego oraz maszynowego z graniczną zawar-
tością poszczególnych składników, w zależności od po-
ry roku czyli temperatur powietrza otwartego, wyno-
szącą w stosunku wagowym - od około 20% do około 
50% oleju cylindrowego o temperaturze krzepnięcia 
20°C oraz od około 50% do około 80% oleju maszy-
nowego o temperaturze krzepnięcia od -15°C do -20°C 
przy czym, najkorzystniejszym wagowym stosunkiem 
zawartości składników dla pory letniej jest 40% oleju 
cylindrowego o temperaturze krzepnięcia 20°C i 60% 
oleju maszynowego o temperaturze krzepnięcia 5°C 
oraz dla pory zimowej 30% oleju cylindrowego o tem-
peraturze krzepnięcia 20°C i 70% oleju maszynowego 
o temperaturze krzepnięcia -20°C -.-15°C. 

23c (P. 131029) 20.01.1969. 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Świdnik, (Ma-
rian Sońta, Tadeusz Ochnik) 

Chłodziwo olejowe do obróbki stopów glinowych zło-
żone z nafty i oleju wrzecionowego znamienne tym, że 
zawiera terpentynę, przy czym dodatek terpentyny 
stanowi 5-50% stosunku objętościowego, najkorzyst-
niej 20%. 

23c (P. 132222) 10.03.1969. 
Pierwszeństwo: 11.03.1968 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 

VEB Schmierstoffkombinat Zeitz, Zeitz, NRD, (Kurt 
Drescher, Erhard Hüttig, Rainer Müller, Bernd R1ch-
ter, Erwin Schreier) 

Olej smarny do silników spalinowych, znamienny 
tym, że zawiera w oleju silnikowym o klasie lepkości 
SAE 20-40 10% wagowo, dodatku składającego się 
z mieszanki estru kwasu tłuszczowego kwasów tłusz-
czowych o długości łańcucha Сю-C20 i alkoholi o dłu-
gości łańcucha Ci-C4, korzystnie z estru metylowego 
tłuszczowych porafinacyjnych i z soli aminowej dłu-
gołańcuchowych kwasów alkilobenzenosulfonowych 
o długości łańcucha C12-C28, zwłaszcza z soli dwubu-
tyloaminy, zmieszanych ze sobą w stosunku 1 :1 do 
4 : 1 , korzystnie 3: 2, oraz domieszką 3-10% wago-
wych alkilobenzeno sulfonianu metali ziem alkalicz-
nych, na przykład alkilobenzeno sulfonianu baru o za-
wartości popiołu 10-28%, przy czym zawartość po-
piołu wynosi w oleju gotowym co najmniej 0,8% wa-
gowych. 
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23i (P. 125239) 13.02.1968. 
Pierwszeństwo: 13.02.1967 - U S A . 

FMC Corporation, Filadelfia, USA, (Harry Walter 
Durand, Edwin George Fleck, George Emmett Raynor). 

Nierozpuszczalny, dyspergujący w wodzie proszek, 
zawierający wagowo 85-95 części rozdrobnionej sub-
stancji w postaci beta-1,4 glukanu i 15-5 części kar-
boksymetylocelulozy sodowej, dokładnie związanej z 
rozdrobnioną substancją zawierającą beta-1,4 glukan, 
znamienny tym, że karboksymetyloceluloza sodowa 
posiada stopień podstawienia 0,75±0,15. 

Sposób wytwarzania proszku, według zastrz. 1-2, 
znamienny tym, że tworzy się z wodą trwałą miesza-
ninę sbustancji zawierającej beta-1,4 glukan, o poda-
nej powyżej wielkości cząsteczki i karboksymetyloce-
lulozy sodowej, przy czym substancja ta zawiera przy-
najmniej w większej ilości beta-1,4 glukan, suszy ją 
i odbiera cząsteczki proszku. 

25a (P. 125258) 13.02.1968. 
Pierwszeństwo: 14.02.1967 - NRF. 

Franz Morat GmbH, Stuttgart, NRF, (Ryszard 
Schmidt, Gerhard Schmidt). 

Dziewiarka okrągła szydełkująca z igłami rurkowy-
mi lub suwakowymi i z podporządkowaną każdej igle 
igła żakardowa, wychylana w położenie robocze i w 
położenie spoczynku oraz posiadająca przynajmniej 
stopkę, zazębiająca się w położeniu roboczym z podno-
szącą lub opuszczającą częścią zamka, wyposażona 
w urządzenie wzorcujące do programowanego wychy-
lania igieł żakardowych w ich położenie spoczynku, 
w którym ich stopki nie zazębiają się z podnoszącą 
lub opuszczającą częścią zamka, znamienna tym, że 
każda igła żakardowa posiada na swym końcu górnym 
dwa występy (1e, 1f) ustalające w jej położeniu robo-

czym dwie pozycje wychylne za pomocą podnoszą-
cych i opuszczających części zamka (36, 37), z tym, że 
podnosząca część zamka (36, 37) służy do ustalenia 
pierwszej pozycji wychylenia, w której pierwszy wy-
stęp (1f) igły żakardowej znajduje się pod płaszczką 
rurkową (5a')t a drugi występ (1e) jest umieszczony 
pod płaszczką suwakową (5d'), oraz tym, że opusz-
czająca część zamka posiada element (36f, 37f) usta-
lający pozycję wychylenia, w której pierwszy występ 
(1f) igły żakardowej znajduje się pod płaszczką suwa-
kową (5d'), a płaszczka rurkowa (5a') jest wolna, przy 
czym w zasięgu elementu (36f, 37f) znajduje się część 
zamka (38) opuszczająca stopkę rurkową (5a3). 

25a (P. 129449) 9.10.1968. 
Pierwszeństwo: 9.10.1967, 6.12.1967-Włochy. 

G. Billi C.S.p.A., Florencja, Włochy, (Arrigo Miche-
letti). 

Sposób wykonania zamknięcia czubka stopy pończo-
chy, przez wykonanie na dolnym końcu cholewki po-
dwójnego mankietu, znamienny tym, że podczas wyko-
nywania mankietu gdy część wewnętrzna mankietu 
osiągnie wielkość nieco mniejszą niż część zewnętrz-
na, zamyka się czubek stopy pończochy wykonując 
kilka zwojów zamykających, przy czym początek i ko-
niec nitki lub nitek tworzących zwoje wrabia się w 
dzianinę mankietu. 

25a (P. 129767) 28.10.1968. 
Pierwszeństwo: 27.10.1967 - Wielka Brytania. 

The Bentley Machine Development Co.Ltd. Leices-
ter, Wielka Brytania. 

Sposób wykonywania dzianiny o kształcie rurowym 
zwłaszcza sposób jej zamykania na jednym końcu 
znamienny tym, że dzianinę zwęża się bez jej skręca-
nia, ustala się wymienioną dzianinę w zwężonym 
kształcie przy pomocy mechanicznego działania i/lub 
utrwala się w stanie zwężenia. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-10 znamienne tym, że posiada zespół zwężający 
tkaninę do zwężania jej promieniowo do wewnątrz 
celem zamknięcia oraz zespqł napędzający zespół 
zwężający. 

25a (P. 130173) 21.11.1968. 
Pierwszeństwo: 22.11.1967 -Wielka Brytania. 

The Bentley Engineering Company Limited, Leices-
ter, Wielka Brytania, (Peter Mechael Findlay, William 
Ewart Alan Sheltor, John Michael Klee). 

Sposób wytwarzania zamkniętej tkaniny o kształcie 
rurowym na maszynie dziewiarskiej, znamienny tym, 
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że wykonuje się najpierw przez dzianie, rurową część 
tkaniny, a następnie, w czasie gdy utworzone pętle 
części rurowej są przytrzymywane, wytwarza się na 
maszynie drugą część tkaniny, która stanowi zamk-
nięcie i obydwie te części następnie łączy się przy 
pomocy dzianego szwu łączącego lub dzianych szwów 
łączących. 

25a (P. 131037) 2.01.1969. 
Pierwszeństwo: 16.01.1968, 26.02.1968, 19.03.1968 -

Wielka Brytania. 

Pretty Polly Limited, Nottinghamshire, Wielka Bry-
tania, (Martin Robert Johnson, Frank Turner). 

Sposób wytwarzania dwunogawkowej części garde-
roby zwłaszcza rajstop, mających górną część obejmu-
jącą dolną część tułowia i sięgającą poniżej kroku 
oraz parę nogawek stanowiących jedną całość z wy-
mienioną górną częścią i zakończonych stopami, przy 
czym wymieniona górna część jest otwarta od góry, 
znamienny tym, że wszystkie trzy części tego wyrobu 
stanowiące jedną całość, a mianowicie jedną nogaw-
kę (10) górną część majtkową (11) oraz drugą nogaw-
kę (12) wykonuje się w postaci ciągłej dzianej rury 
bez szwu, którą to rurę wykonuje się przez dzianie 
na okrągło zasadniczo na całej długości, a następnie 
zamyka się ją na obu końcach które tworzą stopy, zaś 
górną część (11), stanowiącą część środkową przecina 
się w czasie wytwarzania w kierunku wzdłużnym 
tworząc otwór na talię, przy czym przynajmniej gór-
na część (11) lub także i obie nogawki (10, 12) wyko-
nuje się z elastycznej, rozciągliwej przędzy. 

25a (P. 138261) 20.01.1970. 
Pierwszeństwo: 23.01.1969, 13.01.1970 - N R F . 

Franz Morat GmbH Stuttgart-Vaihingen, NRF 
(Franz Morat) 

Elektronicznie sterowana dziewiarka okrągła szy-
dełkująca z jednym lub wieloma sterowalnymi urzą-
dzeniami, z urządzeniem odczytującym do odczytywa-
nia nośnika informacji i do przekształcania zmagazy-
nowanych na nim informacji w elektryczne sygnały 
sterujące, wykorzystane do sterowania wspomnianych 
urządzeń, ponadto z urządzenia transportowego napę-
dzanego synchronicznie do obrotów cylindra igłowego 
do wytwarzania przemieszczenia względnego między 
nośnikiem informacji oraz urządzeniem odczytują-
cym, a także z zsynchronizowanym z obracaniem się 
cylindra igłowego generatorem impulsowym do wy-
twarzania impulsów taktowych, znamienna tym, że 
urządzenie transportowe (9) sprzężone jest mecha-
nicznie z silnikiem krokowym (21), który elektrycznie 
podłączony jest do generatora impulsowego (29). 

26a (P. 130655) 17.12.1968. 
Pierwszeństwo: 22.12.1967 - Niemiecka Republika 

Federalna. 

Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt 
n/M, NRF, (Gerhard Baron, Konrad Mattern, Horst 
Bechthold) 

Sposób termiczno-utleniającego rozkładu węglowo-
dorów z gazami zawierającymi wolny tlen i jedno-
cześnie z parą wodną i/ub dwutlenkiem węgla na ga-
zy, bogate w wodór i tlenek węgla, znamienny tym, 
że węglowodory i gazy zawierające wolny tlen o pod-
wyższonym ciśnieniu kieruje się w reaktorze w kie-
runkach przeciwnych, przy czym węglowodory wpro-
wadza się do reaktora od strony wylotu gazowego 
produktu przemiany, a stosunek szybkości przepływu 
strumieni węglowodorowych i gazowego produktu 
rozkładu wynosi 10: 1. 

27c (P. 130504) 9.02.1968. 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Białystok, (Włodzimierz 
Chomczyk, Włodzimierz Chilimoniuk) 

Urządzenie doładowujące sprężarki znamienne tym, 
że ma komorę wstępną (1) z cylinderkiem (2) tłoka (6) 
z trzonem (7) i sprężyną spiralną (11) dociskającą trzon 
(7) tłoka (6) do krzywki (8) osadzonej na wale wykor-
bionym (9). 
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27d (P. 139919) 9.04.1970. 
Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szcze-

cin, Polska, (Franciszek Rachwalski). 
Wentylator eżektorowy, znamienny tym, że ma po-

stać konfuzora (2) zakończonego z jednej strony dyfu-
zorem (1) a z drugiej częścią cylindryczną (3), przy 
czym na zewnątrz części cylindrycznej znajduje się 
pierścień (5) a wewnątrz dysze powietrzne (4) najko-
rzystniej trzy. 

29b (P. 123841) 1.12.1967. 
Zakłady Włókien Sztucznych „CELWISKOZA" im. 

Klementa Gottwalda, Jelenia Góra, (Tadeusz Rosner, 
Henryk Wojcikiewicz, Ryszard Janik, Stanisław Za-
lewski). 

Sposób wytwarzania włóknotwórczego wysokoelas-
tycznego polimeru uretano-mocznikowego w roztworze 
znamienny tym, że poliestrodiole lub/i polieterodiole 
o ciężarze cząsteczkowym 1000-3000 i temperaturze 
topnienia poniżej 60°C poddaje się reakcji z dwuizo-
cyjanianami aromatycznymi przy stosunku molowym 
grup - О Н : -NCO jak 1 : 1,7-2,0 w temperaturze 
60-100°C w czasie 1-4 godzin, przy czym otrzymany 
makrodwuizocyjanian wzdłuża się dwuaminami aro-
matycznymi lub mieszaniną dwuamin aromatycznych 
1 hydroaromatycznych względnie mieszaniną dwuamin 
aromatycznych i alifatycznych przy stosunku molowym 
grup -NCO : -NH 2 jak 1 : 0,6-1,0 w temperaturze 
10-70°C w obecności rozpuszczalnika dwumetylofor-
mamidu, który w czasie reakcji dodaje się stopniowo 
tak, że utrzymuje się lepkość roztworu polimeru w 
granicach 5000^50000 cP, a następnie sieciuje się 
dwuizocyjanianem aromatycznym lub mieszaniną 
dwuizocyjanianów aromatycznego i hydroaromatycz-
nego w ilości 0,1-10% masowych w stosunku do poli-
meru w temperaturze 0-60°C w czasie 1--10 godzin, 
utrzymując lepkość roztworu poniżej 100000' cP. 

29b (P. 124509) 3.01.1968. 
Pierwszeństwo: 10.01.1967, 1-2.00.1967 - USA. 

E. I. Du Pont de Nemours and Company Wilming-
ton, USA, (Robert H. Knospe). 

Przędza składająca się z dużej liczby ciągłych zo-
rientowanych włókien, zawierająca grupy włókien o 
większej i mniejszej kurczliwości, znamienna tym, że 
włókna w każdej z tych grup składają się z polikar-
bonamidów, które zawierają co najmniej 50% molo-

wych powtarzającej się jednostki o podanym niżej 
wzorze, w którym x oznacza liczbę 1 lub 2, у oznacza 
liczbę całkowitą od 7 do 14, a R oznacza atom wodo-
ru lub grupę metylową. 

29b (P. 130661) 9.12.1968. 

Zakłady Włókien Sztucznych „CELWISKOZA" im. 
Klementa Gottwalda, Jelenia Góra, (Tadeusz Rosner, 
Henryk Wojcikiewicz, Krystyna Pawlaczyk, Helena 
Zarży cka). 

Sposób wytwarzania włóknotwórczego polimeru ure-
tano-mocznikowego o szczególnie wysokiej odporności 
na działanie światła znamienny tym, że wysuszone 
poliestrodiole lub polieterodiole poddaje się reakcji 
z dwuizocyjanianem posiadającym grupy izocyjania-
nowe przy pierścieniu cykloheksylowym przy stosun-
ku molowym - О Н : -NCO = 1 :1,6-2,1. w tempera-
turze 90-120°C, w czasie 1-4 godz., a otrzymany w 
ten sposób makrodwuizocyjanianan rozpuszcza się w 
polarnym rozpuszczalniku i poddaje reakcji z dwua-
minami alifatycznymi lub hydrazyną przy stosunku 
molowym - N C O : - N H 2 = 1 :0,6-1,0 w temperatu-
rze 10-60°C w zależności od reaktywności układu 
i otrzymany w ten sposób roztwór polimeru może być 
w zależności od wykazywanej lepkości jeszcze rozcień-
czony, a z uzyskanego roztworu przędzalniczego for-
muje się włókna metodą mokrą lub suchą. 

29b (P. 130823) 23.12.1968. 
Pierwszeństwo: 26.12.1967 - Izrael 

E. I. du Pont de Nemours and Company, Wilming-
ton, Delaware, USA, (Joseph Zimmerman). 

Krystaliczne, zorientowane włókna z polimeru o du-
żym ciężarze cząsteczkowym, znamienne tym, że poli-
mer zawiera zasadniczo (głównie) powtarzalną jednost-
kę strukturalną o wzorze przedstawionym na rysunku, 
w którym n wynosi od 9 do 14, przy czym 70p/o wago-
wych składnika dwuaminowego jednostki powtarzal-
nej stanowi stereoizomer trans-trans a okres iden-
tyczności struktury krystalicznej w kierunku poprzecz-
nym do osi włókna wyznaczony z najsilniejszych re-
fleksów równikowych na rentgenowskim obrazie dy-
frakcyjnym, wynosi 4,3 do 4,7A. 

30h (P. 127695) 22.06.1968. 
Pierwszeństwo: 22.06.1967 - Francja. 

Institut Francais de la Fievre Aphteuse, Lion, Fran-
cja, (Robert Lang, Horst Georg Petermann, Robert 
Branche, Jean-Paul Soulebot, Czesław Maćkowiak). 

Sposób wytwarzania szczepionki przeciwko wściek-
liźnie znamienny tym, że hodowlę szczepu wirusa 
wścieklizny prowadzi się na kulturze komórek pocho-
dzących z organów ssaków mięsożernych albo też na 
szczepie komórek lub lepiej na kulturze komórek pier-
wotnych, przy czym hodowlę wirusa prowadzi się jed-
nocześnie z hodowlą komórek w odpowiednim ośrod-
ku, a następnie po roztarciu tkanki komórkowej od-
dziela się ciecz zebraną na powierzchni, która to ciecz 
służy jako żywa szczepionka lub jest pozbawiona ak-
tywności przez poddanie jej działaniu czynnika de-
zaktywującego. 
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30h (P. 127696) 22.06.1968. 
Pierwszeństwo: 22.06.1967 - Francja. 

Institut Francais de la Fievre, Aphteuse, Lion, 
Francja, (Czesław Mackowiak, Jean Fontaine, Chris-
tian Bubouclard). 

Sposób wytwarzania szczepionki przeciwko zarazie 
pyskowej znamienny tym, że po umieszczeniu tkanki 
nabłonkowej pochodzącej z języków w pierwszym 
ośrodku, posiewa się na tej tkance wirus zarazy pys-
kowej i prowadzi się pierwszą hodowlę wirusa, a na-
stępnie po zebraniu pierwszego ośrodka stosowaną 
w pierwszej hodowli tkankę wprowadza się do dru-
giego ośrodka, w którym prowadzi się drugą hodowlę 
na tej samej tkance i następnie zbiera drugi ośrodek, 
oraz ewentualnie powtarza się ten cały proces. 

30h (P. 128247) 20.07.1968. 
Pierwszeństwo: 25.07.1967, 30.10.1967, 9.05.1968 - U S A . 

Merok and Co., Inc. Rahway, New Jersey, Stany 
Zjednoczone Ameryki (David Hendlin, Edward Olley 
Stapley, Justo Martinez Mata, Sagrario Mochales del 
Val). 

Sposób wytwarzania nowego kwasu ( - ) (cis-l,2-epo-
ksypropylo)-fosfonowego o wzorze 1 lub jego soli z 
metalami albo z aminami lub soli amonowych, zna-
mienny tym, że wytwarzający ten kwas szczep Strep-
tomyces fradiae ATOC-21096, ATCC-21099 lub NRRL-
3417, albo Streptomyces viridochromogenes NRRL-
3414, NRRL-3413, NRRL-3415, NRRL-3416 lub Strep-
tomyces wedmorensis NRRL-3426 poddaje się hodowli 
zanurzonej w warunkach aerobowych w temperaturze 
25-38°C, korzystnie w temperaturze 26-30°C, w cią-
gu 3-5 dni w ciekłej pożywce o wartości pH 3,5-7,5, 
zawierającej źródła przyswajalnego węgla i azotu, 
cukry i białkowe produkty hydrolizy, po czym wy-
tworzony kwas ( - ) (cis-1,2-epoksypropylo)-fosfonowy 
wyosabnia się z roztworu i ewentualnie przeprowadza 
znanymi sposobami w jego sole. 

30h (P. 128891) 2.09.1968. 
Pierwszeństwo: 5.09.1967 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 

Bristol Myers Company, New York, USA, (Alphonse 
Peter Granatek, Michael Paul De Murio, Bernard 
Charles Nunning, Nicholas George Athanas, Robert 
Lewis Dana, Edmund Stanley Granatek, Raymond 
George Daoust). 

Sposób powlekania preparatów penicylin, takich jak 
ampicylina, hetacylina, nafcylina, oksacylina, kloksa-
cylina, dwukloksacylina i flukloksacylina oraz mie-
szanin tych penicylin, znamienny tym, że wytwarza 
się zawiesinę cząstek penicyliny w roztworze etyloce-
lulozy i farmaceutycznie dopuszczalnego wosku w lot-
nym, organicznym rozpuszczalniku obojętnym, po czym 
suszy się tę zawiesinę metodą rozpryskową i wyosab-
nia wytworzone powleczone cząstki penicyliny. 

30h (P. 130094) 16.11.1968. 
Pierwszeństwo: 17.11.1967 - Hiszpania. 

Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Lever-
kusen, NRF. 

Sposób wytwarzania szczepionki przeciwko pomoro-
wi świń polegający na wytwarzaniu zawiesiny żywych 
komórek w środowisku odżywczym, znamienny tym, 
że do żywych komórek zwierząt przeżuwających wpro-
wadza się inokulum osłabionego wirusa pomoru świń, 
który rozmnaża się w żywych komórkach przez okres- • 
lony czas, po upływie którego otrzymuje się zawiesi-
nę wirusa którą miesza się z roztworem stabilizatora 
i liofilizuje otrzymując gotową szczepionkę. 

30h (P. 131952) 25.02.1969. 
Pierwszeństwo: 6.12.1968 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, USA, (Ro-
bert L. Hamill, Marvin Martin Hoehn). 

Sposób wytwarzania nowego antybiotyku, znamien-
ny tym, że szczep Streptomyces albus, mający zdol-
ność wytwarzania antybiotyku A204, hoduje się w śro-
dowisku zawierającym źródła przyswajalnego węgla, 
azotu i soli nieorganicznych, prowadząc hodowlę za-
nurzeniową w warunkach aerobowych. 

30i (P. 131082) 6.01.1969. 
Pierwszeństwo: 9.01.1968, 6.02.1968, 25.07.1968-Wielka 

Brytania. 

Aspro-Nicholas Limited, Londyn, Wielka Brytania, 
(Leslie Frederick Wiggins). 

Środek odkażający, znamienny tym, że zawiera mie-
szaninę czwartorzędowego związku amoniowego 
o właściwościach bakteriobójczych z pikloksydyną lub 
jej solą oraz ewentualnie kwasem hydroksykarbo-
ksylowym i/lub powierzchniowo czynnym środkiem 
piorącym, przy czym wagowy stosunek czwartorzę-
dowego związku amoniowego do zasady pikloksydy-
nowej wynosi od 0,2:1 do 50:1, stosunek wagowy kwa-
su hydroksykarboksylowego do zasady pikloksydyno-
wej wynosi od 1:1 do 200:1, a stosunek wagowy po-
wierzchniowo czynnego środka piorącego do zasady 
pikloksydynowej wynosi od 1:1 do 50:1. 

30k (P. 132101) 4,03.1969. 
Pierwszeństwo: 4.03.1968 - Anglia. 

Ruth Lea Hesse, Skowtoflebakken 19, Virum, Ko-
penhaga, Dania, (Holger Hesse, Henning Moritz Ru-
ben). 
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Układ zaworu nadciśnieniowego dla systemów cyr-
kulacji gazu, zwłaszcza systemów oddychania, przy 
zastosowaniu gazu znieczulającego lub podobnego, 
znamienny tym, że jest on zaopatrzony w odbiornik 
ciśnienia, który w celu zamknięcia nadciśnieniowego 
zaworu (6) przy ustalonej przedtem drugiej krytycz-
nej wartości ciśnienia, wyższej niż pierwsza wartość 
krytyczna ciśnienia, powoduje otwarcie nadciśnienio-
wego zaworu (6) sprzężonego na przykład z zaworo-
wym krążkiem (8). 

31a (P. 135882) 18.09.1969. 

VEB Zementanlagenbau Dessau, Dessau, NRD, 
(Ruprecht Vogel). 

Sposób obróbki termicznej materiału w postaci pyłu 
lub materiału drobnoziarnistego, na przykład su-
rowców krzemianowych, takich jak mączka cemen-
towa, wapień, magnezyt, dolamit, boksyt i tym po-
dobne, przez optymalizację poszczególnych faz pro-
cesu wypalania podgrzanego wstępnie materiału, na 
przykład cementu, znamienny tym, że materiał dopro-
wadza się kolejno do wymiennika ciepła pracującego 
na zasadzie przeciwprądu, najkorzystniej do podgrze-
wacza szybowego (1), następnie do reaktora kalcynu-
jącego (2, 3, 4), po czym materiał doprowadza się do 
reaktora spiekalniczego (6), na końcu zaś kolejno do 
chłodnicy poprzecznej (7) i do rusztowej chłodnicy 
(8) klinkieru, przy czym powyższe zabiegi mają na 
celu kolejno odwodnienie materiału i odkwaszenie 
MgCO3, następnie kalcynowanie СаСОз, wreszcie spie-
kanie surowego materiału na klinkier, a na końcu 
jego chłodzenia najpierw wstępnego, a następnie osta-
tecznego. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
i 2, znamienne tym, że zawiera podgrzewacz pracu-
jący na zasadzie przeciwprądu, korzystnie podgrze-
wacz szybowy (1), za którym, w kolejności odpowia-
dającej kierunkowi przerabianego materiału, usytuo-
wany jest reaktor kalcynujący (2, 3, 4, 12), za nim zaś 
włączony jest reaktor spiekalniczy (6), dalej zaś chłod-
nica poprzeczna (7) oraz chłodnica końcowa, z ko-
rzyścią rusztowa (8). 

31а1 (P. 135709) 6.09.1969. 
Pierwszeństwo: 7.09.1968- Włochy. 

Enriko Putin, Villaverla, Włochy. 
Urządzenie automatyczne o działaniu ciągłym do 

suszenia, wypalania, układania w stosy i wiązania 
cegieł lub innych wyrobów z mieszanin gliniastych 
zawierający tunel, znamienny tym, że suszenie su-
rówki rozpoczyna się w pierwszej części urządzenia 

na kilku półkach przy ułożeniu suszonych elementów 
z wzajemnymi odstępami a następnie odpowiednio 
grupowanych, po czym w dalszej sekcji następuje 
układanie przesuwanych elementów warstwami i mo-
że zachodzić dalsze grupowanie przy zmiennej pręd-
kości stosownie do wymagań tworzenia rezerwy na 
wypadek okresowych przerw w którejś części cyklu 
produkcyjnego; po czym surówka podlega dosusze-
niu i jest przenoszona do właściwego pieca, gdzie 
podlega wypaleniu i z którego elementy przesuwane 
są na powierzchnie wyładowcze, gdzie są układane 
w stosy. 

31bł (P. 123507) 10.11.1967. 
Pierwszeństwo: 11.11.1966 - N R F , 28.06.1967 - N R F . 

Adalbert Wittmoser, Lampertheim, NRF. 
Sposób wykonywania formy odlewniczej, do napeł-

niania ciekłym materiałem, na przykład metalem, 
tworzywem sztucznym i tym podobnym, znamienny 
tym, że model zaformowuje się w masie wypełnia-
jącej stanowiącej magnesowalny materiał o niewiel-
kiej ziarnistości, przy czym materiał ten poddawany 
jest działaniu przynajmniej jednego elektrycznego 
pola indukcyjnego przed odlaniem, w trakcie odlewa-
nia i ewentualnie po odlaniu, a model, w zależności 
od materiału, z którego jest wykonany, wyjmowany 
jest w powszechnie znany sposób z formy, utrwalonej 
przez elektryczne pole indukcyjne. 

Urządzenie odlewnicze do wykonywania sposobu 
według zastrz. 1-18 znamienne tym, że zawiera 
skrzynię formierską (1), która jest otoczona przynaj-

mniej jednym uzwojeniem elektrycznym (2) służą-
cym do wytwarzania pola magnetycznego, w której 
znajduje się masa wypełniająca (3) składająca się 
z materiału magnetycznego lub minerału o małej ziar-
nistości do zaformowania modelu i do wlania ciekłego 
materiału. 



Nr 1 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 69 

31b1 (P. 137365) 11.1969. 
Pierwszeństwo: 6.12.1968 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna. 

Firma Huth und R1chter, Chemische Fabrik, 
Haale/Saale, NRD, (Ehart Schaarschmidt, Manfred 
Christi, Rolf Stole). 

Sposób wytwarzania spoiwa do materiałów formier-
skich, utwardzanych nadzwyczaj szybko w tempera-
turze otoczenia, znamienny tym, że spoiwo to wy-
twarza się na bazie żywicy syntetycznej, do której 
dodaje się jako utwardzacz wysoko stężony, bezwodny 
kwas p-toluenosulfonowy. 

31b1 (P. 138305) 22.01.1970. 
Pierwszeństwo: 22.01.1969 - NRD. 

VEB GISAG Kombinat fur Giessereiausrustungen 
u. Gusserzeugnisse Leipzig - NRD (Hasso Höber, 
Alfred Globig, Gunter Hübsch, Gernet Bahr, Siegfried 
Fuchs). 

Formierka wstrzącająca z obracaną podstawą, na 
której otrzymuje się sprężoną masę formierską przy 
równoczesnym wstrząsaniu i prasowaniu, znamienna 
tym, że w podstawie maszyny (5) jest ułożyskowany 
elastycznie wał obrotowo-zwrotny (4) na końcu które-
go osadzone jest ramię (1). 

31b1 (P. 138372) 26.01.1970. 
Pierwszeństwo: 28.01.1969, 27.00.1969 - Włochy. 

VEB Gisag Kombinat fur Giesereiausrustungen und 
Gusseseugnisse Lipsk, NRD (Ekart Schaarschmidt, 
Wilfred Kuhn, Manfred Christi, Arno Erdmann, Wal-
teter Winkler). 

Sposób przygotowania i obróbki mieszaniny ma-
teriału formierskiego, samoutwardzalnej w tempera-
turze pokojowej i składającej się z obojętnych ma-
teriałów podstawowych w połączeniu z wysoko rea-
gującym układem utwardzacz-spoiwo, do form odlew-
niczych i rdzeni, znamienny tym, że mieszaninę 
częściową, zawierającą materiał formierski i spoiwo 
lub materiał formierski i utwardzacz, miesza się 
w znanej mieszarce, doprowadza się dozując do od-
powiedniego urządzenia mieszającego w sposób od-
powiadający nadzwyczaj szybko utwardzanemu ukła-
dowi utwardzacz-spoiwo, po czym miesza się tę mie-
szaninę z dodawanym i dozowanym utwardzaczem 
lub spoiwem i natychmiast transportuje się ją do 
kompletu modelowego. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że posiada urządzenie mieszające (25) 
połączone z zasobnikami (26, 27) do obojętnego ma-
teriału formowanego i do pierwszego składnika mie-
szaniny lub w przypadku oddzielnego mieszania obo-
jętnego materiału formowanego i pierwszego skład-
nika mieszaniny jest połączone z zasobnikiem (1) do 
częściowego wymieszania współpracujące ze ślimakiem 
dozującym (2), za którymi umieszczone jest szybko-
działające urządzenie mieszające (3) połączone bez-

pośrednio z urządzeniem przetwarzającym (6) oraz 
tym, że równolegle podłączony jest ze ślimakiem do-
zującym (2) zasobnik (5) do pozostałego składnika 
mieszaniny dodawanego równocześnie z częściową 
mieszaniną do szybkopracującego urządzenia miesza-
jącego (3) przy czym cały zestaw urządzeń wyposa-
żony jest w układ do automatycznego sterowania pro-
cesu. 

31b1 (P. 139071) 28.02.19701. 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice (Edward Dolezich, Zbigniew Majewski, Ste-
fan Michalik, Joachim Niestrój, Kazimierz Orecki, 
Bogdan Sikora, Marian Zieliński). 

Powłoka do pokrywania roboczej powierzchni wlew-
nic i form grafitowych znamienna tym, że podsta-
wowymi jej składnikami są: miałka krzemionka i pro-
szek metalicznego glinu. 

31b1 (P. 140111) 17.04.1970. 
Pierwszeństwo: 5.06.1969 - Szwecja. 

SKF, Malcus Aktiebolag, Halmstad, Szwecja. 

Układ mocujący wibratora z podtrzymką do skrzy-
nek formierskich na formierkach, w którym zespół wi-
bratora i podtrzymką umieszczone są na każdym 
końcu jarzma w taki sposób, że zespół wibratora 
i podtrzymką znajdują się naprzeciw siebie, znamien-
ny tym, że zasadniczo w płaszczyźnie pionowej usta-
wione jest obrotowe urządzenie w kształcie koła, 
które swoją powierzchnią obwodową spoczywa na 
dwóch elementach wsporczych, przy czym z jednej 
strony urządzenia w kształcie koła osadzony jest ko-
rzystnie płaski element ścianki, który w pewnej od-
ległości od urządzenia kołowego ukształtowany jest 
jako czop osi i skierowany jest tak, że stanowi prze-
dłużenie osi urządzenia kołowego, a czop osi uło-
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żyskowany jest w układzie łożyskowym, przy czym 
dwa elementy wsporcze i układ łożysk stanowią za-
wieszenie trzypunktowe dla urządzenia kołowego 
z elementem ścianki, po drugiej zaś stronie urzą-
dzenia kołowego umieszczone jest jarzmo. 

31b2 (P. 135652) 2.09.1969. 
Pierwszeństwo: 4.09.1968 - Francja. 

Centre de Recherches de pont' a Mousson Pont-a' 
Mousson, Francja, (Eraldo Serafino Guenzi). 

Sposób odlewania odśrodkowego metalowych ele-
mentów rurowych polegający na wlewaniu metalu 
ciekłego od jednego końca do drugiego formy obra-
cającej się wokół swej osi mniej więcej poziomej, 
znamienny tym, że ciekły metal wtryskuje się pod 
ciśnieniem w postaci strumienia o stałym przekroju 
i regulowanym natężeniu przepływu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-2 zawierające zbiornik metalu ciekłego, formę 
obrotową i belkę wlewową metalu przeznaczona do 
wprowadzenia do formy obrotowej, przy czym belka 
wlewowa ma oś w przybliżeniu równoległą do osi 
formy a jej długość jest większa niż długość formy 
i jest wprawiana w ruch postępowo obrotowy w sto-
sunku do formy celem regularnego wlewania ciekłego 
metalu od jednego końca formy do drugiego zna-
mienne tym, że zbiornik metalu ciekłego (1, 11, 19) 
jest pod obciążeniem w stosunku do sztywnego prze-
wodu rurowego (3) i połączony jest wprost ze zbior-
nikiem (1, 11, 19) przy czym przewód (3) ma na swym 
końcu wylewowym otwór wylewowy. 

31b2 (P. 135744) 9.09.1969. 
Pierwszeństwo: 11.11.1968 - Austria. 

Wiener Schwachstromwerke Gesellschaft m.b.H., 
Wiedeń, Austria, (Alfred Adamec, Roland Leder, Wal-
ter Fadler). 

Urządzenie do poziomego odlewania ciągłego zna-
mienne tym, że pomiędzy zbiornikiem wytopowym lub 
piecem, a kokilą, przewidziane są jedna lub kilka 
ogrzewanych części łączących, przez które przepływa 
wytop, przy czym każda z tych części ma przynaj-
mniej jeden wzbudnik grzejny. 

31b2 (P. 136618) 31.10.1969. 
Pierwszeństwo: 15.11.1968 - NRD. 

Zentralinstitut für Giessereitechnik, Lipsk, NRD, 
(Karl Lange, Radi Lukaszyk, Wernek Schwabe). 

Sposób wytwarzania odlewu warstwowego z dwóch 
lub kilku materiałów, przede wszystkim z materia-
łów żelaznych, znamienny tym, że oblewany półwyrób 
włożony jest do formy trwałej lub do formy jednora-
zowej i że do wolnej przestrzeni pozostałej w formie 
płynny metal jest zarówno doprowadzany jak i z tej 
przestrzeni odprowadzany w ten sposób, że aż do na-
pełnienia formy doprowadzona na jednostkę czasu 
ilość płynnego metalu jest większa od doprowadzonej 
na jednostkę czasu ilości i że po napełnieniu formy 
aż do pojawienia się dyfuzji na powierzchni przylgo-
wej łączonych materiałów metalowych doprowa-
dzana ilość równa jest odprowadzonej ilości płynnego 
metalu. 

31b2 (P. 136620) 31.10.1969. 
Pierwszeństwo: 19.11.1968 - NRF. 

Kabel-und Metallwerke Gutehoffnungshütte Aktien-
gesellschaft, Hannover, NRF, (Adolf Kipp, Heinz 
Payk). 

Sposób wytwarzania krystalizatorów, składających 
się z rur metalowych, na przykład z miedzi, a zwłasz-
cza łukowych krystalizatorów do kokili do odlewania 
ciągłego, znamienny tym, że do odlanej, wytłoczonej, 
wyciągniętej lub wytworzonej w inny sposób rury 
metalowej (1) wtłacza się ewentualnie zakrzywiony 
trzpień (2), o wymiarach i kształcie wewnętrznym 
krystalizatora i rurę (1) poddaje się na trzpieniu (2) 
obróbce plastycznej na zimno, a następnie po obróbce 
usuwa się trzpień (2) z rury (1). 

31b* (P. 136785) 10.11.1969. 
Pierwszeństwo: 10.09.1969 - Austria. 

Gebr. Böhler and Co. Aktungesellschaft Edelstahl-
werke, Wiedeń, Austria. 

Sposób wytwarzania wlewków z metali, w szczegól-
ności ze stali, o zmiennych przekrojach, w procesie 
rafinowania przez przetapianie elektrożużlowe, w któ-
rym to procesie znajdujące się pod warstwą żużla 
jedna lub więcej elektrod z metalu podlegającego 
przetopieniu ulegają po kolei topieniu pod wpływem 
ciepła wytwarzanego przez przepływający przez nie 
prąd elektryczny znamienny tym, że przetapianie pro-
wadzi się w dwóch lub więcej znajdujących się jedna 
nad drugą przestrzeniach odlewniczych, otwartych na 
obu końcach, których przekroje względnie wymiary 
poprzeczne odpowiadają wymiarom wytwarzanych 
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wlewków, po czym uzyskany ciekły metal schładzany 
jest w tych przestrzeniach w jeden zestalony wlewek. 

Urządzenie do stosowania sposobu wytwarzania 
wlewków według zastrz. 1 znamienny tym, że na pły-
cie nośnej (82) umieszczone są dwa lub więcej znaj-
dujące się jedna nad drugą kokile (10, 20, 30) napeł-
nione cieczą, otwarte na obu końcach o różnych prze-
krojach, przymocowane do osobnych wózków pod-
nośnych (14, 24, 34) przy czym każdy z tych wózków 
oraz umieszczony nad nimi wózek podnośny (50) 
elektrody, przesuwane są niezależnie od siebie w kie-
runku pionowym wzdłuż słupa (50) względnie osob-
nych słupów. 

31b2 (P. 137019) 20.11.1969 
Pierwszeństwo: 26. 11.1968 - Francj a. 

Institute de Recherches de la Siderurgie Francaise, 
Saint Germain-en-Laye, Yvelines, Francja, (Jacques 
Dumont - Fillon, Louis Vedda). 

Chłodzona wlewnica z ruchomymi taśmami do od-
lewania ciągłego metali, przy czym taśmy te tworzą 
co najmniej dwie przeciwległe ściany chłodzone wlew-
nicy i są podtrzymywane walcami, mogąca przemiesz-
czać się w kierunku ruchu metalu w czasie jego 
krzepnięcia z taką samą prędkością jak odlewany 
metal i które ponadto mogą przemieszczać się wzglę-
dem siebie tak, aby wywrzeć nacisk na wlewek i za-
pewnić z nim odpowiedni styk cieplny na całej dłu-
gości powierzchni chłodzonej, znamienna tym, że każ-
da taśma ruchoma zawiera niezależny układ chłodze-
nia, utworzony z obwodu płynu, na przykład wody, 
która w bezpośrednim zetknięciu z każdą taśmą, 

tworzy za całą powierzchnią taśmy, stykającej się 
z odlewanym metalem cienką warstwę płynu, prze-
mieszczającą się ruchem ciągłym w przestrzeni 
zamkniętej ograniczonej z jednej strony przez ru-
chomą taśmę, z przeciwnej strony przez nieruchomą 
ścianę, a po bokach przez uszczelkę o ślizgowym 
styku z taśmą oraz tym, że na górnym i dolnym krań-
cu wlewnica ta ma dwie skrzynki wodne i połączone 
z przewodem, z których jedna połączona jest z obwo-
dem do zasilania, a druga z obwodem do odprowadza-
nia wody, przy czym skrzynki wodne połączone są 
również z przestrzenią zamkniętą za pośrednictwem 
przystawek wejściowej i wlotowej płynu, podczas 
gdy przystawki te są utworzone przez przestrzeń, za-
wartą między dwoma elementami o kształcie w zasa-
dzie cylindrycznym, połączonymi stycznie z płaszczyz-
nami przestrzeni zamkniętej, tak że woda przenika do 
przestrzeni zamkniętej i wewnątrz niej przepływa 
stycznie do taśmy, wytwarzając w ten sposób w prze-
strzeni zamkniętej przepływ wody o bardzo dużej 
jednolitej szybkości i małym ciśnieniu, przy mini-
malnej turbulencji. 

31b2 (P. 137440) 10.12.1969. 

Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa, Gliwice, 
(Wacław Sakwa). 

Sposób przedmuchiwania ciekłej kąpieli metalowej 
w kadziach, znamienny tym, że przy kadziach o po-
jemności powyżej 400 kg stosuje się ilość otworów 
wylotowych dla gazu przepłukującego kąpiel nie 
mniejszą od dwóch, a przy kadziach o pojemności po-
wyżej 5000 kg stosuje się ilość punktów wpływu gazu 
nie mniejszą od trzech. 

31b3 (P. 137889) 30.12.1969. 
Pierwszeństwo: 2.01.1969, 21.02.1969. 

Sandvikens Jernverks Aktiebolag, Sandvikens, 
Szwecja. 

Wkładka do obróbki skrawaniem stali lub podob-
nych materiałów, składająca się ze spieku bryły wy-
tworzonej ze stopu metalowego utwardzonego spie-
kiem o typowym związku chemicznym, który posiada 
jeden lub więcej węglików takich jak węglik wolfra-
mu, węglik tytanu, węglik tantalu i węglik niobu 
zawiera metal wiążący taki jak kobalt, nikiel i żelazo 
oparty na osnowie, której podkład odporny jest na 
szybkie zużycie dzięki zastosowaniu w obudowie 
wkładki węglika, znamienny tym, że podkład o wyso-
kiej odporności na zużycie posiada grubość między 
2 - 6 μ, przy czym podkład ten składa się z niezmier-
nie drobno uziarnionych węglików tytanu oraz twar-
dego roztworu węglika tytanu i innych węglików ta-
kich jak węglik wolframu, węglik tantalu lub niobu, 
które naniesione są na warstwę tnącą za pomocą osa-
dzania z fazy gazowej pod ciśnieniem niższym od 
ciśnienia atmosferycznego. 

31b2 (P. 137936) 2.01.1970. 

Sonthwire Company, Carrollton, Georgia, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Chester Felix Todd). 

Ulepszona rynna spustowa do urządzenia przezna-
czonego do ciągłego odlewania metalu w maszynie 
odlewniczej posiadającej na obwodzie rowek, który 
na części swej długości jest zamknięty taśmą bez 
końca w celu uformowania formy, oraz z kadzi od-
lewniczej przylegającej do wymienionej formy i ryn-
ny spustowej znajdującej się między kadzią odlew-
niczą a zamkniętą formą, znamienna tym, że jest wy-
konana z rynny grafitowej (12) w sposób taki, że 
stopiony metal kierowany jest poprzez rynnę spu-
stową (10) otoczoną osłoną z zaprawy (13) lub osłoną 
ze stali nierdzewnej (28). 
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31b2 (P. 138718) 10.02.1970. 

Józef Thiel, Świętochłowice 5 - Lipiny. 
Cięcie odlewów, nadlewów 1 układów wlewowych 

oraz sposób jego zastosowania znamienne tym, że cię-
cie odlewów, nadlewów i układów wlewowych nastę-
puje kiedy metal znajduje się w formie, przed jego 
ostygnięciem, przez przesuwanie lub obracanie form 
odlewniczych, lub przesuwanie albo obracanie roz-
dzielaczy metalu, zabudowanych wewnątrz lub ze-
wnątrz formy albo pomiędzy formami odlewniczymi. 

31b2 (P. 139320) 11.03.1970. 
Pierwszeństwo: 13.03.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Southwire Company 126 Fertilla Street, Carroltom, 
Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki, (George Char-
les Ward, George Erland Lenaeus). 

Sposób chłodzenia karuzelowej maszyny odlewni-
czej, przy którym metal w roztopionym stanie jest 
odlewany do półokrągłej formy odlewniczej przez 
obrzeżne wyżłobienie obracającego się koła odlewni-

czego i cięgła giętkiego znamienny tym, że na po-
czątku stosowania cieczy chłodzącej przy stosunkowo 
zaniżonej objętości do przypadającej ilości zewnętrz-

nych powierzchni formy odpowiednio do wzrostu tem-
peratury odlewu do przekazywanego ciepła z rozto-
pionego metalu w czasie początkowego stadium od-
lewu i odpowiedniego powiększenia objętości prze-
pływu cieczy chłodzącej na te same odcinki zew-
nętrznych powierzchni formy odlewniczej i zastoso-
wanie dodatkowych ilości cieczy chłodzącej na inne 
odcinki zewnętrznych powierzchni formy odlewniczej 
ze względu na wzrastającą temperaturę formy od-
lewniczej po zakończeniu początkowego stadium od-
lewania. 

Urządzenie do chłodzenia karuzelowej maszyny od-
lewniczej przeznaczonej do odlewania roztopionego 
metalu w sposób ciągły przy jednoczesnym wirowaniu 
koła odlewniczego ograniczonego obwodowym wyżło-
bieniem przeznaczonym dla ukształtowanego cięgła 
giętkiego, znamienne tym, że większa ilość cieczy 
chłodzącej rozpyla się za pomocą rozmieszczonych 
w pobliżu siebie łukowatych komór wodnych (40, 41, 
42) przeznaczonych do cieczy chłodniczej na zew-
nętrznej powierzchni koła odlewniczego (11) i kontroli 
przepływu cieczy chłodniczej przy jej zastosowaniu 
przynajmniej jeden rozpylacz stosowany dla danej 
objętości przepływu oraz przy drugiej ustalonej obję-
tości przepływu. 

31b8 (P. 140137) 20.04.1970. 
Pierwszeństwo: 9.09. 1969 - Austria. 

Vereingte österreichische, Eisen und Stahlwerke, 
Linz, Austria). 

Prasa do wytwarzania kształtek z proszku metalo-
wego, węglowego, lub tworzywa, w której górny stem-
pel przymocowany jest do górnego tłoka, dolny stem-
pel jest stały, a matryca uruchamiana jest za pomocą 
dolnego tłoka, znamienna tym, że dolny tłok (5) ma 
kształt wydrążonej tulei obejmującej dolny stempel 
(8, 9), który jest ustawiony współosiowo z tłokiem 
i opiera się na dnie cylindra (4) dolnego tłoka. 

32a (P. 130005) 11.11.1968. 

Compagnie de Saint-Gobain, Neuilly-sur-Seine, 
Francja, (Hans Werner Nowoczyn, Rolf Acker, Heinz 
Karla, Hans Dieter Peetz). 

Sposób wytwarzania szyb ogrzewanych elektrycznie 
zwłaszcza dla pojazdów samochodowych, na drodze 
nakładania wąskich wstęg z materiału przewodzącego 
prąd elektryczny, zawierającego srebro, a następnie 
wypalania oraz wzmocnienia galwanoplastycznego 
tych wstęg, znamienny tym, że przed wzmocnieniem 
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tych wstęg, mierzy się całkowitą ich oporność, a na-
stępnie wzmacnia galwanoplastycznie w zależności od 
pomierzonej oporności całkowitej aż do uzyskania 
jednakowej żądanej oporności wstęgi. 

Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1-14, 
znamienny tym, że zawiera indukcyjny czujnik (5) 
połączony ze wzmacniaczem <10) napięcia indukowa-
nego w cewkach czujnika (5) potencjometr (11) do 
regulacji minimalnej wartości żądanego prądu, pro-
gowy wzmacniacz (12) podający prąd w chwili, gdy 
amplituda sygnału przekracza wartość ustaloną za 
pomocą potencjometru (11) stopień (13) ogranicza-
jący amplitudę impulsów wytwarzanych przez pro-
gowy wzmacniacz (12), wzmacniacz mocy (14) oraz 
przekaźnik (15) sterowany przez wzmacniacz (14), po-
łączony z optyczną lampą sygnalizacyjną (16) oraz 
z buczkiem (17). 

32a (p. 130898) 28.12.1968. 
Pierwszeństwo: 29.12.1967, 19.06.1968 -Wielka Bryta-

nia. 

Pilkington Brothers Limited, Liverpool, Wielka Bry-
tania, (Jack Lavrenson, David Jones). 

Sposób wytwarzania szkła mającego z góry określo-
ne cechy odmienne od właściwości nieodłącznych pro-
cesowi formowania szkła, znamienny tym, że masę 
stopionego materiału (10), modyfikującego szkło dla 
nadania mu wymaganych własności, utrzymuje się 
w zetknięciu z powierzchnią szkła o temperaturze wyż-
szej niż temperatura topnienia tego materiału oraz 
przesuwa się szkło względem stopionej masy (10) tak, 
aby ciągle nowa powierzchnia szkła stykała się z tą 
masą, a materiał masy dostarcza się na powierzchnię 
szkła przed dojściem szkła do masy umożliwiając 
w trakcie tego względnego przesuwania dołączenie 
się tego materiału do stopionej masy i jej uzupełnie-
nie. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
zawierające podporę, na której przesuwa się taśma 
szkła oraz grzejniki połączone z tą podporą dla kon-
dyc jonowania cieplnego przesuwającego się szkła, 
znamienne tym, że zawiera element ustalający (8) 
umocowany jest poprzecznie do podpory tuż nad gór-
ną powierzchnią przesuwającej się taśmy (6) szkła, 
oraz zawiera źródło zasilania stopionym materiałem 
masy (10) utrzymywanej elementem ustalającym (8) 

w zetknięciu z górną powierzchnią szkła, przy czym 
źródło zasilania składa się z kanału (11) doprowadza-
jącego ciągłe pasmo materiału uzupełniającego i za-
kończonego tuż nad górną powierzchnią taśmy (6) 
przed jej dojściem do elementu ustalającego (8) 
i z urządzenia dostarczającego materiał uzupełnia-
jący przez ten kanał (11) nad górną powierzchnią 
taśmy (6), tak, że materiał ten stapia się na powierzch-
ni taśmy i przy przesuwaniu się taśmy (6) dołącza się 
do stopionej masy (10). • 

32a (P. 132438) 19.03.1969. 
Pierwszeństwo: 21.03.1968 -Wielka Brytania. 

Pilkington Brothers Limited, Liverpool, Wielka Bry-
tania, (David Gordon Loukes, Alan Edwards). 

Sposób wytwarzania szkła polegający na przesuwa-
niu szkła na powierzchni kąpieli ze stopionego me-
talu, znamienny tym, że równocześnie z przesuwa-
niem szkła na powierzchni kąpieli metalowej usuwa 
się z kąpieli metalowej tlenki metali alkalicznych. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
stanowiące zbiornik ze stopionym metalem, znamien-
ne tym, że zawiera na powierzchni metalu (3) ele-
ment (8) z materiału rozpuszczającego tlenek metalu 
alkalicznego, przy czym element ten jest połączony 
ze źródłem prądu stałego (11), którego ujemny biegun 
połączony jest z ciekłym metalem (10) znajdującym 
się na górnej powierzchni elementu (8), a dodatni 
biegun jest połączony z kąpielą (3) ze stopionego me-
talu. 

32b (P. 129462) 10.10.1968. 
Pierwszeństwo: 9.11.1967 - Wielka Brytania. 

Pilkington Brothers Limited, Liverpool, Wielka Bry-
tania, (Albert Sidney Robison). 

Sposób wytwarzania szkła o żądanych właściwo-
ściach przez przenikanie jonów z roztopionej substan-
cji, utrzymywanej w styczności z powierzchnią szkła 
przesuwającego się wzdłuż roztopionej substancji, 
znamienny tym, że śledzi się odchylenia zmienianej 
właściwości szkła od żądanej wartości, po czym syg-
nał elektryczny, pochodzący z układu śledzącego sto-
suje się do sterowania dopływu materiału uzupełnia-
jącego, do roztopionej substancji w taki sposób, ażeby 
zachować kształt tej substancji i powierzchnię jej 
styku ze szkłem. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
zawierające wydłużony zbiornik mieszczący w sobie 
kąpiel z roztopionej substancji, środki do doprowa-
dzania szkła z regulowaną prędkością do kąpieli 
i przesuwania szkła w postaci taśmy wzdłuż kąpieli, 
człon ustalający do utrzymywania roztopionej sub-
stancji materiału, służącego do zmiany właściwości 
szkła, w styczności z określonym obszarem szkła, oraz 
środki powodujące wnikanie jonów z roztopionej ma-
sy do powierzchni szkła, znamienne tym, że ma prze-
wód zasilający zakończony w pobliżu człona usta-
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łającego, fotoelektryczne urządzenie śledzące, umiesz-
czone za wylotem zbiornika celem śledzenia zmian 
intensywności danej właściwości powierzchni obra-
bianej taśmy szkła, zbiornik zasilający na materiał 
służący do uzupełniania roztopionej masy, zaopatrzo-
ny w wylot z zaworem połączony z przewodem zasi-
lającym, oraz układ sterujący ten wylot, który to 
układ jest połączony z czujnikiem fotoelektrycznym. 

32b (P. 132126) 5,03.1969. 
Pierwszeństwo: 6.03.1968 - Wielka Brytania. 

Pilkington Brothers Limited, Liverpool, Wielka Bry-
tania, (Albert Sidney Robinson). 

Sposób wytwarzania szkła o dymnej charakterysty-
ce powierzchniowej, przez posuwanie się taśmy szkla-
nej po powierzchni płynnej kąpieli metalowej, znaj-
dującej się pomiędzy górną powierzchnią szkła i są-
siednią elektrodą w pobliżu lecz w odstępie od szkła 
utrzymującego płynny materiał przylegający do ele-
mentu naczynia, przy czym płynny materiał służy do 
wytwarzania pożądanej charakterystyki przez wpro-
wadzenie go do szkła, znamienny tym, że elektroda 
ma kształt zmieniający wymiary płynnego materiału 
poprzecznie do kierunku ruchu, przy czym ruch 
z ukształtowanego płynnego materiału w kierunku na 
powierzchnię szkła powoduje kontrolowanie obróbką 
szkła przyciemnionego wzdłuż taśmy. 

Urządzenie do produkcji szkła zadymionego w spo-
sób według zastrz. 1, mające kształt pojemnika za-
wierającego kąpiel z płynnego metalu, pokrywę zamy-
kającą przestrzeń nad kąpielą, środki dla utrzymania 
ochronnej atmosfery w tej przestrzeni, środki dla za-
silania w płynny metal kąpieli w regulowanych iloś-
ciach i dla przesuwania szkła w taśmie wzdłuż kąpieli, 
znamienne tym, że ma kształt elektrody (31) umoco-
wanej w poprzek zbiornika (7) ściśle ponad górną po-
wierzchnią taśmy na szkle (32), przy czym elektroda 
(31) ukształtowana jest tak, że jej Wymiar w kierunku 
posuwania się szkła zmienia się poprzecznie do tego 
kierunku, w sposób utrzymujący ukształtowanie masy 
(36) ciekłego materiału, w kontakcie z górną po-
wierzchnią szklanej taśmy. 

34b* (P. 130453) 6.12.1968. 
Pierwszeństwo: 7.12.1967 - NRF. 

Patent dodatkowy do patentu głównego P. 121949. 
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals 

Meister Lucius u.Brüning, Frankfurt nad Menem, NRF. 
(Karl Diethel Keil). 

Sposób polimeryzacji etylenu lub mieszanin ety-
lenu z wyższymi a-olefinami zawierającymi od 3 do 
15 atomów węgla w cząsteczce, stosowanymi w ilości 
poniżej l0% wagowych, według patentu P. 121949, 
znamienny tym, że katalizator tytanowy wytwarza się 
w obojętnych węglowodorach przy silnym mieszaniu 
przez redukcję czterochlorku tytanu za pomocą poli-
merycznego związku glinoorganicznego, który wy-

twarza się przez reakcję trójalkiloglinu, wodorku 
dwualkiloglinu lub LiAlH4 z dwuolefinami, w tem-
peraturach od -60 do 0°C, przy czym stosunek mo-
lowy Al:Ti wynosi od 0,3 do 1,5. 

34c (p. 125025) 1.02.1968. 
Pierwszeństwo: 3.02.1967 - Australia. 

Contract Cleaning Co. Pty. Limited Leichhard/Syd-
ney, Australia, (George Laurence Lamont). 

Urządzenie do czyszczenia podłóg, zawierające na-
pędzany silnikiem wirujący zespół czyszczący i na-
pędzany silnikiem zespół odkurzający osadzone w obu-
dowie zaopatrzonej na brzegach w elastyczną zew-
nętrzną osłonę stykającą się z podłogą bez względu 
na zmiany kątowego położenia obudowy podczas jej 
przemieszczania, znamienne tym, że zespół odkurza-
jący połączony jest z obszarem zamkniętym stykają-
cą się z podłogą zewnętrzną osłoną (1) za pośred-
nictwem stykającej się z podłogą drugiej, wewnętrz-
nej osłony (5), przy czym każda z osłon zaopatrzona 
jest na krawędziach stykających się z podłogą w co 
najmniej jedną szczelinę wlotową (11) i (12), a szcze-
liny osłony zewnętrznej odchylone są od kierunku 
stycznej do obudowy (2). 

34c (P. 132002) 25.02.1969. 
Pierwszeństwo: 28.02.1968, 27.03.1968, 4.00.1968 -

Francja. 

Pierre Tanguy, L'Orient, Francja, Pierre Carre, 
L'Orient, Francja, Jean Le Boulbouech, L'Orient, 
Francja. 



Nr 1 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 75 

Urządzenie do oczyszczenia gładkich powierzchni 
z układem pompującym, który przesyła strumień cie-
czy do pokrywy przylegającej do czyszczonej po-
wierzchni i jednocześnie utrzymuje obieg powietrza 
zapewniający odsysanie cieczy myjącej, znamienne 
tym, że jest zaopatrzone w pokrywę (52) przesuwa-
jącą się po czyszczonej powierzchni, pod którą to po-
krywą znajduje się podciśnienie, a pomiędzy płasz-
czyzną podstawy pokrywy (52) i jej dolną krawędzią 
(55) istnieje mały odstęp celem utrzymania ssania 
skierowanego do wewnątrz pokrywy, zapobiegającego 
wypływaniu cieczy myjącej na zewnątrz. 

341 (P. 130139) 21.11.1968. 
Pierwszeństwo: 8.05.1968 - NRD. 

Eberhard Pässler KG, Dresden, NRD. 
Urządzenie do elektrycznego opiekania chleba do 

użytku w gospodarstwie domowym bez lub z samo-
czynnym ograniczeniem okresu opiekania i samo-
czynnym urządzeniem do wysuwania opieczonych kro-
mek chleba, znamienne tym, że części (2) strony pod-
łużnej, i pośrednie części (21) z wbudowanymi grzej-
nymi elementami (6), pomiędzy którymi umieszczone 
są kromki (10) chleba są rozmieszczone z zachowa-
niem izolacji cieplnej na dolnej części (1, 20) pozo-
stawiając przestrzeń opiekania otwartą po stronie gór-
nej i stronach wąskich, a ponadto w dolną część 
(1, 20) jest wbudowane urządzenie do samoczynnego 
ograniczania okresu opiekania i samoczynnego wysu-
wania kromek chleba wraz z uchwytami i pokrętła-
mi, przy czym kromki chleba są wkładane i wyjmo-
wane z boku opiekacza. 

35a (P. 137905) 31.12.1969. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki i Organi-
zacji Produkcji Maszyn Górniczych ORTEM, Kato-
wice (Henryk Zygmunt, Marian Kot, Wiesław Olczyk). 

Urządzenie do automatycznego ryglowania wozów 
kopalnianych w klatce szybowej wyciągu pionowego 
znamienne tym, że ma zabudowane po obu stronach 
klatki szybowej, podnoszące się na wysokość zderzaka 
wozu dźwignie (1) oraz podnoszące się na wysokość 
sprzęgu wozu dźwignie (2), wprawiane w ruch siłow-
nikiem (4) dwustronnego działania na sprężone po-
wietrze lub elektrycznym przestawiakiem (3), zabu-
dowanym pod piętrem klatki szybowej oraz zamo-
cowaną do wózka (6) i umożliwiającą pionowy ruch 
klatki szybowej głowicę (5), połączoną z mogącym ją 
wycofywać siłownikiem (4). 

35b (P. 138817) 16.02.1970. 

Jerzy Dziekoński, Koszalin. 
Sposób zmiany kierunku spadku pochyłej, utworzo-

nej przez naprężoną linę, przeprowadzoną przez blocz-
ki, rozmieszczone na dwóch przeciwległych masztach, 
z położenia pierwotnego, przedstawionego na rysun-
ku w/g fig. 1, na kierunek spadku odwrotny, przed-
stawiony na rysunku w/g fig. 2, a mający na celu 
spowodowanie ruchu grawitacyjnego umieszczonego 
na linie krążka z materiałami znamienny tym, że, po 
rozluźnieniu liny (1), zdejmuje się ją z krążka dolne-
go (2) przy maszcie (9), zaczepia na krążku dolnym (2) 
po przeciwległej stronie, a następnie napręża się linę 
wciągarką (4), powodując tym samym powstanie po-
chyłej między górnym bloczkiem (5) a dolnym blocz-
kiem (3). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrze-
żenia 1 i 2 znamienne tym, że składa się z bloczków 
z krążkami, przymocowanymi w wybranych uprzednio 
punktach, liny, połączonej na stałe z jednej strony 
do wciągarki, a z drugiej do zaczepu po przeciwnej 
stronie i rozmieszczonej na krążkach oraz z urządze-
nia transportowego, j. np. kleszcze, pojemniki itp., 
przesuwającego się na krążku po linie. 

35b (P. 139068) 27.02.1970. 
Pierwszeństwo: 28.02.1969 - NRD. 

VEB Förderanlagen „7 Oktober", Magdeburg, NRD, 
(Bernd Jankowski, Willi Mendel, Werner Lemmer-
mann, Manfred Nagel). 

Żuraw ruchomy, zwłaszcza obrotowy żuraw gąsie-
nicowy o podwyższonej kabinie operatora umieszczo-
nej w maszcie, znamienny tym, że kabina (21) ope-
ratora jest umocowana na znanym podnośniku wózko-
wym (4), prowadzonym w maszcie górnym (3) dwuczę-
ściowego masztu wysuwnego (1), a w celu wytwo-
rzenia ruchu pionowego zarówno podnośnika wózko-
wego (4) jak również masztu górnego (3) korzystne 
jest zastosowanie hydraulicznego napędu (11), a jako 
elementów przenoszenia siły kilkakrotnie przewleka-
nych lin (18) oraz łańcuchów drabinkowych (15), przy 
czym maszt wysuwny (1) połączony jest za pośrednie-
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twem swego masztu dolnego (2) na stałe z nadwo-
ziem (5), a przewody elektryczne przeprowadzone są 
w postaci zwojów (38) poprzez podwójną ramkę (36) 
od kabiny silnika (37) do kabiny operatora (21). 

35c (P. 137675) 19.12.1969. 

Biuro Konstrukcyjne Taboru Morskiego, Gdańsk, 
(Zdzisław Mazurkiewicz). 

Wybieracz luzu liny wciągarek chwytakowych, zna-
mienny tym, że posiada ruch poziomy krążków napi-
nających (2) i składa się z dwóch podporowych obro-
towych wałków (8) z których każdy umieszczony jest 
nad odpowiednim bębnem (1) i usytuowany stycznie 
do liny (4) będącej w stanie napięcia. 

35c (P. 139387) 13.03.1970. 
Pierwszeństwo: 15.03.1969 - NRF. 

Atlas Mak Maschinenbau GmbH, Kiel-Friedriech-
sort, NRF, (Hans Theater, Wolfgang Vogel). 

Urządzenie do wyrównywania obciążenia dwóch lin 
ciągnących, we wciągarkach za pomocą umocowanej 
belki, znamienne tym, że punkt zaczepienia (3 i 4) lin 
ciągnących (21) z punktem zaczepienia ciężaru (5) przy 
wyrównanym momencie obrotu wciągarek, tworzy 
trójkąt równoramienny, którego końcowe punkty pod-
stawy są punktami zaczepienia lin nośnych (21), przy 
czym wciągarki (12 i 13) względnie (17 i 18) są przez 

poszczególne zespoły napędowe połączone w taki spo-
sób, że przy nierównych momentach obrotowych, po-
wodują ich wyrównanie i powrót belki nośnej 1 do 
poziomego położenia-

37a (P. 136138) 2.10.1969. 

Budowlana Spółdzielnia Pracy im. F. Dzierżyńskie-
go, Gdańsk-Oliwa, Polska, (Witold Felberg). 

Sposób wykonywania stropów i stropodachów gę-
stożebrowych w obiektach budowlanych, znamienny 
tym, że po ułożeniu deskowania ażurowego układa się 
wypełnienie oraz zbrojenie w miejscu przewidywa-
nych żeber, po czym żebra zalewa się betonem do wy-
sokości stanowiącej różnicę między wysokością wy-
pełnienia i grubością warstwy izolacyjnej, którą ukła-
da się na stwardniałym nieco betonie żebra. 

37a (P. 136768) 8.11.1969. 
Pierwszeństwo: 8.11.1968 - Szwajcaria. 

Guy Arnaud, Satigny, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania ścianek działowych, znamienny 

tym, że stosuje się spienioną żywicę rozprężającą 
wprowadzoną do zbrojenia ścianki, której powierzch-
nie są ograniczone tymczasowo materiałem nie przy-
wierającym do żywicy, przy czym kształt ścianki na-
rzucony jest przez zbrojenie. 

37b (P. 132176) 7.03.1969. 

December 4 Drotmüvek, Miskolc, Węgry, (György 
Erdodi, Jórsef Kothay, Derść Zolnai). 

Drut lub pręt o powierzchni śrubowej, zwłaszcza 
cięgno druciane do zbrojenia betonu sprężonego, zna-
mienne tym, że posiada przekrój poprzeczny, spłasz-
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czony wzdłuż co najmniej dwóch linii (1) z pierwotnie 
regularnego kołowego przekroju poprzecznego oraz ma 
nieregularną powierzchnię śrubową (2) o stałym lub 
zmiennym skoku oraz gwint nieciągły na spłaszcze-
niach. 

Sposób wytwarzania drutu lub pręta o powierzchni 
śrubowej według zastrz. 1 lub 2, znamienny tym, że 
drut (4) o kołowym przekroju poprzecznym prowadzi 
się pomiędzy walcami płaskimi (5) i spłaszcza się go 
poprzez plastyczne jego odkształcanie na zimno wzdłuż 
co najmniej dwóch linii (1), a następnie tak otrzyma-
ny element druciany (6) przeciąga się ciągle zwłaszcza 
w tym samym procesie roboczym poprzez podparty, 
lecz swobodnie uruchamiany ciągownik (7) wyposa-
żony w otwór o stałym skoku gwintu, a w końcu otrzy-
muje się gwint nieciągły (2). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 3, 
znamienne tym, że jest wyposażone w układ walców 
(5), spłaszczający drut (4) o kołowym pierwotnie prze-
kroju poprzecznym wzdłuż jego dwóch lub więcej li-
nii (1) oraz w podparty bez napędu zewnętrznego lecz 
uruchamiany swobodnie ciągownik (7), zaopatrzony w 
otwór o nieregularnej powierzchni śrubowej ze stałym 
skokiem gwintu, jak również w znane organy do chło-
dzenia, smarowania i łożyskowania walców (5) i cią-
gownika (7). 

37d (P. 123366) 2.11.1967. 
Pierwszeństwo: 31.11.1966 - NRF. 

Krone Kommanditgesellschaft, Berlin Zachodni 
(Gustaw Krone). 

Okładzina budowlana zewnętrzna z płyt termoizo-
lacyjnych, stanowiąca warstwę powierzchniową szczel-
ną przeciw działaniu wilgoci, odporną na wpływy at-
mosferyczne i trwałą, okrywającą co najmniej zew-
nętrzne powierzchnie i boczne powierzchnie obrzeży, 
które to płyty termoizolacyjne, przymocowane do ścian 
budynku na nieruchomych zawieszeniach w pewnej 
odległości od ścian, są ze wszystkich stron uszczelnio-
ne oraz łącznie ze ścianą odgraniczają usytuowaną 
pionowo warstwę pośrednią powietrza, która to war-
stwa powietrza posiada otwarte połączenie z powie-
trzem zewnętrznym, znamienna tym, że ochronne pły-

ty termoizolacyjne (7) zawierają uszczelnienie, zabez-
pieczające przed przedostawaniem się wilgoci na gór-
nych i bocznych obrzeżach okładziny ściany dla utwo-
rzenia otwartej tylko od dołu, nieruchomej warstwy 
(9) powietrza pomiędzy ścianą (1) i płytą. 

37d (P. 137000) 19.11.1969. 
Pierwszeństwo: 20.11.1968 - Czechosłowacja. 

Vyzkumny a vyvojowy zistav stavenich zavodu 
Praha, Revolucni 7, (Vladimir Morawec). 

Sposób wykonywania wyprawy tynkowej szczegól-
nie na powierzchniach surowych betonowych, zna-
mienny tym, że warstwa mocno przyczepnej, ciasto-
watej masy natryskiwana jest na powierzchnię suro-
wą, a w warstwę tę wdmuchuje się grys z nieorga-
nicznego tworzywa o grubości ziarna od 0,5 do 7 mm. 

37d (P. 137146) 27.11.1969. 

Zakład Badań i Doświadczeń Przemysłu Stolarki 
Budowlanej, Wołomin, (Wacław Krasuski, Jan Łosie-
wicz, Tadeusz Sadowski). 

Sposób bezczopowego kątowego łączenia elementów 
drewnianych w konstrukcje ramowe, zwłaszcza okien 
i drzwi, znamienny tym, że równoległą parę elemen-
tów ramy obrabia się na wymiar zewnętrzny ramy 
z profilowaniem czół odpowiadającym jej zewnętrzne-
mu profilowi, zaś drugą parę elementów obrabia się 
na wymiar wewnętrzny ramy z profilowaniem czół 
odpowiadającym jej wewnętrznemu profilowi, po czym 
elementy te łączy się w narożach ze sobą np. przy 
pomocy śrub. 

37d (P. 137585) 16.12.1969. 
Pierwszeństwo: 16.12.1968 - Szwecja. 

Rolf Arue Reinhold Johansson, Kävlinge, Szwecja. 
Urządzenie do przestrzennego mocowania elemen-

tów do elementów stałych, znamienne tym, że składa 
się z podłużnego elementu śrubowego zawierającego 
nagwintowaną część (1), cylindryczną część (2) od-
dzieloną od nagwintowanej części (1) kołnierzem (4) 
i wieloboczną część (2") oddzieloną od cylindrycznej 
części (2) rowkiem (2'), z nakrętki (5) w kształcie tu-
lejki zaopatrzonej w gwint zewnętrzny (5') oraz z pier-
ścienia mocującego (3), przy czym do mocowania ele-
mentu śrubowego do obydwu elementów łączonych 
(9, 10) służy przyrząd (11) który służy również do 
chwilowego unieruchomienia nakrętki (5) przy cylin-
drycznym uchwycie elementu śrubowego jak też do 
obracania nakrętki wokół cylindrycznej części (2') tego 
elementu przy nastawianiu odpowiedniej odległości 
pomiędzy elementem (10) a stałym elementem (9). 
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37e (P. 124564) 6.01.1968. 
Biuro Studiów i Projektów Radia i Telewizji, War-

szawa, (Antoni Romatowski, Stanisław Szczurkowski). 
Urządzenie ślizgowe do wykonywania budowli wy-

sokościowych o zmiennym przekroju z pomostem i 
urządzeniem dla transportu ludzi i materiałów zna-
mienne tym, że wewnątrz ścian nośnych (3) i (4) wzno-
szonej budowli są rozmieszczone podnośniki (2) wraz 
z prętami prowadzącymi, przy czym na podnośnikach 
(2) znajdują się wózki prowadnicze (5) ze spoczywają-
cym na nich pomostem roboczym (1), które to wózki 
prowadnicze (5) posiadają zespoły rolek tocznych przy 

pomocy których przesuwa się deskowanie ślizgowe (7) 
z tym, że napęd tych wózków (5) odbywa się przy po-
mocy śruby (8) powodującej ruch dośrodkowy względ-
nie odśrodkowy deskowań płaszcza (4) nadając mu 
zbieżność lub rozbieżność i śruby (17) powodującej 
ruch względny deskowania wewnętrznego i zewnętrz-
nego kształtującego grubość płaszcza (4) przy czym 
śruby (8) i (17) są uruchamiane napędem łańcucho-
wym (10) nałożonym na koło zębate (9) powodujące 
obrót śrub (8) i (17), zaś deskowanie ślizgowe (7) skła-
da się z segmentów (14), które są zawieszone na ra-
mionach wspornikowych (6), a które to segmenty (14) 
mogą wykonywać ruchy teleskopowe poobwodowe za 
pomocą działania śruby (12) umieszczonej na zewnątrz 

płaszcza (4) budowli i śruby (11) umieszczonej wew-
nątrz płaszcza (4) budowli, które to śruby (11) i (12) są 
obracane przy pomocy koła zębatego (13) na które na-
łożony jest łańcuch (10), przy czym celem umożliwie-
nia zmiany promienia krzywizny deskowania ślizgo-
wego (7) zamontowana jest na sąsiadujących segmen-
tach (14) śruba (16) przez obroty której uzyskuje się 
odpowiedni promień krzywizny. 

37e (P. 128203) 19.07.1968. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Kons-

trukcji Stalowych „Mostostal", Warszawa, Polska, 
(Franciszek Markuszewski). 

Urządzenie do prowadzenia podnoszonej konstrukcji 
za pomocą innego urządzenia lub mechanizmu podno-
szącego, wyposażenie w układy wielokrążków lino-
wych, znamienne tym, że na dwóch przeciwległych 
końcach podnoszonej konstrukcji (1) są umocowane 
dwa zblocza lewe i prawe (3 i 4) połączone naprze-
mianlegle z prawym i lewym - zbloczami (8 i 7) umo-
cowanymi do stałych punktów (6 i 5) za pomocą lin 
(9 i 10), przy czym lina (9) łącząca lewe i prawe zblo-
cza (3 i 8) jest umocowana jednym swym końcem za 
pomocą lewego krążka linowego (13) do balasta (14), 
a drugim swym końcem do dźwigni (11) urządzenia 
sygnalizującego, a lina (10) łącząca prawe i lewe zblo-
cza (4 i 7) symetryczna do liny (9), jest umocowana 
swym jednym końcem za pomocą prawego krążka li-
nowego (15) do balastu (14) w tym samym miejscu co 
lina (9) a drugim końcem do dźwigni (11). 

37e (P. 130261) 27.11.1968. 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, (Jerzy 

Orchowski). 
Uprzemysłowiony montaż budynków metodą pod-

noszenia znamienny tym, że proces budowy polega na 
unoszeniu gotowych w całości konstrukcji kondygna-
cji w sposób narastjący, poczynając od najwyższej. 
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37e (P. 132165) 7.03.1969. 
Pierwszeństwo: 9.08.1968 - NRD. 

Ve Bau, und Montagekombinat Chemie, Halle (Sa-
ale), NRD, (Siegfried Speer, Oskar Büttner, Hinrich 
Schüttler, Klas Schlundt, Hans-Hermann Beer, Bernd 
Tantzscher, Dieter Stiebitz, Otto Karl Osburg). 

Sposób podnoszenia typowych elementów budowla-
nych, na przykład przestrzennych lub rusztów stropów 
żebrowych ze stali albo z innego materiału budowla-
nego o dowolnych geometrycznych i obciążeniowych 
parametrach, znamienny tym, że strop żebrowy mon-
tuje się uprzednio na poziomie ziemi pomiędzy pod-
porami łącznie z wiązaniami poziomymi oraz w znany 
sposób podnosi się wypchnięty albo wciągnięty w 
krańcowe położenie wbudowania, przy czym prze-
strzenny strop żebrowy, z uwagi na konstrukcję wspor-
nikową lub poprzecznice, może być przechylany pod 
dowolnym kątem. 

37e (P. 139059) 27.02.1970. 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate-
riałów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, (Jerzy 
Glenc, Kazimierz Gutowski, Bronisław Ciechanowski, 
Tadeusz Kusz). 

Platforma robocza dźwigu kominowego, której wy-
mienne podpory poszycia usytuowane promieniowo 
stanowią komplety o określonych długościach dosto-
sowanych do różnych średnic wnętrza komina prze-
mysłowego znamienna tym, że wszystkie podpory (5) 
poszycia tworzą człony jako ogniwa powtarzalne 
składające się z krótkiej belki (7) połączonej nieroz-
łącznie z segmentem (8) i z klina (9) łączącego sąsia-
dujące z sobą człony. 

37e (P. 139657) 27.03.1970. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego (Katedra 
Technologii i Organizacji Budownictwa), Gliwice, 
Polska, (Janusz Kajrunajtys). 

Urządzenie do kontroli podnoszenia deskowania śliz-
gowego, znamienne tym, że ma wyskalowany liniał (1) 
połączony przegubowo z uchwytami (2), który jest 
przestawiany skokowo przez obrót dookoła przegubu 
górnego uchwytu (2) w miarę przesuwania się wskaź-
nika (3). 

37e (P. 139714) 31.03.1970. 

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, 
Łódź, Polska, (Zbigniew Dytkowski i Jan Wysocki). 

Pomost jezdny do mycia okien szedowych, znamien-
ny tym, że stanowi go przestrzenny układ kratowy (4) 
wyposażony w swej górnej i dolnej części po dwa za-
czepy (8) mocowane do jezdnych rolek (3) związanych 
z dwoma torami jezdnymi (1) i (2) przymocowanymi do 
konstrukcji przekrycia (7). 

37e (P. 139732) 
Pierwszeństwo: 16.04.1969 - NRD. 

1.04.1970. 

VEB EBAWE Baustoffmaschinen, Eilenburg, NRD, 
(Lothar Stephan, Horst Koerth, Rudi Lichtenberger, 
Heinz Müller, Walter Hangk, Gustaw Peter, Alfred 
Seidel i Hilmar Türk). 

Urządzenia do wznoszenia budowli monolitycznych 
o elementach deskowania dużego formatu, znamienne 
tym, że elementy (1) deskowania, niezależnie od ich 
wielkości i wykonane w nich otwory (2) (3) do osa-
dzenia sworzni mocujących mają znormalizowany wy-
miar (x) siatki. 
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37e (P. 139791) 4.04.1970. 
Pierwszeństwo: 8.04.1969 - Szwecja. 

Aktiebolaget Armerad Betong, Malmö, Szwecja. 
Deskowanie ślizgowe do robót budowlanych betono-

wych z przesławnymi deskowaniami, które umożli-
wiają zmianę szerokości konstrukcji i tym samym 
zwężanie lub rozszerzanie deskowań ślizgowych, skła-
dających się z ruchomych w stosunku do siebie sek-
cji, przy czym niektóre z nich są uruchamiane przy 
pomocy członów nastawczych celem zmiany szerokoś-
ci, a deskowanie i jego rusztowanie sterowane jest 
wspierającym się urządzeniem napędowym i przeno-
szone jarzmowymi częściami rusztowania celem prze-
mieszczenia w kierunku pionowym, znamienne tym, 
że każda z ruchomych i uruchamianych przy pomocy 
członów nastawczych (6) sekcji deskowań (7) ułożys-
kowana jest swobodnie przegubowo w rusztowaniu 
w jednym punkcie ponad tą sekcją, co umożliwia do-
wolne dostosowania położenia sekcji za pomocą czło-
nów nastawczych (6) do deskowania w danym poło-
żeniu pionowym. 

37e (P. 139986) 13.04.1970. 

Gdańskie Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego, 
Gdańsk, Polska, (Waldemar Gut, Jan Filip). 

Przenośny kozioł rusztowaniowy do prac budowla-
no-montażowych, wykonywanych zwłaszcza na zew-
nątrz budynku, znamienny tym, że składa się z trój-
kątnego, przestrzennego wiązara kratowego (1) zaopa-
trzonego w wierzchołku „A" w osadzone, w znany 
sposób, kółka jezdne (2) w wierzchołku „B" w stabi-
lizacyjną płytkę (3) osadzoną przegubowo na pręcie 
wiązara (4) a w wierzchołku „C" w osadzony przegu-
bowo wspornik (5) dla oparcia pomostu roboczego (6), 
przy czym wspornik (5) zaopatrzony jest w znany spo-
sób, w balustradę (9, 10) i połączony z wierzchołkiem 
В wiotkim cięgnem (7) o regulowanej długości przy 
pomocy „rzymskiej śruby" (8), również w wierzchoł-
ku „C" wiązara osadzony jest element przegubowo-

prętowy, wykonany w formie drabinki, dodatkowo po-
łączony z wiązarem (1) w przegubie (12), przy czym 
wielkość rozwarcia kąta zawartego między wiązarem 
(1) a elementem przegubowo-prętowym (11) regulo-
wana jest przy pomocy cięgna (13) z osadzoną na nim 
„rzymską śrubą" (15). 

37e (P. 140025) 14.03.1970 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze-
mysłowego Nr 1, Wrocław, Polska, (Wacław Kazuła). 

Wielokrotnie stosowany element deskowania fun-
damentów pod maszyny, znamienny tym, że jest wy-
konany z rury (1), do której jest umocowany spiralnie 
pręt (2), a pachwiny (3) pomiędzy rurą (1) i prętem 
(2) są wypełnione odpowiednio trwałym materiałem 
plastycznym w czasie wypełniania. 

37e (P. 140091) 17.04.1970. 

Biura Projektów Przemysłu Węglowego, Biuro Pro-
jektów Kraków, Kraków, Polska, (Stanisław Szczu-
rowski). 

Podnośnik do deskowań ślizgowych, znamienny tym, 
że stanowi go pojazd gąsienicowy (1) połączony wza-
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jemnie ściegiem (2) na zewnętrznym obwodzie ściany 
i rozporą (3) na wewnętrznym obwodzie ściany, przy 
czym w ściągu (2) i w rozporze (3) wywołane są naprę-
żenia powodujące tarcie między podnośnikiem (1) a 
ścianą wznoszonej budowli w deskowaniu ślizgowym. 

37e (P. 140582) 9.05.1970. 
Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Ma-

teriałów Budowlanych „Zremb", Wrocław, (Bogumił 
Idzikowski, Zbigniew Żyromski, Tadeusz Kusz). 

Deskowanie przelotowe wykonane w kształcie bra-
my, mające pionowe boki oraz prostopadłą do nich 
podłużnicą znamienne tym, że dwa pionowe ścienne 
boki (1) przechodzące w górnej swej części pod ką-
tem prostym w krótkie odcinki poziome będące przy-
stosowane do współpracy z poziomą podłużnicą (2), 
przy czym w pobliżu pionowego odcinka boku (1) 
usytuowane są łożyska (4), natomiast łożyska (3) 
są przymocowane od spodu do poziomej podłużnicy 
(2), a w łożyskach (4) i (3) osadzony jest mimośrodo-
wy wał (5) wraz z ręczną dźwignią (6). 

ST« (P. 140625) 15.05.1970. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Kon-

strukcji Metalowych „Mostostal", Warszawa, (Fran-
ciszek Markuszewski). 

Sposób korygowania obrotu budowli, którą ustawia 
się na połączonym z nią torowisku górnym i przy 
wykorzystaniu dźwigników hydraulicznych wbudowa-
nych pomiędzy posuwnice oraz kozły oporowe, prze-
suwa się za pomocą wałków cylindrycznych po toro-
wisku dolnym wykonanym z pakietów szyn ułożonych 
wzdłuż obwodów kół współśrodkowych z zadaną osią 

obrotu znamienny tym, że osie wzdłużne wałków 
cylindrycznych 14 umieszcza się centralnie względem 
zadanej osi obrotu (0), a dźwigniki hydrauliczne (16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) instaluje się grupami dźwig-
ników (16, 17, 18, 19) i (20, 21, 22, 23), zasilając każdą 
z grup dźwigników oddzielnie wymaganym dla niej 
cinieniem uzyskanym na skutek napędzania zespołów 
pomp hydraulicznych (26, 27), których dobrane uprzed-
nio wydajności koryguje się w czasie ruchu budowli 
(15) według wskazań instalacji kontrolno-pomiarowej 
(30, 31), w wyniku czego uzyskuje się prawidłowy 
obrót budowli (15), aż do chwili osiągnięcia dopusz-
czalnego stanu decentralizacji osi wałków cylindrycz-
nych (14), wykazywanego przez urządzenia pomiarowe 
(32, 33) na zespołach pomp hydraulicznych (27, 26) 
i wskaźnika przesunięcia (37) ruchomej osi obrotu (Ob), 
po czym wykonuje się ponownie centralną regulację 
osi wałków cylindrycznych (14), przy czym ewentualną 
deformację obracanej budowli (15) w polu (29) syn-
chronizacji tensometrycznej, zawartym pomiędzy są-
siednimi torami różnych grup dźwigników hydraulicz-
nych (16, 17, 18, 19) i (20, 21, 22, 23) a wykazywaną 
przez instalację synchronizacji tensometrycznej (34, 
35, 36) usuwa się przez wykonanie napędu synchroni-
zującego, natomiast nadmierne przemieszczenie po-
ziome ruchomej osi obrotu (Ob) względem zadanej 
stałej osi obrotu (O), wykazywane przez wskaźnik 
przemieszczenia osi (37) usuwa się przez wykonanie 
napędu korekcyjnego. 

Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz. 
1-б zawierające dźwigniki i pompy hydrauliczne 
z urządzeniami pomiarowymi znamienne tym, że po-
szczególne zespoły pomp hydraulicznych (26, 27) są 
połączone z zasilającymi je naczyniami pomiarowymi 
(30, 31), których przekroje tak mają się do siebie jak 
sumy odległości dźwigników hydraulicznych w po-
szczególnych grupach dźwigników (16, 17, 18, 19) 
i (20, 21, 22, 23) od stałej osi obrotu (0), natomiast 
podziałki na tarczach urządzeń pomiarowych (32, 33) 
zainstalowanych dla poszczególnych grup dźwigników 
(16, 17, 18, 19) i (20, 21, 22, 23) są przecechowane we-
dług skali wynikających z wymaganych ciśnień grup 
dźwigników w czasie ruchu i wykazują te same war-
tości liczbowe odczytów ciśnień, przy czym na tar-
czach tych urządzeń pomiarowych (32, 33) są dodat-
kowo umieszczone oznaczenia odchyłek przecechowa-
nych ciśnień odpowiadające dopuszczalnej decen-
tralizacji osi wałków (14). 

37e (P. 140680) 16.05.1970. 
Wojewódzkie Zrzeszenie Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej, Zielona Góra, (Mieczysław Mało-
lepszy, Cezary Wilk). 

Sposób łączenia belek drewnianych zwłaszcza stro-
powych, znamienny tym, że końce łączonych belek 
ucina się do wzajemnego dopełniającego ścisłego przy-
lgnięcia, najłatwiej pod kątem prostym, od góry na 
obu końcach belek wykonuje się wycięcia dla osa-
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dzenia w nich kształtowników (2) dostosowując roz-
staw, wielkości i kształt otworów do jarzma pręto-
wego (1) i kształtowników (2), od dołu jednego końca 
belki dokonuje się wycięcie na osadzenie w nim prze-
grody (5) podstawy złącza (4), następnie zakłada się 
złącze według wzajemnego układu elementów złącza 
jak pokazuje na rysunkach fig. 1 i fig. 2. 

Zestaw złącza według zastrz. 1 znamienny tym, że 
składa się z jarzma prętowego (1), dwóch kształtow-
ników (2), podstawy złącza (4), podkładek sprężyno-
wych (7) i nakrętek (8), przy tym jarzmo prętowe (1) 
stanowi wyprofilowane cięgno np. metalowe, najle-
piej o przekroju okrągłym, które w swej części środ-
kowej jest odcinkiem prostym, a ramiona jarzma są 
symetrycznie zagięte pod kątem prostym do części 
środkowej jarzma, przy tym każde z ramion jarzma 
jest w swej części środkowej zagięte pod kątem od 
115° do 135° najkorzystniej jednak pod kątem około 
125° i na końcach nagwintowane, kształtowniki (2) sta-
nowią kątowniki lub płaskowniki i mają po dwa 
otwory (3), podstawa złącza (4) stanowi kształtownik 
metalowy zaopatrzony w przegrodę (5) i dwa otwory 
(6), przy tym otwory (3 i 6) kształtowników (2) i prze-
grody (5) są symetrycznie rozmieszczone przy końcach 
i odpowiadają wielkością i rozstawieniem ramionom 
jarzma prętowego (1). 

39a2 (P. 123777) 28.11.1967. 
Pierwszeństwo: 22.12.1966 - N R F , 23.06.1967 - Austria. 

Optipatent AG., Zug, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania ozdobnych kształtek z tworzy-

wa termoutwardzalnego zwłaszcza opraw do okularów 
i zauszników do okularów lub innych drobnych przed-
miotów, znamienny tym, że kształtki wytwarza się 
z duroplastów, zwłaszcza z żywic epoksydowych, któ-
re przy przekroczeniu określonej temperatury gra-
nicznej zmieniają barwę, przy czym kształtki wy-
twarza się w całości z tego tworzywa zmieniającego 
barwę, bądź też stosuje się go jako substancję dodat-
kową, po czym uformowane kształtki poddaje się 
miejscowo działaniu temperatury wyższej od tem-
peratury granicznej. 

39a7 (P. 130685) 19.12.1968. 
Pierwszeństwo: 22.12.1967, 6.12.1966 - Szwecja. 

Aktiebolaget Motała Verkstad, Motała, Szwecja. 
Urządzenie do wyrobu płyt wiórowych lub podob-

nych, zawierające elementy rozsypujące pracujące 
w sposób ciągły, taśmę transportera bez końca, 
umieszczoną poniżej elementów rozsypujących, taśmę 
rozścielającą, na której elementy rozsypujące roz-
mieszczają materiał przeznaczony do prasowania 
w postaci ciągle w przód narastającej warstwy, drugą 
taśmę bez końca, taśmę przenoszeniową, na którą ma-
teriały są przenoszone z taśmy rozścielającej, piłę po-
przeczną, która dzieli przednią część warstwy wiórów 
na płyty zgniatane odpowiedniej długości oraz nieru-
chomą jednopółkową prasę, która jest wyposażona 
w trzecią taśmę bez końca, taśmę prasy, przechodzą-
cej przez otwór w prasie i na którą przenoszona jest 
płyta zgniatana z taśmy przenoszeniowej podczas ła-
dowania prasy i za pomocą której płyta zgniatana jest 
wsuwana do otworu prasy, przy czym taśma rozście-
lająca poruszająca się względem elementów rozsypu-

jących ze stałą, regulowaną prędkością formowania 
warstwy, a taśma przenoszeniową najpierw napędza-
na jest z tą samą szybkością co taśma rozścielająca 
gdy materiał przenoszony jest z taśmy rozścielającej 
na taśmę przenoszeniową, a następnie z tą samą szyb-
kością co taśma prasy gdy gotowa płyta zgniatana 
podczas ładowania prasy jest przesuwana z taśmy 
przenoszeniowej na taśmę prasy, znamienne tym, że 
ma układ trzech taśm bez końca (2, 3, 5) i umieszczo-
nych między nimi płytek prowadzących (6, 7) lub 
środków podobnych jest wykonana w ten sposób, że 
ich górne powierzchnie niosące warstwę (10) i płytę 
zgniataną (9) leżą w zasadzie w tej samej płaszczyźnie 
poziomej i tym że pośrednia pozycja między taśmą 
rozścielającą (2) i taśmą przenoszeniową (3), to zna-
czy dwa naprzeciwległe końce taśm (2, 3) i płytka prze-
suwna (6) w całym opisie „6" - oznaczało płytkę prze-
suwną (przyp. tłum.) umieszczona między nimi jest 
ruchoma w stosunku do elementów rozsypujących (1) 
w kierunku podłużnym układu tak, że odległość mię-
dzy pozycją pośrednią, a elementami rozsypującymi 
rośnie i maleje podczas każdego cyklu prasowania, 
przy czym szybkość z odsuwania tego położenia od 
elementów rozsypujących jest równa szybkości formo-
wania, co najmniej w części okresu oddalania. 

39a7 (P. 130729) 19.12.1968. 
Pierwszeństwo: 22.12.1967 - Szwecja. 

Aktiebolaget Tetra PAK, Rabyhelms, Szwecja, (Uno 
Ragner). 

Sposób równoczesnego wytwarzania pewnej liczby 
taśm, z których każda składa się z warstwy nośnika 
i przynajmniej z jednej warstwy powłokowej nałożo-
nej na warstwę nośnika, przy czym warstwa powłoko-
wa rozciąga się przynajmniej poza jedną z podłużnych 
krawędzi warstwy nośnika, znamienny tym, że taś-
ma warstwa nośnika taśmy, podawana w kierunku 
podłużnym, poddaje się za pomocą urządzenia do 
przecinania, rozdzieleniu na szereg węższych taśm, 
ułożonych wzdłuż obok siebie, a taśma rozsuwa się 
za pomocą specjalnego urządzenia do rozsuwania 
taśm, oddzielone od siebie w kierunku poprzecznym, 
tak, iż utworzone zostają odstępy między wymienio-
nymi węższymi taśmami, które przesuwa się razem 
do przodu w jednej i tej samej płaszczyźnie, oraz taś-
my od warstwy nośnika, oddziela się warstwą powło-
kową pokrycia, która pokrywa zarówno oddzielone 
taśmy jak i odstępy (13) między nimi, po czym węższe 
taśmy oddziela się od siebie za pomocą przecięcia 
warstwy pokrycia w miejscach, w których znajdują 
się odstępy (13) między taśmami warstwy nośnika. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że zawiera urządzenie do przecinania, 
składające się z noży obrotowych (3), przystosowanych 
do przecinania doprowadzanego taśmy na szereg węż-
szych taśm (4), z urządzenia rozsuwającego, które skła-
da się z lekko zwężonych walców (5) o kształcie po-
dobnym do szpuli, z urządzenia (14) do nakładania 
warstwy pokrywającej na przemieszczone poprzecznie 
taśmy (4) oraz z drugiego urządzenia do przecinania 
(11) do przecinania warstw powłokowej (13), wzdłuż 
odstępów między taśmami warstw nośnika (13). 
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39b1 (P. 129985) 9.11.1968 
Pierwszeństwo: 10.11.1967, 20.09.1968 - Szwajcaria. 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania przezroczysta zabarwionych 

kształtek ze zregenerowanej celulozy, znamienny tym, 
że strącaniu i formowaniu poddaje się masę wisko-
zową, która zawiera roztwór pigmentu organicznego 
pozbawionego metali kompleksotwórczych i posiada-
jącego co najmniej jedną grupę o wzorze - SO2NHR, 
gdzie R może oznaczać atom wodoru albo resztę ary-
lową w rozpuszczalnym w wodzie emulgatorze, za-
wierającym ewentualnie do 50% wody, i ewentualnie 
w organicznym, mieszającym się z wodą w każdym 
stosunku, polarnym rozpuszczalniku dla barwnika i 
chemicznie obojętnym wobec wiskozy. 

39b3 (P. 122693) 22.09.1967. 
Pierwszeństwo: 26.09.1966 - Japonia. 

Japah Synthetic Rubber Co. Ltd, Tokio, Japonia 
(Kan Mori, Masato Kawakami, Yasumi Sugihara, Shoji 
Kimura, Tooru, Shibota, Akiru Kogure). 

Sposób wytwarzania poliizoprenu, obejmujący kon-
taktowanie izoprenu z katalizatorem otrzymanym 
przez reakcję czterohalogenku tytanu ze związkiem 
glinoorganicznym, w węglowodorze jako rozpuszczal-
niku, w atmosferze gazu obojętnego, znamienny tym, 
że jako związku glinoorganicznego używa się produk-
tu reakcji trójalkiloglinu z halogenkiem cyjanu w ilo-
ści 0,1-1,0' mol na 1 mol wymienionego trójalkilogli-
nu. 

39b3 (P. 123090) 18.10.1967. 
Pierwszeństwo: 26.10.1966 - Francja. 

Societó Nationale des Petroles D'aquitaint tour 
Aquitaine, Francja (Adrien Azoulay, Jean Teitgen). 

Sposób polimeryzacji dienów sprzężonych w emulsji 
wodnej, przy zastosowaniu katalizatora rodnikowego 
i co najmniej jednego modyfikatora długości łańcu-
chów, znamienny tym, że dodawanie modyfikatora do 
emulsji reguluje się w taki sposób, aby w czasie poli-
meryzacji, wartości maksymalne (R) i minimalne (r) 
stosunku ilości znajdującego się w emulsji modyfika-
tora do ilości pozostałego monomeru, układały się 
w granicach odpowiadających R : r równe 1 do 4. 

39b3 (P. 124309) 23.12.1967. 
Pierwszeństwo: 26.12.1966 - Japonia. 

Japan Synthetic Rubber Co. Ltd., Tokio, Japonia, 
(Kan Mori, Taro Suminowe, Tamotu Yamazaki, Tune-
zo Ishikawa, Akira Kogure). 

Sposób wytwarzania cis-l,4-poliizoprenu o wysokim 
ciężarze cząsteczkowym przez poddawanie izoprenu 
w rozpuszczalniku węglowodorowym działaniu katali-
zatora zawierającego tetrahalogenek tytanu oraz trój-
alkiloglin, znamienny tym, że stosuje się katalizator 
otrzymany przez zmieszanie (A) tetrahalogenku tytanu, 
korzystnie czterochlorku tytanu, (B) kompleksu trój-
fluorku boru z fenolem i (C) trójalkiloglinu, w któ-
rym grupa alkilowa zawiera korzystnie 1-8 atomów 
węgla. 

39b3 (P. 126423) 12.04.1968. 
Pierwszeństwo: 13.04.1967, 15.09.1967 -Francja. 

Institut Francais Du Petrole, Des Carburants Et 
Lubrifiants, Rueil-Malmaison, Francja, (Francois Da-
wans, Jean Pierre Durand, Philippe Teyssie). 

Sposób wytwarzania homopolimerów liniowych bu-
tadienu o wysokiej zawartości członów cis 1,4 przez 

polimeryzację butadienu w fazie ciekłej przy udziale 
katalizatora, znamienny tym, że proces prowadzi się 
w temperaturze - 4 0 - + 120°C, korzystnie - 1 0 - +55°C 
i odpowiednim ciśnieniu, utrzymującym butadien w 
fazie ciekłej, ewentualnie w środowisku niepolarnego 
rozpuszczalnika, takiego jak węglowodory alifatyczne 
lub alifatyczno-cykliczne, w obecności katalizatora 
otrzymanego w wyniku reakcji związku niklu zero-
wartościowego, na przykład dwucyklopentadieno-nik-
lu, dwuallilo-niklu, dwucyklooktadieno-niklu, z buta-
dienem i kwasem trójfluorooctowym. 

39b3 (P. 128471) 3.08.1968. 
Pierwszeństwo: 8.08.1967 - Włochy. 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Walter 
Marconi, Sebastiano Cesca, Arnoldo Roggero). 

Sposób wytwarzania bezpostaciowego, liniowego po-
limeru trójskładnikowego, dającego się wulkanizować, 
znamienny tym, że proces polimeryzacji trójskładni-
kowej prowadzi się w obecności układu katalizato-
rów, składającego się ze związku metalu przejściowe-
go oraz liniowego polimerowego związku glinu typu 
poliiminy, zawierającego w cząsteczce powtarzające 
się ugrupowanie o wzorze ogólnym 8, w którym R o-
znacza rodnik alkilowy, arylowy lub cykloalkilowy. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że proces polimeryzacji trójskładnikowej prowadzi się 
w obecności układu katalizatorów składającego się ze 
związku metalu przejściowego należącego do IV lub V 
grupy okresowego układu pierwiastków i związku gli-
nu o wzorze ogólnym A1RXY, w którym R oznacza 
rodnik alkilowy zawierający 1-12 atomów węgla, 
a X i Y są jednakowe lub różne i oznaczają atomy 
wodoru, rodniki alkilowe zawierające 1-12 atomów 
węgla, atomy chlorowca lub grupy wywodzące się 
z drugorzędowych amin. 

Odmiana sposobu według zastrz. 2, znamienna tym, 
że proces prowadzi się w obecności układu kataliza-
torów składającego się ze związku metalu przejścio-
wego należącego do IV lub V grupy układu okreso-
wego oraz związku glinu o wzorze ogólnym MeAlR4, 
w którym Me oznacza atom metalu alkalicznego, a 
R4 oznacza rodnik alkilowy o 1-12 atomach węgla lub 
atom wodoru. 

39b3 (P. 129423) 7.10.1968. 
Pierwszeństwo: 7.10'.1967 - Japonia. 

Japan Synthetic Co., Ltd, Tokio, Japonia, (Kan Mori, 
Hirohara Ikeda, Shigetoshi Hirayanagi, Isamu Shimi-
zu, Akira Kogure) 

Sposób wytwarzania poliizoprenu, zawierającego 
głównie izomer cis-1,4, na drodze polimeryzacji izo-
prenu w obojętnej atmosferze w obecności katalizato-
ra, znamienny tym, że stosuje się katalizator t rój-
składnikowy, składający się z (A) halogenku tytanu, 
(B) związku organoglinowego o wzorze A1R3, w któ-
rym R oznacza grupę alkilową, arylową lub cykloal-
kilową oraz (C) z aromatycznego związku, takiego jak 
fenol, ewentualnie podstawiony, dwufenyl podsta-
wiony grupami wodorotlenowymi lub podstawiony 
naftol. 

39b3 (P. 129588) 18.10.1968. 
Pierwszeństwo: 20.10.1967 - Japonia, 8.05.1968 - Ja-

ponia. 

Bridgestone Tire Company Limited, Tokio, Japonia, 
(Akira Onishi, Shiro Anzai, Koichi Irako, Ryota Fujio, 
Mitsuo Enmoto, Minoru Kojima). 

Sposób wytwarzania polimeru sprzężonego dwuole-
finu lub kopolimeru sprzężonych dwuolefinów albo 
kopolimeru sprzężonego dwuolefinu z propylenem, we-
wnętrznym monoolefinem lub aromatycznym węglo-
wodorem o podstawniku winylowym, na drodze poli-
meryzacji w obojętnym rozpuszczalniku w temperatu-



84 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 1 

rze od -25°C ,do 120°, korzystnie 0-80°C i w obec-
ności alfinowego katalizatora, znamienny tym, że w 
celu regulowania ciężaru cząsteczkowego polimeru 
do reagentów dodaje się nienasyconego węglowodoru 
o wzorze R1R2C = CR3-CHR4-CR6=CR6R7 , w którym 
R1 i R6 oznaczają atomy wodoru lub rodniki alifa-
tycznego węglowodoru o nie więcej niż 20 atomach 
węgla lub rodniki aromatycznego węglowodoru o nie 
więcej niż 20 atomach węgla, a R2, R3, R4, R5 i R7 

oznaczają atomy wodoru lub rodniki węglowodoru ali-
fatycznego o nie więcej niż 20 atomach węgla. 

39b3 (P. 129838) 30.10.1968. 

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim, Polska 
(Maria Rajkiewicz, Lubomir Tokarzewski, Tadeusz 
Kuśnierz, Bogdan Krajewski, Jerzy Sachajdak, Ma-
rian Starzek, Edward Grzywa). 

Sposób otrzymywania lateksu kauczukowego o du-
żych cząstkach w zakresie od 1500 do 5000 A zna-
mienny tym, że polimeryzację kopolimerów butadie-
nu 1,3 lub jego mieszanin z innymi monomerami wi-
nylowymi prowadzi się przy użyciu mieszaniny emul-
gatorów niejonowego z anionowym o silnie ujemnym 
potencjale desorpcji (poniżej „-1,3"). 

39b3 (P. 130092) 16.11.1968. 

Zjednoczenie Przemysłu Azotowego, Kraków, Pols-
ka, (Andre Miletto, Jean Teitgen). 

Proces polimeryzacji lub kopolimeryzacji dienów 
sprzężonych w emulsji wodnej w obecności emulgato-
ra systemu redukcyjno-oksydecyjnego jako kataliza-
toraz i regulatora łańcucha, znamienny tym, że kata-
lizator i regulator wprowadza się ciągle w środowisko 
reakcji, zatrzymując polimeryzację dopiero po osiąg-
nięciu 70% do 90% konwersji monomeru i prowa-
dząc ją aż do zatrzymania z szybkością średnią przy-
najmniej równą szybkości polimeryzacji normalnej, 
zatrzymanej przy osiągnięciu konwersji 60%, przy 
czym proces ten może posiadać jedną lub więcej włas-
ności. 

39b3 (P. 130174) 21.11.1968. 
Pierwszeństwo: 27.11.1967 - Japonia. 

Bridgestone Tire Company Limited, Tokio, Japonia, 
(Toshio Yoshimoto, Tsuneaki Narumiya, Seiya Kane-
ko, Hiroshi Yoshii, Tetsuya Takamatsu). 

Sposób wytwarzania uwodornionych polimerów wę-
glowodorowych, znamienny tym, że wytwarza się roz-
twór polimeru „żyjącego", przez polimeryzację sprzę-
żonego dienu-1,3 i „żyjącego" roztworu polimeru otrzy-
manego przez kopolimeryzację sprzężonego dienu-1,3, 
z aromatycznym monomerem winylowym w obojętnej 
atmosferze i w roztworze objętnego rozpuszczalnika, 
przy użyciu katalizatora z grupy metali alkalicznych 
lub ich węglowodorowych pochodnych, usuwa się nie-
spolimeryzowane monomery, z roztworu polimeru 
„żyjącego", a następnie roztwór polimeru „żyjącego", 
wolny od monomerów, miesza się jednorodnie z co 
najmniej jednym związkiem organicznym metalu ta-
kiego jak nikiel lub kobalt, rozpuszczalnego w uży-
tym obojętnym rozpuszczalniku, po czym uwodarnia 
się katalitycznie za pomocą wodoru podwójne wiąza-
nia „żyjącego" polimeru. 

39b3 (P. 130519) 10.12.1968. 
Pierwszeństwo: 11.12.1967 - Japonia. 

Bridgestone Tire Company Limited, Tokio, Japonia, 
(Akira Onishi, Shiro Anzai, Koichi Irako, Ryota Fujio, 
Yoshihiro Hayakawa, Shoji Miyamoto). 

Sposób wytwarzania kopolimerów, znamienny tym, 
że mieszaninę monomerów, składającą się ze sprzężo-

nego dienu o 4 - 1 2 atomach węgla i węglowodoru 
aromatycznego z podstawnikiem winylowym, poddaje 
się kopolimeryzacji w temperaturze - 8 0 - + 15O°C, w 
środowisku bezwodnego ciekłego węglowodoru o nie 
więcej niż 20 atomach węgla, przy udziale katalizato-
ra składającego się ze związku litowoorganicznego o 
ogólnym wzorze RHLi)x, w którym R1 oznacza grupę 
alkilową, alkenylową, cykloalkilową, arylową, alka-
noarylową lub aryloalkilową o 1-30 atomach węgla 
w cząsteczce, x oznacza liczbę całkowitą 1-4 i orto-
estru o ogólnym wzorze 4, w którym R2 oznacza atom 
wodoru, grupę alkilowa, alkenylową, cykloalkilową, 
arylową, alkanoarylową lub aryloalkilową o 1-20 ato-
mach węgla, a R», R4 i R5 oznaczają grupy: alkilową, 
alkenylową lub aryloalkilową o 1-20 atomach wę-
gla, przy czym związek litowoorganiczny stosuje się 
w ilości 0,01-10 milimoli na 1 mol mieszaniny mono-
merów, a ortoester stosuje się w stosunku molowym 
do związku litowoorganicznego 0,01-20. 

39b* (P. 130628) 16.12.1968. 

Orszagos Gummiipari Vallalat, Budapeszt, Węgry, 
(Laszlo Horvath, Janos Sprung, Kornelia Szörennyi). 

Sposób zwiększenia przyczepności wyrobów włókien-
niczych gumowanych za pomocą emulsji, zawierającej 
monomery lub kondensaty wstępne tworzyw sztucz-
nych utwardzonych na gorąco, parafinę i lateks, a tak-
że materiały emulgujące i celowo inne substancje do-
datkowe, przyśpieszające proces, znamienny tym, że 
emulguje się parafinę w stanie stopionym w roztwo-
rze wodnym monomerów lub kondensatów wstępnych 
tworzyw sztucznych, utwardzonych na gorąco, po czym 
łączy się emulsję z lateksem, celowo lateksem winy-
lo-pirydynowym, a następnie na powierzchnię wysu-
szonego wstępnie materiału włókienniczego nanosi sie 
emulsję, nastawioną na co najmniej 28%, a celowo 
na 50% zawartości masy suchej, przy czym ilość na-
niesionej wody, licząc w stosunku do ciężaru włas-
nego materiału włókienniczego, wynosi najwyżej 
13 części wagowych, a naniesiona substancja sucha co 
najmniej 5 części wagowych. 

39b3 (P. 130841) 24.12.1968. 

Instytut Przemysłu Gumowego, Warszawa, (Edward 
Janczak, Jan Pieniążek, Bogdan Jankowski, Arka-
diusz Stępiński, Mieczysław Gajewski, Andrzej Kaź-
mierczak). 

Nowy napełniacz, jako produkt odpadkowy powsta-
jący przy spalaniu węgla brunatnego lub kamiennego 
znamienny tym, że stosuje się go do produkcji gumy, 
ebonitu, tworzyw sztucznych i innych materiałów 
opartych na związkach wielkocząsteczkowych. 

39b3 (P. 132067) 22.08.1968. 
Pierwszeństwo: 23.08.1967 - Francja. 

Institut Francais du Petrole des Carburants et Lu-
brifiants, Rueil-Malmaison, Francja, (Francois Da-
vans). 

Sposób polimeryzacji stereospecyficznej dwuolefin 
sprzężonych, znamienny tym, że dwuolefiny sprzężo-
ne czyste lub mieszane poddaje się polimeryzacji w 
obecności katalizatora stanowiącego produkt reakcji 
pochodnej chlorowcooctanu allilu o ogólnym wzorze 
(Н3-nНn)С-CO(O)-CR4•R5-CR3=CR•R2 , w którym 
X oznacza atom chlorowca, n oznacza wartość liczbo-
wą 1-3 , R1, R2, R3, R4 i R5 oznaczają atom wodoru, 
rodnik alkilowy, cykloalkilowy, aralkilowy lub ary-
lowy oraz R1 lub R2 i R3 lub R4 mogą być połączone 
parami i tworzyć układ cykliczny, z karbonylkiem ni-
klu lub z kompleksowym związkiem olefinowym z ni-
klem i w temperaturze reakcji w zakresie od -40°C 
do 120°C. 
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39b3 (P. 134942) 19.07.1969. 
Pierwszeństwo: 22.07.1968 - Francja. 

Institut Francais du Petrole, Rueil - Malmaison, 
Francja, (Francois Dawans) 

Sposób polimeryzacji dwuolefin sprzężonych przez 
poddanie co najmniej jednej dwu-olefiny sprzężonej 
poddaje się kontaktowi z pochodną halogenooctanu 
л-allilo-nikiu o ogólnym wzorze 1, w którym X ozna-
cza atom chlorowca, n oznacza liczbę całkowitą 1-3 , 
R1, R2, R3, R4 i R5 oznaczają atomy wodoru lub rod-
niki węglowodorów jednowartościowe, przy czym gru-
py R1, R2, R4 i R5 mogą być cyklizowane w układ cy-
kliczny olefinowy, a m oznacza liczbę całkowitą, zna-
mienny tym, że proces prowadzi się w obecności co 
najmniej jednego nitrowego związku aromatycznego. 

39b4 (P. 123132) 20.10.1967. 
Pierwszeństwo: 21.10.1966; 1.09.1967 - F r a n c j a . 

Solvay et Cie, Bruksela, Belgia. 
Sposób wytwarzania katalizatora do polimeryzacji 

i kopolimeryzacji olefin, znamienny tym, że ciekłą po-
chodną chlorowcową metalu przejściowego poddaje 
się reakcji ze związkiem tlenowym metalu dwuwar-
tościowego, w postaci bezwodnej i zawierającego mniej 
niż 0,1, korzystnie mniej niż 0,05 grup hydroksylo-
wych w cząsteczce, stanowiącym nośnik, przy czym 
wytwarzającego się w czasie reakcji chlorowcowo-
doru nie eliminuje się, a produkt reakcji aktywuje się 
następnie związkiem metaloorganicznym, takim jak 
organiczne pochodne metali grupy I, II, III lub IV 
układu okresowego pierwiastków. 

(P. 125700) 8.03.1968. 
Pierwszeństwo: 20.03.1967 - Belgia. 

Solvay et Compagnie, Bruksela, Belgia, (Felix 
Bloyaert). 

Sposób odprowadzania zawiesiny polimerów olefi-
nowy ch z reaktora, w którym prowadzi się ciągły pro-
ces polimeryzacji olefin pod niskim ciśnieniem, w roz-
puszczalniku obojętnym, w obecności katalizatora po-
limeryzacji, znamienny tym, że odprowadza się okreś-
loną ilość surowej zawiesiny polimeru z reaktora poli-
meryzacji i przesyła się ją do aparatu, w którym 
zachodzi dekantacja, odprowadzając następnie 2 tego 
aparatu breję wzbogaconą w polimer w ilości co naj -
mniej odpowiadającej zdolności przerobowej reaktora 
i zawracając do procesu polimeryzacji po warstwę 
zawierającą rozcieńczony polimer. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1 -5 znamienne tym, że składa się ono z reaktora do 
polimeryzacji przystosowanego do pracy ciągłej, se-
paratora z którego odbiera się surową zawiesinę poli-
meru, urządzenie do pobierania breji wzbogaconej w 
polimer ewentualnie z przewodu służącego do zawra-
cania do reaktora breji wzbogaconej polimerem, z 
przewodu do zawracania do reaktora rozcieńczonego 
polimeru zaopatrzonego ewentualnie w urządzenie do 
regulowania natężenia przepływu oraz w urządzenie 
umożliwiające wprowadzanie innych składników wcho-
dzących w skład środowiska reakcji polimeryzacji. 

39b3 (P. 125966) 22.03.1968. 
Pierwszeństwo: 23.03.1967 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 

VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht", Leuna, NRD 
Sposób wytwarzania polimerów etylenowych oraz 

kopolimerów etylenu z innymi związkami, zdolnymi 
do polimeryzacji w reaktorach rurkowych, pod ciśnie-
niem powyżej 500 at oraz w temperaturze pomiędzy 
100 do 350°C, w obecności tlenu, jako inicjatora two-
rzenia rodników, ewentualnie z dodatkiem reagentów 
mieszanych oraz dalszych inicjatorów, tworzących rod-
niki z doprowadzeniem gazu reakcyjnego umieszczo-
nym na początku reaktora i z drugim doprowadze-
niem gazu reakcyjnego, umieszczonym w określonym 
miejscu, wzdłuż reaktora, znamienny tym, że stru-
mień świeżego etylenu, zawierający tlen i ewentual-
nie reagenty mieszane rozdziela się na dwa strumienie 
pod ciśnieniem 100 do 400 at i z tych dwóch strumie-
ni wytwarza dwa strumienie gazu reakcyjnego po-
przez doprowadzenie z obiegu resztkowego gazu reak-
cyjnego, następnie otrzymane strumienie gazu reak-
cyjnego spręża się do ciśnienia reakcji, rzędu wartoś-
ci co najmniej 500 at, po czym jeden ze strumieni 
wprowadza do reaktora od jego części początkowej, 
a drugi strumień gazu reakcyjnego wprowadza się do 
reaktora poprzez określone miejsce, umieszczone 
wzdłuż reaktora, a rozdział świeżego etylenu, zawie-
rającego tlen i ewentualnie reagenty mieszane, prze-
prowadza w ten sposób, żeby stężenie tlenu w miesza-
ninie reakcyjnej na początku reaktora oraz w reakto-
rze bezpośrednio po drugim wprowadzeniu gazu re-
akcyjnego i bezpośrednio po drugim wprowadzeniu 
gazu reakcyjnego, wynosiło 0,0005 do 0,5% i ewentual-
nie stężenie reagentów mieszanych wynosiło 0,1 do 
60% 

39ł4 (P. 126581) 23.04.1968. 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 
Śląska, (Lidia Kubiczek, Edward Grzywa, Maria N0-
wakowska, Jan Pielichowski). 

Sposób wytwarzania kopolimerów izobutylenu z 
związkami winyloaromatycznymi znamienny tym, że 
polimeryzację izobutylenu ze styrenem, winylokarba-
zolem, winylopirydyną lub dwuwinylokarbazolem pro-
wadzi się w obecności kompleksu katalitycznego utwo-
rzonego z dwuetylochloroglinu i wody, przy stosunku 
molowym H2O : A1(C2H5)2C1 wynoszącym 0,5-5 :1 w 
sposób periodyczny lub ciągły w rozpuszczalniku ali-
fatycznym lub aromatycznym w temperaturze od 
-100° do +50°C. 

39b4 (P. 128389) 31.07.1968. 
Pierwszeństwo: 1.08.1967 - Francja. 

SOLVAY et Cie, Bruksela, Belgia, (Andre Delboui-
lie, Alfred Hof fait). 

Sposób kontrolowania procesów polimeryzacji ole-
fin, będących w normalnych warunkach gazami, prze-
biegających pod niskimi ciśnieniami w obecności roz-
cieńczalnika, katalizatora i czynnika przenoszenia łań-
cuchów, w reaktorach o pracy ciągłej, mający na celu 
wytwarzanie polimerów olefinowych w sposób usta-
bilizowany w odniesieniu do zdolności wytwórczej 
urządzenia i ciężaru cząsteczkowego otrzymywanych 
produktów, znamienny tym, że utrzymuje się na nie-
zmiennym poziomie temperaturę środowiska reakcji 
oraz szybkość doprowadzania do reaktora rozpuszczal-
nika i czynnika przenoszenia łańcucha, a szybkość 
doprowadzania olefiny przystosowuje się niezwłocznie 
do zmian natężenia wypływu gazów poreakcyjnych, 
a następnie reguluje się stopniowo szybkość doprowa-
dzania katalizatora w sposób umożliwiający przywró-
cenie natężenia przepływu doprowadzanej do reaktora 
olefiny do pierwotnej wartości. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że składa się z reaktora procesu poli-
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meryzacji (1) o pracy ciągłej, rozdzielacza (27) umożli-
wiającego oddzielenie zawiesiny polimeru w rozcień-
czalniku od gazów poreakcyjnych wydzielających się 
po rozprężeniu oraz z układu regulacyjnego obejmują-
cego elementy (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
(16) (17) (18) (19) (20) (22) (23) (24) (25) (26) (35) (37) (38) 
(39) (40) (42) (43) (46) (47) (48) (49) (51), umożliwiającego 
utrzymanie na niezmiennym poziomie temperatury 
i ciśnienia w reaktorze i rozdzielaczu, zapewniającego 
możliwość dostosowywania ilości doprowadzanej do 
reaktora olefiny do natężenia przepływu gazów opusz-
czających rozdzielacz i regulującego ilość doprowadza-
nego katalizatora w sposób umożliwiający stopniowe 
doprowadzenie natężenia przepływu dozowanej ole-
finy do pierwotnie ustalonej wartości. 

39b4 (P. 128392) 31.07.1968. 
Pierwszeństwo: 1.08.1967 - Francja. 

Societe Nationale des Petroles d'Aquitaine, Courbe-
vois, Francja, (Jean-Paul Bellissent, Yves Amiard). 

Sposób wytwarzania nowych kopolimerów i elasto-
merów z olefin i dienów pierścieniowych, znamienny 
tym, że olefiny poddaje się kopolimeryzacji z dienami, 
z których co najmniej jeden jest trójcyklodekadienem 
mającym w pozycji 5 atom węgla stanowiący część 
podstawnika alkilidenowego lub cykloalkilidenowego, 
przy czym proces prowadzi się w obecności układu 
katalitycznego zawierającego związek alkilowy jed-
nego lub kilku metali grup I - I I I układu okresowego 
pierwiastków i związek metalu przejściowego i ewen-
tualnie powstały kopolimer poddaje się wulkanizacji 
w znany sposób, w celu wytworzenia odpowiedniego 
elastomeru. 

39b4 (P. 130290) 28.11.1968. 
Pierwszeństwo: 28.11.1067 - N R F . 

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF, 
(Otto Fuchs). 

Sposób wytwarzania tworzyw spienionych z poli-
chlorku winylu lub z polimerów mieszanych chlorku 
winylu przez działanie mieszaniny dwutlenku węgla 
z powietrzem lub dwutlenku węgla z azotem na pla-
styfikator pod ciśnieniem, przez następujące potem 
spienienie przy rozprężeniu do normalnego ciśnienia 
i potem przez żelatynizowanie, znamienny tym, że 
oddziaływuje się na każdorazowy plastyfikator mie-
szaniną gazów podczas przepompowywania i w tem-
peraturze między - 10°C a +28°C, przeważnie między 
0°C a +20°C, oraz pod ciśnieniami powyżej krzywej 

ciśnienia pary CO2, jednak poniżej ciśnień przy któ-
rych, jak wiadomo, istnieją jednorodne mieszaniny 
dwutlenku węgla z powietrzem względnie dwutlenku 
węgla z azotem. 

39b* (P. 130896) 28.12.1968. 
Pierwszeństwo: 2.01.1968 - Niemiecka Republika 

Federalna. 

Dynamit Nobel A. G., Troisdorf, NRF, (Otto Fuchs). 
Sposób wytwarzania z polichlorku winylu tworzyw 

piankowych o otwartych porach i o właściwościach 
hydrofilowych oraz odwracalnym wchłanianiu i wy-
dzielaniu pary wodnej, znamienny tym, że tworzywa 
piankowe impregnuje się 4-20%-owym wodnym roz-
tworem polialkoholu winylowego, po czym suszy się. 

39b4 (P. 131039) 2.01.1969. 
Pierwszeństwo: 11.01.1968 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 

VEB Farbenfabrik Wolfen, Wolfen, NRD, (Friedrich 
Wolf, Eberhard Taeger). 

Sposób wytwarzania silnie kwaśnych żywic kationi-
towych, o dużej zdolności wymiennej i znacznej od-
porności chemicznej, wykazujących właściwości ma-
krosieciowe, znamienny tym, że poprzez rodnikową 
terpolimeryzację kwasu β-chlorowinylosulfonowego, 
jego pochodnych, albo soli środka sieciującego oraz 
trzeciego monomeru, prowadzony w obojętnym orga-
nicznym rozpuszczalniku jako proces czystej polime-
ryzacji w roztworze, wytwarza się usieciowane terpo-
limery, które następnie sulfonuje się w znany sposób. 

39b4 (P. 131947) 25.02.1969. 
Pierwszeństwo: 26.02.1968 - Finlandia. 

Neste Oy, Helsinki, Finlandia, (Pekka Mähönen, 
Vilja Tammela. 

Sposób wytwarzania wyrobów piankowych z two-
rzyw sztucznych w szczególności w postaci spienionych 
płyt i folii, z wyrobów z tworzyw sztucznych zawiera-
jących środek spieniający, w szczególności z płyt i fo-
lii, znamienny tym, że wyroby z tworzyw sztucznych 
zawierające środek spieniający, w szczególności płyty 
i folie, poddaje się rozciąganiu przed poddaniem ich 
obróbce cieplnej w temperaturze, w której zachodzi 
spienianie. 

39b5 (P. 124104) 15.12.1967. 
Pierwszeństwo: 20.12.1966 - NRF. 

Optipatent AG, Zug, Szwajcaria, (Gerard Hampel). 
Sposób wytwarzania opraw okularów i ich części z 

żywic epoksydowych, znamienny tym, że w czasie ich 
odlewania w formy do zmiękczania zastosowano dia-
miny cykloalifatyczne. 

39b5 (P. 124207) 20.12.1967 
Pierwszeństwo: 21.12.1966, 27.07.1967, 12.08.1967 - NRF. 

Dynamit Nobel, Aktiengesellschaft Treisdorf, NRF, 
(Roshdy Ismail). 

Sposób wytwarzania poliestrów z chlorowcowanych 
dwuwartościowych fenoli oraz z chlorków kwasowych 
dwu wartościowych kwasów karboksylowych, znamien-
ny tym, że chlorki kwasu karboksylowego poddaje się 
reakcji wymiany z chlorowcowanymi, dwuwartościo-
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wymi fenolami w obecności katalitycznych ilości trze-
ciorzędowych amin, których grupa aminowa stanowi 
lub nie stanowi części składowej aromatycznego ukła-
du pierścieniowego, i/lub ewentualnie N-jedno lub 
dwupodstawionych amidów kwasowych, ewentualnie 
przy zastosowaniu obojętnych rozpuszczalników, w 
temperaturze 50-250°C, zwłaszcza 80-180°C. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że zamiast trzeciorzędowej aminy, której grupa amino-
wa nie jest częścią składową aromatycznego układu 
pierścieniowego, stosuje się trzeciorzędową aminę, 
której grupa aminowa jest częścią składową aroma-
tycznego układu pierścieniowego i/lub ewentualnie 
N-jedno lub dwupodstawionę amidy kwasowe. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że zastępuje się część chlorków kwasu karboksylowe-
go dwuhalogenkami kwasów fosforowych t ró j - i/lub 
pięciowartościowego fosforu i/lub dwuhalogenkami si-
lanów, które mogą zawierać jeden lub więcej atomów 
krzemu w cząsteczce. 

39b5 (P. 126310) 8.04.1968. 
Pierwszeństwo: 10.04.1967 - Francja. 

Societe Nationale des Petroles d'Aquitaine, Cour-
bevoie, Francja, (Rene Pornin). 

Sposób wytwarzania kopolimerów szczepionych 
związków organicznych nienasyconych na polimerach, 
znamienny tym, że jeden lub kilka organicznych 
związków nienasyconych i niekwaśnych zdolnych do 
polimeryzacji poddaje się reakcji z polimerem, które-
go łańcuchy zawierają grupy epoksydowe, w obec-
ności jodowego katalizatora jednowartościowego. 

39bs (P. 128555) 8.08.1968. 
Pierwszeństwo: 9.0*8.1967, 7.12.1967 - Niemiecka Re-

publika Federalna. 

Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Lever-
kusen, NRF, (Klaus König, Harro Träubel, Artur 
Reischl, Bruno Zorn). 

Sposób wytwarzania mikroporowatych laminatów 
i folii przez poliaddycję w roztworze i ukształtowanie 
związków o co najmniej dwóch końcowych grupach 
ОН, o ciężarze cząsteczkowym 500-10000 i/lub środ-
ków przedłużających łańcuch o co najmniej dwóch 
grupach ОН lub NH, włączając wodę, o ciężarze czą-
steczkowym 18-600, których reaktywność w stosun-
ku do izocyjanianów nie jest zbyt różna, oraz poli-
izocyjanianów, w stosunku molowym NCO.OH lub 
NCO:NH wynoszącym 0,8-2, przy czym otrzymuje się 
poliuretan o twardości A według Shore'a wynoszącej 
co najmniej 50 i wytrzymałości na rozciąganie co naj -
mniej 50 kp/cm2, znamienny tym, że poliadycję prze-
prowadza się w 10-80%-owym wagowo roztworze 
w rozpuszczalniku przy temperaturze do 150°C, ewen-
tualnie w obecności katalizatora, przy czym stoso-
wany rozpuszczalnik rozpuszcza produkty wyjściowe 
przy temperaturze procesu, coraz trudniej rozpuszcza 
tworzący się poliuretan ze wzrostem stopnia poliaddy-
cji a najwyżej po 20 minutach, żeluje poliuretan przy 
ustalonych warunkach reakcji, nie spęcznia istotnie 
przereagowanego poliuretanu, wykazuje tak wysoką 
liczbę lotności, że w warunkach reakcji pozostaje 
w wystarczającej ilości aż do zestalenia się błony, po 
czym jeszcze ciekłą mieszaninę reakcyjną nanosi się 
na podłoże i doprowadza poliaddycję do końca, przy 
temperaturze leżącej poniżej temperatury mięknie-
nia poliuretanu i jednocześnie usuwa rozpuszczal-
nik. . . . . . . 

39b6 (P. 129254) 27.00.1968. 
Pierwszeństwo: 28.09.1967 - Szwajcaria. 

Sandoz A. G., Bazylea, Szwajcaria, (Max Matter, 
Rolf Oberholzer). 

Sposób wytwarzania nowych, kationoaktywnych, 
rozpuszczalników w wodzie poliamidów, znamienny 
tym, że polialkilenopoliaminy zawierające dwie gru-
py aminowe pierwszorzędowe, co najmniej jedną gru-
pę aminową drugorzędową oraz grupy alkilenowe o 2 
do 4 atomach węgla, poddaje się reakcji z kwasami 
dwukarboksylowymi o ogólnym wzorze H O O C -
-СmH2m-COOH, w których m oznacza liczbę cał-
kowitą od 4 do 8, lub z funkcyjną pochodną tych 
kwasów dwukarboksylowych w stosunku molowym 
0,85:1 do 1,2:1, zaś produkty tej reakcji poddaje się 
alkilowaniu za pomocą dwufunkcyjnych środków al-
kilujących o wzorze 1, w którym X oznacza liczbę 
całkowitą od 0 do 7, Z oznacza grupę o wzorze 2, 3 
lub 4, R1 i R2 oznaczają niższy alkil lub niższy hy-
droksyalkil, Y oznacza resztę alkilenową o 2 do 
6 atomach węgla, resztę 2-hydroksy-l,3-propylenową, 
lub jedną z reszt - C H 2 - C H 2 - N H - C O - N H - C H r -
- C H 2 - albo C H 2 - С Н 2 - C H r - N H - C O - N H - C H 2 -
- C H 2 - C H 2 - , przy czym ilość dwufunkcyjnego środ-
ka alkilującego dobiera się tak, aby produkt alkilo-
wania jeszcze pozostawał w roztworze. 

39b5 (P. 129471) 11.10.1968. 
Pierwszeństwo: 12.10.1967, 20.02.1968 - W i e l k a Bryta-

nia. 

Hans Christian Andersen Bellavista, Szwajcaria, 
Per Wolff, Henning Kaaber Farum, Dania. 

Sposób wytwarzania poliuretanów przez reakcję po-
liizocyjanianów z poliolem, znamienny tym, że pod-
daje się reakcji gliceryd kwasu tłuszczowego o łań-
cuchu węglowodorowym przez ogrzewanie go z co 
najmniej równoważną ilością dwualkanoloaminy, przy 
czym ogrzewanie to prowadzi się co najmniej do mo-
mentu, gdy produkt reakcji daje klarowną miesza-
ninę z dwuizocyjanianem toluenu, po czym produkt 
reakcji, ewentualnie z dodatkiem poliolu, poddaje się 
reakcji ze składnikiem poliizocyjanianowym. 

39b8 (P. 129472) 11.10.1968. 
Pierwszeństwo: 12.10.1967, 20.02.1968 - Wielka Bryta-

nia. 

Hans Christian Andersen Bellavista, Szwajcaria, 
Per Wolff, Henning Kaaber Farum, Dania. 

Sposób wytwarzania poliuretanów z kwasów tłusz-
czowych przez reakcję poliolu z izocyjanianem, zna-
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mienny tym, że sporządza się dwualkanoloamid przez 
ogrzewanie kwasów tłuszczowych o łańcuchu węglo-
wodorowym z dwualkanoloaminą, przy stosunku mo-
lowym kwasu tłuszczowego do dwualkanoloaminy wy-
noszącym 1:0,8 do 2,5, przy czym ogrzewanie prowadzi 
się co najmniej do momentu, gdy liczba kwasowa 
spadnie do wartości co najmniej 50% wartości począt-
kowej, po czym mieszaninę reakcyjną ewentualnie 
z dodatkiem poliolu poddaje się reakcji ze składni-
kiem poliizocyjanianowym. 

39b5 (P. 130252) 26.11.1968. 
Pierwszeństwo: 27.11.1967 - N R F . 

Glanzstoff A. G., Wuppertal, NRF, (Erhard Siggel, 
Walter Rein, Horst-Manfred Caesar). 

Sposób otrzymywania tłoczywa wtryskowego, zna-
mienny tym, że kwas tereftalanowy lub ester kwasu 
teraftalowego i glikole względnie ester dwuglikolowy 
kwasu tereftalowego w temperaturze 150-300°C 
w obecności katalizatora, poddaje się reakcji z 0,1-5% 
wagowych eteru dwuglicydowego o ogólnym wzorze 
podanym na rysunku, na którym R oznacza dwu-
wartościową, liniową lub rozgałęzioną resztę alifa-
tyczną, lub dwuwartościową resztę aromatyczną, która 
posiada jeden lub więcej pierścieni podstawionych 
lub niepodstawionych, które są ze sobą powiązane 
bezpośrednio lub poprzez heteroatom i/lub alifatyczne 
człony, i w których n posiada wartość ≥ 0, miesza-
ninę reakcyjną po osiągnięciu lepkości roztworu 
1,6-18, zestala się i dokondensowuje w fazie stałej 
w temperaturze 180-230°C aż do osiągnięcia współ-
czynnika topliwości 50-0,5 g/10 min. 

39b5 (P. 130452) 6.12.1968. 
Pierwszeństwo: 7.12.1967 - NRF. 

Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, NRF, (Klaus Künig, Harro Träubel). 

Sposób wytwarzania mikroporowatych laminatów 
przez poliaddycję w roztworze lub zawiesinie 
i ukształtowanie związków o co najmniej 2 końco-
wych grupach NCO, o ciężarze cząsteczkowym 500-
10000 i/lub związków o co najmniej dwóch grupach 
końcowych NCO, o ciężarze 150-500, ewentualnie 
związków zawierających co najmniej dwie grupy ОН 
ОН lub NH o ciężarze cząsteczkowym 50-600 i wody 
jako środka do przedłużania łańcucha, przy czym 
przy stosowaniu związków zawierających co najmniej 
2 grupy ОН lub NH, związki te oraz wodę wprowa-
dza się zasadniczo w równoważnych ilościach w sto-
sunku do związków z dwoma grupami końcowymi 
NCO, o ciężarze cząsteczkowym 500-10000 oraz związ-
ków o co najmniej dwóch grupach NCO, o ciężarze 
cząsteczkowym 100-500 tak, aby otrzymany poliu-
retanomocznik wykazał twardość A według Shore'a 
co najmniej 50, wytrzymałość na rozciąganie co naj-
mniej 50 kp/cm2 i temperaturę mięknienia powyżej 
80°C, znamienny tym, że związki o co najmniej dwóch 
grupach końcowych NCO, o ciężarze cząsteczkowym 
500-10000 oraz związki o co najmniej dwóch grupach 
NCO, o ciężarze cząsteczkowym 100-500 i związki 
o co najmniej dwóch grupach ON lub NH rozpuszcza 
się w nierozpuszczalniku tworzącego się poliuretano-
mocznika lub w mieszaninie rozpuszczalników, zawie-

rającej co najmniej jeden nierozpuszczalnik tworzące-
go się poliuretanomocznika o co najmniej 1,5-krotnie 
większej liczbie parowania niż pozostałe składniki 
mieszaniny rozpuszczalników, lub rozpuszczalnik dy-
sperguje w mieszaninie składającej się ze związków 
o co najmniej dwóch końcowych NCO, o ciężarze czą-
steczkowym 500-10000, związków o co najmniej dwóch 
grupach NCO o ciężarze cząsteczkowym 100-500, 
związków o dwóch grupach ОН lub NH, o ciężarze 
cząsteczkowym 50-600, oraz wody, ewentualnie 
w obecności katalizatora poddaje reakcji z wodą, po 
czym jeszcze płynną mieszaninę reakcyjną przenosi 
na podłoże z jednoczesnym ukształtowaniem, prze-
reagowuje składniki reakcji i usuwa rozpuszczalnik 
jednocześnie i/lub następnie. 

39b5 (P. 130921) 30.12.1968. 
Pierwszeństwo: 29.12.1967 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Standard Oil Company, Chicago, USA, (Delbert 
Henry Meyer). 

Sposób wytwarzania poliestrów kwasu tereftalo-
wego przez bezpośrednią estryfikację kwasu terefta-
lowego alkoholem dwuwodorotlenowym o wzorze 
HO-A-ОН, w którym A oznacza dwuwartościową 
grupę węglowodorową o 2-10 atomach węgla, pro-
wadzoną w przestrzeni reakcyjnej utrzymywanej 
w temperaturze powyżej temperatury wrzenia alko-
holu dwuwodorotlenowego pod ciśnieniem atmosfe-
rycznym i pod ciśnieniem wyższym od prężności par 
alkoholu w temperaturze procesu przy użyciu więcej 
niż jednego mola alkoholu dwuwodorotlenowego na 
1 mol kwasu tereftalowego, znamienny tym, że 
w wyjściowej mieszaninie stosunek alkoholu dwuwo-
dorotlenowego do kwasu tereftalowego jest niższy od 
1,5:1 i że wymiary cząstek i/lub kryształów stosowa-
nego kwasu tereftalowego są większe od 0,1 mm. 

39b5 (P. 132369) 17.03.1969. 
Pierwszeństwo: 18.03.1968 - Wielka Brytania. 

CUB (Union Chimique-Chemische Bedrijven), SA., 
Saint-Gilles-lez-Bruxelles, Belgia, Henri Albert Mom-
maerts, Wilfried Jean Melaerts). 

Sposób ciągłej polimeryzacji prepolimerów ure t ano-
wych i wytwarzania roztworów poliuretanu o zasad-
niczo liniowej budowie znamienny tym, że przepusz-
cza się w sposób ciągły przez pierwszą przestrzeń 
reakcyjną: prepolimer uretanowy o zasadniczo linio-
wej budowie i o cząsteczkach zakończonych grupami 
izocyjanianowymi, w ilości mniejszej od potrzebnej 
stechiometrycznie; co najmniej jeden czynnik wzrostu 
łańcuchów zawierający w cząsteczce co najmniej 
2 reaktywne atomy wodoru, ewentualnie czynnik po-
wodujący przerwanie reakcji łańcuchowej, rozpusz-
czalnik organiczny i część roztworu semipolimeru, re-
cyrkulowanego, wytworzonego w pierwszej prze-
strzeni reakcyjnej, a przez drugą przestrzeń reak-
cyjną: pozostałą ilość roztworu semipolimeru wytwo-
rzonego w pierwszej przestrzeni reakcyjnej oraz uzu-
pełniającą ilość prepolimeru, niezbędną dla dopro-
wadzenia reakcji polimeryzacji do końca. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że składa się z pierwszego reaktora 
zaopatrzonego w urządzenie mieszające do którego 
wprowadza się w sposób ciągły: prepolimer uretano-
wy o zasadniczo liniowej budowie o cząsteczkach za-
kończonych grupami izocyjanianowymi, w ilości 
mniejszej od ilości potrzebnej stechiometrycznie; co 
najmniej jeden czynnik wzrostu łańcuchów zawiera-
jący co najmniej 2 reaktywne atomy wodoru; ewen-
tualnie czynnik powodujący przerwanie wzrostu łań-
cuchów; rozpuszczalnik organiczny i część roztworu 
semipolimeru wytwarzanego w pierwszeym reaktorze 
i recyrkulowanego, oraz z drugiego reaktora wypo-
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sażonego w urządzenie mieszające, do którego wpro-
wadza się w sposób ciągły: pozostałą ilość roztworu 
semipolimeru wytworzonego w pierwszej przestrzeni 
reakcyjnej oraz uzupełniającą ilość prepolimeru po-
trzebną do doprowadzenia procesu polimeryzacji do 
końca. 

40a (P. 123655) 20.11.1967. 
Pierwszeństwo: 24.11.1966 - Francja. 

Ugine Kuhlman, Paryż, Francja (Jacques Monnot). 
Stal o wysokiej wytrzymałości, przeznaczona zwłasz-

cza na łożyska toczne, znamienna tym, że zawiera 
w stosunku wagowym: 0,90-1,15% węgla, 0-1,5% 
manganu, 0,5-2% chromu, 0-0,3% molibdenu, 0-0,3% 
wanadu, 0 - 1 % krzemu, 0,05-0,40% siarki, najkorzyst-
niej 0,05 do 0,15%. 

40a (P. 126847) 7.05.1968. 

The Dow Chemical Company, Midland, USA. 
Sposób wyodrębniania i oczyszczania glinu z surow-

ców zawierających glin znamienny tym, że w pierw-
szym etapie ogrzewa się w strefie reakcji pod ciśnie-
niem absolutnym ponad 100 mm Hg stopioną miesza-
ninę surowca zawierającego glin z fluorkiem metalu 
wybranym z grupy złożonej z fluorku sodowego, fluor-
ku potasowego, fluorku wapniowego i fluorku mag-
nezowego, lub z kombinacją tych fluorków, lub też 
z kombinacją tych fluorków z fluorkiem glinowym, 
do temperatury od temperatury topnienia fluorku do 
temperatury wrzenia najbardziej lotnego składnika 
mieszaniny, w celu odparowania produktów reakcji, 
w drugim etapie kondensuje się gazowe produkty 
reakcji do stanu ciekłego, w trzecim etapie umożli-
wia się oddzielanie się glinu jako odrębnej fazy, 
w czwartym etapie rozdziela się fazę glinu i fazę 
fluorku utrzymując przynajmniej fazę glinu w stanie 
ciekłym. 

40a (P. 128217) 19.0.7.1968. 
Pierwszeństwo: 18.09.1968, 3.05.1968 -F ranc ja . 

Institut de Recherches de la Siderurgie Francaise, 
Paryż, Francja (Jean Rouanet). 

Sposób odprowadzania gazów świeżenia, znamienny 
tym, że reguluje się odpływ q gazów wessanych do 
przewodu odprowadzającego, połączonego z naczyniem 
reakcyjnym do poziomu niższego niż odpływ Q ga-
zów powstałych w czasie reakcji świeżenia oraz, że 
reguluje się korelacyjnie odpływ gazów wessanych 
do przewodu odprowadzającego połączonego z ostat-
nią kadzią do wartości prawie że równej różnicy 
Q - q w celu uzyskania, obok otworu odprowadzają-
cego żużel, równowagi między ciśnieniami zewnętrz-
nymi i wewnętrznymi w instalacji. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
składające się z pierwszego przewodu odprowadzają-
cego gazy połączonego z pierwszą kadzią instalacji 
do ciągłego świeżenia metali oraz z drugiego przewo-
du odprowadzającego gazy połączonego z jedną 
z ostatnich kadzi instalacji przy czym ostatnia kadź 
mą otwór odprowadzający żużel na zewnątrz, zna-
mienne tym, że przewody odprowadzające połączone 
są wspólnym przewodem odprowadzającym przy czym 
wspólny przewód odprowadzający wyposażony jest 
w środki regulujące odpływ zaś obok otworu odpro-
wadzającego żużel usytuowany jest zawór ciśnie-
niowy zróżnicowany w celu dokonania pomiaru róż-
nicy p między ciśnieniem Pi wewnątrz ostatniej ka-
dzi a ciśnieniem Pa atmosfery zewnętrznej natomiast 
środki regulujące odpływ są uruchamiane za pomocą 
regulatora otrzymującego jako informację wejścio-
wą wielkość Δp. . 

40a (P. 129968) 8.11.1968. 
Pierwszeństwo: 10.11.1967 - Szwecja. 

Boliden Aktiebolag, Sztokholm, Szwecja, (Sten Ty-
cho Hanriksson). 

Proces wytwarzania metalicznego arsenu krystalicz-
nego w sposób ciągły, znamienny tym, że trójtlenek 
arsenu rozprasza się w strumieniu amoniaku w tem-
peraturze 500-1000°C, korzystnie powyżej 70O°C 
i w pozostałych warunkach reakcji trójtlenek arsenu 
poddaje się w jednorodnej fazie gazowej redukcji wo-
dorem wytworzonym wskutek co najmniej częściowo 
katalitycznego rozkładu amoniaku w obecności trój-
tlenku arsenu, a następnie mieszaninę gazową oziębia 
się powodując kondensację par arsenu w postaci kry-
stalicznej. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-4, znamienne tym, że zawiera zasobnik (1), z któ-
rego związek arsenu jest rozprowadzany w postaci 
bardzo rozdrobnionej w strumieniu amoniaku, a na-
stępnie razem z amoniakiem jest wprowadzany do 
reaktora (2), w którym przepływający gaz najpierw 
ulega homogenizacji ze związkiem arsenu przeprowa-
dzonym poprzez odparowanie w fazę gazową, po czym 
po reakcji w odpowiedniej temperaturze mieszanina 
gazowa przepływa do kondensatora (3), gdzie meta-
liczny arsen, powstały w wyniku reakcji, wytrąca się 
w postaci cząsteczkowej, krystalicznej a gaz poreak-
cyjny przechodzi przez płuczkę (4), wieżową, w której 
zostaje oczyszczony od pozostałego arsenu. 

40a (P. 130386) 3.12.1968. 

Ministerul Minelor, Bukareszt, Rumunia. 
Sposób odzyskiwania miedzi, złota i srebra z klin-

kierów otrzymanych z przeróbki pozostałości z pie-
ców obrotowych metalurgii cynkowej, znamienny tym, 
że zmielone klinkiery wzbogaca się za pomocą flota-
cji a następnie koncentrat przerabia się znanymi spo-
sobami pirometalurgii miedzi. 
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40a (P. 131001) 31.12.1968. 

Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Pieców 
i Urządzeń Metalurgii Metali Nieżelaznych, Kraków, 
(Henryk Fik, Jerzy Karwacki, Franciszek Sieroń, Ber-
nard Węgrzynek). 

Wyposażenie kolumn do rektyfikacji cynku lub kad-
mu, obejmujące wyposażenie odparników kolumn 
i deflegmatorów z pólkami okapowymi oraz półki 
dystansowe, znamienne tym, że składa się z elemen-
tów (2), (13), (22) i (31), tworzących boczne ściany 
kolumny oraz z płyt (1) i (6) lub okapu (24), które są 
wsparte na elementach (2), (13) i (22). 

40a (P. 131052) 

Zakłady Cynkowe „Szopienice" Przedsiębiorstwo 
Państwowe, Katowice, (Stanisław Wolff, Tadeusz 
Wronka, Artur Wawrzak, Zenon Adamczyk, Józef Szy-
mański, Edward Wesołowski, Henryk Brysz, Franci-
szek Krenzel, Artur Krasnokucki, Adam Pałka, Ed-
ward Sekta). 

Sposób wytwarzania nadeutektycznych stopów oło-
wiowo-antymonowych znamienny tym, że stopy te 
otrzymuje się bezpośrednio ze zgarów antymonowych 
bez rozdzielania antymonu od ołowiu. 

40a (P. 132392) 17.03.1969. 
Patent dodatkowy do patentu nr P. 131352 

Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Pań-
stwowe, Katowice-Wełnowiec, (Mieczysław Kitala, 
Stefan Zieliński, Zenon Miś). 

Sposób rafinacji cynku w kolumnach rektyfikacyj-
nych metodą redestylacji, w którym z doprowadzo-
nego płynnego cynku z pieca do stapiania, część cynku 
wraz z prawie całym kadmem przeprowadza się 
w stan pary w odparniku ołowiowej kolumny rekty-
fikacyjnej usytuowanym w komorze ogniowej a na-
stępnie pary cynku i kadmu wprowadza się do de-
flegmatora w celu uwolnienia ich od zanieczyszczeń 
o wyższej temperaturze wrzenia niż temperatura cyn-
ku i kadmu a w kadmowej kolumnie rektyfikacyjnej 
dokonuje się sposobem ciągłym rozdział cynku i kad-
mu, znamienny tym, że pary cynku i kadmu z defleg-
matora ołowiowej kolumny rektyfikacyjnej kieruje 
się do deflegmatora kadmowej kolumny rektyfika-
cyjnej bądź kieruje się do kondensatora gdzie skrapla 
się w znany sposób a uzyskany płynny metal prze-
pływa wraz z kondensatorem z kadmowej kolumny 
rektyfikacyjnej do deflegmatora tej kolumny, przy 
czym pary cynku z deflegmatora kadmowej kolumny 
rektyfikacyjnej kieruje się do kondensatora gdzie się 
je skrapla a płynny metal zawraca się do deflegma-
tora tej kolumny a nieskroplone pary kadmu i cynku 
skrapla się w układzie samoczynnej równowagi ciśnie-
nia par metali, podczas gdy komorę ogniową opala 

się w istocie znanym sposobem metodą recyrkulacji 
z tym, że mieszankę palną wprowadza się palnikami 
z szybkością do 80 m/sek, przy czym szybkość wpro-
wadzanej strugi wypływającej z poszczególnych pal-
ników jest zróżnicowana najkorzystniej o 50% a re-
cyrkulujące spaliny poddaje się częściowej turbu-
lencji. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
złożone z kolumn rektyfikacyjnych usytuowanych 
w jednym bloku piecowym według patentu nr 
(P-131351) wyposażonych na górnym podeście robo-
czym w piece do stapiania cynku połączone poprzez 
skrzynkę pośrednią z ołowiowymi kolumnami rekty-
fikacyjnymi, które wyposażone są na dolnym podeście 
roboczym w piec rafinacyjny a kadmowa kolumna 
rektyfikacyjna w zbiornik cynku czystego, znamienne 
tym, że kolumny rektyfikacyjne (1) usytuowane są 
podłużnie w oddzielnych komorach ogniowych (4) lub 
co najmniej trzy kolumny rektyfikacyjne (2) i (3) 
usytuowane są w jednej komorze ogniowej (5), przy 
czym ołowiowe kolumny rektyfikacyjne (2) są zain-
stalowane względem siebie równolegle dłuższymi po-
boczami a kadmowa kolumna rektyfikacyjna (3) po-
siada dłuższe pobocze usytuowane równolegle do krót-
szych poboczy kolumn rektyfikacyjnych (2), przy czym 
komora ogniowa (4) i (5) wyposażone są w znane pal-
niki umieszczone śrubowo na obwodzie komór ognio-
wych (4) lub (5) z tym, że w komorze ogniowej (4) 
i (5) palniki umieszczone w dłuższych ścianach komór 
(4) lub (5) usytuowane są pod kątem ostrym do recyr-
kulującej strugi spalin zwłaszcza wokół kolumn rekty-
fikacyjnych (1) i (2) a w komorze ogniowej (5) umiesz-
czone są odciągi spalin (7) w ściance komory ogniowej 
(5) naprzeciw kadmowej kolumny rektyfikacyjnej (3), 
podczas gdy deflegmator ołowiowej kolumny rekty-
fikacyjnej (1) połączony jest rurą z deflegmatorem 
kadmowej kolumny rektyfikacyjnej (1) a deflegmator 
ołowiowej kolumny rektyfikacyjnej (2) połączony jest 
rurą z deflegmatorem drugiej ołowiowej kolumny 
rektyfikacyjnej (2) lub najkorzystniej obie ołowiowe 
kolumny rektyfikacyjne połączone są oddzielnymi ru-
rami z komorą kondensacyjną (12) kondesatora (13) 
a deflegmator kadmowej kolumny rektyfikacyjnej (1) 
z kondensatorem (21) a deflegmator kadmowej ko-
lumny rektyfikacyjnej (3) z komorą kondensacyjną 
(15) kondesatora (13). 

40a (P. 132466) 20.03.1969. 
Pierwszeństwo: 21.03.1968 - W i e l k a Brytania. 

Alloys and Chemicals Corporation Cleveland 44109, 
Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób usuwania zanieczyszczeń z płynnego alumi-
nium lub z płynnego stopu aluminium przy oddziały-
waniu na niego chlorem lub aktywną parą zawiera-
jącą chlor, znamienny tym, że pokrywa się podczas 
chlorowania stopione aluminium warstwą topnika. 
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40a (P. 135747) 10.09.1969. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, (Czesław Adamski, Zbigniew Bonde-
rek, Marian Kucharski, Tadeusz Piwowarczyk). 

Nabój do odtleniania miedzi i jej stopów, znamien-
ny tym, że zawiera chemicznie silnie aktywny od-
tleniacz, umieszczony w otulinie, utworzonej z sub-
stancji, łagodzących przebieg reakcji. 

40a (P. 135843) 16.09.1969. 
Pierwszeństwo: 18.09.1968 - Szwecja. 

Boliden Aktiebolag, Sztokholm, Szwecja, (Karl Go-
ran Görling). 

Sposób prażenia usiarczającego rudy żelaznej, zawie-
rającej metale, mogące tworzyć lotne siarczany, ta-
kie jak miedź, kobalt, nikiel, cynk, mangan, kadm 
i srebro, znamienny tym, że rudę żelazną praży się 
w piecu fluidyzacyjnym, w temperaturze 800-1100°C, 
a następnie wyprażony materiał przenosi się do reak-
tora i poddaje usiarczaniu w temperaturze 600-750°C, 
korzystnie 625-700oC, w warunkach umożliwiających 
wyługowanie większej części soli metali nieżelaz-
nych. 

40a (P. 137262) 2.12.1969. 

Yoland Pierre Paul MAYOR, Vernier, Szwajcaria; 
Pierre Francois Tord, Paryż, Francja. 

Sposób odzyskiwania niklu znajdującego się w stanie 
wolnym lub w stanie pozwalającym na doprowadzenie 
go do stanu wolnego z minerałów lub innych sub-
stancji mogących zawierać również miedź w takim 
samym stanie, znamienny tym, że substancję, z której 
pragnie się odzyskać nikiel i ewentualnie miedź pod-
daje się działaniu roztworu chlorku miedziowego 
i chlorku metalu alkalicznego lub metalu ziem alka-
licznych a następnie oddziela się roztwór substancji 
poddanej działaniu w celu odzyskania niklu i ewen-
tualnie miedzi przy użyciu dowolnego znanego spo-
sobu nadającego się do tego celu. 

40b (P. 124144) 16.12.1967. 
Pierwszeństwo: 21.12.1966 - N R D . 

VEB Qualitäs- und Edelstahl-Kombinat Edelstahl-
werk 8. Mai 1945 Freital, Freital, NRD, (Wilfried 
R1chlig, Hans-Joachim Eckstein, Siegfried Böhmer). 

Stale z drobnorozprowadzonymi wtrąceniami nieme-
talicznymi, w szczególności z wtrąceniami tlenkowy-
mi, znamienne tym, że w produkcie końcowym jest 
zawarte mniej niż 2°/o, najkorzystniej mniej niż l°/o 
masy drobnorozprowadzonych wtrąceń i przynajmniej 
50% cząstek ma wymiar główny poniżej 5 mikronów, 
najkorzystniej pomiędzy około 50 A i 1 mikron. 

40b (P. 124622) 10.01.1968. 
Pierwszeństwo: 19.01.1967, 27.01.1967, 10.02.1967- Ja -

ponia. 

Kokichi Otani, Tokio, Japonia. 
Sposób obróbki roztopionego metalu w procesie 

odlewniczym, znamienny tym, że przynajmniej w jed-
nym stopniu procesu odlewniczego mieszaninę składa-
jącą się z tworzącego gaz redukujący materiału węglo-
wodorowego i z węgla lub z materiałów zawierają-
cych węgiel doprowadza się do bezpośredniego ze-
tknięcia ze stopionym metalem. 

40b (P. 125333) 12.02.1968. 

Będzińska Fabryka Pilników Przedsiębiorstwo Pań-
stwowe, Będzin, (Stanisław Dybich, Jan Tomala). 

Sposób wytwarzania narzędzi, a szczególnie pilni-
ków i tarników znamienny tym, że użyta do produk-
cji niskowęglowa stal o zawartości od 0,10, do 0,45% С 
i podwyższonej zawartości Al do max 0,003% jest eko-
nomicznie i technicznie uzasadnioną ze względu na 
uproszczenie procesu technologicznego i najkorzyst-
niejszą dla plastycznego ukształtowania prawidłowej 
ostrości geometrii ząbków i wykonania żądanej głę-
bokości nacięć, których wymaganą twardość w goto-
wym wyrobie otrzymuje się dopiero przez nawęglenie 
ząbków po nacięciu i zahartowaniu wyrobów. 

40b (P. 126306) 8.04.1968. 

The Research Council of Alberta, Edmonton, Alber-
ta, Kanada, (Conrad Percival Gravenor). 

Sposób wytwarzania sproszkowanego żelaza, zna-
mienny tym, że jako surowiec stosuje się mieszaninę 
sproszkowanego żelaza i proszku chlorku żelazawego, 
którą poddaje się brykietowaniu, redukcji i rozdrob-
nieniu. 

40b (P. 126493) 17.04.1968. 

Uzina Rulmentul, Brasov, Rumunia, (Constantin 
Ceornea, Petre Racovita, Oliviu Rahaianu, Cornel Fo-
tescu, Mircea Savulescu). 

Sposób wytwarzania tarcz żeliwnych do skrawania 
kulek drogą obtaczania, znamienny tym, że stosuje 
się żeliwo wytopione w piecu łukowym, które wyka-
zuje zwiększoną zdolność skrawania i zwiększoną 
trwałość w eksploatacji o małej zawartości С i Si = 
= 4,2-4,6%, które stapia się kompleksowo z 0,65-
0,8% Mn, 0,35-0,45% Cr, 0,6-0,8% Mo, podgrzewa 
w czasie około 30 minut utrzymuje się w temperatu-
rze 1450-1525°C, następnie grafityzuje się je 0 ,7 -
1,0% Mi i 1,1-1,6% elektrolitycznej miedzi, odtlenia 
0,1-0,15% Ti i modyfikuje się 0,3-0,45% ziarnistym 
SiCa i wlewa się je do wzmocnionych СО2 lub samo-
wzmacniających się form zachowując temperaturę 
wlewu 1350-1450°C, gdzie następnie wystyga ono do 
temperatury otoczenia i poddaje się je z kolei obróbce 
wyrównawczej, po której uzyskuje się ostateczne 
własności mechaniczne drogą cieplnej obróbki hartu-
jącej, składającej się z podgrzewania wstępnego do 
temperatury 500-55°C w czasie 2 godzin, nagrze-
wania do 795-815°C i szybkiego oziębiania hartują-
cego przez 15-25 minut w wodzie o temperaturze 
20-30°C i zawartości 3 -5% NaOH, oraz z następu-
jącego potem odpuszczania w czasie 4 -5 godzin w ką-
pieli olejowej o temperaturze 190-210°C, przy czym 
uzyskuje się martenzytyczną strukturę żeliwa o twar-
dości 450-500 HB, po czym odlane tarcze obrabia się 
wykańczająco i nacina się rowki do skrawania przez 
obtaczanie kształtu kulek, za pomocą noży kształto-
wych z twardymi nakładkami. 

40b (P. 126715) 30.04.1968. 

Huta Baildon, Katowice, (Józef Marchwica, Henryk 
Serwicki). 

Stal do wytwarzania walców kutych, hartowanych, 
o średnicy beczki powyżej 350 mm, do walcowania 
blach na zimno, dająca po zahartowaniu i odprężeniu 
twardość mierzoną na powierzchni walca powyżej 90° 
Shore'a, znamienna tym, że przy zawartości wagowej 
od 0,15 do 0,30% manganu, od 0,15 do 0,30% krzemu 
1 od 0,10 do 0,20% wanadu, zawiera od 0,75 do 0,83% 
węgla, od 1 do 1,2% chromu i od 0,45 do 0,55% molib-
denu. 
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40b (Р. 130438) 5.12.1968. 
Pierwszeństwo: 6.12.1967 - Węgry. 

M.T.A. Kozponti Fizikai Kutato Intezet, Budapeszt, 
Węgry, Dunai Vasmii, Dunaujvaros, Węgry. 

Sposób wytwarzania metali i ich stopów, otrzymy-
wanych metodą nieredukcyjną, o dającej się odtwa-
rzać jakości, znamienny tym, że procesem metalur-
gicznym steruje się na podstawie znajomości zawar-
tości tlenu w stopionej masie. 

40b (P. 135746) 10.09.1969. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica Katedra Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Kra-
ków, (Czesław Adamski, Zbigniew Bonderek, Marian 
Kucharski, Tadeusz Piwowarczyk, Michał Zborowski). 

Sposób modyfikacji i/lub odtlenienia aluminium 
i jego stopów metalami o dużej aktywności chemicznej, 
znamienny tym, że do zbiornika z ciekłym aluminium 
lub jego stopami, wprowadza się nabój, zawierający 
chemicznie silnie aktywny modyfikator i/lub odtle-
niacz, który jest umieszczony w otulinie, utworzonej 
z substancji, łagodzących przebieg reakcji. 

40b (P. 137105) 25.11.1969. 
Pierwszeństwo: 5.05.1969 - N R F . 

VEB Mansfeld - Kombinat „Wilhelm Pieck", Eisle-
ben, NRD, (Klaus Rust, Wolfgang Müller, Rainer Lan-
gner). 

Stop miedź-chrom-tytan, o wysokiej wytrzymałości, 
twardości i przewodności elektrycznej, znamienny tym, 
że składa się z 0,5 do 1,2% Cr, 0,01 do 0,05% Ti, resz-
ta Cu. 

Sposób wytwarzania stopu według zastrz. 1, zna-
mienny tym, że wyżarzanie zupełne przeprowadza się 
przy temperaturze ponad 1000°C w czasie od 5 do 
60 minut, bezpośrednio po wyżarzeniu hartuje się 
w płynnym lub gazowym środku, po czym odpuszcza 
się przy temperaturze pomiędzy 400 a 550°C przez 
okres 3 do 6 godzin. 

4M» (P. 137655) 18.12.1969. 

Stoiberger Zink Aktiengesellschaft für Bergbau 
und Hüttenbetrieb, Aachen, NRF, (Erich Pelzel). 

Stop cynkowy, o dużej wytrzymałości na zmęczenie 
i ciągliwy po przewalcowaniu na zimno, znamienny 
tym, że zawiera 0,05% do 0,25% tytanu, 0,02 do 0,20% 
miedzi, 0,005 do 0,05% aluminium, a pozostałość sta-
nowi czysty cynk 99,9-99,995%. 

Sposób wytwarzania stopu według zastrz. 1, zna-
mienny tym, że stosuje się obróbkę cieplną stopu w 
zakresie temperatury od 120°C do 180°C. 

4Mb (P. 139373) 13.03.1970. 

Instytut Metalurgii Żelaza, im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, (Edward Dolezich, Kazimierz Mamro, Joachim 
Niestrój, Kazimierz Orecki, Bogdan Sikora, Marian 
Zieliński). 

Sposób przygotowania i wprowadzania glinu meta-
licznego do kąpieli metalowej jako odtleniacza lub 
składnika stopowego, znamienny tym, że glin dodaje 
się po pokryciu jego powierzchni warstwą emulsji 
powstałej z tlenku metalu alkalicznego i substancji 
upłynniającej. 

40b (P. 139796) 4.04.1970. 
Pierwszeństwo: 7.04.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Southwire Company, 126 Fertilla Street Carrollton, 
Georgia 30117 - Stany Zjednoczone Ameryki, (Roger 
John Schoerner). 

Sposób wytwarzania przewodu ze stopu aluminiowe-
go, który posiada średnicę lub największą prostopadłą 
odległość między równoległymi powierzchniami wyno-
szącą 76 do 0,076 mm i przewodnictwo elektryczne 61% 
zgodnie z międzynarodową normą wyżarzania miedzi, 
znamienny tym, że przewód stopowy posiada zwięk-
szony procent krańcowego wydłużenia, wytrzymałość 
na rozciąganie i zdolność na zginanie, przy czym prze-
wód ten zawiera równomiernie rozdzielone żelazo w 
aluminium, a cząstki żelaza posiadają wymiar mniej-
szy niż 2000 angstremów, natomiast zawartość pro-
centową w koncentracji wytworzonego odlewu około 
0,45 do 0,95i% części wagowych żelaza w stosunku do 
masy stopu zawierającego zasadniczo od 98,05 do 
99,45% wagowych części aluminium, nie więcej niż 
0,15% części wagowych krzemu i ślady typowych za-
nieczyszczeń. 

40c (P. 125865) 16.03.1968. 

Institut Elektrozwariuwania imieni E. O. Patona, 
Kijów, ZSRR, Wsiesojuznyj Nauczno, Issledowatelsky 
Institut Elektrotermiczeskogo oborudowania, Moskwa, 
ZSRR, (Boris Evgeniewich Paton, Vladimir Konstan-
tinowich Lebiedow, Boris Izrailevich Medovar, Juny 
Vadimovich Latash, Oleg Petrovich Bondarenko, Vi-
taly Mikailovich Baglai, Mikhail Nikolaevich Sidoren-
ko, Semen Abramovich Leibenzon, Gary Petrovich 
Kaganovsky, Andrzej Pavlovich Altgauzen, Leonid 
Evgenievich Nikolasky, Zoya Alexandrovna Gory-
nina, Ljundmila Andreevna Safronova, Leonid Savvich 
Katsevich, Lev Avramovich Volokhonsky, Alexander 
Alexandrovich Nikulin, Vladimir Dmitrievich Arte-
miev, Vladimir Nikhailovich Edemsky, Georgy Alexan-
drovich Voronin). 

Urządzenie do elektrożużlowego wytapiania w chło-
dzonej wlewnicy metali i stopów z dwóch lub z dwóch 
grup wytapianych elektrod włączonych szeregowo w 
obwód źródła zasilania i pogrążanych wspólnie w 
miarę ich wytapiania w kąpiel żużlową, którą wy-
twarza się w wlewnicy ustawionej na płycie wlewni-
cowej, znamienne tym, że źródło zasilania jest połą-
czone przewodem (11) prądu wyrównawczego z kąpie-
lą żużlową (5). 

40c (P. 129914) 6.11.1968. 
Pierwszeństwo: 6.11.1967, 9.11.1967 - Austria. 

Gebr. Bohler und Co., Aktiengesellschaft, Wien, 
Austria. 

Urządzenie do elektrycznego przetapiania metali, 
zwłaszcza stali, zawierające elektrodę główną z meta-
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lu podlegającego przetapianiu, kokilę oraz elektrodę 
pomocniczą, doprowadzającą prąd w czasie wymiany 
elektrody głównej, służącą do utrzymywania ciekłego 
metalu w stanie ciepłym wiodącą prąd w czasie prze-
biegu wymiany elektrody głównej, znamienne tym, że 
pomocnicza elektroda (110, 280) i/lub kokila (10, 200), 
oraz główna elektroda (50, 240) umieszczone są na od-
dzielnych urządzeniach transportowych w sposób umo-
żliwiający ich poruszanie. 

40c (P. 129915) 5.11.1968. 
Pierwszeństwo: 6.11.1967 - Austria. 

Gebr. Böhler und Co. Aktiengesellschaft, Wiedeń, 
Austria. 

Mocowanie do kokili, zwłaszcza w urządzeniach do 
elektrycznego przetapiania złomu metali, na przykład 
stali, mające część, na której spoczywa kokila i w 
której przewidziane są kanały lub przejścia, do do-
prowadzania chłodziwa do kokili, względnie odpro-
wadzanie tegoż z kokili, znamienne tym, że ta część 
wykonana jest jako podnośny wózek (20) o dwóch wi-
dlastych ramionach (21, 24), i kokila 10 w górnej 
części jest zaopatrzona w boczne szczęki (14, 17) lub 
tym podobne elementy, które przylegają do ramion 
(21, 24), w których przewidziane są kanały (22, 25) lub 
przejścia do chłodziwa. 

40c P. 129937) 7.11.1968. 
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Józef 

Słomski i Janusz Ostrowski). 
Dysza do rozpylania stopionych ciał i cieczy, a zwła-

szcza ciekłych metali, celem wytworzenia kulistych 
cząstek minimalnie utlenionych powierzchniowo, zna-
mienna tym, że posiada przed ekspansyjną szczeliną 
(6) zamkniętą komorę spalania (5). 

40c (P. 130559) 12.12.1968. 
Pierwszeństwo: 14.12.1967 - Kanada. 

Jonarc Smelters Ltd. (N.P.L.), Vancouver, Kolum-
bia Brytyjska, Kanada, (Robert Bainbridge). 

Sposób przeprowadzania ciągłych reakcji chemicz-
nych w wysokiej temperaturze do przetwarzania 
płynnych, niegazowych materiałów znamienny tym, 
że kontroluje się i reguluje atmosferę ośrodka reakcji 
i zapewnia się w tej atmosferze warunki dla łuku 
elektrycznego, utrzymuje się te warunki dla łuku o 
gęstości prądu odpowiedniej do uzyskania dodatniej 
charakterystyki łuku w celu uzyskania strefy o wyso-
kiej entalpii, a następnie wprowadza się wspomniany 
płynny materiał w tę kontrolowaną atmosferę w celu 
przeprowadzenia tego materiału przez utrzymywany 
łuk i strefę o wysokiej entalpii tak, że materiał ten 
ulega zasadniczemu ogrzaniu, po czym przeprowadza 
się go przez atmosferę oziębiającą do strefy zbierania. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że ma komorę zawierającą wspom-
nianą kontrolowaną atmosferę i parę rozstawionych 
elektrod, oraz ma urządzenie do zasilania prądem 
tych elektrod w celu wytworzenia łuku elektryczne-
go, mechanizm do wprowadzania wspomnianego nie-
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gazowego materiału wsadowego w celu przeprowa-
dzenia go pomiędzy elektrodami poprzez strefę o wy-
sokiej entalpii i wspomnianą atmosferę oziębiającą 
do strefy zbierania. 

40c (P. 130564) 12.12.1968. 
Pierwszeństwo: 14.12.1967 - Austria. 

Gebr. Böhler und Co. Aktiengesellschaft, Wiedeń, 
Austria. 

Urządzenie do wytwarzania bloków różnej wielkości 
przy elektrożużlowym przetapianiu metali, zwłaszcza 
stali, znamienne tym, że ma dwa w poziomym kierun-
ku przesuwne lub uchylne uchwyty (60, 60') elektrod 
i dwie wlewnice (10, 10'), przy czym uchwyty (60, 60') 
elektrod doprowadzają kolejno na zmianę do jednej 
(10) lub (10') z obu wlewnic (10, 10'), przeznaczone do 
przetopienia elektrody (50) lub (50'), gdy tymczasem 
jeden (60') lub (60) z tych uchwytów (60, 60') wkłada 
przeznaczone do przetopienia elektrody (50') lub (50) 
do drugiej (10') lub (10) z obu wlewnic (10, 10'). 

42b (P. 126738) 30.04.1968. 
Pierwszeństwo: 2.05.1967 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 

Arbeitsstelle für Molekularelektronik, Drezno, NRD, 
(Kurt Drescher, Reinhard Springer). 

Urządzenie do automatycznego ustalania współ-
rzędnych X, Y położenia stolików krzyżowych, w szcze-
gólności do stosowania w przemyśle półprzewodniko-
wym, do realizowania powtarzających się okresowo 

procesów technologicznych, w którym nastawne war-
tości współrzędnych położenia stolika krzyżowego 
przedstawiają dowolne całkowite wielokrotności naj-
mniejszej wartości przedziału jednostkowego, przy 

czym urządzenie to składa się z optycznego systemu 
odtwarzającego z detektorem promieniowania (optycz-
no-elektroniczne urządzenie pomiarowe), przesłon 
szczelinowych, środków do optycznej analizy obrazu 
podziałki, jak również urządzeń liczących i progra-
mujących, znamienne tym, że dla obu kierunków ru-
chu stolika krzyżowego ma podziałki o zwiększonej 
dokładności (1, la, 19), które przynależą do wspólnego 
optyczno-elektronicznego urządzenia pomiarowego z 
dołączonymi licznikami współrzędnych (11, 12, 13, 15, 
16) i urządzeniami programującymi (17, 18). 

42c (P. 140232) 24.04.1970. 

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi, Lu-
bin, Polska, (Zbigniew Warczewski, Andrzej Głowacki). 

Sposób ustawiania i pomiaru wychyleń od pionu 
obiektów technicznych przy użyciu pionownika op-
tycznego, znamienny tym, że stosuje się obserwację 
dwóch środków horyzontów (A) i (B) badanego obiek-
tu względem siebie i bezpośrednio ocenia się ich wza-
jemne przesunięcie określające wychylenie lub wza-
jemne pokrycie się określające ustawienie. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrze-
żenia 1 znamienne tym, że składa się z ruchomego 
kalibrowego szablonu (5) z oświetleniem i zależną od 
przekroju obiektu podstawą (2) pod znany przyrząd 
optyczny. 

42d (P. 126873) 9.05.1968. 

Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa, Ząbko-
wice Śląskie, (Zdzisław Wierzycki). 

Skrzynka diagnostyczna do zestawu diagnostycznego 
cz. nr 1 znamienna tym, że posiada zawiasowo umoco-
waną ramkę dociskową (1) z rozpiętą na niej plecioną 
na krzyż gumą taśmową (2) - przyrządy wchodzące 
w skład zestawu są po zamknięciu ramki pewnie umo-
cowane i zabezpieczone przed przesuwaniem. 
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42d (P. 139935) 10.04.1970. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska, (Ja-
cek Wojciechowski i Sławomir Malanowski). 

Przyrząd do pomiaru i rejestracji zmian odległości 
punktów trwale połączonych z podłożem, znamienny 
tym, że ma pręt (1) zakończony suwakiem (3) z pomia-
rowym bębnem (5), przy czym w przedłużeniu osi geo-
metrycznej tego bębna (5) jest osadzony w obudowie 
(4) wałek (6) na którym umieszczono obrotową opra-
wę (7) urządzenia pisakowego (8). 

42d (P. 140108) 17.04.1970. 

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskie-
go, Warszawa, Polska, (Ryszard Kulewski, Henryk 
Kowalski, Stefan Parvi, Andrzej Misiorny, Jan Ga-
liński). 

Sposób cyfrowego pomiaru i odkładania kąta za po-
mocą zapisu magnetycznego znamienny tym, że po-
miaru kąta między wybranym kierunkiem określo-
nym położeniem wskaźnika położenia (1), a dowolnie 
ustalonym, przy pomocy tego samego wskaźnika (1), 
kierunkiem odniesienia, dokonuje się z częstoliwością 
obrotów uchwytu (5) głowic magnetycznych, przy czym 
impulsy początku liczenia (8), końca liczenia (11) i po-
działki magnetycznej (10) odczytuje się za pomocą 
głowic magnetycznych odpowiednio (3, 2, i 4), po czym 
impulsy te wzmacnia się we wzmacniaczach, odpo-
wiednio (13, 21 i 18), a następnie podaje się przez 
układy pierścieni i szczotek, odpowiednio (14, 22 i 19) 
oraz, impulsy początku (8) i końca liczenia (11), przez 
układ sumy logicznej (15), na wejście liczące prze-
rzutnika (16) i dalej, z jego wyjścia jedynkowego, na 
jedno z wejść układu (7) koincydencji, na którego 
drugie wejście podaje się impulsy podziałki magne-
tycznej (10) z układu (19), które przekazuje się do li-
nika (9) i do układu przeliczającego (23), w odcinkach 
czasowych między odczytaniem impulsu początku (8) 
a odczytaniem impulsu końca liczenia (11), przy czym 
w układzie przeliczającym (23) przelicza się wynik na 
odpowiednie jednostki kątowe, który wyświetla się 
w zespole wyświetlaczy cyfrowych (24), rejestruje się 
w urządzeniu rejestrującym (25) oraz przekazuje się 
łączem transmisji danych (26) do urządzeń współpra-
cujących, natomiast w celu zwiększenia dokładności 
pomiaru kąta, otrzymany wynik sumuje się wielo-
krotnie w liczniku (9), a następnie zawartość licznika 
dzieli się w układzie przeliczającym (23) przez zawar-
tość licznika powtórzeń (20) podłączonego do wyjścia 
zerowego przerzutnika (16) za pomocą przełącznika 
(27), przy czym tak otrzymany wynik wyświetla się 
w układzie (24) lub przekazuje się do układów (25) 
lub (26), natomiast w przypadku odkładania kąta, jego 
wartość w postaci binarnej z urządzenia czytającego 
(28), linii transmisyjnej (29), maszyny cyfrowej (30), 
urządzenia analogicznego do urządzenia według wy-
nalazku, lub przy pomocy układu (34) wprowadza się 
do rejestru wejściowego (31) i porównuje się w ukła-
dzie porównującym (32) z zawartością licznika (9), przy 
czym otrzymaną różnicę, stanowiącą sygnał błędu, po-
daje się do układu wykonawczego (33) i odpracowuje 
się tak, aby różnica ta zmalała do zera. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-3 znamienne tym, że posiada trzy, osadzone współ-
osiowo i napędzane niezależnie elementy, z których 
pierwszy (1) jest wskaźnikiem położenia i stanowi 
tarczę z naniesionym na obwodzie sygnałem magne-
tycznym (11) końca liczenia, drugi (7) stanowi również 
tarczę z naniesionym na obwodzie sygnałem magne-
tycznym (8) początku liczenia, oraz z naniesioną na 
oddzielnej ścieżce magnetyczną podziałkę kątową (10), 
a trzeci, stanowi uchwyt (5), napędzany silnikiem (6), 
z zamocowanymi głowicami magnetycznymi (2, 3 i 4), 
przy czym sygnał wyjściowy z głowicy (2) jest poda-
wany przez wzmacniacz (21), zespół pierścieni i szczo-
tek (22) do układu sumy logicznej (15), na którego 
drugie wejście jest podawany sygnał z głowicy (3) 
przez wzmacniacz (13) i zespół pierścieni i szczotek 
(14), natomiast wyjście układu (15) jest połączone z 
wejściem liczącym przerzutnika (16), którego wyjście 
jedynkowe jest podłączone do jednego z wejść ukła-
du (17) koincydencji, a wyjście zerowe, przez przełącz-
nik (27) ręczny, jest połączone z wejściem liczącym 
licznika (20) powtórzeń lub wejściem zerującym licz-
nika (9), natomiast drugie wejście układu (17) jest po-
łączone z głowicą (4), przez wzmacniacz (18) oraz ze-
spół pierścieni i szczotek (19), a wyjściem układu (17) 
jest połączone z wejściem liczącym licznika (9), który 
jest połączony z układem przeliczającym (23) i ukła-
dem porównującym (32), przy czym do układu prze-

liczającego (23) są podłączone urządzenia wyjściowe, 
zespół wyświetlaczy cyfrowych (24), urządzenia reje-
strującego (25) i łącze transmisji danych (26), nato-
miast do drugiego wejścia układu (32) porównującego 
jest podłączony rejestr (31) wejściowy, współpracujący 
z urządzeniem (28) czytającym, linią (29) transmi-
syjną, maszyną (30) cyfrową, lub urządzeniem analo-
gicznym do urządzenia według wynalazku, natomiast 
wyjście układu (32) porównującego jest połączone z 
układem (33) wykonawczym, który jest sterowany 
automatycznie lub ręcznie za pomocą układu (34). 

42e (P. 132376) 17.03.1969. 

VEB Deutsches Hydrierwerk, Rodleben, NRD, (Gün-
ter Kaczmarek). 

Urządzenie do oznaczania zawartości płynów w wal-
cowych zbiornikach składowych za pomocą pomiaru 
ciśnienia na dno, znamienne tym, że urządzenie do 
przeniesienia ciśnienia na dno na słup rtęci składa się 
z rury łączącej (2), naczynia zapasowego (1) napełnio-
nego rtęcią, odgiętej w górę rury łączącej (5) z gru-
bościenną rurką (7) o średnicy 5-8 mm oraz wy-
wzorcowaną skalą (8), która umożliwia odczyt ciężaru 
płynu w zbiorniku (4). 
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42e (P. 140492) 8.05.1970. 

Instytut Morski, Gdańsk, (Janusz Wasilewski). 
Sposób pomiaru wysokości lustra cieczy przewo-

dzącej z wykorzystaniem sondy dyskretnej z zestyka-
mi elektrolitycznymi znamienny tym, że kodowanie 
chwilowej wysokości lustra cieczy realizowane jest 
w zakładzie multiwibratora wielostanowego przez ko-
lejne wyłączenie poszczególnych stopni multiwibra-
tora przez zestyki znajdujące się na sondzie. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrze-
żenia 1 znamienne tym, że zestyki elektrolityczne znaj-
dujące się na sondzie dyskretnej podłączone są do 
poszczególnych stopni układu multiwibratora wielo-
stanowego przez pojemności (C) lub przez rezystor (R) 
i baterię (El). 

42g (P. 139713) 31.03.1970. 
Pierwszeństwo: 26.11.1969 - Węgry. 

Elektroakusztikai Gyär, Budapeszt, Węgry, (Denes 
Huszty i Andräs Illenye). 

Źródło dźwięku zbudowane z jednego lub kilku ele-
mentarnych źródeł dźwięku zawierających co najmniej 
trzy pojedyncze lub złożone głośniki, znamienne tym, 
że przynajmniej trzy płaszczyzny (6) poprowadzone 
przez powierzchnię przenoszenia głośnika (5) tworzą 
ze sobą kąt (7), którego wielkość różni się od 180°, 
a linie (8) przecięć tych płaszczyzn (6) są do siebie 
równoległe a ponadto z płaszczyzną (9) prostopadłą do 
linii (8) przecięcia i wspomnianą płaszczyzną (6) płasz-
czyzny te przecinają się wzdłuż łamanej linii (10) a osie 
(11) symetrii w kierunku przenoszenia poszczególnych 
sąsiednich głośników (5) lub ich rzuty pionowe (12) na 
płaszczyznę (9) przecinają się na przemian w punk-
tach (13) przecięcia przed łamaną linią (10) lub w 
punktach (14) przecięcia za łamaną linią (10), zaś środ-
ki (18) kierunków przenoszenia sąsiednich głośników 
(5) są względem siebie w mniejszej odległości niż 

dziesięciokrotna długość fali akustyczuej przynależnej 
do górnej częstotliwości graniczne; zakresu akustycz-
nego. 

42h (P. 134901) 21.06.1969. 
Pierwszeństwo: 21.06.1968 - NRD. 

VEB Carl Zeiss Jena, Jena, NRD. 
Układ optyczny do odwzorowywania bez południko-

wego koma punktów położonych blisko osi o co naj-
mniej jednej, umieszczonej w dowolnym miejscu 
układu, powierzchni Fresnela, znamienny tym, że 
krzywa południkowa podłoża powierzchni Fresnela 
spełnia warunek 

oraz tym, że normalne (prostopadle) do roboczych 
ścianek struktury Fresnela tworzą z osią optyczną 
układu kąt φm który wynika z zależności 

przy czym β1x oznacza paroosiową podziałkę odwzo-
rowywania powiększania układu, α12(o,m+1) oraz Β12(m,x) 
oznaczają macierze, n'm wskaźnik załamania za po-
wierzchnią noszącą na sobie strukturę Fresnela, n'm-1 
wskaźnik załamania przed powierzchnią Fresnela, σ'm 
kąt promienia odwzorowującego z osią optyczną po 
przejściu przez powierzchnię Fresnela oraz σ'm-1 kąt 
promienia odwzorowującego z osią optyczną przed 
powierzchnią Fresnela. 
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42i (P. 136909) 14.11.1969. 
Pierwszeństwo: 18.11.1968 - Austria. 

Vereinigte Osterreichische Eisen-und Stahlwerke 
Aktiengesellschaft, Linz, Austria, (Meinhard Truppe, 
Mathias Schernthaner, Günter Poferl). 

Żaroodporny element wydrążony, zwłaszcza do o-
słony zanurzanych w środowiska roztopionych metali 
sond zwykłych lub włóczniowych, jak sondy włócznio-
we do pomiaru temperatury mające chłodzenie we-
wnętrzne, znamienny tym, że wydrążony element (1) 
ma warstwę wewnętrzną (5), utworzoną z niespieczo-
nej masy żaroodpornej, oraz zwartą spieczonej war-
stwę zewnętrzną (6), wykonaną z tego samego ma-
teriału. 

Sposób wytwarzania elementu wydrążonego według 
zastrz. 1-4, znamienny tym, że z ziarnistej żarood-
pornej masy formuje się - przy dodawaniu wody i 
zagęszczaniu za pomocą wstrząsania - walcowy ele-
ment kształtowy, po czym ten element kształtowy su-
szy się, a jego warstwę zewnętrzną wypala.się przy 
temperaturze przekraczającej temperaturę spiekania, 
podczas gdy jego stronę wewnętrzną poddaje się 
chłodzeniu za pomocą czynników chłodzących. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
5-7, znamienne tym, że ma dający się umieszczać 
w komorze paleniskowej (17) wieszak (16) dla ele-
mentu kształtowego (1), z urządzeniem chłodzącym 
ściany wewnętrznej, elementu kształtowego. 

42i (P. 139640) 27.03.1970. 

Zakłady Cynkowe „Szopienice", Katowice, Polska, 
(Błażej Sołtysik, Felicjan Biolik, Antoni Kucharczyk, 
Stanisław Pawłowski, Jerzy Szulc, Kazimierz Wide-
ra, Alfons Wieczorek i Leszek Wipszycki). 

Sposób wytwarzania osłon do termoelementów zna-
mienny tym, że osłony wykonuje się z masy z węgli-
ka krzemu, w skład której wchodzą: krzem technicz-
ny o zawartości Si co najmniej 95% w ilości do 25% 
masy oraz plastyczne surowce ilaste jak glina ognio-
trwała, kaolin lub bentonit w postaci gęstwy bez do-
datku lub z dodatkiem upłynniaczy lub innego plasty-
fikatora jak parafina ze stearyną i związkami oleino-
wymi lub sam wosk, sama parafina albo same związ-
ki oleinowe albo mieszanina wosku, parafiny i związ-
ku oleinowego względnie bez surowców ilastych oraz 
upłynniaczy lub plastyfikatorów, wprowadzając jedy-
nie, zależnie od przeznaczenia, do masy do formowania 
substancje organiczne z dodatkiem lub bez dodatku 
kwasów mineralnych lub ich soli. 

42k (P. 129654) 21.10.1968. 
Spółdzielnia Pracy „Spólnota", Kraków, (Feliks 

Rawski, Sławomir Gołębiowski, Teofil Bronka). 
Sposób badania dysz gaźników znamienny tym, że 

na zamocowane w uchwycie 10 dysze działa ciśnienie 
sumaryczne h1 + h2 przy czym ciśnienie hi regulo-
wane jest głębokością zanurzenia rurki ciśnieniowej 
(2) w zbiorniku głównym (1) zaś ciśnienie h2 powodo-
wane jest konstrukcją górnego zbiornika (3) i usytuo-
waniem jego ponad zwierciadłem cieczy w zbiorni-
ku 11. 

Urządzenie pomiarowe hydrauliczno-pneumatyczne 
do stosowania sposobu badania wydatku dysz gaźni-
ków zaopatrzone w reduktor sprężonego powietrza 
i w pompę ssąco-tłoczącą znamienne tym, że posiada 
uchwyt (10) zaopatrzony w zaworki zwrotne (10a) do 
zamocowania dysz gaźników a ponadto posiada rota-
metr (9) umieszczony w tym samym przewodzie (12) 
co uchwyt (10) przy czym rotametr (9) jest na stałe 
włączony w obieg cieczy pomiarowej. 

42k (P. 134908) 18.07.1969. 
Pierwszeństwo: 19.07.1968 - Francja 

Pierre Malifaud, Paryż, Francja. 
Projektor optyczny utworzony ze źródła promienio-

wania i układu optycznego odbijającego, skupiającego 
znamienny tym, że posiada zwierciadło stożkowe lub 
pryzmatyczne, którego mały przekrój wraz z ukła-
dem optycznym odbijającym, skupiającym otacza op-
tycznie źródło promieniowania w zakresie kąta bry-
łowego 4л steradianów. 

42k (P. 135674) 4.09.1969. 
Pierwszeństwo: 15.07.1969 - Włochy. 

„Polyplaste" H. Rolf Spranger KG, Oederan, NRD, 
(Helmut Spranger, Dieter Kästner, Werner Broy, 
Alexander Frenzel, Hellmuth Opitz). 

Przyrząd kontrolny dla części kołowo-symetrycz-
nych, a zwłaszcza części wykonanych z mas plastycz-
nych przeznaczonych do zamknięć rozpylaczy, a mia-
nowicie dla miseczek sprężynowych i dysz rozpylają-
cych, znamienny tym, że przy stole obrotowym (15), 
który posiada automatycznie działające przyrządy 
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kontrolne umieszczone jest dodatkowo działające auto-
matycznie urządzenie podajnikowe oraz większa ilość 
wyrzutników dla części wadliwych, w taki sposób, 
że sterowanie wyrzutników odbywa się poprzez prze-
kaźniki czasowe pneumatycznie, hydraulicznie lub 
elektrycznie, przy pomocy przyrządów pomiarowych 
(27, 34, 43, 69, 83) służących do sprawdzania wymiarów 
części w urządzeniach kontrolnych przy pomocy na-
dajników (26, 31, 39, 59, 68) wartości zmierzonych oraz 
przy pomocy powietrza pod ciśnieniem, przy czym 
urządzenia podajnikowe (52) sterowane są przy po-
mocy silnika napędowego (55) stołu obrotowego (15). 

42k (P. 136284) 11.10.1969. 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska, 
(Zbigniew Majsak, Tadeusz Gibas, Halina Korbel). 

Ciecz wskaźnikowa fluoryzująca dla defektoskopii 
kapilarnej, wykrywająca uszkodzenia powierzchnio-
we metali i stopów, znamienna tym, że zawiera orga-
niczny barwik fluorescencyjny, utworzony z substan-
cji organicznej wielofenolu 3,5,7,2,4,-pięciohydroksyfla-
wonu (Moryny) oraz substancji organicznej naftosul-
fonianu glinowego, w roztworze rozpuszczalników wy-
soko i niskowrzących polarnych i niepolarnych do 
których należy: trój-n-butylowy fosforan, nafta kos-
metyczna, eter naftowy, oraz oleje mineralne, waze-
linowy biały lub wrzecionowy OWz, lub wazelinowy 
MWP, względnie wrzecionowy 2 w ilościach następu-
jących: 

Sposób otrzymywania cieczy według zastrz. 1 zna-
mienny tym, że substrat wyjściowy naftosulfonianu 
glinowego potrzebny do uzyskania barwika fluores-
cencyjnego otrzymuje się przez to, że do wodnego roz-
tworu 10% naftosulfonianu sodowego w temperaturze 
pokojowej dodaje się równoobjętościową ilość wodne-
go roztworu 10-20% siarczanu glinowego mieszając, 
a powstały mazisty produkt przemywa się wielokrot-
nie wodą destylowaną i suszy w temperaturze 120-
130°C do całkowitego usunięcia wody i uzyskania ciem-
no brunatnego płynu. 

42k (P. 136705) 5.11.1969. 
Pierwszeństwo: 8.11.1968 - Szwajcaria. 

Schweissindustrie Oerlikon Biihrle AG, Zurich, 
Szwajcaria, (Kurt Reinshagen). 

Sposób ciągłego wykrywania pęknięć i innych wad 
na powierzchni kęsów i innych półwyrobów, przez 
namagnesowanie przedmiotu badanego prądem elek-
trycznym stałym i wywołane przez pęknięcia i miej-
sca wadliwe na powierzchni przedmiotów badanych 
rozproszenie linii sił pola magnetycznego oraz nanie-
sienie proszku ferrytycznego zostaje uwidocznione w 
postaci nagromadzenia proszku, znamienny tym, że 
powierzchnię półwyrobu pokrytą przez proszek ozna-
cza się i/lub oznaczenie to utrwala się. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
zawierające środki do magnesowania półwyrobów, zna-
mienne tym, że zawiera elektrody 2, 3 zespołu magne-
sującego umieszczone pomiędzy dyszami rozpylającymi 

4 do obsypywania proszkiem ferrytycznym, równo-
miernie nanoszące proszek na powierzchnię przed-
miotu badanego oraz posiada środki do oznaczania (6) 
i/lub utrwalania (7). 

42k (P. 137041) 21.11.1969. 
Pierwszeństwo: 23.11.1968-Węgry. 

Irodagepipari es Finomechanikai Vallalat, Buda-
peszt, Węgry, (Gyula Nandori, Laszló Barna, Kemeny 
Jozsef, Laszló Jeszenszky). 

Przyrząd do badań przepuszczalności form odlewni-
czych względnie próbek z mas formierskich, znamien-
ny tym, że w korpusie (1) umieszczony jest zanurze-
niowy dzwon (7) utrzymujący ciśnienie powietrza o 
stałym ciśnieniu, przy czym urządzenie to połączone 
jest za pomocą rur (15, 15a) z głowicą (16) a za po-
mocą rury (17) z manometrem (19 lub 23). 

42k (P. 138343) 23.01.1970. 
Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź (Wojciech 

Trojanowski, Marek Uznański, Roman Denus). 
Aparat do badania przemakalności obuwia przed-

stawiamy na rys. fig. 1 znamienny tym, że składa się 
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z napędu (1), kół zamachowych (2) z zamocowanymi 
mimośrodowo „goleniami" (3), prowadzonymi w wah-
liwych wodzikach (4), zakończonymi specjalnymi wy-
miennymi kopytami fig. 2, na które nakłada się ba-
dane obuwie (5), przesuwnych (pionowo i poziomo) 
„wanien" (6) z prowadnicami (7), mechanizmu docis-
ku (8), liczników ilości „kroków" (9), wskaźnika prze-
makania (10) i podstawy (11) dzięki czemu dokony-
wać na nim można badania przemakalności jednej 
lub dwu półpar obuwia dowolnego rodzaju i rozmia-
ru w warunkach dynamicznych i statycznych równo-
czesnego lub niezależnego badania ścieralności spodów 
na sucho i mokro oraz badania obuwia w warunkach 
imitujących normalne użytkowanie. 

42k (P. 138534) 3.02.1970. 

Magyar Allamvasutak, Budapeszt, Węgry (Dezso 
Szabados). 

Puszka pomiarowa do mierzenia sił statycznych, w 
szczególności do mierzenia reakcji podpór wagonów 
kolejowych, zawierająca tłok przekształcający wartość 
mierzoną, względnie przenoszący obciążenie, porusza-
ny wbrew ciśnieniu panującemu w zamkniętej komo-
rze płynowej lub komorze gazowej, albo pod działa-
niem tego ciśnienia, powiązany z ciałem przenoszą-
cym działanie sił statycznych na puszkę pomiarową, 
oraz zawierająca przyrząd wskazujący lub przetwa-
rzający dane, połączony z zamkniętą komorą płynową 
lub komorą gazową i mierzący ciśnienie panujące 
w komorze płynowej, względnie w komorze gazowej, 
znamienna tym, że ma element konstrukcyjny (21, 26) 
zmieniający objętość i ciśnienie, który jest połączony 
za pośrednictwem płynu z komorą płynową i który 
umożliwia zmienianie w sposób ciągły wielkości ciś-
nienia płynu znajdującego się w komorze płynowej 
(11 i 12), względnie ciśnienia ośrodka gazowego znaj-
dującego się w komorze gazowej (10) i podczas po-
miaru podwyższa a potem obniża ciśnienie. 

42k (P. 139390) 13.03.1970. 
Pierwszeństwo: 14.03.1969 - Wielka Brytania. 

The English Electric Company Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (Geoffrey Herbert Arthur Gunnell, 
Frank Derek Shaw). 

Urządzenie badawcze ogumionych kół pojazdów po-
siadające cylindryczny bęben oraz ogumione koło do-
ciśnięte do cylindrycznej powierzchni tego bębna, co 
powoduje, że obrotowy ruch bębna powoduje odpo-
wiedni ruch ogumionego koła w wyniku sił tarcia 
jakie powstają między stykającymi się powierzchnia-
mi, przy czym bęben jest napędzany z określoną 
prędkością, a zmienna siła wywierana ogumionym 
kołem na bęben powoduje zmianę prędkości tego bęb-
na, znamienne tym, że urządzenie sterujące nadaje 
się do sterowania momentem wywieranym przez zes-
pół napędowy na bęben (10) zależnie od wartości pa-
rametru zależnego od wielkości przenoszonej energii 
z bębna (10) na ogumione koło (12) w taki sposób, że 
energia przenoszona przez połączenie cierne bębna (10) 

i ogumionego koła (12) podczas danej zmiany prędkoś-
ci jest założoną funkcją zmiany nagromadzonej ener-
gii bębna oraz złączonych z nim części podczas wspo-
mnianej zmiany prędkości. 

42k (P. 140350) 29.04.1970. 

British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania, 
(Philip Charles Johnson, Christoph Rudolf Emil Jo-
hann Theumer). 

Defektoskop ultradźwiękowy, przeznaczony zwłasz-
cza do badania szyn toru kolejowego znamienny tym, 
że zawiera trzy sondy ultradźwiękowe, z których dwie 
są od siebie oddalone o określony odstęp i stanowią 
nadajniki impulsów energii ultradźwięków a trzecia 
sonda stanowi odbiornik lub na odwrót oraz elektro-
niczny lub fizyczny układ umożliwiający by sygnały 
wyjściowe, uzyskane przez zastosowanie pary sond 
jako nadajników lub odbiorników i wynikające z czół 
fal energii ultradźwięków emitowanej w badaną 
część i odbitej od wady materiałowej w tej części, 
uczynić równoczesnymi na wspólnej podstawie czasu. 

421 (P. 122498) 7.09.1967. 
Pierwszeństwo: 8.09.1966, 5.10.1966, 24.03.1967. 4.07.1967 

- Szwajcaria. 

F. Hoffmann-La Roche UJCO. Aktiengesellschaft, 
Bazylea, Szwajcaria (Jean Cuigan, Robert Lancour-
net). 

Urządzenie automatyczne do przeprowadzania analiz 
zwłaszcza analiz lekarskich zawierające aparat do po-
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bran określonej ilości ciekłej substancji, umieszczonej 
w zamkniętym zbiorniczku w celu sporządzania pró-
bek przez dodanie określonej ilości odczynnika, co 
najmniej jeden aparat do obróbki mechanicznej, apa-
rat do obróbki cieplnej oraz co najmniej jeden anali-
zator próbek, znamienne tym, że posiada taśmę tran-
sportującą (10-12, 174) próbki od jednego aparatu do 
drugiego, które w celu wyizolowania określonych pró-
bek wykonana jest z tworzywa sztucznego przeźro-
czystego i zawiera umieszczone regularnie na jej dłu-
gości szczelne komory (14) do umieszczenia badanych 
próbek. 

42l (P. 123867) 2.12.1967. 

nstytut Technologii Nafty, Kraków (Wanda Kurtz). 
Sposób wykrywania mikrobiologicznej korozji meta-

li lub stopów, w środowisku produktów naftowych, 
które nie ulegają rozkładowi w temperaturach powy-
żej 100°C znamienny tym, że jedną próbkę danego me-
talu lub stopu zamieszcza się w określonych fizycznie 
warunkach, w naftopochodnym wyjałowionym oleju 
lub smarze, który nie ulega rozkładowi w temperatu-
rach powyżej 100°C, a drugą próbkę tego samego 
metalu lub stopu zamieszcza się w tym samym oleju 
lub smarze nie wyjałowionym, w tych samych warun-
kach, po czym po określonym czasie wylicza się ubyt-
ki wagowe próbek metalu lub stopu, w stosunku do 
masy pierwotnej, porównuje się oraz wizualnie oce-
nia wżery i w tak skrócony sposób wykrywa się mi-
krobiologiczną korozję metalu lub stopu w środowis-
ku produktów naftowych, które nie ulegają rozkłado-
wi w temperaturach powyżej 100°C, bez konieczności 
hodowli mikroorganizmów oraz określa się stopień 
takiej korozji przyjmując za pierwszy stopień mikro-
biologicznej korozji ubytek na wadze metalu lub sto-
pu w stosunku do wagi pierwotnej wynoszący 0,001, 
0,002, 0,003 g ... za drugi stopień ubytek metalu lub 
stopu wynoszący 0,01, 0,02, 0,03 g ..., za trzeci stopień 
ubytek metalu lub stopu wynoszący 0,1-, 0,2, 0,3 g ... 

421 (P. 124180) 12.12.1967. 

Miami Springs, Floryda, USA. 
Aparat do badania cząstek zawieszonych w cieczy 

posiadającej przynajmniej jedną własność elektryczną 
różną od własności materiału lub materiałów badanej 
cząstki, aparat zawiera analizator cząstki posiadający 
strefę rozeznania elektrycznego i źródło zasilania elek-
trycznego podłączone do cieczy, przy czym, wymienio-
ne cząstki w zawiesinie w tej cieczy są przemieszcza-
ne wraz z cieczą przez strefę rozeznawczą, aparat ma 
czujnik rozeznający do kontrolowania jakichkolwiek 
zmian elektrycznych w tej strefie, która jest o tak 
małych wymiarach, że czujnik rozeznający jest zdol-
ny do odczytania elektrycznych zmian spowodowanych 
przemieszczeniem jednej cząstki względem wymie-
nionej strefy, znamienny tym, że źródło (20) zasilania 
prądem zawiera przynajmniej jeden generator (32) 
wielkiej częstotliwości dla wytworzenia pola wielkiej 
częstotliwości w strefie rozeznania czujnika (50), któ-
re to pole wielkiej częstotliwości zostaje modulowane 
przemieszczeniem cząstki przez tę strefę wytwarzając 

sygnał modulowany zawierający składowe charakte-
rystyczne odpowiednio do wpływów opornościowych 
i przesunięcia fazy o ile takie powstaną przy prze-
mieszczaniu cząstek oraz ma detektorowy zespół (52, 
126, 226, 284) i/lub dyskryminator (232) połączony z 
czujnikiem (50) rozeznającym, posiadający przynaj-
mniej dwa wyjścia dostarczające sygnałów wyjścio-
wych odpowiednio uzależnionych od różnych cech 
charakterystycznych badanych cząstek. 

421 (P. 130323) 29.11.1968. 

Felling Number AB, Stockholm, Szwecja, (Peter 
Perten). 

Urządzenie do mierzenia konsystencji lub lepkości 
zawiesin, zwłaszcza do badania jakości próbek skrobi 
zbożowej, znamienne tym, że zawiera rurę (3) do umie-
szczania w niej badanej próbki oraz mieszadło-lep-
kościomierz (4) osadzone ruchomo w rurze (3) i połą-
czone z mechanizmem napędowym, przy czym między 
mechnizmem napędowym, a mieszadłem-lepkościo-
mierzem (4) znajduje się urządzenie sprzęgające, zwal-
niające po uprzednio określonym okresie mieszania 
mieszadło-lepkościomierz (4), spadający swobodnie 
jako ciężkie ciało w próbkę, umieszczoną w rurze (3), 
przy czym mechanizm napędowy ma obrotowy cylin-
der (7) z mechanicznym elementem prowadzącym, słu-
żącym do przekazywania ruchu poprzez mechanizm 
podnośnikowy do mieszadła-lepkościomierza. 

421 (P. 132072) 3.03.1969. 

Jerzy Champlewski, Konin, Polska. 
Sposób oznaczania wilgotności kruszywa mineralne-

go znamienny tym, że do wypoziomowanego przyrządu 
wkłada się próbkę kruszywa suchego o ciężarze „k" 
na przykład 5,00 kG, a następnie wypełnia się ten 
przyrząd wodą o ciężarze „w" na przykład 5,00 kg oraz 
ustala się łączny ciężar mieszanki kruszywa suchego 
z wodą (k + w), na przykład 10' kG, a przy każdej 
zmianie wilgotności kruszywa pochodzącego z tej sa-
mej dostawy, jego wilgotność określa się przez od-
wrócenie kolejności manipulacji w ten sposób, że do 
wypoziomowanego przyrządu wlewa się najpierw usta-
loną pierwotnie ilość wody o ciężarze „w", a następ-
nie wkłada się kruszywo wilgotne do tego czasu gdy 
mieszanka kruszywa wilgotnego z wodą osiągnie usta-
lony pierwotnie ciężar kruszywa suchego z wodą 
(w + k), w wyniku czego ilość wody odpowiadająca 
wilgotności kruszywa o ciężarze к = 5,00 kG wypły-
nie z przyrządu. 

Przyrząd według zastrz. 1 znamienny tym, że składa 
się z naczynia (A) o kształcie przypominającym kankę 
na mleko oraz z wkładanej do tego naczynia puszki 
(B) zakończonej lejem i że jest wyposażony w urzą-
dzenie służące do ustawiania przyrządu w poziomie, 
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składające się z trzech śrub statywowych (1) umiesz-
czonych symetrycznie pod dnem naczynia (A) i z rury 
wodowskazowej (4) umieszczonej w górnej części na 
wewnętrznej ściance puszki (B), jak również tym, że 
posiada zestaw rurek przelewowych składający się 
z rurki (2) umieszczonej ukośnie w górnej części na-
czynia (A) i z rurki (3) umieszczonej pionowo przy 
wewnętrznej ściance puszki (B), przy czym wlot rur-
ki (2) znajduje się w poziomie rysy wodowskazowej 
(4), a wlot rurki przelewowej (3) jest położony niżej 
od wlotu rurki przelewowej (2). 

421 (P. 135932) 22.09.1969. 
Pierwszeństwo: 23.09.1968, 14.07.1969 - W ę g r y . 

Vizgazdälkodasi Tudomanyos Kutató Intezet, Bu-
dapeszt, Węgry (Walter Fleps). 

Sposób automatycznego mierzenia i rejestracji zu-
życia tlenu, występującego w aerobowych procesach 
biochemicznych oraz ilości gazów, wydzielających się 
w anaerobowych procesach biochemicznych, znamien-
ny tym, że zapewnia się ciągłe nasycenie tlenem roz-
tworu lub zawiesiny, znajdującej się w naczyniu re-
akcyjnym, absorbuje za pomocą ługu dwutlenek wę-
gla wydzielający się w czasie reakcji, mierzy ciśnie-
nie we wnętrzu urządzenia do wykonywania sposobu, 
przekształca zmiany ciśnienia za pomocą odpowied-
nich urządzeń kontaktowych i przełączających na 
sygnały i sygnałami tymi steruje urządzenia powodu-
jące wyrównywanie ciśnienia, rejestruje w sposób 
ciągły za pomocą odpowiedniego przyrządu ruchy, 
powodujące wyrównywanie ciśnienia. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że w skład jego wchodzi naczynie 
reakcyjne lub naczynie oddechowe (1) połączone z 
urządzeniem, służącym do wyrównywania ciśnienia, 
korzystnie z biuretą gazową (2), przy czym do łączą-
cego je rurociągu (17) podłączony jest manometr (5), 
który z kolei łączy się z urządzeniem przekształcają-
cym zmierzone ciśnienia lub nastawione wartości gra-
niczne na sygnały elektryczne i serwomotor (7) ste-
rowany za pomocą otrzymanych w ten sposób sygna-
łów elektrycznych, posiadający połączenie robocze ze 
sznurem (9), przeznaczonym do nastawiania wysokoś-

ci naczynia niwelacyjnego (10), połączonego za pomo-
cą rurociągu (22) z biuretą gazową (2), przy czym 
sznur (9) lub naczynie niwelacyjne (10) połączone jest 
z przyrządem rejestrującym ruch. 

42m (P. 139933) 10.04.1970. 

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal", 
Kraków, Polska, (Stanisław Sawkowicz). 

Generator funkcji, zbudowany na zasadzie mostka 
Wheatstone'a znamienny tym, że ma oporności napię-
ciowo zależne, podłączone równolegle do oporników, 
stanowiących poszczególne gałęzie tego mostka. 

42m6 (P. 124308) 23.12.1967. 
Pierwszeństwo: 27.12.1967 - NRF. 

Franz Morat GmbH, Stuttgart-Vaihingen, NRF, 
(Hans Joachim Stock). 

Sposób automatycznego wytwarzania wielobarw-
nych rysunkowych szablonów rastrowych ze wstępnie 
wybraną wielkością punktów rastrowych drogą ana-
lizowania wzdłuż kolejnych linii bezrastrowo naryso-
sowanego rysunku wzorca, przy pomocy optyczno-elek-
trycznego, prowadzonego nad rysunkiem wzorca, czło-
nu analizującego, którego charakterystyczne dla za-
nalizowanej barwy sygnały wyjściowe służące do wy-
drukowania odpowiednio barwnego punktu rastrowe-
go zostają doprowadzone do prowadzonego nad przez-
naczoną do wydrukowania podkładką członu druku-
jącego, znamienny tym, że człon analizujący oraz człon 
drukujący prowadzone są nad rysunkiem wzorca, 
względnie nad przeznaczoną do wydrukowania pod-
kładką, synchronicznie i z wstępnie elektronicznie 
wybieranym wzajemnym stosunkiem prędkości. 

Urządzenie do automatycznego wytwarzania wielo-
barwnych rysunków rastrowych, ze wstępnie wybraną 
wielkością punktów rastrowych, drogą analizowania, 
wzdłuż kolejnych linii, bezrastrowo narysowanego ry-
sunku wzorca zawierające optyczno-elektryczny pro-
wadzony nad rysunkiem wzorca człon analizujący oraz 
prowadzony nad przeznaczoną do wydrukowania pod-
kładką człon drukujący, do którego doprowadzone zo-
stają charakterystyczne dla zanalizowanej barwy syg-
nały wyjściowe członu analizującego, znamienne tym, 
że elementy napędowe dla członu analizującego i dla 
członu drukującego składają się z silników kro-
kowych (24, 32 względnie 42, 49), elektrycznie połą-
czonych z generatorem wysokiej częstotliwości (1) oraz 
tym, że między generatorem wysokiej częstotliwości 
a silnikami krokowymi włączone są dzielniki często-
tliwości (5, 37), z których co najmniej jeden posiada 
przestawialny stosunek podziału. 
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42г1 (Р. 139775) 3.04.1970. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice, Polska, (Jan Skrzypiciel i Wacław Pawlak). 

Sposób zdalnego jednoprzewodowego sterowania 
urządzeniami zwłaszcza dźwigowymi znamienny tym, 
że liczniki (5) strony nadawczej i odbiorczej są zasila-
ne wspólnymi impulsami generatora synchronizujące-
go (4) o stałej częstotliwości najlepiej sygnałem prosto-
kątnym, przy czym deszyfrator licznika nadawczego 
(7) steruje i odblokowuje poprzez styki (9) sterownika 
i wzmacniacz (8) deszyfrator (7) który z kolei wyste-
rowuje wzmacniacze (10) odpowiednich przekaźników 
(11). 

Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1 zna-
mienny tym, że ma generator (4) impulsów, połączony 
poprzez transformator (2) z układem nadawczym, a za 
pomocą przewodu sterującego, na przykład ślizgowego, 
z układem odbiorczym, przy czym w układzie na-
dawczym znajduje się licznik (5), deszyfrator (7), i 
styki (9) sterowników oraz wzmacniacz impulsów ste-
rujących (8) z transformatorem wejściowym (3), a w 
połączonym z nim układzie odbiorczym ma licznik (5) 
połączony poprzez deszyfrator (7) który jest połączony 
z odblokowywującym go wzmacniaczem (24), i jest 
połączony ze wzmacniaczem (10) przekaźników wy-
konawczych (11). 

42r2 (P. 130409) 4.12.1968. 
Patent dodatkowy do patentu nr 49728. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War-
szawa, (Stanisław Kołodziejski, Sylwin Osipow). 

Sposób automatycznej regulacji procesu ciągłego 
zmydlania według patentu nr 49728, znamienny tym, 
że regulacja procesu chemicznego w obiegu regulacyj-
nym przebiega według ekstremum, a zadana pozaeks-
tremalną alkaliczność produktu uzyskuje się przez 
zmianę wzajemnego stosunku wydajności pompy obie-
gu pomiarowego (8) pompy tłuszczowej (2) i pompy 
ługu (3). 

42r2 (P. 136908) 14.11.1969. 
Pierwszeństwo: 19.11.1968 - Belgia. 

Ateliers de Constructions Electriqes de Charleroi 
S.A. Charleroi, Belgia, (Aleksadere Leglise). 

Urządzenie do sterowania położenia, w którym na-
pięcie odpowiadające zadanej wartości szybkości silni-
ka napędzającego człon ruchomy jest sterowane za 
pomocą przełącznika, pozwalającego na przejście z na-
pięcia odpowiadającego zadanej wartości szybkości 
niezmiennej, dostarczanej przez urządzenie pomiaru 
zgrubnego położenia członu ruchomego do napięcia 
odpowiadającego zadanej wartości szybkości maleją-
cej, dostarczanej przez urządzenie pomiaru dokładne-
go tego położenia znamienne tym, że zawiera, umiesz-
czone na członie ruchomym, urządzenie do detekcji 
stałych odniesienia rozmieszczonych na drodze, po 
której jest przesuwany człon ruchomy i które zasila 
urządzenie pomiaru zgrubnego, składające się z ge-
neratora napięcia uchybu zgrubnego, to jest napięcia 
proporcjonalnego do odstępu między położeniem za-
danym i położeniem zajmowanym w rzeczywistości 
przez człon ruchomy, mierzonego w jednostkach po-
miaru zgrubnego, z silnika napędowego umieszczone-
go na członie ruchomym i napędzającego urządzenie 
posuwu tego członu, przy czym silnik ten jest podłą-
czony do części nieruchomej urządzenia sterującego 
położeniem przy pomocy giętkich przewodów, z urzą-
dzenia pomiaru dokładnego sprzężonego z silnikiem 
napędowym członu ruchomego oraz z urządzenia dla 
detekcji zbliżenia członu ruchomego do położenia za-
danego, czułego na napięcie uchybu zgrubnego i ste-
rującego przełącznik pozwalający na przejście z na-
pięcia odpowiadającego zadanej wartości szybkości 
niezmiennej na napięcie odpowiadające zadanej war-
tości szybkości malejącej silnika napędzającego człon 
ruchomy. 



Nr 1 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 103 

«Г» (Р. 140664) 13.05.1970. 

VEB Kombinat Elektroprojekt und Anlagenbau, Ber-
lin, NRD, (Helmut Belitz, Günter Sellinger, Jürgen 
Nikolaizik, Erwin Sagrauske, Gerhard Sprunk). 

Układ do sterowania napędów elektrycznych, zwła-
szcza z przekaźnikami zawierającymi zestyki w atmo-
sferze gazu ochronnego, mający wejścia wyprowadzo-
ne przez odsprzęgnięte diodami obwody prądu w po-
staci połączeń logicznych, które dołączone są do wyjść 
w ten sposób, że przy obecności lub braku sygnałów 
prądu stałego na tych wejściach następuje oddziały-
wanie na dołączone do wyjść elementy łączeniowe 
lub elementy sygnalizacyjne napędu elektrycznego, 
znamienny tym, że zacisk uzwojenia przekaźnika włą-
czającego (E) jest bezpośrednio przyłączony do wejś-
cia (e4) i wyjścia (a1) jak również przez zestyk zmien-

45a (P. 128699) 20.08.1968. 

ny (b) przekaźnika sterowniczego (B) lub przez układ 
szeregowy zestyków zwiernych (fl) (f2I) przekaźni-
ków odłącznych (Fl) (F2) jest przyłączony do wejścia 
(e3) lub wejścia (e4), a drugi zacisk uzwojenia przez 
układ szeregowy diody (D5) i opornika (R) jest dołą-
czony do innych przekaźników (Fl), (F2), (B) i (A) oraz 
do zbiorczego zacisku (N), przy czym wejście (el2) i 
wyjście (a3) przez diodę odsprzęgającą (D4) a inne 
wejście (e11) przez drugi zestyk (f2II) przekaźnika od-
łącznego (F2), są bezpośrednio połączone z punktem 
złączenia układu szeregowego diody (D5) z oporni-
kiem (R), a wejście (el0), przez układ szeregowy dwu 
zestyków zwiernych (e) i (al) przekaźnika włączające-
go (E) i przekaźnika wyłączającego (A) jest połączone 
z wyjściem (a2). 

42s (P. 138645) 6.02.1970. 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Górnictwa Surow-
ców Chemicznych „Hydrokop", Kraków (Andrzej Kur-
dziel, Andrzej Maciejewski, Piotr Nitecki). 

Górnicza sonda ultradźwiękowa do profilowania po-
ziomego i pionowego podziemnych zawodnionych ko-
mór i kawern znamienna tym, że posiada układ elek-
tronowo-ultradźwiękowy pomiaru odległości, współ-
pracujący z nim układ kalibratora odległości do auto-
matycznego uwzględniania zmian prędkości ultra-
dźwięków w ośrodku w którym prowadzone jest ba-
danie, oraz kluczowany przerzutnik (P). 

Ghandra Mohan, West Bengal - India; Gursharan 
Sing R1hal, West Bengal - I n d i a ; Balbir Singh Dev-
gun, West Bengal - India. 

Urządzenie sterujące dla rolniczych narzędzi zwłasz-
cza narzędzi na ciągnikach przymocowanych za pomo-
cą trójpunktowego układu cięgieł, znamienne tym, 
że zawiera mechanizm zaworowy sterujący pracą 
układu hydraulicznego na ciągniku, jeden wybiorczy 
i nastawny sterujący element dla zapewnienia selek-
tywnej pracy narzędzia (8) i sterowania jego pracą 
oraz odpowiadający element przystosowany do odbioru 
sygnału pochodzącego od narzędzia (8) za pomocą ele-
mentu czujnikowego położenia i ciągnienia, przy czym 
odpowiadający element jest również przystosowany 
do odbioru napędu z elementu wybiorczego a mecha-
nizm zaworowy zawiera przynajmniej pierwszy i dru-
gi zawór sterujący umieszczone wewnątrz, z których 
drugi sterujący zawór napędzany przez odpowiadają-
cy element jest umieszczony wewnątrz pierwszego za-
woru napędzanego przez wybiorczy i nastawny ele-
ment. 

45g (P. 122723) 23.09.1967. 
Pierwszeństwo: 19.10.1966 - Szwecja. 

ALFA -LAVAL AB, TUMBA, Szwecja (Stig Ake 
Gosta Swensson, Vaino Machans). 

Urządzenie do utrzymywania stałej wartości podciś-
nienia w dojarce mechanicznej wchodzącej w skład 

zespołu do dojenia, składającego się z systemu prze-
wodów próżniowych do przewodzenia mleka, z dojar-
ki do elementu końcowego, na przykład do zaworu 
wylotowego i przewodu próżniowego połączonego z 
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dojarką w celu umożliwienia czynności masowania 
przez przyssawki dójkowe, znamienne tym, że w cza-
sie trwania dojenia połączone są stale otwarte połą-
czenia (38, 1, 40) pomiędzy próżniowym przewodem 
(35) i wnętrzem przewodzącym mleko dojarki (12), 
elementami (3, 5-7; 13, 14; 16-18) służącymi do 
okresowego otwierania i zamykania przelotów (8 i 19) 
znajdujących się na drodze przepływu mleka z wnę-
trza dojarki (12) do systemu przewodów (11, 37, 2) do 
transportu mleka, i zespołami elementów (4-7), ( 8 -
10), (14) (16-18) (22) służącymi do doprowadzania po-
wietrza atmosferycznego do wymienionego systemu 
przewodów (11, 37, 2) dla umożliwienia przepływu 
mleka w tym systemie. 

45h (P. 126300) 9.04.1968. 
Pierwszeństwo: 12.04.1967, 13.06.1967 - Wielka Bryta-

nia. 

Boots Pure Drug Company Limited, Nottingham, 
Wielka Brytania, (R1chard George Towlerton, John 
Gilbert Lord). 

Sposób wytwarzania lizawki z żelazem będącej uzu-
pełnieniem karmy dla osesków znamienny tym, że blok 
z przyjemnego w smaku materiału zawierający przy-
swajalne żelazo formuje się z twardej części i z mięk-
kiej części z których każda ma w swym składzie 
przyswajalne żelazo i część miękką wytwarza się 
przynajmniej na części zewnętrznej powierzchni bloku. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrze-
żeń 1-5 znamienne tym, że składa się z bloku (1) li-
zawki z żelazem, będącego uzupełnieniem karmy, z ma-
teriału przyjemnego w smaku dla osesków i zawiera-
jącego przyswajalne żelazo z ograniczeniem przemiesz-
czenia w kierunku osiowym obrotowo zamocowanego 
na zasadniczo sztywnej półosi (3), która jest przy-
twierdzona do ramienia (4) połączonego z podporą w 
sposób umożliwiający obracanie. 

45k (P. 127690) 22.06.1968. 
Pierwszeństwo: 23.06.1967 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Amchem Products, Inc. Ambler, Pennsylwania, 
Stany Zjednoczone Ameryki, (John Evelton Waldrum, 
Paul Wilson Bishop). 

Urządzenie do rozpylania małej ilości płynu, wyposa-
żone w zbiornik na płyn przeznaczony do rozpylenia 
oraz przewód dostarczający płyn do zbiornika zna-
mienne tym, że zaopatrzone jest w przewód (29, 303) 
prowadzący do otworu wewnątrz trzpienia (88, 414) 
określającego drogę przepływu płynu; urządzenie za-
silające (320, 326) do utrzymywania stałego górnego 
poziomu płynu dostarczanego przez przewód; głowicę 
rozpylającą (98, 260) zwisającą z trzpienia oraz urzą-
dzenie napędowe (90, 404) do obracania trzpienia wo-
kół jego osi ze stałą prędkością, dzięki którym małe 
ilości płynów mogą być rozpylane na cząsteczki o du-
żych rozmiarach. 

45l (P. 125411) 22.02.1968. 
Pierwszeństwo: 23.02.1967, 27.12.1967 - USA. 

Amchem Products, Inc. Ambler, Pennsylvania, USA, 
(David Charles Fritz, Wilbur Fell Evans). 

Środek do regulowania wzrostu roślin, znamienny 
tym, że zawiera co najmniej jedną pochodną kwasu 
fosfonowego o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza 
grupę chlorowcoetylową, chlorowcopropylową lub 
fosfonoetylową, A oznacza atom chloru, grupę ami-
nową lub grupę o wzorze -O(CH2)XR1, w którym x 
jest równe o lub 1 a R1 oznacza atom wodoru, kation 
metalu lub ewentualnie podstawiony rodnik arylowy 
lub heterocykliczny, В oznacza atom chloru, grupę 
aminową lub grupę o wzorze -O('CH2)XR2, w któ-
rym x ma wyżej podane znaczenie a R2 oznacza atom 
wodoru, kation metalu, ewentualnie podstawiony rod-
nik arylowy lub heterocykliczny albo ewentualnie 
podstawiony, nasycony lub nienasycony łańcuch 
węglowodorowy albo A i В razem tworzą wiązanie 
o wzorach - O - , - O - Ø - O - , - O - C H 2 - Ø - O - , 
- O - C O - Ø - O - lub - N H - C O - Ø - O - , w którym 
0 oznacza dwuwartościowy, ewentualnie podstawio-
ny pierścień benzenowy lub heterocykliczny, w po-
łączeniu ze stosowanym w rolnictwie nośnikiem takim 
jak ciekły rozpuszczalnik, środek dyspergujący lub 
sproszkowana alb granulowana substancja stała, przy 
czym ilość substancji aktywnej wynosi 1-48000 części 
na milion lub 10-30% wagowych. 

451 (P. 125924) 20.03.1968. 
Pierwszeństwo: 23.03.1967 - Wielka Brytania. 

Rentokil Laboratories Limited, Felcourt, Sussex, 
Wielka Brytania, (Peter Bernard Cornwell). 

Środek do zwalczania myszy i szczurów znamienny 
tym, że oprócz przynęty pokarmowej zawiera 2 , 5 - 8 % 
wagowych alfachloralozy, przy czym co najmniej część 
przynęty pokarmowej jest zmieszana z alfachloralozą. 
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45l (P. 128185) 17.07.1968. 
Pierwszeństwo: 18.07.1967 - Francja. 

Roussel - Uclaf S.A. Paryż, Francja. (Allais Andre, 
Girault Pierre, Bertin Daniel i Perronnet Jacques). 

Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że zawiera 
jako substancję czynną związek o ogólnym wzorze 1, 
w którym X1 i Х2 są identyczne lub różne i oznaczają 
atom wodoru lub chlorowca, lub grupę nitrową lub 
niższą grupę alkilową, X3 i X4 są identyczne lub różne 
i oznaczają atom wodoru lub chlorowca, przy czym X3 
i Х4 mogą być takie same lub różne jak X1 iAub X2) 
Y oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, 
Z oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, 
a Hal oznacza atom chloru lub bromu. 

451 (P. 128968) 9.09.1968. 
Pierwszeństwo: 8.09.1967- Niemiecka Republika De-

mokratyczna. 

Ernst Freyberg, Chemische Fabrik Delitia, Delitzsch, 
NRD. 

Środek do zwalczania gryzoni z substancjami nęcą-
cymi znamienny tym, że odpowiedniej wielkości 
kształtka z atrakcyjnych pokarmów zawiera jaki-
kolwiek gryzoniobójczy składnik aktywny, względnie 
mieszaninę składników aktywnych i jako substancję 
nęcącą, cykliczną pochodną izoprenu lub ich miesza-
ninę i ewentualnie specjalne dodatki, jak substancje 
fungistatyczne i/lub hydrofobowe. 

451 (P. 129556) 16.10.1968. 
Pierwszeństwo: 15.11.1967 - Szwajcaria, 17.10.1967 -

Szwajcaria. 

Ciba Societe Anonyme, Bazy lea, Szwajcaria. 
Środek biocydowy znamienny tym, że jako substan-

cja aktywna zawiera co najmniej jeden związek 
o wzorze ogólnym 1, w którym Y oznacza atom wodo-
ru, fluoru, chloru, bromu, jodu, A i X oznacza atom 
tlenu lub siarki, В oznacza rodnik węglowodorowy 
przerwany ewentualnie jednym lub kilkoma hetero-
atomami, przy czym n = 1, albo też A oznacza tlen, 
В - ugrupowanie - N = O , przy czym, n = 1, albo w 
którym A oznacza podstawioną lub nie podstawioną 
grupę aminową, przy czym n = 0 z tym, że jeśli Y 
oznacza atom chloru, a X oznacza atom tlenu, wówczas 
A nie może oznaczać grupy dwumetyloaminowej lub 
grupy metoksymetyloaminowej, albo gdy Y oznacza 
atom wodoru, a X oznacza atom tlenu, wówczas A 
nie może oznaczać grupy monometyloaminowej i za-
wierają jeszcze jeden lub kilka następujących dodat-
ków: rozpuszczalnik, środek rozpraszający, zwiększa-
jący przyczepność i ewentualnie inne znane środki 
biocydowe. 

451 (P. 130065) 15.11.1968. 
Pierwszeństwo: 16.11.1967 - Włochy. 

Montecatini Edison S.p.A., Mediolan, Włochy, (Gior-
gio Rossi, Giannantonio Michieli i Paride Paolucci). 

Środek owadobójczy znamienny tym, że zawiera 
jako substancję aktywną jeden lub kilka związków 
0 ogólnym wzorze 1, w którym n = 0 lub jest 2> 1, 
a m = 0,1 lub 2; gdy n = 0, to m = 0 lub 1; gdy n = 1, 
to m = 0,1 lub 2; gdy n > 1 to m = 0; gdy n = 0 
1 m = 0 to X oznacza rodnik alkilowy o łańcuchu 
prostym lub rozgałęzionym, alkoksylowy, hydroksy-
lowy, fenylowy ewentualnie podstawiony, gru-
pę nitro, atom chlorowca lub rodnik 2-fluoroety-
lokarboksylowy i acylowy; gdy n = O i m = 1, to 
X i Y takie same lub różne oznaczają rodnik alki-
lowy o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, alko-
ksylowy, hydroksylowy, fenylowy ewentualnie pod-
stawiony, grupę nitro, atom chlorowca lub rodnik 
acylowy; gdy n = 1 i m = 0, to X oznacza rodnik 
cykloheksylowy, fenylowy ewentualnie podstawiony, 
benzylowy, benzoilowy, azofenylowy; gdy n = 1 i m = 
= 1 lub 2, to X i Y, takie same lub różne oznaczają 
grupę nitro lub atom chlorowca; gdy n ≥ 1 i m = 0, 
to X oznacza atom chlorowca lub grupę alkoksylową 
lub fenylową ewentualnie podstawioną. 

451 (P. 132403) 18.03.1969. 
Pierwszeństwo: 28.03.1968 - W i e l k a Brytania. 

Scottisch Agricultural Industries Limited, Edin-
burgh, Szkocja, Wielka Brytania, (F. J. Harris, J. S. 
Raitt). 

Środek zwiększający wydajność uprawy roślin i/lub 
zawartość w nich azotu, znamienny tym, że zawiera 
jako substancję czynną związek o ogólnym wzorze 1, 
w którym W oznacza rodnik alkilowy o 1-20 atomach 
węgla lub grupę 4,6-dwufosfonylo-2-s-triazynylową 
lub grupę o wzorze - ( C H 2 ) n - R w którym n oznacza 
wartość liczbową 0 - 7 a R oznacza rodnik naftylowy 
lub fenylowy, ewentualnie podstawiony rodnikiem 
chlorowcowym, nitrowym lub alkilowym, Y oznacza 
rodnik wodorotlenowy, aminowy, alkiloaminowy, 
2-halogenoetylowy lub rodnik oznaczony symbolem 
W lub oba symbole W i Y oznaczają rodnik 2-haloge-
noetylowy, X oznacza atom tlenu lub siarki a Z ozna-
cza rodnik wodorotlenowy, aminowy lub alkiloami-
nowy lub sól albo ester takiego związku. 
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45l (P. 132434) 19.03.1969. 
Pierwszeństwo: 20.03.1968 - Szwajcaria. 

Agripat S.A., Bazylea, Szwajcaria. 
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako 

składnik czynny zawiera co najmniej jedną pochodną 
4-metoksy-2,6-dwuamino-s-triazyny o wzorze 1, 
w którym R1 oznacza grupę metylową, etylową, izo-
propylową, cyklopropylową, 1-metylocyklopropylową, 
drugorzędową butylową, trzeciorzędową butylową, izo-
butylową, β-metoksyetylowa, y-metoksy-n-propylo-
wą, l-cyjanoetylową-(l), l-cyjanopro-(l)-ylową, 2-cy-
janopropylową-2, 2-cyjanobutylową-2, lub 2-cyjano-
pentylową-3, a n oznacza 0 lub 1, jak i odpowiednie, 
stosowane do zwalczania chwastów nośniki i/lub środ-
ki rozdzielające i ewentualnie inne aktywne bio-
cydy. 

451 (P. 134858) 16.07.1969. 
Pierwszeństwo: 17.07.1968 - Szwajcaria. 

Agripat S.A., Bazylea, Szwajcaria. 
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że zawiera 

jako substancję biologicznie czynną co najmniej jedną 
pochodną l,3,4-tiadiazolilo-(2)-mocznika o wzorze ogól-
nym 1, w którym R1 oznacza grupę węglowodorową 
alifatyczną albo cykloalifatyczną, nasyconą albo nie-
nasyconą, ewentualnie typu eterowego lub podsta-
wioną chlorowcem, zawierającą najwyżej 6 atomów 
węgla, R2 oznacza atom wodoru albo niższą alifatycz-
ną lub cykloalifatyczną grupę węglowodorową zawie-
rającą najwyżej 6 atomów węgla, R3 oznacza atom 
wodoru albo niższą grupę alkilową zawierającą naj-
wyżej 6 atomów węgla, a R4 oznacza grupę węglowo-
dorową alifatyczną albo cykloalifatyczną, nasyconą 
albo nienasyconą, ewentualnie typu eterowego albo 
podstawioną chlorowcem lub niższą grupę alkoksylo-
wą zawierającą najwyżej 10 atomów węgla. łącznie 
z odpowiednimi do zwalczania chwastów środkami 
dyspergującymi i/lub nośnikami i ewentualnie innymi 
herbicydami i biocydami. 

46i (P. 124897) 25.01.1968. 
Pierwszeństwo: 22.08.1967 - NRD. 

VEB .Kraftfahrzeugzubenörwerke Dresden, Drezno, 
NRD, (Theodor Leers). 

Pierścień tłokowy zwłaszcza do silników dwusuwo-
wych o rozrządzie szczelinowym, w którym w celu 
osiągnięcia dobrego uszczelnienia stosuje się znaczną 
równomierność wielkości nacisków promieniowych, 
znamienny tym, że zarys zewnętrzny pierścienia 
zamkniętego w taśmie zaciskowej posiada owalność 
w granicach od 0,0006 do 0,004 średnicy zewnętrznej, 
przy czym szerokość pierścienia w kierunku promie-
niowym wynosi od - do - nominalnej średnicy 

zewnętrznej a szerokość przecięcia w stanie swobod-
nym wynosi 8 ± l% nominalnej średnicy zewnętrz-
nej . 

47a1 (P. 135831) 16.09.1969. 

Huta Batory, Chorzów, (Józef Kasperczyk, Andrzej 
Ciepielski, Teodor Wider a). 

Złącze wału z piastą nie obrotowe i nie przesuwne, 
zawierają wzdłużne elementy, umieszczone w poło-
żeniu równoległym do osi, które uniemożliwiają obrót 
wału w piaście, znamienne tym, że wzdłużne elemen-
ty (3) mają przekrój złożony z łuku (4) i cięciwy (5), 
piasta (1) ma otwory odpowiadające kształtowi prze-
kroju elementów (3), wał (2) ma znane co najmniej 
jednostronne spłaszczenie (6), przy czym powierzch-
niami styku elementów (3) z piastą (1) są powierzch-
nie walcowe tych elementów, stanowiące w przekroju 
poprzecznym łuki (4), a powierzchniami styku ele-
mentów (3) z wałem (2) są powierzchnie płaskie tych 
elementów, stanowiące w przekroju cięciwy (5), sty-
kające się ze spłaszczeniami (6). 

47a1 (P. 137388) 8.12.1969. 
Pierwszeństwo: 10.12.1968 - Dania. 

A/S Burmeister and Wain's Motor - og Maskin-
fabrik af 1971, Kopenhaga, Dania, (Thor Erik Bakke, 
Hans Christian Petersen Sogaard). 

Hydrauliczne urządzenie dociskowe do mocowania 
sworznia znamienne tym, że sworzeń (1) przymoco-
wany jest do suportu lub podstawy (3), składającej się 
z elementu pierścieniowego (2), wykonanego w formie 
nakrętki, mechanicznie połączonej ze sworzniem (1) 
i posiadającej pewną ilość otworów gwintowych (4) 
i hydraulicznych cylindrów (7) rozmieszczonych wokół 
osi sworznia równolegle do tej osi, z co najmniej 
jednym tłokiem (8) lub (22) przesuwającym się w cy-
lindrach (4, 7) i mającym powierzchnię końcową przy-
stosowaną do wyjścia z wewnętrznej końcowej po-
wierzchni pierścieniowej i nakrętki (2), oraz śruby (5) 
przeznaczonej do zamykania zewnętrznego końca każ-
dego cylindra i przewodów olejowych (11) połączo-
nymi z cylindrami (4, 7) i z przewodami (12) doprowa-
dzającymi ciecz hydrauliczną do wymienionych prze-
wodów olejowych. 
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47a3 (P. 138184) 16.01.1970. 
Pierwszeństwo: 16.01.1969- NRF. 

Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF. 
Obudowa szczególnie dla zębatych maszyn robo-

czych wykonana z prasowanego odcinka kształtow-
nika o kształcie zewnętrznym posiadającym zarys cy-
lindryczny, szczególnie z poprzecznym przekrojem 
owalnym i z co najmniej jedną wzdłużnie cylindrycz-
ną przestrzenią wewnętrzną, która co najmniej na 
jednym końcu jest otwarta i której tworzące biegną 
równolegle do tworzących kształtu zewnętrznego zna-
mienna tym, że tworzące wewnętrznej przestrzeni (2) 
układają się prostopadle do pierwotnych włókien pra-
sowanego odcinka kształtownika. 

Sposób wykonania obudowy według zastrz. 1 do 4 
znamienny tym, że kształt zewnętrzny obudowy wy-
konany jest obróbką plastyczną przy pomocy znanej 
prasy i że kierunek prasowania odbywa się w kie-
runku prostopadłym do pierwotnego kierunku włó-
kien (24) prasowanego odcinka kształtownika (20). 

47b (P. 126631) 25.04.1968. 
Pierwszeństwo: 28.04.1967 - Francja. 

Glaenzer Spicer, Poissy, Francja, (Michel Orain). 
Sposób łączenia elementu wyposażonego w czopy 

z elementem otaczającym w postaci czaszy półkulistej 
lub rury, znamienny tym, że wykonuje się na końcu 
każdego z ramion lub czopów (4) elementu mocowa-
nego w walcowym elemencie otaczającym (1) wgłę-
bienia walcowego współosiowe z ramieniem lub czo-
pem przy czym średnica wewnętrzna czaszy jest nieco 
większa od średnicy końcowej połączenia, następnie 
wygniata się od strony wewnętrznej w ściance wal-
cowej (6) elementu otaczającego tyle walcowych wy-
stępów łączeniowych (7) otoczonych każdy rowkiem 
pierścieniowym (8) ile element mocowany zawiera 
czopów (4), przy czym występy (7) mają średnicę 
zewnętrzną nieco większą od średnicy wewnętrznej 
wybrań czopów (4) a średnica zewnętrzna każdego 
rowka pierścieniowego (8) jest nieco mniejsza od śred-
nicy zewnętrznej końca każdego czopa (4), następnie 
odkształca się promieniowo, część walcową (6) ele-
mentu otaczającego nadając w przekroju kształt wie-
loboku umożliwiając wprowadzenie weń elementu mo-

cowanego przez umieszczenie czopów (4) na wystę-
pach (7) i w rowkach pierścieniowych (8) występów 
(7), kolejno jeden po drugim w ten sposób, że wy-
branie walcowe czopów (4) wciskają się na występy 
elementu otaczającego oraz przywraca się elemen-
towi otaczającemu kształt walcowy z jednoczesnym 
nieznacznym zmniejszeniem średnicy opasując część 
elementu otaczającego korzystnie pierścieniem za-
ciskowym podczas matrycowania i zaciskając strefę 
obwodową rowka pierścieniowego otaczającą każdy 
z występów (7) za pomocą wygniataka wyposażonego 
w odsądzenie wytwarzające spłaszczenie (15). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że zawiera wygniatak trój członowy 
przy czym każdy z członów ma wybranie środkowe 
otoczone żebrem pierścieniowym korzystnie opasa-
nym płaskim odsądzeniem, do wytworzenia w ściance 
elementu otaczającego odpowiednio występu 7 rowka 
pierścieniowego i spłaszczenia obwodowego (15). 

47b (P. 138938) 21.021970. 

Szerszamgepipari Müvek, Budapest, Węgry, (György 
Baranyai, Ferenc Lettner, Jozsef Molnar, Viktor 
Toth). 

Kulkowy mechanizm posuwowy, na którego wrze-
cionie umieszczone są rowki gwintowe zawierające 
kulki oraz w pewnym odstępie od siebie nakrętki 
zaopatrzone w rowki przyjmujące kulki, znamienny 
tym, że posiada nakrętki (2, 3) naprężone wstępnie 
przez nakrętki zamykające (11) wkręcone w osłonę (5) 
i sprężyny talerzowe (9) naciągnięte na to wrzeciono 
(1), oraz ukształtowaną w powierzchniach czołowych 
i powierzchniach płaszczowych nakrętek (2, 3) bieżnię 
powrotną kulek (15) przykrytą na powierzchniach 
czołowych przykrywami (8), a na powierzchniach 
płaszczowych płytą przykrywającą (17). 
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47b (P. 139944) 10.04.1970. 
Pierwszeństwo: 11.04.1969 - NRD. 

Inż. Anton Lupei, Zschopau, Inż. Manfred Thier-
felder, Zschopau, Inż. Harry Müller, Waldkirchen, 
NRD. 

Podpora elastyczna zwłaszcza do zawieszenia spali-
nowego silnika tłokowego na ramie pojazdu dwuko-
łowego z napędem łańcuchowym, składająca się 
z dwóch jednakowych metalowo-gumowych elemen-
tów sprężystych uzyskujących wstępne naprężenie 
przy wzajemnym ich połączeniu oraz wyposażona 
w ogranicznik wychyleń, znamienna tym, że części 
gumowe (2) metalowo-gumowych elementów spręży-
stych mają kształt talerzowy i posiadają pierścieniowe 
występy (5), stanowiące ograniczniki wychylenia dla 
tarczy oporowej (4), przy czym tarcza oporowa (4) 
jest tak osadzona, że jej wychylenia mogą być różnie 
regulowane odpowiednio do wymagań, a przez odpo-
wiedni dobór grubości tarczy oporowej (4) uzyskuje 
się dostosowane do wymagań wstępne naprężenie. 

47d (P. 128830) 29.08.1968. 
Pierwszeństwo: 23.01.1966 - USA. 

Firma TORA-LIZENZ AG, Chur, Szwajcaria, Ber-
nard S. Appleton). 

Łańcuch pędny współpracujący z kołami łańcucho-
wymi i tworzący z nimi przekładnię łańcuchową, zna-
mienny tym, że jest wyposażony przynajmniej w jed-
ną giętką linę ciągnącą, na której osadzone są 
w określonym od siebie odstępie równym podziałce 
kół łańcuchowych elementy trzpieniowe służące do 
przeniesienia siły między liną i zębami kół łańcu-
chowych. 

47d (P. 138171) 15,01.1970. 
Pierwszeństwo: 16.01.1969 - Szwecja. 

Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, Geteborg, 
Szwecja, (Sven Walter Nilsson). 

Środki uszczelniające do mechanizmu przekładnio-
wego zawierającego pręt nagwintowany i nakrętkę 
współpracującą z nim, zawierające człon pierścienio-
wy wykonany na przykład z politeryftalanu etylenu 

lub podobnego materiału i posiadający powierzchnię 
wewnętrzną nagwintowaną odpowiednio dostosowaną 
do gwintu wykonanego na pręcie zamienne tym, że 
posiadają element (21, 26) przeznaczony do dociskania 
człona (17) osiowo na zewnątrz od nakrętki (11, 12, 
13). 

47f* (P. 140274) 27.04.1970. 

Pierwszeństwo: 28.04.W69 - NRD. 
Kurt Weigelt, Franz Wolf, Zschopau, NRD. 
Cylinder żebrowany lub głowica cylindrowa chło-

dzona powietrzem, którego żebra chłodzące mają 
wkładki amortyzacyjne wprowadzone w otwory wy-
konane w żebrach, znamienne tym, że wkładka amor-
tyzacyjna (3) wykonana jest z materiału w postaci 
taśmy, która po wprowadzeniu w otwór (4) przybiera 
kształt rurki i przylega do ścianek tego otworu. 

47k (P. 126699) 29.04.1966. 

Columbia Broadcasting System, Sue, New York, 
USA. 

Kaseta dla materiału taśmowego do magazynowania 
tego materiału w zwoju i odwijania go ze zwoju, 
znamienna tym, że jest zamocowana na obrotowym 
uchwycie (16) zawierającym podnośnik (60) przesuwny 
osiowo w stosunku do wrzeciona (40) wyposażonego 
w zaczep (75). 
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48a (P. 125182) 10.02.1968. 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (Auguste Louis Lucien Palluel). 

Sposób elektrolitycznego nanoszenia powłok na 
przedmioty przewodzące prąd elektryczny, znamienny 
tym, że przepuszcza się prąd elektryczny pomiędzy 
przedmiotami pokrywanymi stanowiącymi anodę i ka-
todę, przy czym elektrody zanurzone są w wodnej 
kąpieli pokrywającej utrzymywanej przy wartości 
pH 7-9, korzystnie 7,8-8,2 i zawierającej kwasowy 
produkt powłokotwórczy, w skład którego wchodzi 
polimer zawierający grupy kwasowe karboksylowe, 
sulfonowe lub fosforowe, zneutralizowane w 55-65% 
wodorotlenkiem lub tlenkiem metalu alkalicznego, 
korzystnie potasu, do liczby kwasowej nie niżej 
40 mg KOH/g, korzystnie 50-90 mg KOH/g. 

Sposób według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że jako 
polimer stosuje się sprzężony olej schnący lub jego 
pochodne z żywicą alkidową i dodatkowo z polimerem 
etylenowanych nienasyconych monomerów, z których 
co najmniej jeden zawiera grupę kwasową lub epo-
ksydową żywicę estrową. 

Sposób według zastrz. 1 -3 , znamienny tym, że sto-
suje się polimer otrzymany przez estryfikację pro-
duktu kondensacji dwufenolopropanu z epichlorohy-
dryną, najpierw z kwasem tłuszczowym oleju schną-
cego, a następnie z maleinizowanym kwasem oleju 
schnącego. 

48a (P. 128248) 20.07.1968. 
Pierwszeństwo: 21.07.1967 - Austria, 21.08.1967 - Wiel-

ka Brytania. 

Peter Stoll Lackfabrik in Guntramsdorf (Felix 
Wehrmann). 

Sposób wytwarzania powłok elektrolitycznych na 
przedmiotach przewodzących prąd elektryczny przy-
najmniej powierzchniowo materiałami zawartymi 
w cieczy przewodzącej prąd elektryczny, takimi jak 
polimery organiczne, nieorganiczne pigmenty i wy-
pełniacze i tym podobne, przy czym powlekane przed-
mioty znajdują się w galwanicznej styczności z jed-
nym biegunem źródła prądu, a obwód zamykany jest 
przez czynnik powlekający, przy czym czynnik po-
wlekający znajduje się w elektrolitycznej kąpieli lub 
strumieniu, znamienny tym, że stosuje się przynaj-
mniej jedną elektrodę lub grupę elektrod, które 
w styczności z czynnikiem powlekającym wykazują 
działanie prostownikowe, lecz same nie powlekają 
się podczas procesu powlekania, przy czym proces 
powlekania przebiega przy zastosowaniu prądu sta-

łego i/lub prądu przemiennego iAub prądu sinusoidal-
nego, i/lub prądu tętniącego i/lub zmodulowanego 
prądu przemiennego i/lub prądu impulsowego i/lub 
zmodulowanego prądu impulsowego i/lub złączonego 
prądu impulsowego. 

Urządzenie do wykonywania sposobu według 
zastrz. 1, znamienne tym, że przynajmniej jedna 
elektroda prostownicza połączona jest z jednej strony 
ze źródłem prądu, a z drugiej strony ma styczność 
z ciekłym czynnikiem powlekającym, zastosowanym 
w znany sposób na przykład jako kąpiel elektroli-
tyczną lub strumień cieczy. 

48a (P. 128526) 6.08.1968. 
Pierwszeństwo: 7.08.1967 - Francja. 

Centre Stephanois de Recherche Mecanique, Hy-
dromecanique et Frottement, Francja, (Claude Jacques 
Amsallem). 

Sposób obróbki powierzchni zwłaszcza metalowych, 
znamienny tym, że obrabianą powierzchnię poddaje 
się elektrolizie w wodnym roztworze jednej soli lub 
mieszaniny soli takich jak siarczek lub selenek molib-
denu, siarczek lub selenek wolframu, siarczek lub 
selenek niobu lub jednej, względnie kilku substancji 
o właściwościach analogicznych, lub w mieszaninie 
substancji podstawowych niezbędnych do wytworze-
nia wymienionego lub wymienionych mieszanin. 

48a (P. 129933) 6.11.1968. 
Pierwszeństwo: 20.11.1967 - Austria. 

Vianova Kunstharz Aktiengesellschaft, Wiedeń, 
Austria, (Wolfgang Dainer). 

Rozpuszczalne w wodzie środki do nanoszenia po-
włok na drodze elektrycznej, w skład których wcho-
dzi: woda, rozpuszczalnik hydrofilowy a zwłaszcza 
rozpuszczalnik nie zawierający pierwszorzędowych 
grup wodorotlenowych oraz rozpuszczalne w takich 
rozpuszczalnikach hydrofilowych iAub w wodzie myd-
ła amoniakalne iAub aminowe produktów otrzyma-
nych przez kondensację nie zawierających grup wodo-
rotlenowych, schnących iAub półschnących estrów 
kwasów tłuszczowych lub mieszanych estrów tych 
kwasów tłuszczowych z kwasami żywicznymi, z nie-
nasyconymi kwasami dwukarboksylowymi zawiera-
jącymi wiązanie podwójne w pozycji a, β (w łańcu-
chu etylenowym) lub z ich bezwodnikami, jeżeli takie 
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istnieją znamienne tym, że jako produkt kondensa-
cji zawierają związek addycyjny zawierający 10-25'/o 
wagowych a zwłaszcza 15-20% wagowych związku 
dienofilowego oraz 75-90 wagowych % a zwłaszcza 
80-85% wagowych wstępnie spolimeryzowanego do 
3-30-krotnej a zwłaszcza 3-10-krotnej wartości lep-
kości wyjściowej, nie zawierającego grup wodorotle-
nowych, schnącego Mub półschnącego estru kwasu 
tłuszczowego lub estru mieszanego tych kwasów 
tłuszczowych z kwasami żywicznymi. 

48b (P. 123531) 11.11.1667. 
Pierwszeństwo: 14.11.1966 - Szwajcaria. 

Electro Chemical Engineering GmbH, Zug, Szwaj-
caria (Edith-Luise Schmeling, Herbert Friebe, Urlich 
Reininghaus). 

Kąpiel i sposób otrzymywania szczególnie twardych 
pokryć niklowych metodami chemicznymi, znamienne 
tym, że można w niej i nim otrzymywać pokrycia 
niklowe na metalach oraz tworzywach półprzewodzą-
cych, a szczególnie na tytanie, stalach szlachetnych, 
magnezie i ich stopach, przy czym kąpiel składa się 
z roztworu zawierającego jony niklu, podfosforynu 
i związków kompleksowych oraz czynnych powierzch-
ni jonów wodorotlenku amonowego o takim stężeniu, 
że pH roztworu jest wyższe od 7 i zawarte między 
7,0-8,5. 

48b (P. 125476). 26.02.1968 
Patent dodatkowy do zgłoszenia nr P. 120954 

Pierwszeństwo: 27.02.1967, 25.04.1967, 5.07.1-087 - Wiel-
ka Brytania. 

Associated Chemical Companies Limited Harrogate, 
Jorkshire, Wielka Brytania, (Clifford Alfred Vessey). 

Sposób nachromowywania przedmiotów wykona-
nych z metali żelaznych według zgłoszenia nr P. 120954, 
znamienny tym, że na powierzchnię przedmiotu na-
kłada się i zbija sproszkowany stop żelazochromowy, 
zawierający co najmniej 74°/o chromu i/lub zawiera-
jący 2-20% aluminium iAub krzemu i/lub 0,1-5l°/o 
fosforu w stosunku wagowym do całości stopu, po 
czym ogrzewa się w celu spowodowania dyfuzji chro-
mu do obrabianego przedmiotu. 

Stop do stosowania sposobu według zastrz. 1-9, 
znamienny tym, że zawiera 50'-90% chromu, 2 - 2 0 % 
aluminium, a resztę stanowi zasadniczo żelazo. 

48b (P. 126899) 10.05.1968. 
Pierwszeństwo: 10.05.1967 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Armco Steel Corporation, (Hart Fisher Graff, Paul 
Edvard Schnedler, John В о wen Kohler). 

Sposób powlekania taśmy stalowej, polegający na 
przygotowywaniu powierzchni taśmy przed powlecze-
niem jej ciekłym metalem a następnie przesuwaniu 
taśmy w kąpieli ciekłometalicznej, z której wynurza-
jąca się taśma unosi na swych powierzchniach pewną 
ilość ciekłego metalu, znamienny tym, że unoszoną 
przez taśmę warstwę ciekłego metalu z kąpieli pod-
daje się działaniu laminarnego strumienia gazu, który 
uderza w powierzchnię taśmy w miejscu, gdzie gru-
bość warstwy jest większa od wymaganej, w wyniku 
czego następuje zwrot pewnej ilości unoszonego przez 
taśmę ciekłego metalu z powrotem do wanny. 

48b (P. 130964) 31.12.1968. 
Pierwszeństwo: 2,01.1968. 

Armco Steel Corporation, Ohio, USA, (Lawson Gef-
fers Baxter). 

Sposób powlekania drutu, obejmujący etapy dokład-
nego oczyszczania powierzchni drutu, podwyższania 

temperatury powierzchni drutu i przepuszczenia drutu 
przez kąpiel stopionego metalu pokrywającego, przy 
pionowej drodze wynurzania się drutu z kąpieli, zna-
mienny tym, że część wylotową (50) ciągadła (20) ma-
jącą otwór (24b) przynajmniej częściowo zanurza się 
w kąpieli stopionego metalu i drut (10) wyjmuje się 
przez otwór (24b) oraz reguluje się nią poziom (46) 
stopionego metalu w stosunku do górnej powierzchni 
części wylotowej (50) ciągadła (20), tak aby ten po-
ziom (46) znajdował się zasadniczo przy górnej po-
wierzchni ciągadła (20), przez co reguluje się grubość 
warstwy pokrywającego metalu nałożonego na drut. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-6, znamienne tym, że zawiera elementy (18, 22) 
ograniczające zbiornik stopionego metalu i zaopa-
trzone jest w część wlotową (48) ciągadła (20) mającą 
otwór (24a) na dole elementów, (18, 22) ograniczają-
cych zbiornik stopionego metalu oraz w część wylo-
tową (50) ciągadła (20) mającą otwór (24b) i te otwory 
(24a, 24b) ciągadła (20) ustawione są w linii dla ogra-
niczenia pionowej drogi przesuwu drutu (10) przez tę 
kąpiel, dalej ma źródło (44) dostarczające stopiony 
metal powlekający połączone z elementami (18, 22) 
ograniczającymi zbiornik oraz wyposażony jest w ele-
menty utrzymujące poziom (46) stopionego metalu 
w tym zbiorniku zasadniczo przy poziomie górnej po-
wierzchni części wylotowej (50) ciągadła (20). 

48d (P. 123503) 10.11.1967. 

Armour and Company, Chicago, USA (Roy Joseph 
Betty, Robert Edward Malec, Charles Edward Tip-
pett). 

Sposób zabezpieczania przed korozją metali stykają-
cych się z wodnymi roztworami kwasów, znamienny 
tym, że przed doprowadzeniem do stykania się me-
talu z roztworem kwasu do roztworu tego dodaje się 
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jako inhibitor korozji podstawiony przy azocie rod-
nikiem alifatycznym sześciowodoropirymidyno-2-tion 
o niżej podanym wzorze ogólnym, w którym R ozna-
cza alifatyczny rodnik węglowodorowy o 6-22 ato-
mach węgla. 

Inhibitor korozji do stosowania sposobu według: 
zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera podstawiony 
przy azocie rodnikiem alifatycznym sześciowodoropi-
rymidyno-2-tion o niżej podanym wzorze ogólnym, 
w którym R oznacza alifatyczny rodnik węglowodo-
rowy o 6-22 atomach węgla, rozpuszczony w wodnym 
roztworze kwasu. 

48d (P. 126809) 4.05.1968. 
Pierwszeństwo: 5.06.1967 - Wielka Brytania. 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (John Woolley Batty, Eric Milton 
Chadwick, James William Crook). 

Sposób zabezpieczania przed korozją wyrobów że-
laznych w środowiskach kwaśnych, a zwłaszcza w ką-
pielach trwających, znamienny tym, że środowisko za-
wiera dodatek pochodnej polioksyalkilenowej alko-
holu propargilowego o wzorze ogólnym 1, w którym 
R1 i R2 oznaczają atom wodoru lub niższą grupę 
alkilową, podstawioną lub niepodstawioną bądź grupę 
arylową, a n oznacza liczbę o wartości 2-30. 

48d (P. 128183) 17.07.1968. 
Pierwszeństwo: 18.07.1967 - NRF. 

Metallgesellschaft Atiengesellschaft, Frankfurt/Me-
nem, NRF, (Dieter Oppen, Werner Ransch i Peter 
Schiefer). 

Sposób chemicznej obróbki powierzchniowej stali, 
cynku i glinu, w szczególności przed naniesieniem 
organicznych powłok, poprzez trawienie i wysuszenie 
wodnego roztworu zawierającego sześciowartościowy 
chrom, znamienny tym, że powierzchnie poddaje się 
trawieniu za pomocą wodnego roztworu zawierającego 
0,2-3 g/l СгОз i 0,5-51 g/l HF w takim zakresie, by 
strata po trawieniu wynosiła 0,2 do g/m2 i bezpośred-
nio potem, korzystnie po wstępnym płukaniu wodą, 
poddaje się powierzchnie zetknięciu z wodnym roz-
tworem, zawierającym sześciowartościowy chrom, 
przede wszystkim w ilości odpowiadającej 0,6-6 g/l, 
w przeliczeniu na CrO3 po czym poddaje suszeniu 

48d (P. 128819) 28.08.1968. 
Patent dodatkowy do patentu nr P. 123055. 

Pierwszeństwo: 15.04.1968 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna. 

Deutsche Bauakademie zu Berlin, Berlin, NRD, (Er-
win Pilz, Otto Regenehardt). 

Środek przeciwkorozyjny do zbrojenia stalowego be-
tonów lekkich, zwłaszcza gazobetonu i podziemnych 
dalekosiężnych przewodów cieplnych wytworzony na 
bazie cementu, według patentu nr zgłoszenia P. 123065, 
znamienny tym, że wytwarza się masę nadającą się do 
zastosowania przez zanurzanie, natryskiwanie lub 
powlekanie, składającą się z 0,64 części wagowych 
octanu poliwinylu o zawartości 50% materiałów sta-
łych, 0,04 części wagowych alkilowinylowego eteru 
poliglikolu, 2,23 części wagowych kazeinowego kleju 
twardniejącego na zimno, 12,70 części wagowych miał-
ko rozdrobnionej smoły węglowej, 6,35 części wago-
wych lateksu butadienostyrenowego i 9,20 części wa-
gowych wody, następnie miesza się w ciągu 10 minut, 
1,15 części wagowych tlenku cynku, 53,40 odpornego 
na siarczany cementu portlandzkiego, 14,20 wody, po 
czym dodaje się uprzednio wytworzoną masę, mie-
szając aż do otrzymania masy nadającej się do zanu-
rzania, natryskiwania i powlekania, którą przecho-
wuje się w temperaturze 0-10°C. 

48d (P. 128867) 31.08.1968. 
Pierwszeństwo: 1.09.1967 - Czechosłowacja. 

Prefabrikacia, generalne riaditelstvo,' Bratislava, 
Czechosłowacja, (Karol Remenec). 

Sposób zabezpieczenia stali przed korozją w beto-
nie porowatym, znamienny tym, że na stal nanosi się 
powłokę; składającą się z rezoli i cementu, wysusza 
się ją, a następnie poddaje się wspólnie z masą z be-
tonu porowatego obróbce hydrotermalnej, przez co 
uzyskuje się całkowite utwardzenie. 

48d (P. 129594) 18.10.1968. 
Pierwszeństwo: 18.10.1967 - U S A . 

Hooker Chemical Corporation, Niagar-Falls, USA, 
(Karim I. Saad). 

Sposób nanoszenia powłoki fosforowej na metale, 
zwłaszcza na żelazo i stal, za pomocą wodnych i kwa-
sowych roztworów fosforanu cynku, zawierającego 
chloran, znamienny tym, że powierzchnie metalowe 
doprowadza się do styku z roztworem, zwłaszcza przez 
zanurzanie, przy czym roztwór ten jest pozbawiony 
przede wszystkim jonów żelaza i zawiera co najmniej 
0,06% wielozasadowego kwasu organicznego. 

48d (P. 129982) 9.11.1968. 
Pierwszeństwo: 5.12.1967 - Czechosłowacja,-

Valcovny plechu, Frydek -Mistek, Czechosłowacja. 
Sposób wytwarzania zasadowej redukującej kąpieli 

do usuwania zgorzeliny, znamienny tym, że substancje 
czynne kąpieli do usuwania zgorzeliny składające się 
z wodorków i tlenków metali alkalicznych, korzystnie 
z wodorku i tlenku sodu, wprowadza się razem do 
kąpieli w uprzednio przygotowanej postaci pasywo-
wanej. 

48e (P. 132501) 21.03.1969. 
Pierwszeństwo: 22.03.1968 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 

Ferro Corporation, Cleveland, Stany Zjednoczone 
Ameryki, (William Stephen Lee). 

Kompozycja emalii spiekanej o matowej do pół 
matowej powierzchni, zdolna do indukowanego utle-
niania znajdujących się na niej substancji organicz-
nych w temperaturze od około 177-316°C, znamienna 
tym, że zawiera homogenicznie wtopiony co najmniej 
jeden wzbudzający utlenianie tlenek, wybrany z gru-
py składającej się z tlenków Co, Mn, Cu i Cr w iloś-
ci 10-70% wagowych w stosunku do kompozycji. 

Sposób wytwarzania kompozycji według zastrz. 1, 
znamienny tym, że stopione składniki kompozycji sta-
pia się homogenicznie z co najmniej jednym wzbu-
dzającym utlenianie tlenkiem wybranym z grupy skła-
dającej się z tlenków Co, Mn, Cu i Cr w ilości wy-
noszącej 10-70% wagowych całej kompozycji. 

49a (P. 132353) 15.03.1969. 
Pierwszeństwo: 5.04.1968 - NRD. 

VEB Werkzeugmaschinenkombinat UNION Gera-
Werk Saalfeld, Saalfeld- NRD, (Erich Schulz, Rudi 
Kirchmer, Rudolf Dülberg, Ruthardt Jahn, Manfred 
Wigand, Herbert Grötzsch). 

Zasobnik narzędziowy z urządzeniem do wymiany 
narzędzi, do obrabiarek z automatyczną wymianą na-
rzędzi, w którym zasobnik narzędziowy jest wykona-
ny przeważnie w postaci zasobnika tarczowego i jest 
oddzielony od obrabiarki, a urządzenie do wymiany 
narzędzi posiada chwytak dwuzaciskowy, znamienny 
tym, że tarcza zasobnika narzędziowego (87), posia-
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dająca na współśrodkowych kołach podziałowych (89) 
otwory (92), jest osadzona obrotowo na wale (88) i za 
pomocą suportu zasobnika narzędziowego (66) przesuw -
nie na prowadnicy (65), natomiast suport wyrzutnika 
narzędzi (67) jest połączony z suportem zasobnika na-
rzędziowego (66) i ustawiony naprzeciwko niego na 
prowadnicy (65), a suport wyrzutnika narzędzi (67) 
jest w ten sposób połączony z obrabiarką za pomocą 
urządzenia czujnikowego (73), że urządzenie wyrzut-
nika narzędzi suportu wyrzutnika narzędzi (67) leży 
co najmniej w jednej płaszczyźnie z wrzecionem ro-
boczym (17). 

49b (P. 140247) 24.04.1970. 
Leningradsky Metallichesky Zavod Imeni XXII 

Siezda KPSS, Leningrad, ZSRR, (Leonid Antipovich 
Ezhov, Yankel Veniaminovich Kudevitsky, Ljudmila 
Pavlovna Belyaeva). 

Frez kształtowy z zębem płaskim, na którym jeden 
kraj krawędzi tnącej znajduje się bliżej osi obrotu 
frezu, niż pozostałe punkty tej krawędzi, znamienny 
tym, że każdy ząb (3, 4) frezu pochylony jest do osi 
(ЕЕ) obrotu frezu pod kątem (ω) 15-45°, przy czym 
punkt (H) przecięcia osi (ЕЕ) obrotu frezu z płaszczyz-
ną urojoną schodzącą się z powierzchnią natarcia zęba, 
jest bardziej oddalony od frezu, niż punkt (F) prze-
cięcia tej osi z drugą płaszczyzną urojoną, prostopa-
dłą do profilu frezu w dowolnym punkcie. 

49h (P. 129682) 23.10.1968. 
Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze Prze-

mysłu Węglowego, Kostuchna, (Kazimierz Dyląg, Ed-
ward Żak). 

Sposób wytwarzania względnie regeneracji narzę-
dzi skrawających przez przyspawanie kształtki z wę-
glików spiekanych (4) z korpusem znamienny tym, że 
zarówno korpus narzędzia (5) jak i kształtkę z węgli-
ków spiekanych (4) umieszcza się w szczękach chło-
dzonych (2, 1) napawając przestrzeń między kształtką 
z węglików spiekanych (4), a korpusem (5), elektrodą 
o twardości mniejszej od twardości kształtki z węgli-
ków spiekanych (4) przy czym korpus (5) o znacznej 
masie w miejscu napawania wstępnie się podgrzewa. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że ma szczęki (1) o profilu przysto-
sowanym do kształtu korpusu narzędzia (5) kształtki 
z węglików spiekanych (4) i spoiny (3) z komorami do 
pomieszczenia czynnika chłodzącego (6). 

49h (P. 136821) 10.11.1969. 
Patent dodatkowy do patentu nr P. 129682. 

Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze 
Przemysłu Węglowego, Kostuchna, (Kazimierz Dyląg, 
Edward Żak). 

Sposób połączenia kształtki z węglików spiekanych 
(21) z korpusem narzędzia (19) znamienny tym, że 
powierzchnie (1) i (2) kształtki z węglików spiekanych 
(21), które mają być połączone z korpusem narzędzia 
(19) przez przyspawanie, oczyszczamy z tlenków, a na-
stępnie osadzamy w szczękach tak, aby kształtka z 
węglików spiekanych (21) miała jak najmniejszą po-
wierzchnię styku ze szczękami, w szczękach umiesz-
czamy również korpus narzędzia (19), a następnie oba 
elementy łączymy ze sobą przez spawanie za pomocą 
elektrody gatunku ENSCo-W lub innej o podobnych 
własnościach, po wykonaniu połączenia narzędzie 
chłodzimy w czynniku chłodzącym o temperaturze 
300°C aż do wyrównania temperatury narzędzia, a na-
stępnie chłodzimy na powietrzu. 

49h (P. 139450) 17.03.1970. 
Patent dodatkowy do patentu nr P. 129682. 

Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze Prze-
mysłu Węglowego, Kostuchna, Polska, (Kazimierz 
Dyląg i Edward Żak). 

Sposób połączenia kształtki z węglików spiekanych 
z korpusem narzędzia skrawającego znamienne tym, że 
połączenie uzyskuje się przez stopienie łączonych brze-
gów kształtki z węglików spiekanych (1) i korpusu 
narzędzia skrawającego (2). 
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50c (P. 132366) 15.03.1969. 
Pierwszeństwo: 15.03.1969 - NRD. • 

VEB Maschinenfabrik Heidenau, Heidenau/Sa., 
NRD, (R1chard Goll). 

Mieszadłowy młyn kulowy, służący do rozdrabnia-
nia i dyspersji mieszanin cieczy z ciałami stałymi, 
który składa się z podłużnego, pionowego zbiornika, 
wypełnionego częściowo ciałami mielącymi, w którym 
obraca się szybko wał mieszadła wraz z rozmieszczo-
nymi na nim w odstępach ramionami mieszadła, zna-
mienny tym, że górne i dolne zamknięcie zbiornika 
wykonane są, jako w pełni kongruentne i że odstępy 
najwyżej położonego ramienia mieszadła od górnej 
krawędzi zbiornika (7) i najniżej położonego ramienia 
mieszadła od dolnej krawędzi zbiornika (8), różnią się 
od siebie o połowę odstępu (9), jaki istnieje między 
poszczególnymi ramionami mieszadła, które osadzone 
są kolejno na wale mieszadła. 

50c (P. 137172) 28.11.1969. 
Pierwszeństwo: 20.12.1968 - Szwecja. 

Rolf Bertil Reinhall, Lidingö, Szwecja. 
Urządzenie do mielenia z umieszczonymi w osłonie 

tarczami mielącymi, z których co najmniej jedna ob-
raca się i które tworzą pomiędzy sobą szczelinę dla 
materiału mielonego składającego się z surowca roś-
linnego lub podobnego, znamienne tym, że co naj-
mniej jedna tarcza mieląca składa się z dwóch współ-
środkowych elementów tarczowych (22, 24), z których 
wewnętrzny (24) jest przestawny osiowo względem 
zewnętrznego (22) w celu wyrównywania różnego zu-
życia powierzchni mielących (26, 28) elementów. 

50c (P. 137472) 11.12.1969. 

Tatabanyai Szenbabyak in Tatabanya - Węgry, 
(Gusztaw Tarjn). 

Urządzenie mielące posiadające bęben mielący o 
osi poziomej i ścianach wewnętrznych gładkich lub 
żebrowanych osadzony obrotowo, znamienny tym, że 
przez bęben przechodzi wał równolegle do osi bębna, 
ułożyskowany obrotowo w otworach od strony czoło-
wej i tylnej i na tym wale wewnątrz bębna zamoco-
wane są elementy odrzutowo-uderzeniowe. 

50d (P. 130786) 21.12.1968. 
Pierwszeństwo: 22.12.1967 - Austria. 

Binder und Co, Gleisdorf, Austria, 
Sposób przesiewania materiałów sypkich za pomo-

cą drgających przesiewaczy, znamienny tym, że prze-
siewany materiał opada w kanał przesiewający, któ-
rego co najmniej jedną ścianę, przeważnie jednak dwie, 
a wówczas przeciwległe ściany, stanowią sita, drgają-
ce poprzecznie do kierunku działania siły ciężkości, 
z których każde drgające sito wywołuje ruch cząstek 
przesiewanego materiału poprzeczny do kierunku dzia-
łania siły ciężkości, przy czym wielkości przyśpiesze-
nia, nadawanego cząstkom wystarczają do rzucenia 
materiału o powierzchnię sit, a materiał drobnoziar-
nisty (podziarno) przechodzi przez otwory sita, zaś 
gruboziarnisty (nadziarno) wędruje razem kanałem 
przesiewającym w kierunku spadku. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-4 znamienne tym, że posiada co najmniej jeden bie-
gnący w kierunku pionowym lub praktycznie piono-
wym kanał przesiewający, w który wprowadzany 
jest z góry przesiewany materiał i który co najmniej 
z jednej strony ma sito (10), które wprawiane jest 
przez znane urządzenie wibracyjne w drgania prze-
biegające w kierunku pionowym lub zbliżonym do 
pionowego w stosunku do powierzchni tego sita, a na-
stępnie prawie pionowym do osi kanału. 
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50d (P. 137473) 11.12.1969. 
Pierwszeństwo: 13XK5.1969 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 

A.E. Hofmann KG Maschinen - und Mühlenbau, 
Nossen, NRD, (Walter Schanze). 

Sposób oczyszczania i sortowania ziarnistego ma-
teriału sypkiego, zwłaszcza zboża i strączkowych lub 
tym podobnych, przez przesiewanie i oddziaływanie 
powietrza, przy czym powietrze oczyszczane jest po-
nownie za pomocą urządzenia oczyszczającego, zna-
mienny tym, że zboże lub podobny produkt przepro-
wadza się za pośrednictwem tarczy rozdzielczej (20) 
w celu oczyszczenia i oddzielenia nie dających się 
zużytkować domieszek i sortowania według wielkości 
ziarna, poprzez co najmniej trzy sita taśmowe (3, 4, 5) 
usytuowane poziomo jedno pod drugim, poruszające 
się w kierunku wzdłużnym, za którymi włączony jest 
w obieg przenośnik taśmowy (6) przy czym wysorto-
wane ziarno pełnowartościowe poddaje się następnie 
działaniu strumienia powietrza w celu wytrącenia 
części lżejszych tej samej wielkości a wydzielone do-
mieszki nie dające się zużytkować i domieszki dające 
się zużytkować jako pasza sprowadza się zawsze do 
jednego wylotu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-3, znamienne tym, że w dającej się hermetycznie 
zamykać obudowie (1), zaopatrzonej w szczelinę po-
wietrzną, umieszczone są poziomo jedno pod drugim 
co najmniej trzy sita taśmowe (3, 4, 5) znanej kon-
strukcji, poruszające się w kierunku wzdłużnym oraz 
poruszający się również w kierunku wzdłużnym prze-
nośnik taśmowy (6) znanej konstrukcji, przy czym situ 
taśmowemu (4), wysorbowującemu ziarno pełnowar-
tościowe przyporządkowana jest wialnia (10), połą-
czona z przewodem ssącym (32), zaopatrzonym w tar-
czę filtrującą (15), a situ taśmowemu (5) wysortowu-
jącemu ziarno uszkodzone przyporządkowany jest szyb 
wylotowy (11) a na domieszki nie dające się zużytko-
wać oddzielone, względnie przeniesione przez górne 
sito taśmowe (3) i przenośnik taśmowy (6) przewidzia-
ny jest po stronie przeciwległej do wialni (10) wspól-
ny lej wylotowy (9). 

50d (P. 138015) 6.01.1970. 
Pierwszeństwo: 9.00969, 25.02.1969 - Finlandia. 

Perkano Oy, Parkano, Finlandia, (Riszo Tapani 
Hukki). 

Sposób klasyfikacji pneumatycznej dokładnie roz-
drobnionych materiałów stałych przebiegający etapo-
wo, przy czym w pierwszym etapie następuje skutecz-
ne rozdrobnienie materiału wsypywanego w strumie-
niu gazu, a w następnych etapach osadzanie cząstek 
zmielonego materiału wskutek zmian kierunku prze-
pływu gazu w górę, znamienny tym, że rozdrabnia-
nie materiału, który spada całą warstwą odbywa się 
pod wpływem w zasadzie poziomych strumieni gazu 
przecinających spadający materiał i że w etapach roz-

działu materiału po zmianie kierunku strumienia ga-
zu wytrącają się jedna lub więcej klas produktu gru-
bego, a tylko drobne cząstki pozostają nadal zawie-
szone w gazie. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
do 3 znamienne tym, że składa się z nieruchomego pu-
dła (9), urządzeń do wprowadzania gazu pod ciśnie-
niem do przestrzeni (12) znajdującej się w przedniej 
części pudła, modułowego elementu rozdrabniającego, 
w skład którego wchodzi pionowy rozdzielacz, a każ-
dy jego moduł posiada wąski poziomy kanał (2) 
i pionową dzieloną część kierującą, której każdy mo-
duł posiada płytkę (7, 8) lub łopatkę (3, 4), której po-
wierzchnia czołowa jest tak nachylona, że z odpowied-
nią częścią rozdzielacza tworzy kanał (6), że posiada 
pionową lub nachyloną pod kątem co najmniej 60° 
w stosunku do poziomu ścianę tylną, w górnej części 
której jest otwór wylotowy (15) i elementy (10) po-
zwalające na wsypywanie materiału z odpowiednią 
stałą prędkością, cyklon (16) do wydzielania produktu 
drobnego i urządzenia (17), (18) do odbierania grubych 
produktów lub produktu. 

50e (P. 130124) 19.11.1968. 
Pierwszeństwo: 22.11.1967 - NRD. 

Institut für Zement, Dessau, NRD, (Nordfrid Putz-
ler, Wilfrid Jahn i Horst Schaffrath). 

Urządzenie do przełączania strumieni gazów z pro-
cesu oddzielania na proces wypłukiwania gazów i od-
wrotnie, szczególnie przy oddzielaczach workowych, 
znamienne tym, że jego klapa (6) w kształcie elipsy 
jest osadzona obrotowo w okrągłym teowniku ruro-
wym (4) w ten sposób, że przy danej pozycji krańco-
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wej tej klapy zostaje zwolniona droga dla gazu, lub 
dwie klapy (9 i 10), równe co do wielkości zaopatrzo-
ne w pierścień stały o płaskiej konstrukcji umieszczo-
nej przy naprzeciw leżących otworach, o jednakowym 
przekroju okrągłego teownika rurowego. 

50e (P. 138302) 22.01.1970. 
Institut für Zement Dessau, NRD (Hans Kinzel, 

Norfrid Putzler, Rolf Barthel, Gerhard Wolf, Kurt 
Seidel. 

Wąż filtracyjny do rozdzielania mieszaniny sub-
stancji stałych i gazów przy oczyszczaniu przemysło-
wych gazów odlotowych i powietrza, znamienny tym, 
że wąż filtracyjny (1) z tkaniny, na przykład dzianiny, 
runa lub ich połączenia jest zaopatrzony na końcu 
mocującym za pomocą gotowego zgrubienia uszczel-
niającego (8) z włożonym promieniowo stopniowanym 
pierścieniem uszczelniającym (9) i wkładką (3) po stro-
nie wlotowej na szwie (2), która nie jest obciążona tan-
gencjalnymi siłami rozciągającymi działającymi na 
wąż filtracyjny. 

50f (P. 140139) 6.05.1970. 
Pierwszeństwo: 15.05.1969 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 

Whirl-Air-Flow Europe AB, Sztokholm, Szwecja, 
(Edward E. Mueller, Marain C. Mueller). 

Sposób mieszania i transportu materiałów sypkich 
znamienny tym, że do wsadu materiału sypkiego 

wprowadza się na dużej powierzchni nieprzerwany 
strumień powietrza o jednakowym ciśnieniu w celu 
fluidyzacji materiału, przy czym materiał ten miesza 

się przez poddawanie go działaniu pulsujących stru-
mieni powietrza, a po wymieszaniu materiał poddaje 
się statycznemu działaniu ciśnienia wyższego od ciś-
nienia powietrza do fluidyzacji materiału tak, że to 
wyższe ciśnienie służy do transportu materiału w in-
ne miejsce. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
ze zbiornikiem, który posiada część górną z otworem 
wlotowym dla materiału i zsypową część dolną z o-
tworem wylotowym w dnie, znamienne tym, że posia-
da urządzenia do dostarczania do materiału sypkiego 
nieprzerwanego strumienia powietrza rozmieszczone 
wzdłuż ścian zsypowej części urządzenia do okreso-
wego wprowadzania strumieni powietrza sprężonego 
do stosunkowo wysokiego ciśnienia do materiału w 
celu mieszania materiału w zbiorniku (10), oraz posia-
da urządzenia zamocowane do zbiornika w pobliżu 
otworu wylotowego dla materiału do transportu wy-
mieszanego materiału ze zbiornika. 

53g (P. 125631) 6.03.1968. 
Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłop-

ska" Zarząd Obrotu i Produkcji Pasz, Warszawa, (Zy-
gmunt Benikas, Julian Jach, Piotr Krendler, Jerzy 
Mazurkiewicz, Józef Ostrowski, Jerzy Tylżanowski, 
Marian Wójciak, Antoni Wróblewski, Władysław Du-
liniec, Karol Ruhowicz, Jan Wardaszko). 

Urządzenie mieszające-dozujące do wprowadzania 
surowców płynnych do paszowych mieszanek sypkich 
znamienne tym, że zawiera mieszadło (3) oraz prze-
wód wtryskowy (5) z umieszczonym wewnątrz zawo-
rem iglicowym (7), osadzone w bocznej ścianie (4) mie-
szarki (2), zbiornik przelotowy (14), zawierający grzał-
kę (16), połączony poprzez zawory (9), (10) i pompę 
ssąco-tłoczącą (11), osadzoną na wspólnym wale (6) 
z mieszadłem (3), z przewodem wtryskowym (5), zbior-
nik magazynujący (21) połączony ze zbiornikiem (14) 
przewodem (18) poprzez zawór (20a), pompę ssąco-tło-
czącą (24) i przewód zasilający (22), a ponadto urzą-
dzenie zawiera siłownik elektromagnetyczny (8) uru-
chamiający zawór iglicowy (7), silnik (12) napędzają-
cy mieszadło (3) i pompę (11), silnik (25) napędzający 
pompę (24) oraz pojemnik (17) służący do ustalania 
wydajności tłoczenia, połączony przewodem (15) z za-
worem (9). 

Odmiana urządzenia według zastrz. 1 znamienna 
tym, że zamiast zbiornika przelotowego (14) posiada 
zbiornik dozujący (28), zawierający ruchomy przewód 
(29) ustalający żądaną objętość dozowanego surowca 
płynnego, trój drożny zawór (33) łączący zbiornik maga-
zynujący (21) poprzez pompę (24), przewody (22), (18) 
i elastyczny przewód (32) ze zbiornikiem (28) lub łą-
czący zbiornik (28) poprzez pompę (11) z przewodem 
wtryskowym (26) oraz zawór (27) umieszczony na ze-
wnętrznym końcu przewodu (26), służący do usuwa-
nia zanieczyszczeń przewodu (26) spowodowanych 
mieszanką sypką. 



116 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 1 

53* (P. 130716) 19.12.1968. 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., War-
szawa, (Apolinary Szewczuk, Przemysław Mastelarz, 
Władysław Nadwyczawski). 

Sposób uszlachetniania śruty rzepakowej, znamien-
ny tym, że poddaje się ją działaniu 2-20°/o-ego kwasu 
siarkowego w temperaturze powyżej 50°C, najkorzyst-
niej w temperaturze 95°C w ciągu 2-20 godzin a na-
stępnie neutralizuje mieszaninę do pH 5-7 za pomo-
cą tlenku, wodorotlenku lub węglanu wapnia i suszy 
do zawartości wilgoci poniżej 10% wagowych. 

54g (P. 125800) 13.03.1968. 
Pierwszeństwo: 23.03.1967 - Szwecja. 

Borgs Fabriks Aktiebolag Norrkoping, Szwecja, (Bo 
Goran Malmberg). 

Urządzenie wystawowe do wystawiania towarów na 
przykład na wystawach sklepowych, znamienne tym, 
że wyposażone jest w platformę (24) dla towarów, 
wózek (14) podtrzymujący platformę, silnik (20) obra-
cający platformę na wózku, silnik (16) do napędu 
wózka, szynę (1) prowadzącą wózek (14) po określonej 
drodze, elementy przewodzące (10 i 21) dla dopływu 
prądu elektrycznego do wymienionych silników i urzą-
dzenie sterujące (33) dla włączania i wyłączania za-
silania prądem silników w określony sposób. 

Urządzenie według zastrz 1, znamienne tym, że plat-
forma (24) spoczywa na co najmniej trzech rolkach 
(18) o osiach obrotu promieniowych w stosunku do 
osi platformy i że silnik (20) obracający platformę 
służy do napędzania jednej z wymienionych rolek. 

55d (P. 123486) 9.11.1967. 

Nils Anders Lennart Wikdahl, Djursholm, Szwecja 
(Nils Roland Grundelius, Nils Kunt Gabriel Ahlborg). 

Sposób odseparowywania z płynnej zawiesiny włók-
nistej niepożądanych zanieczyszczeń takich jak łusek 
i innych lekkich cząstek które ze względu na swój 
kształt i gęstość są trudne do oddzielenia, znamienny 
tym, że zawiesinę doprowadza się do separatora cy-
klonowego o dwóch wylotach z których jeden jest wy-
lotem dla frakcji lekkiej a drugi wylotem dla frakcji 
ciężkiej dla jej rozdzielenia na pierwszą frakcję 
w której przeważają łuski oraz inne niepożądane lek-
kie cząstki a pożądane włókna są nielicznie repre-
zentowane i na drugą frakcję w której przeważają 
pożądane włókna a łuski i inne niepożądane lekkie 
cząstki są zawarte w minimalnym stopniu, przy czym 
pomiędzy wylotem dla frakcji lekkiej a wylotem dla 
frakcji ciężkiej utrzymuje się stosunek ciśnień i/lub 
stosunek powierzchni pozwalającej na utrzymywanie 
się zasadniczo normalnego przepływu objętościowego 
przez separator a zawiesina zostaje rozdzielona na 
wspomnianą pierwszą frakcję i na drugą frakcję, 
następnie wyładowuje się pierwszą frakcję przez wy-
lot dla frakcji lekkiej a drugą frakcję przez wylot dla 
frakcji ciężkiej. 

57b (P. 125392) 21.02.1968. 
Pierwszeństwo: 3.04.1967, 8.05.1967 - Stany Zjednoczo-

ne Ameryki Północnej. 

Teeg Research, Inc. Detroit, Michigan, USA. 
Samowywolujący element czuły na promieniowanie, 

znamienny tym, że składa się z warstwy metalicznej 
zaopatrzonej w powłokę z materiału zdolnego, gdy 
jest wystawiony na działanie promieniowania elektro-
magnetycznego, do oddziaływania wzajemnego z tą 
warstwą metaliczną, tak, że wytworzenie produktu 
oddziaływania materiału i metalu na powierzchni 
granicznej między tą warstwą metaliczną i tą po-
włoką wywołuje selektywne wytrawianie warstwy 
metalicznej, którego głębokość jest proporcjonalna 
do ilości promieniowania elektromagnetycznego pa-
dającego na tę warstwę. 

Sposób wytwarzania elementu płytkowego zaopa-
trzonego w plastyczny obraz metaliczny na podłożu 
podtrzymującym, znamienny tym, że rzutuje się obraz 
na samowywołujący element czuły na promieniowanie 
elektromagnetyczne mający podłoże podtrzymujące 
wyposażone w przyległą do niego warstwę metalicz-
ną i w powłokę na tej warstwie metalicznej z ma-
teriału zdolnego przy wystawieniu na działanie tego 
promieniowania do wytworzenia z nią produktu od-
działywania wzajemnego i usuwa się ten produkt od-
działywania wzajemnego pozostawiając w ten sposób 
plastyczny obraz metaliczny utworzony przez części 
warstwy metalicznej pozostające przyległe do pod-
łoża podtrzymującego. 

57b (P. 129277) 28.09.1968. 
Pierwszeństwo: 28.09.1967, 12.08.1968 - Wielka Bry-

tania. 

Gevaer-Agfa N. V., Mortsel, Belgia, (August Jean 
van Paesschen, Lucien Janbaptist van Gossum, Jan 
Józef Priem). 

Material wielowarstwowy znamienny tym, że składa 
się z hydrofobowego podłoża filmowego, na którym 
nałożone są kolejno dwie warstwy, z których warstwa 
A przylega bezpośrednio do podłoża i zawiera kopo-
limer utworzony z co najmniej jednego z zawierają-
cych chlor monomerów: chlorku winylu i chlorku wi-
nylidenu w ilości od 45 do 99,5% wagowych, z hy-
drofilowego monomeru o nienasyconym wiązaniu pod-
wójnym w ilości od 0,5 do 10% wagowych oraz z co 
najmniej jednego innego zdolnego do kopolimery-
zacji monomeru o nienasyconym wiązaniu podwójnym 
w ilości od 0 do 54,5% wagowych, zaś warstwa В za-
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wiera mieszaninę żelatyny i kopolimeru utworzonego 
z butadienu w ilości od 30 do 70% wagowych i co 
najmniej jednego zdolnego do kopolimeryzacji mono-
meru o nienasyconym wiązaniu podwójnym, przy 
czym stosunek wagowy żelatyny do kopolimeru wy-
nosi od 1:3 do 1:0,5. 

57c (P. 132348) 14.03.1969. 
Pierwszeństwo: 18.03.1968 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 
Rank Xerox Limited, Londyn, Wielka Brytania, 

(John Elias Germanos). 
Sposób elektrostatycznego ładowania elementu 

utrzymującego ładunek, znamienny tym, że wpro-
wadza się element utrzymujący ładunek w styk 
z przewodzącym elementem podkładowym, stosuje się 
potencjał prądu stałego, wytwarzający ulot względem 
elektrody wyładowania ulotnego, usytuowanej w bez-
pośrednim sąsiedztwie wspomnianego elementu utrzy-
mującego ładunek oraz jednocześnie wytwarza się 
pole prądu przemiennego na wspomnianej elektrodzie 
wyładowania ulotowego przez zastosowanie poten-
cjału prądu przemiennego wysokiego napięcia mię-
dzy wspomnianym elementem podkładowym a prze-
wodzącą osłoną lub siatką, usytuowaną po przeciw-
nej stronie wspomnianej elektrody wyładowania ulo-
towego względem wspomnianego elementu utrzymu-
jącego ładunek. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-5, wytwarzające wyładowania ulotowe i przeka-
zujące ładunek elektrostatyczny utrzymującemu ła-
dunek elementowi, znamienne tym, że zawiera urzą-
dzenie do wytwarzania ulotu pobudzane przez źródło 
stałego potencjału oraz urządzenie, usytuowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie wspomnianego urządze-
nia do wytwarzania ulotu i pobudzane przez źródło 
potencjału zmiennego w celu wytworzenia przemien-
nego pola na wspomnianym urządzeniu do wytwa-
rzania ulotu. 

57e (P. 122946) 10.10.1967. 
Pierwszeństwo: 11.10.1966 - U S A 

Rank Herox Limited, Londyn, Anglia. 
Sposób cieplnego wtapiania obrazów pyłowych 

o różnych wartościach gęstości proszku luźno przy-
legającego do podkładu znamienny tym, że obej-
muje podgrzewanie poruszającej się powierzchni 
przystosowanej do przenoszenia arkuszy podkładu 
w termiczny kontakt ze źródłem promieniowania pod-
czerwonego; ułożenie arkuszy podkładu z naniesionym 
obrazem pyłowym w styczność wyżej wspomnianą ru-
chomą powierzchnią, w taki sposób aby wyelimino-
wać warstwy powietrza mogące formować się po-
między nimi, w celu stworzenia warunków do wydaj-
nego przenoszenia ciepła pomiędzy tymi powierzch-
niami; przesuwania wyżej wspomnianej ruchomej po-
wierzchni przez obszar objęty promieniowaniem pod-
czerwonym z szybkością odpowiednią do prawidło-
wego wtopienia się obrazu. 

Urządzenie do cieplnego wtapiania obrazów pyło-
wych o różnych gęstościach proszku przylegającego 
luźno do podkładu, znamienne tym, że zawiera ru-
chomą powierzchnię, na którą nakłada się arkusz ma-
teriału podkładowego z odwzorowaniem pyłowym 

i przystosowaną do wprowadzenia tego arkusza w bez-
pośrednie zbliżenie do źródła promieniowania; me-
chanizm podgrzewający ruchomą powierzchnię; me-
chanizm do wprowadzenia arkusza podkładu w ścisły 
kontakt z powyższą ruchomą powierzchnią w taki 
sposób aby zapobiec utworzeniu się pomiędzy nimi 
warstewek gazu, w celu stworzenia warunków do 
wydajnego i szybkiego przenoszenia ciepła pomiędzy 
stykającymi się powierzchniami; źródło promienio-
wania podczerwonego zdolnego do cieplnego wtopie-
nia obrazu pyłowego; mechanizm przesuwający po-
wierzchnię przez obszar oddziaływania źródła pro-
mieniowania podczerwonego z szybkością dostateczną 
do realizacji wtopienia obrazu. 

57e (P. 124524) 4.01.1968. 

Rank Xerox Limited, Londyn, Wielka Brytania. 
Sposób elektrograficznego zapisu, znamienny tym, 

że w zapisującej szczelinie powietrznej pomiędzy 
elektrodą rejestrującą a elektrodą tylną umieszcza się 
materiał rejestrujący utrzymujący ładunek; wprowa-
dza się wzbudzone atomy gazu szlachetnego do 
wspomnianego elektrodowego urządzenia zapisują-
cego; stosuje się pole elektromagnetyczne pomiędzy 
wspomnianym elektrodowym urządzeniem zapisują-
cym i elektrodą tylną w celu odkładania ładunku na 
wspomnianym zapisującym. 

Urządzenie z działem jonowym do elektrograficz-
nego zapisu dla realizacji kontrolowanego odkładania 
ładunku na powierzchni zapisującej, znamienne tym, 
że zawiera (1) urządzenie elektrody (40) zapisującej 
i (2) elektrodę (42) tylną, oddzieloną od wspomnianej 
elektrody (40) zapisującej, tworząc zapisującą szcze-
linę powietrzną, oraz (3) wewnętrzną komorę (60) 
wzbudzania przyległą do wspomnianej szczeliny po-
wietrznej; (4) urządzenie do wytwarzania przepły-
wu gazu szlachetnego przez wspomnianą komorę (60) 
wzbudzana do wspomnianej szczeliny zapisującej; 
(5) urządzenie do wzbudzania wspomnianego gazu 
szlachetnego w celu wytwarzania wzbudzonych ato-
mów wspomnianego gazu szlachetnego, oraz (6) urzą-
dzenie do wytwarzania pola elektromagnetycznego 
w poprzek wspomnianej szczeliny zapisującej dla spo-
wodowania ruchu ładunku wytworzonego przez 
wspomniane wzbudzone atomy wspomnianego gazu 
szlachetnego, w kierunku wspomnianej elektrody tyl-
nej, przez co następuje kontrolowane elektrostatycz-
ne odkładanie ładunku na dielektrycznym materiale 
zapisującym we wspomnianej szczelinie. 
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57e (P. 126529) 19.04.1968. 
Pierwszeństwo: 24.04.1967 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Rank Xerox Limited, Londyn, Wielka Brytania, 
(John Fredric Gardner, Donald W. Goulsmith, Tho-
mas Benjamin Michaels, Gordon Philip Taillie, Ro-
bert L. Greco, Jack O. Wilson, Martin H. Lustig, 
Adalbert Andor Lux, Klaus Karl Stange, Gerard 
С Wright). 

Automatycznie reprodukująca maszyna kserogra-
ficzna umożliwiająca wytwarzanie odbitek z orygi-
nalnych dokumentów o różnych wymiarach na pod-
łożach używanych do przetwarzania danych i powie-
lanie tych odbitek znamienna tym, że zawiera zespół 
(300) doprowadzający dokument do stanowiska (1) na-
świetlania, optyczny zespół (400) przystosowany do 
wytwarzania za pomocą światła wzoru obrazu tego 
dokumentu na światłoczułej powierzchni (10) przy 
użyciu wiązki światła o zmiennej długości wypływa-
jącej ze stanowiska naświetlania i padającej na tę 
światłoczułą powierzchnię, zespół do zmiany wymia-
rów świetlanego konturu obrazu na światłoczułej po-
wierzchni (10) bez potrzeby zmieniania długości drogi 
wiązki, przy czym światłoczuła powierzchnia w miej-
scu padania wiązki optycznej jest zasadniczo płaska 
oraz zespół przeznaczony do wywoływania konturów 
obrazu utworzonego za pomocą światła na tej światło-
czułej powierzchni (10). 

58a (P. 140020) 14.04.1970. 

Kabushiki Kaisha Aida Tekkosho, Oyamacho, Ja-
ponia, (Kohji Nakano). 

Mechanizm napędowy suwaka prasy ciągowej, zna-
mienny tym, że napędzający wałek (8) z zamocowa-
nym na nim mimośrodowym kołem pasowym wpra-

wiającym za pośrednictwem korbowodu suwak (20) 
prasy w ruch posuwisto-zwrotny jest napędzany ze 
zmienną prędkością kątową przez układ przekładnio-
wy napędzany od wałka napędowego (27), który obra-
ca się ze stałą szybkością kątową. 

62a2 (P. 136636) 18.12.1969. 

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko-
munikacyjnego, Świdnik k/Lublina, (Stanisław Ka-
miński). 

Tarcza sterująca śmigłowca do sterowania z uwzględ-
nieniem wyższych harmonicznych cyklicznym kątem 
nastawienia łopat wirnika nośnego wyposażona w po-
py chacze przekazujące wychylenia tarczy na dźwignie 
zmiany kąta nastawienia łopat, znamienna tym, że 
popychacze (15) są połączone jednymi końcami, ko-
rzystnie dolnymi, do obracającego się pierścienia (2) 
lub ramienia tarczy a przeciwległymi do ramion (12) 
umieszczonego wewnątrz drążonego wału (6) zna-
nego mechanizmu mimośrodowego (8), obracającego 
się razem z tym wałem przy czym popychacze (15) 
w punktach ich przyłączenia do ramion (12) głowicy 
(9) mechanizmu mimośrodowego (8) połączone są za 
pośrednictwem znanych przegubów na przykład ku-
lowych z dźwigniami (16) zmiany kąta nastawienia 
łopat (18), zamocowanymi wahliwie na przegubach 
(19) do piast (17) tych łopat. 

62a2 (P. 137868) 29.12.1969. 

Zakłady Sprzętu Lotnictwa Sportowego, Zakład 
Doświadczalny Rozwoju i Budowy Szybowców, Biel-
sko-Biała, (Władysław Okarmus). 

Podwozie chowane z osłoną luku zwłaszcza dla szy-
bowców, znamienne tym, że posiada oś obrotu (4) 
umieszczoną obok kółka (2) wzdłuż kadłuba (1) wo-
bec, której podwozie obracając się do pozycji scho-
wanej zajmuje położenie poprzeczne w dolnej części 
kadłuba, natomiast osłona (16) zamykająca luk jest 
zawieszona obrotowo do ramy (3) podwozia, oraz 
obrotowo do ramienia (19) umocowanego na osi (20) 
do kadłuba, zajmując położenie nad kółkiem (2) w po-
zycji otwartego podwozia. 
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62a2 (P. 139553) 21.03.1970. 

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko-
munikacyjnego, Świdnik, Polska, (Hieronim Ołtarzew-
ski). 

Łopata wirnika nośnego, zwłaszcza śmigłowca o za-
okrąglonym w rzucie poziomym zakończeniu, zna-
mienna tym, że linia (3) na której leżą środki parcia 
profilów poszczególnych przekrojów poprzecznych za-
kończenia łopaty jest w przybliżeniu linią prostą. 

62a2 (P. 140040) 15.04.1970. 

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko-
munikacyjnego, Świdnik, Polska, (Hieronim Ołta-
rzewski). 

Sposób wytwarzania łopaty wirnika nośnego, zwłasz-
cza śmigłowca polegający na złączeniu ze sobą, ufor-
mowanych uprzednio w dwóch oddzielnych formach 
dolnej i grzbietowej części skorupy łopaty wykonanej 
z tworzywa sztucznego, korzystnie takiego jak ży-
wica epoksydowa, zbrojonego włóknami na przykład 
szklanymi, ułożonymi podłużnie i skośnie względem 
osi przekręceń łopaty, gdzie płaszczyzna podziału tych 
form leży w płaszczyźnie cięciw profilów poszcze-
gólnych przekrojów poprzecznych łopaty, przy czym 
wyżej wspomniana skorupa jest podparta od wew-
nątrz wypełniaczem wykonanym na przykład ze spie-
nionego tworzywa, znamienny tym, że w jednej nie-
ruchomej formie (1) układa się nawzajem krzyżujące 
się, skośne włókna (2), na które nakłada się wypeł-
niacz (3) części spływowej łopaty, po czym układa się 
przy krawędzi natarcia i spływu łopaty, podłużne 
włókna (4), na które nakłada się wypełniacz (6) nosko-
wej części łopaty, a następnie układa się podłużne 
włókna (7) położone w przeciwległej, na przykład, 

grzbietowej części skorupy łopaty, natomiast w dru-
giej, ruchomej formie (8) układa się tylko skośne włók-
na (9), po czym ruchomą formę (8) nakłada się na 
nieruchomą formę (1) łącząc w ten sposób elementy 
łopaty układane w formach (1) i (8) w jednolitą ca-
ł o ś ć - łopatę, którą wykonuje się w jednej operacji 
utwardzania żywicy. 

62a2 (P. 140150) 20.04.1970. 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Okęcie, War-
szawa, Polska, (Stanisław Malewski). 

Sposób odwracania charakterystyki sprężyn śrubo-
wych zwłaszcza w piastach śmigieł lotniczych, zna-
mienny tym, że punkty przeniesienia siły nacisku 
tłoka na sprężynę przemieszczają się wraz z ruchem 
tłoka prostopadle do jego przesuwu, przy czym pod-
parcie sprężyny jest związane z tłokiem i przesuwa 
się wraz z nim. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
posiadające tłok ze sprężyną znamienne tym, że za-
wiera dźwignię (6) przymocowaną do korpusu (7), 
zaś pozostałe jej dwa końce znajdują się pomiędzy 
tłokiem (1) a talerzykiem (5) na którym osadzona jest 
sprężyna (2). 

63a3 (P. 140806) 22.06.1970. 

Zakłady Sprzętu Technicznego i Turystycznego, Le-
gionowo, (Mieczysław Wardzała). 

Spadochron, stosowany szczególnie do skoków wy-
czynowych, mających na celu lądowanie w wyzna-
czonym punkcie, składający się z czaszy linek nośnych, 
uprzęży i pokrowca, znamienny tym, że środkową część 
czaszy o zewnętrznym kształcie uwidocznionym na ry-
sunku fig. 1 stanowią przebiegające poprzecznie pasy 
(1) i (2), przy czym na ich krawędziach przedzielonych 
poprzecznie między szczelinowymi taśmami (8) utwo-



120 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 1 

rzone są szczeliny (5), na brzegach których naszyte są 
pochewki (7) przez które przewleczone są linki ste-
rownicze (6). 

63c (P. 124789) 19.01.1968. 
Pierwszeństwo: 19.01.1967 - Francja. 

Societe Anonyme D.B.A., Paryż, Francja, (Charles 
R1volier). 

Urządzenie do podnoszenia okien, przystosowane do 
poruszania okien, osadzonych ślizgowo w dwóch rów-
noległych prowadnicach rowkowych, osadzonych 
w stałej ramie oraz zawierające linkę bez końca pro-
wadzoną ruchowo, uruchamianą znanym urządzeniem 
napędowym w celu nadania elementowi nośnemu, za-
mocowanemu do okna ruchu podnoszenia lub opusz-
czania okna za pośrednictwem tego elementu, zna-
mienne tym, że linka bez końca (13, 113) jest umiesz-
czona w nieruchomych rurkach (17, 18), wygiętych 
w kształcie litery „C", które to rurki są z kolei za-
mocowane do stałej ramy (3), przy czym wolna część 
linki (13) znajdująca się pomiędzy końcami rurek 
(17, 18) przebiega zasadniczo równolegle do rowko-
wych prowadnic (2) i jest zamocowana do elementu 
nośnego (5, 105) okna (1). 

63c (P. 129380) 4.10.1968. 
Patent dodatkowy do patentu nr P. 127641. 

Pierwszeństwo: 6.10.1967 - Francja. 

Societe Anonyme D.B.A., Paryż, Francja, (Guy Ma-
rouby). 

Urządzenie przeciwpoślizgowe do układów hamul-
cowych pojazdów według zgłoszenia. P. 127641 zna-
mienne tym, że zawiera element generujący przetwo-
rzony sygnał przyśpieszenia, działający bezpośrednio 

na element generujący sygnał sterujący przy czym 
pierwsza wartość przetworzonego sygnału przyśpie-
szenia powoduje powstanie sygnału sterującego a dru-
ga wartość przetworzonego sygnału przyśpieszenia, 
powoduje przerwanie wytwarzania sygnału sterują-
cego. 

63c (P. 129707) 24.10.1968. 
Pierwszeństwo: 24.10.1967 - Wielka Brytania. 

Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania, 
(David William Gee). 

Zawieszenie kół pojazdów samochodowych zawie-
rające zwrotnicę koła umieszczoną na w zasadzie 
pionowym teleskopowym amortyzatorze, którego dol-
ny koniec połączony jest wahadłowo układem łączni-
ków do ramy samochodu a koniec górny umocowany 
jest w uchwycie umożliwiającym jego wahanie w ogra-
niczonym kącie, przy czym zawieszenie wyposażone 
jest w śrubową sprężynę ściskaną, oraz w amorty-
zator stanowiący pojedynczy, cylindryczny tłumik 
wraz ze zwrotnicą przymocowaną do jego cylindra, 
przy czym w cylindrze umieszczony jest pneumatycz-
ny element sprężynujący przenoszący część obciążenia 
koła, znamienny tym, że pneumatyczny element sprę-
żynujący stanowi pewną objętość powietrza lub gazu 
pod ciśnieniem, która nie jest ograniczona do dowol-
nej części cylindra (10) ale zajmuje obszar w jego 
górnej części wznosząc się ponad olejem, przy czym 
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tłoczysko (12) tłumika umieszczone jest w końcówce, 
w górnym końcu cylindra zawierającej uszczelkę ole-
jową (22) oraz przestrzeń (25) na olej będący w styku 
z uszczelnieniem. 

63c (P. 131997) 27.02.1969. 
Pierwszeństwo: 5.03.1968 - Francja, (Bernard Lever -

dant). 
Societe Anonyme D.B A., Paryż, Francja, (Bernard 

Leverdant). 
Hamulec tarczowy zawierający dwa klocki hamul-

cowe dociskane do przeciwległych powierzchni tarczy 
hamulcowej oraz jarzmo mogące się wychylać 
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni tarczy, 
znamienny tym, że powierzchnie wewnętrzne jarzma 
stykają się z przyległymi do nich klockami hamul-
cowymi (P, P') za pośrednictwem powierzchni opo-
rowych (В, С) znajdujących się na klockach lub ra-
mionach jarzma, przy czym prosta łącząca punkt 
styku jednego z klocków z ramieniem jarzma z punk-
tem styku drugiego klocka z drugim ramieniem jarz-
ma jest nachylona pod kątem do prostych (d, d') prze-
chodzących przez te punkty styku i prostopadłych do 
tarczy hamulcowej w kierunku wskazanym strzałką 
(A) i zgodnym z kierunkiem obrotu jarzma. 

63c (P. 136213) 
Pierwszeństwo: 10.10.1968. 

8.10.1969. 

Societe Anonyme DBA, Paryż, Francja, (Guy Ma-
rouby). 

Urządzenie przeciwślizgowe do układu hamulcowego 
pojazdu wyposażone w czujnik elektryczny zawiera-
jący układ do wytwarzania sygnału prędkości pro-

porcjonalnego do prędkości koła, układ do wytwa-
rzania sygnału prędkości sygnału przyśpieszenia pro-
porcjonalnego do przyśpieszenia lub opóźnienia koła 
i układ reagujący na sygnał przyśpieszenia wytwarza-
jący sygnał sterujący oraz układ wykonawczy reagu-
jący na sygnały sterujące w celu sterowania ciśnie-
nia w układzie hamulcowym pojazdu, znamienny 
tym, że układ wykonawczy (18) składa się z układu 
izolującego (18b), który reaguje na pierwszy sygnał 
sterujący I izolując pedał hamulca od układu hamul-
cowego pojazdu na czas trwania tego sygnału oraz 
z układu zwalniającego (18a), który reaguje na drugi 
sygnał sterujący (D) co powoduje w czasie trwania 
tego sygnału stopniowe obniżenie ciśnienia wewnątrz 
układu hamulcowego.. 

63c (P. 136294) 13.10.1969. 
Fabryka Samochodów Ciężarowych im. B. Bieruta, 

Lublin, Polska, (Bernard Lipowiec). 
Amortyzator holowniczy, zwłaszcza do samochodów 

osobowych znamienny tym, że składa się z cylindra 
(1) wewnątrz którego przesuwnie osadzony jest trzpień 
(2) ze sprężyną (3) opartą z jednej strony o oporową 
płytkę (4) osadzoną na końcu trzpienia (2) i z drugiej 
strony o pokrywę (5) cylindra (1) przy czym z cylin-
drem (1) połączone jest ucho lub hak (7) poprzez prze-
ciążeniowe sprzęgło (6). 

63c (P. 136445) 22.10.1969. 
Pierwszeństwo: 23.10.1968 - Francja. 

Societe Anonyme DBA, Paryż, Francja. 
Mechanizm sterujący hamulcem przeznaczonym do 

awaryjnego i postojowego hamowania pojazdu, który 
składa się z zespołów hamulcowych dostosowanych 
do uruchamiania urządzenia sterującego które za-
wiera, obsługiwany przez operatora, element steru-
jący wyposażony w urządzenie blokujące, zapobiega-
jące uwolnieniu elementu sterującego oraz urządze-
nie dźwigowe przełożenia siły między elementem 
sterującym a mechanizmem sterującym znamienne 
tym, że urządzenie to o stosunkowo wielkiej spręży-
stości (68) - (116) - (126) zostało wstawione do dźwi-
gowego urządzenia przekładniowego (60) między ele-
mentem sterującym (62) a mechanizmem sterującym 
(16), przy czym urządzenie sprężynujące dostosowane 
jest do zmagazynowania energii potencjalnej elemen-
tu sprężynującego. 
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63c (P. 136557) 28.10.1969. 

Elizeusz Cieślik, Puszczykowo, Polska. 
Sposób wytwarzania lusterek pojazdów, znamienny 

tym, że oprawkę (1) lusterka wytłacza się z jednego 
elementu z tworzywa sztucznego, z wodoszczelnym 
obrzeżem (2) i pierścieniem mocującym (4), tak wy-
konanym, że obrzeże (2) ma wewnętrzny brzeg 22 
przylegający ściśle do tafli szklanej i wykazuje prze-
strzeń klinową (21), przy czym obrzeże (2) i pierścień 
4 wykazują współczynnik elastyczności i podatności 
większy aniżeli pełna ściana (1) oprawki. 

Lusterko wykonane sposobem według zastrz. 1-3, 
znamienne tym, że w jarzmie (9) jest osadzony ele-
ment uchwytowy (14) z umieszczonym między ramio-
nami tego uchwytu elastycznym i podatnym elemen-
tem (13) z gumy lub z elastycznego tworzywa sztucz-
nego, który dzięki tej właściwości pod wpływem 
ściskania śrubą (11 i 12) spęcza się i służy do ela-
stycznego przycisku do wysięgnika przymocowanego 
do pojazdu. 

63c (P. 136765) 8.11.1969. 
Pierwszeństwo: 15.11.1968 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

Fichtel und Sachs AG, Schweinfurt am Main, NRF, 
(Manfred Lutz, Horst Schulz, Hans Joachim Schwer -
dhöfer). 

Sprzęgło uruchamiane odśrodkowo, przeznaczone dla 
wieloprzekładniowych piast rowerowych lub podob-
nych, zawierające obrotowo ułożyskowany nośnik ele-
mentów sprzęgających, co najmniej jeden element 

sprzęgający ułożyskowany ruchomo na nośniku ele-
mentów sprzęgających, część przeciwsprzęgła obra-
caną w stosunku do nośnika elementów sprzęgają-
cych, urządzenia napinające elementy sprzęgające, 
które ustawiają element sprzęgający w pierwszym 
położeniu roboczym, łącznik odśrodkowy do przesta-
wiania elementu sprzęgającego w drugie położenie 

robocze i wyposażony w obrotowo ułożyskowany noś-
nik przeciwwag, co najmniej dwie przeciwwagi uło-
żyskowane wahliwie na nośniku przeciwwag w poło-
żeniu między położeniem spoczynkowym a położeniem 
łączenia, urządzenie napinające przeciwwagi powo-
dujące ustawienie przeciwwag w położeniu spoczyn-
kowym oraz czynne połączenie pomiędzy łącznikiem 
odśrodkowym i elementem sprzęgającym, znamienne 
tym, że przeciwwagi (70) wychylane są na nośniku 
(56) przeciwwag w tym samym kierunku od położe-
nia spoczynkowego do położenia łączenia i że są one 
połączone między sobą elementem sprzęgającym (78) 
ułożyskowanym obrotowo i w przybliżeniu współosio-
wo z nośnikiem przeciwwag (56). 

63c (P. 137494) 11.12.1969. 
Pierwszeństwo: 20.01.1969 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna. 

VEB Waggonbau Ammendorf, Halle/Saale, NRD. 
Ogrzewanie za pomocą cieczy zasilane obiegiem na-

turalnym lub pompą obiegową, zwłaszcza dla pojaz-
dów szynowych, z organami odcinającymi między do-
pływem a odpływem pompy, znamienne tym, że ma 
w pionowych przewodach powrotnych zainstalowane 
w rodzaju zaworów, przy obiegu naturalnym od stro-
ny pompy lub tłoczenia otwarte a przy podwyższonym 
od strony pompy lub dopływu ciśnienia cieczy, na 
przykład na skutek pracy pompy obiegowej, od strony 
pompy lub dopływu zamknięte organy odcinające 
w rodzaju znanych klapowych zaworów zwrotnych, 
zaworów zwrotnych i tym podobnych. 

63c (P. 137961) 20.12.1969. 
Pierwszeństwo: 23.12.1968 - Austria. 

Otto Klepp, Wiedeń, Austria. 
Siedzenie do ciągnika, którego powłoka jest zamo-

cowana na prowadnicach dolnych i górnych, wyko-
nanych w postaci czworokąta przegubowego oraz jest 
podparta za pomocą tych prowadnic na co najmniej 
jednej pionowej i otoczonej przez oprawę sprężynie 
naciskowej o zmiennym przeważnie naprężeniu wstęp-
nym, wyposażone w hak przytrzymujący, eliminujący 
wychylenie w górę prowadnic lub powłoki ponad 
siedzenie, znamienne tym, że prowadnice górne (3) są 
połączone w pałąk (3, 4) unoszący na swej podstawie 
(4) ułożyskowanej obrotowo na tylnej ściance (5) opra-
wy (6) sprężyny, odwróconej od powłoki (1), dwa 
skierowane do przodu ramiona oporowe (17), opiera-
jące się na odsadzeniach (13, 14, 15, 16) górnej misecz-
ki (12) lub tym podobnego elementu, sprężyny nacis-
kowej (8), wystający z boku z oprawy (6) sprężyny, 
przy czym podstawa (4) jest wyposażona w nosek (28), 
wchodzący przez okno ścianki tylnej w oprawę (6) 
sprężyny, chwytany przez ułożyskowany w oprawie 
(6) sprężyny hak przytrzymujący (29), wychylany za 
pomocą dźwigni ręcznej (31), pokonującej opór sprę-
żyny (30). 
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63c (P. 137698) 20.12.1969. 
Pierwszeństwo: 27.12.1963 - Francja. 

(James Societe Anonyme D.B.A., Paryż, Francja, 
Mangold). 

Przeciwślizgowy układ hamulcowy dla pojazdu me-
chanicznego, znamienny tym, że posiada urządzenie 
zaworu regulacyjnego (22-84) reagujące na elementy 
(94-114), które regulują dopływ energii ciśnieniowej 
przy połączeniu ze źródłem (28) dopływu cieczy, bę-
dącej pod wysokim ciśnieniem, do przewodu (36), łą-
czącego dopływ cieczy, przy czym przeciwślizgowy 
zawór kontrolny (38) ustawiony jest między przewo-
dem zasilającym a przewodem wylotowym (50) prze-
chodzącym do zbiornika (14) niskiego ciśnienia prze-
znaczonego do regulacji dopływu cieczy hamulcowej 
będącej pod ciśnieniem, z przewodem (42) doprowa-
dzającym do zestawu mechanizmu hamującego koło, 
przy czym elementy (94-114) ustawione są w sposób 
taki, że przeciwstawiają się sile ciśnieniowej wlotu 
zmiennej w stosunku do funkcji ciśnienia cieczy ha-
mulcowej znajdującej się w przewodzie wlotowym 
(42) oraz w mechanizmie hamującym koło (44). 

63c (P. 137835) 29.12.1969. 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-

ca, Instytut Maszyn Górniczych Przeróbczych i Auto-
matyki, Kraków, (Wiesław Cieślik). 

Mechanizm różnicowy z blokadą, zawierający ob-
rotowe jarzmo, pierścieniową zębatkę, stożkowe koło 

zębate, zębatą przekładnię, hydrauliczne zawory, kor-
by, półosie wyposażone w tarcze i obudowę, znamien-
ny tym, że wewnątrz obrotowego jarzma (1) jest 
ułożyskowana zębata przekładnia złożona z kół (2) 
i (3) oraz są osadzone hydrauliczne zawory (4) i (5) 
tworzące z przekładnią, pompę zębatą. 

63c (P. 137964) 2.01.1970. 
Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Bolesława 

Bieruta, Lublin, (Leszek Guz). 
Układ zawieszenia kól pojazdów mechanicznych, 

zwłaszcza niezależnego zawieszenia przedniego, w któ-
rym dolny koniec śrubowej sprężyny i dolny koniec 
teleskopowego amortyzatora są oparte na jednym 
z wahaczy, na przykład na górnym wahaczu, a górne 
końce sprężyny i amortyzatora oparte są o nadwozie, 
znamienny tym, że dolny koniec śrubowej sprężyny 
(3) jest osadzony w gnieździe (2) widlastego wsporni-
ka (1) wewnątrz którego jest wykonany otwór (4), 
w którym z luzem jest umieszczony amortyzator (5) 
zakończony uchem (8), przy czym zarówno ramiona (7) 
widlastego wspornika (1) jak i ucho (8) amortyzatora 
(5) zamocowane są wahliwie do wahacza (11) za pomo-
cą jednego wspólnego sworznia (12). 

63c (P. 138289) 21.01.1970. 
•Pierwszeństwo: 25.01.1969, 18,04.1969, 24.06.1969 -

Wielka Brytania. 

Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania 
(Peter W. Brown, Anthony W. Herrison, David W. Gee) 

Tarczowy hamulec cierny, w którym tylko jeden 
z dwóch elementów ciernych jest wprowadzany w styk 
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z tarczą hamulcową lub innym elementem wirującym, 
podczas gdy drugi element cierny pozostaje odsunię-
ty w wyniku sił reakcji wywoływanych przez tego ro-
dzaju styk i w którym drugi element cierny jest 
umieszczony na szczęce hamulcowej, która pod wpły-
wem tego rodzaju sił reakcji przesuwa się wzdłużnie, 
znamienny tym, że szczęka hamulcowa (10) w celu 
zapewnienia jej ruchu suwliwego zamocowana jest 
na pierwszym sworzniu (48) umieszczonym między 
szczęką hamulcową (10) a stałą płytą oporową (44) 
momentu obrotowego przylegającą do tarczy hamul-
cowej (18), a drugi sworzeń (46) przymocowany jest 
do jednego z elementów (10, 44) w oddaleniu od pierw-
szego sworznia (48) celem zapobiegania obrotowi 
szczęki hamulcowej (10) wokół pierwszego sworznia 
(48), przy czym drugi sworzeń (46) umieszczony jest 
w otworze (57) w stałej płycie oporowej (44) za po-
mocą elementów podpierających (56). 

63c (P. 139436) 16.03.1970. 

Norbert Patalas, Gdynia, Polska. 
Łódź przystosowana do transportu na dachu samo-

chodu o sztywnym poszyciu znamienna tym, że ma 
przymocowane w trwały sposób do poszycia (1) sy-
metrycznie po obu bokach, urządzenia wsporcze (3) 
w liczbie po dwa na każdym boku, przy czym urzą-
dzenia te mają kabłąkowy uchwyt stabilizacyjny (4) 
i cięgnowy układ zaciągający. 

63c (P. 139669) 27.03.1970. 
Pierwszeństwo: 28.03.196.9 - Wielka Brytania. 

Girling Limited - Birmingham, Wielka Brytania, 
(Brian Jngram). 

Cylinder układu hamulca hydraulicznego dla pojaz-
dów mechanicznych, składający się z obudowy cy-
lindra, przesuwającego się w otworze obudowy wzdłuż 
osi, tłoka pierwszego, przy ustawieniu tłoka drugiego 
w otworze między tłokiem pierwszym a końcową obu-

dową cylindra, przy zachowaniu pierwszej przestrze-
ni ciśnieniowej, która znajduje się w otworze między 
tłokiem pierwszym a tłokiem drugim, która to przes-
trzeń przystosowana jest do połączenia z tuleją cy-
lindryczną pierwszego obwodu hamulcowego, przy za-
chowaniu przejścia w obudowie cylindra przystoso-
wanego do połączenia ze źródłem ciśnienia i otworem 
przechodzącym do pierwszej przestrzeni ciśnieniowej, 
w tym czasie gdy normalnie zamknięty zawór pierw-
szy kontroluje przelot pierwszy, natomiast przelot 
drugi w obudowie cylindrycznej przystosowany jest 
do połączenia ze zbiornikiem, przeznaczonym do zao-
patrzenia w ciecz o wysokim ciśnieniu która przecho-
dzi do pierwszej przestrzeni ciśnieniowej, przy nor-
malnie otwartym drugim zaworze sterującym do dru-
giego przelotu przy czym druga przestrzeń ciśnienio-
wa między drugim tłokiem a zakończeniem obudowy 
cylindra jest przystosowana do połączenia z tulejami 
cylindrycznymi drugiego obwodu hamulcowego, na-
tomiast trzecie przejście w obudowie cylindra przy-
stosowane jest do połączenia ze zbiornikiem cieczy 
hydraulicznej i przy normalnie otwartym trzecim 
zaworze kontrolującym następuje połączenie między 
trzecim przejściem a drugą przestrzenią ciśnieniową, 
przy czym rozmieszczenie ustawione jest w taki spo-
sób, że przesuw w małym stopniu pierwszego tłoka 
powoduje zamknięcie zaworu drugiego i otwarcie za-
woru pierwszego w celu umożliwienia przepływu 
cieczy ze źródła ciśnieniowego do tulei cylindra pierw-
szego obwodu i zasilenia ciśnieniowego do tłoka dru-
giego, który przesuwa się w kierunku końcowym 
cylindrycznego otworu przy zamkniętym ustawieniu 
trzeciego zaworu i zasilania cieczą hydrauliczną, będą-
cą pod ciśnieniem do tulei cylindrycznych drugiego ob-
wodu hamulcowego, znamienny tym, że wydłużona oś 
(5, 5a) połączona z tłokiem (2, 2a) jest przystosowana do 
współdziałania z drugim tłokiem (17, 17a) przy uszko-
dzeniu przynajmniej pierwszej przestrzeni ciśnieniowej 
(42, 42a) przy czym jeden z tłoków (17, 17a) tworzy te-
leskopowe urządzenie, którego długość czynna przysto-
sowana jest do przewidzianego powiększenia w zakresie 
między położeniem zmniejszonym i położeniem wydłu-
żonym, ponieważ tłok drugi (17 i 17a) jest przesunięty 

w cylindrycznym otworze w przypadku gdy podlega on 
ciśnieniu cieczy hydraulicznej w przestrzeni ciśnienio-
wej (42, 42a) przy czym oś (5, 5a) jest normalnie wydłu-
żona od zakończenia sąsiedniego tłoka (17, 17a) przy 
minimalnym całkowitym wydłużeniu teleskopowego 
urządzenia, w celu zmniejszenia do minimum posuwu 
tłoka pierwszego (2, 2a) co wymagane jest do wywoła-
nia współpracy wydłużonej osi (5, 5a) z drugim tłokiem 
(17, 17a) podczas uszkodzenia pierwszej przestrzeni ciś-
nieniowej i za pomocą przewidzianego dla zabezpiecze-
nia zmniejszenia urządzenia teleskopowego, gdy wy-
dłużenie osiowe, współpracuje z drugim tłokiem, w celu 
umożliwienia jego przesuwu w otworze. 

63c (P. 139790) 4.04.1970. 
Pierwszeństwo: 4.07.1969 - Wielka Brytania. 

Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania. 
Tarcza hamulcowa hamulca tarczowego pojazdów 

mechanicznych, zawierająca połączone wzajemnie piastę 
i pierścień tarczy, znamienna tym, że piasta (11) i pierś-
cień (12) dociśnięte są wzajemnie na powierzchni odnie-
sienia (20) i (21) i połączone są wzajemnie za pomocą 
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płaszcza (13a) piasty (11) przy czym płaszcz ten posiada 
występy (13) wciśnięte w szczeliny (17) piasty (11). 

Sposób wytwarzania tarczy hamulcowej, według za-
strz. 1-14 znamienny tym, że dociska się wzajemnie 
powierzchniami odniesienia (20) i (21a) lub (21b) piastę 
(11) i pierścień (12) tworzącymi dokładne ustalenie wza-
jemne obu tych części oraz zagina się płaszcz (13a) jed-
nej części na drugiej w celu ich złączenia i wciska w 
szczeliny (17) zabezpieczając pierścień (12) i piastę (11) 
przed obrotem wzajemnym. 

63c (P. 140244) 24.04.1970. 
Pierwszeństwo: 25.04.1969 - Wielka Brytania. 

Borg, Warner Limited, Letchwort, Wielka Brytania, 
(Michael Ernest Humphrey Leach). 

Hydrauliczny układ sterujący automatycznej prze-
kładni pojazdów mechanicznych zawierającej pompę 
olejową, hydraulicznie napędzane elementy włączające 
ustalające różne położenia, przekładni, zawory przełą-
czające wyznaczające połączenia między pompą olejową 
a elementami włączającymi w celu ustalenia określo-
nego położenia oraz zawór wytwarzający modulowany 
sygnał zależnie od zapotrzebowania momentu obroto-
wego silnika i prędkości pojazdu, znamienny tym, że 
zawór wylotowy (37) (38) połączony jest z jednym z ele-
mentów włączających (13) i (14), przy czym omawiany 
zawór wylotowy zawiera suwak (270) (285) poruszający 

się pomiędzy pierwszą pozycją, dającą stały swobodny 
przepływ oleju wychodzącego z jednego uruchamiające-
go mechanizmu (13) i (14) oraz drugą pozycją zamyka-
jącą wspomniany przepływ, z tym że przewód (424, 440) 
tworzy połączenie do dodatkowego uruchamiającego 
mechanizmu (12) (14) w celu dociskania wspomnianego 
suwaka do położenia pierwszego, przy tym przewód 
(404) omawianego zaworu wylotowego jest połączony do 
sygnału modulacyjnego i dociskają omawiany suwak 
w kierunku drugiego położenia, a otwór (419) (443) po-
woduje ograniczony przepływ omawianego mechanizmu 
uruchamiającego wtedy, gdy omawiany suwak zaworu 
jest w drugim położeniu. 

63c (P. 140352) 29.04.1970. 

Girling Limited, Kings, Road Tyseley, Birmingham, 
Wielka Brytania, (Martin Green). 

Serwomotor ciśnieniowo-cieczowy dla pojazdów me-
chanicznych składający się z dwóch miseczkowato u-
kształtowanych elementów, z których jeden posiada 
ścianę boczną i dennicę wystająco promieniowo na zew-
nątrz, a następnie osiowo ku przodowi, w celu ukształ-
towania otwartego zakończenia, natomiast drugi ele-
ment posiada promieniowy, zewnętrzny, wystający koł-
nierz, umieszczony w otwartym zakończeniu, przy czym 
elastyczna przepona, która umieszczona jest między 
dwoma wymienionymi elementami, zabezpieczona jest 
za pomocą połączenia elementów przez zastosowanie 
pewnej ilości występów ryglujących rozmieszczonych 
między krawędziami osiowo wystającego odcinka od-
sądzenia a szeregiem wycięć wykonanych w tym od-
cinku dla wprowadzenia zaczepów odkształconych pro-
mieniowo w celu zabezpieczenia połączenia z drugim 
elementem, znamienny tym, że osiowo ustawione ele-
menty odsądzenia kształtującego zaczepy rozmieszczo-
ne są współosiowo ku środkowi wysuniętej krawędzi. 

63d (P. 136101) 1.10.1069. 
Pierwszeństwo: 2.10.1968 - Wielka Brytania. 

Churchill Automatic Assembly Limited, Birmingham, 
Anglia, (Cornelis Christiaan Damman, Raymond Jo-
seph Lewton). 

Urządzenie do automatycznego montowania kół 
szprychowych, znamienne tym, że ma zespół montażo-
wy (12), służący do zamocowania każdej szprychy (S) 
kolejno w obręczy (R) koła i do rozmieszczenia szprych 
w postaci szeregu kolejnych zespołów szprych, przy 
czym poszczególne szprychy każdego zespołu są roz-
mieszczone w jednakowym wzajemnym odstępie i za-
mocowane z jednakowym naprężeniem, a kolejne ze-
społy szprych są zamocowane z różnym naprężeniem. 
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63e (P. 137013) 26.11.1968. 

Marian Nieć, Kraków. 

Pompka sprężarkowa, zwłaszcza do pompowania 
pneumatycznego ogumienia kół pojazdów mechanicz-
nych, przy wykorzystaniu sprężania jednego z cylin-
drów pracującego silnika jako źródła napędu, znamien-
na tym, że zbudowana jest z dwóch cylindrów ustawio-
nych szeregowo w jednej osi w ten sposób, że w dol-
nym cylindrze (1) umieszczony jest tłok (2) trwale za-
mocowany na końcu tłoczyska (4) przechodzącego do 
cylindra (3), w którym jest umieszczony tłok (5) rów-
nież trwale osadzony na drugim końcu tłoczyska (4) 
tworząc w wyniku parę sprzężonych ze sobą tłoków, 
a cylinder (1) wyposażony jest w króciec (11) z koń-
cówką (12), natomiast cylinder (3) posiada układ zawo-
rów ssąco-tłoczących (6) i (8) z końcówką (7), a ponadto 
na pobocznicy cylindra (3) wykonane są otwory (9) i od-
powiednio na pobocznicy cylindra (1) wykonane są 
otwory (14) zapobiegające powstawaniu podciśnienia 
lub sprężonej poduszki, przy czym korzystnie jest, aby 
cylindry (1) i (3) wraz z osadzonymi w nich odpowiednio 
tłokami (2) i (5) posiadały zróżnicowaną średnicę, a nad-
to aby wymienione cylindry były od siebie oddzielone 
przegrodą (10) w miejscu stopniowania średnic cylin-
drów. 

63e (P. 137248) 1.12.1969. 
Pierwszeństwo: 3.02.1969 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 

Pneumat, VEB Reifenkombinat Fürstenwalde, Fürs-
tenwalde, NRD, (Gottfried Zaunmüller, Gerhard Hüb-
ner). 

Opona bezdętkowa o zmiennym przekroju, znamienna 
tym, że składa się z osnowy zbudowanej diagonalnej 
z parzystej liczby warstw, których nitki tworzą z linią 
obwodową opony kąt 65-70°, przy czym nitki sąsied-
nich warstw są nawzajem skrzyżowane. 

Mechanizm jezdny dla opony według zastrz. 1, zna-
mienny tym, że posiada teleskopowo przesławną obre.cz. 

63e (P. 138853) 17.02.1970. 
Pierwszeństwo: 18.02.1969 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 

VEB Schwermaschinenbau, SM-Kirow-Lipsk, NRD, 
(Herbert Eichler, Fritz Buske, Wolfgang Krause). 

Resorowanie pojazdów mechanicznych, szczególnie 
samochodów i dźwigów samojezdnych z dwuosiowym 
zespołem, w którym każdą z dwóch osi prowadzi wy-
równywacz obciążenia prowadzący dwu kół bliźnia-
czych, a przy ramie podwozia znajdują się oddzielnie 
zawieszone dźwignie kątowe, połączone z rozstawem 
kół, za pomocą krótkich ramion dźwigni, przy czym 
dźwignie kątowe połączone są z osiami pojazdu bez-
pośrednie lub przez drążek łączący, które to osie utrzy-
mują resory parami ustawione naprzeciw siebie, zna-
mienne tym, że przy ramie podwozia znajdują się dźwi-
gnie kątowe (1, 2) połączone drążkami (7) z osiami po-
jazdu (5, 6) i za pomocą przegubów (11, 14) z talerzami 
sprężynującymi (10, 15) rozpieranymi przez sprężynę 
(12). 

63e (P. 139381) 13.03.1970. 

Mieczysław Dębski, Warszawa. 
Przyrząd do pompowania zwłaszcza opon w kształcie 

walca drążonego znamienny tym, że jest wyposażony 
w filtr tekturowy lub filcowy (3) przeznaczony do 
oczyszczania sprężonego powietrza od zanieczyszczeń 
petrochemicznych pochodzących z cylindra, wkręt me-
talowy (5) z drążonym otworem i gniazdem osadczym 
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spełniający funkcję regulatora przepływu powietrza, 
kulkę stalową (6) spełniającą funkcję zaworu zwrot-
nego. 

63e (P. 140283) 27.04.1970. 

Centralne Laboratorium Oponiarskie, Poznań, Polska, 
(Zbigniew Bąkowski, Marian Stachowski, Henryk Wol-
niewicz). 

Opona pneumatyczna do pojazdów znamienna tym, 
że posiada przeginające elementy (2) do kształtowania 
osnowy (1) w dwa lub kilka profili, a kąt nitek osnowy 
(1) w szczycie profili w stosunku do południka opony 
wynosi 0°-65°. 

63g (P. 137033) 21.11.1969. 

Zjednoczone Zakłady Rowerowe Przedsiębiorstwo 
Państwowe, Bydgoszcz, (Stanisław Pieczyński, Bene-
dykt Grota). 

Zaczep pojemnika bagażnika, znamienny tym, że 
umieszczony jest w płycie bagażnika (1) i składa się 
z zaczepu (5) wraz z częściami mocującymi (10) i (11), 
sprężyny spiralnej (3) powodującej ruch powrotny za-
czepu (5) oraz sprężyny agrafkowej (7) unieruchamia-
jącej wyciągnięty zaczep (5) poprzez samoczynne wpro-
wadzenie do wycięcia (6) znajdującego się na części (11). 

63k (P. 138116) 12.01.1970. 
Pierwszeństwo: 16.01.1969 - NRF. 

Fichtel Sachs AG, Schweinfurt, NRF. 
Piasta przekładniowa wielobiegowa zwłaszcza do ro-

werów, motorowerów lub tym podobnych,on≥3stop-
ni przełożeń, składająca się z osi piasty, z ułożyskowa-
nego na niej obrotowo elementu napędowego, z tulei 
piasty ułożyskowanej obrotowo z jednej strony na osi 
piasty, a z drugiej strony na elemencie napędowym, 
z układu przekładniowego zawierającego n-2 zespołów 
przekładni obiegowych umieszczonych jeden za drugim, 
mieszczącego się wewnątrz tulei piasty i połączonego 
z elementem napędowym, przy czym każda przekładnia 
obiegowa rozmieszczona zasadniczo w kierunku osio-
wym, jedna za drugą, nieruchome części zwłaszcza za-
wiera koło środkowe, jarzmo przekładni obiegowej, 
koło satelitów umieszczone na tym jarzmie oraz koło 
o uzębieniu wewnętrznym, w większej ilości sprzęgieł 
przełączających i z n-1 wyłączników odśrodkowych od-
powiadających różnym obrotom, z których każdy od-
działywuje na parę sprzęgieł przełączających, przy 
czym co najmniej jeden z zespołów przekładni obiego-
wych ma po jednej stronie koła środkowego ułożysko-
waną tuleję napędzającą a po drugiej stronie koła środ-
kowego, ułożyskowaną tuleję napędową, znamienna 
tym, że ma pierwszą parę sprzęgieł przełączających (11, 
24, 10, 25) między tuleją napędzającą (9) i przekładnią 
obiegową (2, 3, 4, 5) a mianowicie pierwsze sprzęgło 
przełączające (11, 24) między tuleją napędzającą (9) 
a jarzmem przekładni obiegowej (3), zaś drugie sprzęgło 
przełączające (10, 25) między tuleją napędzającą (9) a 
kołem o uzębieniu wewnętrznym (5), oraz drugą parę 
sprzęgieł przełączających (28, 26, 29, 27) między prze-
kładnią obiegową (2, 3, 4, 5) a tuleją napędzaną (31) a 
mianowicie pierwsze sprzęgło przełączające (28, 26) 
między jarzmem przekładni obiegowej (3) a tuleją na-
pędzaną (31) zaś drugie sprzęgło przełączające (29, 27) 
między kołem o uzębieniu wewnętrznym (5) a tuleją 
napędzaną (31). 

63k (P. 139172) 4.03.1968. 
Pierwszeństwo: 7.03.1969, 24.12.1969 - N R F . 

Fichtek und Sacha AG, Schweifurt/Main, NRF, (Hans 
Joachim Schwerdhöfer, Horst Schulz). 
Piasta przekładniowa wielobiegowa zwłaszcza do rowe-
rów, motorowerów i tym podobnych, składająca się z 
osi piasty, z ułożyskowanego na niej obrotowo elemen-
tu napędowego, z ułożyskowanej obrotowo na tej osi 
tulei piasty, z przekładni umieszczonej wewnątrz tulei 
piasty, z połączenia napędzającego pomiędzy elemen-
tem napędowym i przekładnią, z połączeń napędzanych 
pomiędzy elementami składowymi przekładni obraca-
jącymi się z różną szybkością, a tuleją piasty, z co naj-
mniej jednego sprzęgła przełączającego na drodze prze-
noszenia momentu obrotowego pomiędzy elementem 
napędowym i tuleją piasty, oraz z co najmniej jednego 
przełącznika odśrodkowego oddziaływującego na to 
sprzęgło przełączające, znamienna tym, że zawiera urzą-
dzenie do niesamoczynnego przełączania (W) oddzia-
ływujące na sprzęgło przełączające (K), które w co naj-
mniej jednym ustawieniu niesamoczynnego przełącze-
nia przesterowuje przełącznik odśrodkowy (F), zaś przy 
ustawieniu na automatyczne przestawianie pozostawia 
sterowanie sprzęgła przełączającego (K) przełączniko-
wi odśrodkowemu (F). 



128 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 1 

64а (Р. 128179) 17.07.1968. 
Pierwszeństwo: 28.07.1967, 9.02.1968, 2.07.1968 -F ranc j a . 

Jean Grussen Paryż, Francja. 
Przykrywka z tworzywa sztucznego do butelek szkla-
nych posiadająca wewnętrzną tulejkę uszczelniającą 
i zewnętrzny kołnierz wzmacniający, połączony za-
krywką, nadający się do wykorzystania jako uchwyt 
pierścieniowy przeznaczony do zdejmowania zamknię-
cia, znamienna tym, że jej pierścień zaciskający ma 
odcinki o minimalnej grubości (ewentualnie nawet o 
grubości zerowej), i ma te same wymiary jakie ma 
przed dociśnięciem zamknięcie metalowe typu za-
krywki koronowej, a kołnierz wzmacniający stanowi 
całość z zakrywką w jej dolnej części na wycinku ob-
wodu o kącie środkowym około 60°, a z drugiej prze-
ciwległej strony, łączy się z nią za pomocą co naj-
mniej jednej łatwo rozrywalnej błony. 

64a (P. 130540) 11.12.1968. 
Pierwszeństwo: 15.12.1967, 30.09.1968 -Niemiecka Re-

publika Federalna. 

Unilever N. V., Rotterdam, Holandia, (Ludwig Beyer-
lein, Otto Lachner, Peter Limpächer, Winfried Merz, 
Walter Hufnagel). 

Sposób zwiększenia wytrzymałości na ciśnienie po-
jemnika z tworzywa termoplastycznego z opaską ota-
czającą kadłub, zwłaszcza butelki z tworzywa sztucz-
nego przeznaczonej do zawartości znajdującej się pod 
ciśnieniem, znamienny tym, że po wykonaniu butelki 
z tworzywa sztucznego za pomocą wydmuchiwania z 
półfabrykatu, nadaje się co najmniej środkowej części 
kadłuba butelki naprężenie wstępne, działające w kie-
runku przeciwnym do naprężenia wywołanego przez 
ciśnienie, za pomocą opaski otaczającej pod napręże-
niem obwód. 

Butelka z tworzywa sztucznego odporna na ciśnienie 
z opaską wzmacniającą kadłub, znamienna tym, że 
opaska (5) utworzona z folii zorientowanej przez wy-
ciąganie w kierunku obwodowym, opasująca dokoła 
kadłub (4) butelki znajduje się pod naprężeniem. 

69 (P. 132175) 7.03.1969. 

Wilkinson Sword Limited, Londyn, Anglia. 
Nożyk do golenia zaopatrzony w kopolimeryczną po-

włokę na ostrzu lub przyległe do tego ostrza, znamien-
ny tym, że powłoka zawiera lub jest z kopolimeru z 
fluorku tiokarbonylowego i czterofluoroetylenu. 

Sposób wytwarzania nożyka do golenia według zastrz. 
1-6, znamienny tym, że kopolimer osadza się na noży-
ku, który następnie ogrzewa się dla spowodowania 
przywarcia kopolimer do nożyka. 

72d (P. 140201) 23.04.1970. 
Pierwszeństwo: 24.04.1969 - NRF. 

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF, 
(Heinz Ratz, Heinz Gawlick, Günther Marondel, Hell-
mut Bendler). 

Ładunek miotający do wystrzeliwania pocisków, koł-
ków, gwoździ i im podobnych z urządzenia do strzela-
nia, na przykład z broni palnej, który jest doprowadza-
ny do tego urządzenia oddzielnie od wystrzeliwanego 
przedmiotu i jest całkowicie spalany, znamienny tym, 
że jest wykonany w postaci taśmy prochowej o stałym 
na całej jej długości przekroju. 

Urządzenie do podawania ładunku miotającego w po-
staci taśmy według zastrz. 1 w komorę nabojową lufy 
urządzenia do strzelania przy czym magazynek jest 
mocowany do tego urządzenia, znamienne tym, że ko-
mora nabojowa lub komora spalania (11) urządzenia 
do strzelania ma szczelinę wejściową (12), dopasowaną 
do przekroju taśmy prochowej (1) i służącą do wpro-
wadzania przez nią taśmy prochowej za pomocą urzą-
dzenia posuwu w komorę nabojową wykonaną jako ko-
mora spalania (11). 
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74b (P. 138861) 18.02.1970. 
Pierwszeństwo: 5.03.1969, 9.02.1970- Francja. 

Compagnie Generale de Geophysique, Paryż, Fran-
cja, Philippe Angelle). 

Urządzenie do przekazywania sygnałów sejsmicznych 
do centralnej jednostki rejestrującej sygnały elektrycz-
ne z różnych czujników lub grup czujników, znamien-
ne tym, że składa się z linii do przekazywania umiesz-
czonej na obszarze czujników między centralną jed-
nostką rejestrującą i generatorem impulsów zamon-
towanych na końcu linii przy czym każdy czujnik po-
łączony jest z linią przy pomocy zespołu podłączeń 
składającego się z elementu zwielokratniającego wy-
posażonego w bramki elektroniczne, łączące czujnik 
z linią oraz z elementu sterującego otwieraniem bram-
ki pod wpływem odbioru impulsów w taki sposób, 
że sygnały napływają do centralnej jednostki rejestru-
jącej według kolejności zwielokrotnienia, odpowiada-
jącego częstotliwości impulsów sterowania. 

74c (P. 135870) 17.09.1969. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Wrocław, 
(Julian Szpak, Bolesław Kuczyński). 

Urządzenie do samoczynnego alarmowania o zaist-
niałym zagrożeniu pożarowym oparte są na układach 
wielopętlicowych z pracującymi na zasadach dzwonka 
elektrycznego, jednoprzewodowej centrali sygnaliza-
cyjnej i w połączeniach równoległych czujkami i przy-
ciskami bez samoczynnego gaszenia i dokładnego lo-
kalizowania pożaru znamienne tym, że jest wyposa-
żone w czujki w obwodzie których znajdują się do-
zorujący przekaźnik (1) i włączony z nim równolegle 
regulacyjny opornik (2) z zestykiem (22-23) a prze-
ciwpożarowe przyciski mają ponadto niestabilny przy-
cisk (5) i kontrolną żarówkę (6), urządzenie ma rów-
nież cewkę przyrządu wskaźnikowego i namiarowy 
przyrząd, który na swojej tarczy posiada pełny pier-
ścień (3), dzielny pierścień (4) i wskazówkę zaopatrzo-
ną w szczotkę przenoszącą podwyższone napięcie z 
pełnego pierścienia (3) poprzez pierścień (4) na ża-
rówki wskazujące numer zagrożonego pomieszczenia 
przy czym elementy urządzenia wbudowane są szere-
gowo w pętlę dozoru linii (a) i linii (b) zamykającej 
pętlę dozoru a równolegle do zestyków (22-23) urzą-
dzenie samogaszenia z linią (e) łączącą zestyk (22-23) 
z planem pomieszczeń dozorowych centrali przeciwpo-
żarowej. 

74c (P. 137045) 21.11.1969. 
Pierwszeństwo: 25.11.1968, 7.05.1969 - Szwajcaria. 

Hasler AG, Berno, Szwajcaria, (Erhard Winkler, 
Adrian Allemann, Max Oberholzer). 

Układ do kontrolowania sprawności działania co 
najmniej jednej lampki sygnalizacyjnej, która zasila-
na jest prądem stałym poprzez tranzystor łączący 
wysterowywany napięciem sygnał znamienny tym, że 
zawiera nadajnik impulsów (20) doprowadzający na 
tranzystor łączący (5) impulsy wzorcowe (A, B), które 
powodują, niezależnie od napięcia sygnału (E) jego 
zadziałaniu tak krótkotrwałe, że nie jest dostrzegalne 
migotanie lampki sygnalizacyjnej, oraz posiada układ 
wskaźnikowy, który wskazuje zakłócenia, gdy na od-
cinku łączącym tranzystora, w czasie trwania każde-
go impulsu wzorcowego występuje napięcie, które nie 
odpowiada ustalonemu przez impuls wzorcowy stano-
wi łączeniowemu tranzystora i lampki sygnalizacyj-
nej. 

74d (P. 138057) 8.01.1970'. 
Pierwszeństwo: 9.01.1969 - Szwecja. 

Kockums Mechaniska Verkstads Aktiebolag, Mal-
moe, Szwecja, (Bengt Lennart Holm). 

Urządzenie do syren wyposażonych w zawór mem-
brany, uruchamianych za pomocą środka znajdujące-
go się pod ciśnieniem, w których podczas wytwarza-

nia sygnału membrana okresowo drga w stosunku 
do gniazda otwierając i zamykając drogę dla prze-
pływu czynnika gazowego pomiędzy kanałem wloto-
wym i zakończonym rożkiem rezonansowym kanałem 
wylotowym, i w których w czasie gdy nie należy wy-
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twarzać sygnału membrana pod działaniem ciśnienia 
czynnika napędzającego znajdującego się w umiesz-
czonej za membraną komorze przeciwciśnieniowej 
jest dociskana do gniazda, znamienne tym, że w ka-
nale wylotowym (5) w pobliżu membrany (7) jest 
umieszczony wspornik (12), którego powierzchnia 
oporowa zwrócona w stronę membrany jest umiesz-
czona w takiej od niej odległości, która jest mniejsza 
od odchyleń membrany w stronę wspornika wystę-
pujących podczas normalnych drgań, ale jest mniej-
sza od takiej, której przekroczenie spowodowałoby 
uszkodzenie membrany. 

75c (P. 125645) 6.03.1968. 
Pierwszeństwo: 25.10.1967 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 

The De Vilbiss Сотр. Toledo, Ohio, Stany Zjedno-
czone Ameryki, (James William Juvinall, Erhard 
Kock). 

Sposób nanoszenia na przedmioty ciekłego mate-
riału powlekającego w układzie, w którym cząstki 
materiału powlekającego utworzone są z ciekłej masy 
przez siły pochodzące od strumienia powietrza roz-
pylającego, a ciekła masa jest naładowana elek-
trycznie, znamienny tym, że stosuje się materiał po-
wlekający o wartości oporności właściwej w zakresie 
0,3-300 M Ω cm, a ciekłą masę naładowuje się do 
takiego napięcia, przy którym przynajmniej 95% ła-
dunku elektrycznego doprowadzonego do przedmiotu 
przenoszone jest przez naładowane cząstki materiału 
powlekającego i mniej niż 5 % - przez powietrze. 

76b (P. 130214) 23.11.1968. 
Pierwszeństwo: 24.11.1967 - NRD. 

VEB Industries-Isolierungen Leipzig, Leipzig, NRD, 
(Urlich Bethke, Manfred Stibitzky). 

Sposób podawania i wstępnej obróbki materiałów 
włóknistych za pomocą stałego urządzenia podającego 
i elementu szarpiącego, znamienny tym, że strumień 
materiału włóknistego zgniata się i poddaje wstępnej 
obróbce za pomocą stałego urządzenia podającego (2) 
i obracającego się elementu szarpiącego (1), który 
ogranicza strumień włókien podawany pod kątem 
do linii obróbki wstępnej (3), a dalsze podawanie 
wstępnie obrobionego materiału włóknistego do ele-
mentu (5) w celu dalszego prowadzenia odbywa się 
za pomocą doprowadzonego w kierunku podawania, 
strumienia gazu (4). 

Urządzenie do wykonywania sposobu według za-
strz. 1, 2 znamienne tym, że stałe urządzenie podają-
ce (2) umieszczone jest przed obracającym się ele-
mentem szarpiącym (1), a bezpośrednio przed elemen-
tem szarpiącym (1) znajduje się urządzenie zgniata-

jące (6) i element podawczy (7), wyposażony w otwór 
wlotowy (8) strumienia gazu (4), przy czym element 
szarpiący (1) znajduje się pod określonym kątem 
względem zespołu, a na wyjściu kanału podawczego 
(7) umocowany jest element (5) dla dalszego prowa-
dzenia strumienia materiału włóknistego. 

76c (P. 129925) 6.11.1968. 
Pierwszeństwo: 8.11.1967 - NRD. 

VVB Baumwolle, WTZ Boumwokspinerei und Zwir-
nerei, Karl-Marx-Stadt, NRD (Helmar Reuter, Ma-
ria Steinhauser, Horst Sacher i Heinz Silbermann). 

Sposób przędzenia, dwojenia i skręcania włókien 
ciętych i/lub jedwabi w jednej operacji technologicz-
nej, na jednej maszynie, znamienny tym, że niedo-
przęd uszlachetnia się za pomocą znanego aparatu 
rozciągowego i jako nieskręcone pasmo włókien do-
prowadza się parą wałków dostawczych do znanej w 
zasadzie rurki niby-skrętnej oraz nadaje się temu 
pasmu niby-skręt i po opuszczeniu rurki niby-skręt-
nej łączy się pasmo z dalszymi tak samo przygotowa-
nymi pasmami włókien, a następnie połączone pasma 
skręca się za pomocą znanych wrzecion przędzarko-
wych lub. skręcarkowych, przy czym punkt nadania 
niby-skrętu, punkt dwojenia taśm i punkt ich skrę-
cania zachodzą na siebie. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że rurki niby-skrętne (7) układu 
niby-skrętnego są umieszczone odejmowalnie i/lub 
jedna nad drugą, a ich otwory wylotowe (8) przylega-
ją szczelnie do siebie. 

76d (P. 130740) 20.12.1968. 

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Od-
ra", Nowa Sól, (Franciszek Waśkowiak, Jan Wende, 
Alfons Sorgowicki, Antoni Narkiewicz). 

Urządzenie do miękkiego nawijania przędzy i nici 
znamienne tym, że posiada dwuramienną dźwignię (1) 
której ramiona ustawione są pod kątem względem sie-
bie przy czym do jednego ramienia dźwigni zamoco-
wana jest cewka z nawojem (3) zaś do drugiego końca 
dźwigni przymocowany jest obciążnik (5). 
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79a (P. 129434) 9.10.1968. 

Lorillard Corporation of 200 East, New York, USA, 
(M. Sabel Block, Melvin Francis Reich, Melvin Dean 
Sidbury). 

Sposób i urządzenie do przerobu regenerowanego 
tytoniu, z odpadów tytoniowych, obejmujący czyn-
ności oddzielania włókien przez rozdrabnianie odpa-
dów tytoniowych, zawieszonych w cieczy, bez zmniej-
szania długości włókien w celu wytworzenia gęstej 
półpłynnej mieszaniny i tworzenie warstwy włókie-
nek i miału oraz suszenie tej warstwy na powierzchni 
przenośnika w celu wytworzenia samoutrzymującego 
się arkusza, znamienny tym, że warstwa samoutrzy-
mującego się arkusza przesuwana jest wzdłuż po-
wierzchni przenośnika w czasie, gdy jest ona tylko 
częściowo podsuszona, w celu rozłączenia powiązania 
między tą warstwą i powierzchnią przenośnika oraz 
ponownego umieszczenia arkusza na przenośniku taś-
mowym w celu dalszego suszenia, oraz odprowadzenia 
całej ilości cieczy wydobytej z arkusza i ponownego 
wprowadzenia cieczy do dalszego przerobu. 

79b (P. 139181) 4.03.1970. 
Pierwszeństwo: 6.03.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Eastman Kodak Company, Nowy York, Stany Zjed-
noczone Ameryki, (Charles Edson Sandidge). 

Dozownik gorącego stopionego spoiwa, zwłaszcza do 
powlekania przesuwającego się materiału gorącą sto-
pioną substancję lepiącą i rozprowadzania jej w for-
mie wąskiego pasemka znamienny tym, że składa się 
z końcówki (40) z otworem wypływowym (44) na jej 

powierzchni czołowej (42) wspornika (60) do trzyma-
nia końcówki, której część powierzchni czołowej sty-
ka się z naprężoną krawędzią taśmy (12) materiału, 
na który ma być powleczone spoiwo oraz urządzenie 
(15) przesuwającego taśmę względem końcówki, na 
którą to taśmę, wzdłuż jej krawędzi, wypływają kro-
pelki substancji lepiącej z otworu (44) końcówki (40), 
przy czym końcówka skierowana jest przeciw kierun-
kowi posuwu taśmy i pochylona ku jej powierzchni. 

80a (P. 132174) 7.03.1969. 
Pierwszeństwo: 3.05.1968 - NRD. 

VEB (B) Wohnungsbaukombinat, Neubrandenburg, 
NRD, (Paul Gimsa, Jergen Schónitz). 

Urządzenie do optymalnego wykorzystania natu-
ralnego uziarnienia pospółki do wytwarzania betonu, 
zawierające przesiewacz i mieszalnik, znamienne tym, 
że jest wyposażone w urządzenie obliczeniowe, które 
służy do porównywania określonych za pomocą zna-
nego urządzenia ważącego produktów składowych 
masy razy wartość F, za pomocą analogowej wartości 
elektrycznej na przykład napięcia z poprzednio usta-
lonym lub uzyskanym stosunkiem oporów, dzięki 
czemu ustala się, czy muszą być dodane kruszywa 
ulepszające uziarnienie, przy czym urządzenie liczące 
służy do włączania dozowania w przypadku niedo-
boru, a po uzyskaniu wymaganej wartości F dla ca-
łej ilości kruszywa, urządzenie obliczeniowe włącza 
dozowanie dalszych brakujących produktów, na przy-
kład lepiszcza i wody. 

80a (P. 134905) 18.07.1969. 
Pierwszeństwo: 18.07.1968 - Francja. 

Marcel Fainault, Bois-Colombes, Francja, Pierre 
Foucault, Croissy, Francja. 

Urządzenie do wytwarzania w formach elementów 
konstrukcyjnych zwłaszcza z gipsu, znamienne tym, 
że ma co najmniej jedną formę, umieszczoną na pod-
stawie, posiadającą ruchome ścianki, obracające się 
na osiach w celu całkowitego otwarcia formy dla 
wyjęcia elementu formowanego, przy czym wyjmo-
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wanie następuje przez odrywanie a nie przez zsuwa-
nie, przy pomocy urządzenia wyciągającego z klesz-
czami, które to urządzenie jest przemieszczalne, przy 
czym kleszcze są przystosowane do przenoszenia po 
uchwyceniu elementu formowanego na przenośnik 
lub na składowisko, oraz że ma takie elementy, jak 
krzywki i pochylnie, skierowane w znany sposób w 
celu otwierania, zamykania, czyszczenia i smarowa-
nia form. 

80a (P. 135709) 6.09.1969. 
Pierwszeństwo: 7.09.1968 - Włochy. 

Enriko Putin, Villaverla, Włochy. 
Urządzenie automatyczne o działaniu ciągłym do su-

szenia, wypalania, układania w stosy i wiązania ce-
gieł lub innych wyrobów z mieszanin gliniastych 
(skrót umieszczony w klasie 31a1 na str. 68). 

80a (P. 140133) 20.04.19 W. 
Pierwszeństwo: 8.01.1970 - NRD. 

Drescherwerk KG Halle, Halle/Saale, NRD, (Horst 
Gewarowski, Erhard Lailach i Georg Zeiger). 

Betoniarka z mieszalnikiem przechylnym napędza-
na paskiem klinowym, liną lub łańcuchem, w której 
silnik umieszczony jest wychylnie w ramie nośnej, 
znamienna tym, że łożyska wychylne (3, 4) umieszczone 
są powyżej punktu ciężkości mieszalnika (1) a silnik 
(7) jak i dźwignia wychylająca (8), umieszczone są po 
tej samej stronie ramy nośnej (5), przy czym między 
łożyskiem wychylnym (4) i silnikiem (7) umieszczone 
jest urządzenie napinające (6), paska klinowego, liny 
względnie łańcucha. 

80a (P. 140615) 15.05.1970. 
Pierwszeństwo: 16.05.1969 - NRD. 

VEB Baustoffkombinat Nobitz, Nobitz, NRD. 
Sposób wytwarzania elementów betonowych w ukła-

dzie poziomym, zwłaszcza kształtek kanału kablowego, 

znamienny tym, że poziome wytwarzanie elementów 
betonowych prowadzi się w zamkniętej maszynowo ze 
wszystkich stron formie, w ten sposób, że najpierw 
napełnia się wstępnie formę zamkniętą z pięciu stron, 
beton zagęszcza się za pomocą pionowo i poziomo 
działającego wibratora, następnie w beton wprowadza 
się elementy wytwarzające w kształtce otwory, po 
czym pięciostronnie zamkniętą formę dopełnia się be-
tonem, który zagęszcza się pod działaniem obciążenia 
tak że zapewnione jest nadanie elementowi betonowe-
mu kształtu zamkniętej sześciostronnie formy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że stół wibracyjny (7) z wibratorem 
(17) zamontowany jest niezależnie od ramy (30) urzą-
dzenia, wykonanej z kształtowników stalowych tłu-
miących drgania. 

80b (P. 125091) 6.02.1968. 
Pierwszeństwo: 8.02.1967 - Francja. 

Commissariat a l'Energie Atomique, Paryż, Francja, 
(Anne-Marie Anthony, Marc Foex, David Yerouchal-
mi). 

Material ceramiczny do wyrobu elektrod, znamien-
ny tym, że przynajmniej w części zawiera stały roz-
twór dwu mieszanych tlenków, o strukturze perowski-
tu, odpowiadającej wzorowi АВОз, gdzie A - jest 
metalem ziem alkalicznych lub pierwiastkiem ziem 
rzadkich, В - metalem różnym od A, przy czym je-
den z dwu tlenków jest chromianem metalu ziem 
rzadkich o wzorze ogólnym RСгОз, w którym R o-
znacza pierwiastek należący do grupy ziem rzadkich. 

80b (P. 126473) 16.04.1968. 
Pierwszeństwo: 25.04.1967, 30.08.1967 - Ks. Luksem-

burg, 6.02.1968 - Wielka Brytania, 26.03.1968 -
Australia. 

Glaverbel, Watermael - Boitsf ort, Belgia, (Ennle 
Plumat, Luczen Zeger). 

Sposób modyfikowania właściwości materiałów za 
pomocą wymiany jonów lub migracji jonów, zna-
mienny tym, że na obrabiany materiał działa się zjo-
nizowaną substancją gazową, albo poprzez utrzymy-
wanie stanu zjonizownego częściowego lub całkowi-
tego w pobliżu materiału i powodowanie albo umoż-
liwianie wnikania jonom tej substancji do materiału. 
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80b (P. 126474) 16.04.1968. 
Pierwszeństwo: 27.04.1967 - Luksemburg, 4.03.1968 -

Wielka Brytania. 

Glaverbel, Watermael - Boitsfort, Belgia, (Emilie 
Plumat, Robert Van Laethem). 

Sposób utwardzania wyrobu, wytworzonego w ca-
łości lub częściowo ze szkła zwłaszcza z ceramiki 

szklanej, szczególnie w postaci szklanych płaskich lub 
wygiętych płyt lub wstęgi szklanej polegający na tym, 
że co najmniej część wyrobu, zwłaszcza obydwie duże 
powierzchnie pokrywa się powłoką wiążącą się z wy-
robem i składającą się ze szkła i tlenków lub tlenków 
i soli, która to powłoka różni się składem chemicz-
nym od składu chemicznego wyrobu, przy czym wy-
mienioną powłokę nanosi się w postaci proszku na 
miękki jeszcze wyrób lub za pomocą naparowywania 
składników na powierzchnię wyrobu pod próżnią, 
znamienny tym, że wyrób z naniesioną powłoką pod-
daje się obróbce cieplnej, powodującej przemianę 
w fazie stałej z wytworzeniem co najmniej jednej no-
wej fazy szklanej w powłoce, przy czym wytwarza się 
powłoka, która wykazuje większą twardość powierzch-
niową niż otrzymany wyrób. 

80b (P. 126488) 17.04.1968. 
Pierwszeństwo: 19.04.1967 - Węgry. 

Magyarovari Timföld - es Mukorundgyar, Moson-
magyarowar, Węgry. 

Sposób wytwarzania wyrobów o małej porowatości 
i/lub zabarwieniu, ze stopu zawierającego tlenek gli-
nu, wytopionego w łukowym piecu elektrycznym, 
zwłaszcza sposób wytwarzania wyrobów o niskiej za-
wartości węgla pochodzącego z elektrod piecowych 
lub produktów reakcji między węglem i wytopem za-
wierającym tlenek glinu, przy czym do wytopu dodaje 
się w temperaturze topnienia w stanie stopionym 
i w tym stanie mieszających się z wytopem utlenia-
jącym materiały dodatkowe, na przykład w postaci 
tlenków, spineli, krzemianów lub związków sodu, zna-
mienny tym, że dodatkowe substancje utleniające, 
zwłaszcza zawierające tlen, związki kadmu, ołowiu, 
antymonu, cynku, i/lub ich mieszaniny dodaje się w 
ilości 0,5-44,0% wagowych w stosunku do wytopu 
zawierające tlenek glinu, korzystnie w kolejności ich 
aktywności termodynamicznej, czyli najpierw wpro-
wadza się najsłabiej działające utleniacze węgla, zaś 
na końcu najsilniej działające, przy czym odstęp czasu 
między dodawaniem tych środków utleniających a od-
lewaniem wynosi 10-120 minut. 

80b (P. 132219) 10.03.1969. 
Pierwszeństwo: 6,00.1968 - N R D . 

Institut für Zement, Dresden, NRD. 
Sposób wytwarzania gipsu palonego przy doprowa-

dzaniu drobnoziarnistego lub sproszkowanego gipsu 
surowego, znamienny tym, że materiał surowy w sto-
sunkowo wąskim lub stosunkowo szerokim zakresie 
ziarnistości poddaje się w szybowej komorze obrób-
czej w górnym końcu działania, strumieniowi gorą-
cego gazu prowadzonego od dołu do góry, przy czym 
materiał surowy w znacznej części w postaci zawie-
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siny porusza się przeciwnie do kierunku gazu gorące-
go, na zakończenie zostaje doprowadzany do jednego 
lub kilku zasobników odwadniających. Charakterys-
tycznym jest również, że do strumienia gazu gorącego 
przed wejściem do komory obróbczej dodaje się po-
wietrze o wilgotności odpowiadającej danemu proce-
sowi wypalania. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-3, znamienne tym, że bezpośrednio na wylocie 
szybowej komory obróbczej (5) ma zbiornik odwad-
niania (7) oraz przewód (15) do doprowadzania części 
strumienia gorącego umieszczony w ten sposób, że 
posiada on ujście w dolnej części zasobnika odwad-
niającego (7), oraz że przewód pierścieniowy (11) dla 
doprowadzania świeżego powietrza jest umieszczony 
bezpośrednio z tyłu wytwornicy gazu gorącego (10) 
wokół odcinka mieszania (12). 

80d (P. 139754) 2.04.1970. 
Nauchno-issledovatelsky institut betona i zhelezo-

betona, (Pinkhus Abovich Tesler, Grigory Samuilo-
vich Kobrinsky i Alexei Dmitrievich Perfiliev). 

Narzędzie do wytwarzania otworów z poszerzeniem 
w elementach budowlanych i konstrukcjach z beto-
nów porowatych lub innych materiałów twardych, 
mających strukturę porowatą, znamienne tym, że 
jego organ roboczy wykonany jest z elastycznych o-
strzy (3) tnących, których jedne końce są na sztywno 
połączone ze sobą, a drugie są zamocowane na trzpie-
niu. 

81c (P. 138019) 6.01.1970. 
Pierwszeństwo: 22.01.1969 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 

Dart Industries Inc. Los Angeles, Kalifornia, Stany 
Zjednoczone Ameryki, (Sidney Zee Smith, James 
Baldwin Swett). 

Podróżny pojemnik posiadający szereg oddzielnych, 
zamykanych przedziałów, znamienny tym, że zawiera 
część skrzynkową (10) wyposażoną w pewną liczbę 
ścianek działowych (22, 24), z których co najmniej jed-
na wystaje ponad pozostałe, wyjmowalną tacę (30) 
wyposażoną co najmniej w jedną ściankę działową (38) 
i posiadającą podcięcie (40) przystosowane do oparcia 
się o najwyższą ściankę działową części skrzyniowej 
(10) i opierającą się o górne krawędzie innych ścianek 
dzałowych oraz pokrywę (44) przystosowaną do zam-
knięcia skrzyniowej części (10) wraz z tacą i opierają-

cą się o górne krawędzie ścianek przedziałowych tacy 
(30), przy czym wzajemne położenie tych elementów 
oraz sposób ich połączenia umożliwia separację prze-
działów. 

81e (P. 125498) 28.02.1968. 
Centrala Handlowa Przemysłu Wyrobów Metalo-

wych, Bytom, (Stefan Skrzypiec, Augustyn Dubiński, 
Janusz Staniusz). 

Urządzenie do usystematyzowanego przygotowania 
elementów i części złączonych do obróbki cieplnej 
i/lub powierzchniowego tworzenia powłok ochronnych 
w procesie sezonowania znamienne tym, że składa się 
z połączonych w zespoły i sektory kanałów (181) i (182) 
których połączenia tworzą nośną konstrukcję (183) 
przystosowaną do rozbudowania w wymaganym kie-
runku, a całość lub poszczególne zespoły (32) stanowią 
pochylnię (51), których końce (53) wyposażone są w 
przesuwne podnośniki (41) do prowadzenia, odbiera-
nia lub przemieszczania w ruchu pionowym elemen-
tów (54) poddawanych wymaganemu procesowi ob-
róbki. 

81e (P. 137005) 19.11.1969. 
Pierwszeństwo: 20.11.1968 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Peter Langen, Hermülheim, NRF. 
Urządzenie do wyładowywania zasobnika za pomocą 

urządzenia odprowadzającego, umieszczonego pod 
otworem wylotowym zasobnika, którego część wylo-
towa jest podzielona na kilka otworów wylotowych, 
znamienne tym, że otworom wylotowym (7), (8), (9) 
(10) przyporządkowane jest transportowe urządzenie 
odprowadzające (21), przebiegające wzdłuż szeregu 
otworów, przy czym po każdym otworze wylotowym 
osadzone są elementy służące do zrzucania materiału 
na wspólne zbiorcze urządzenie transportowe (32). 
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81e (P. 137104) 25.11.1969. 
Pierwszeństwo: 28.11.1968 -Włochy. 

G. D. Societa in Accomandita SEMPLICE di Enzo 
Seragnoli e Ariosto Serangoli, Bolonia, Włochy. 

Urządzenie podajnikowe do dostarczania do zawi-
jarki wyrobów, zwłaszcza cukierniczych, o szczególnie 
delikatnej budowie, na przykład czekoladek, znamien-
ne tym, że zawiera dwa przenośniki (4, 5) w postaci 
taśmy bez końca, umieszczone jeden za drugim i po-
ruszające się w tym samym kierunku ruchem ciąg-
łym z różnymi prędkościami, przy czym przenośnik 
(4) o mniejszej prędkości jest przeznaczony do przyj-
mowania nieregularnie dostarczanych wyrobów (7) 
i do przekazywania ich na przenośnik (5) o większej 
prędkości, przy którego końcu umieszczony jest po-
przecznie nieruchomy człon zatrzymujący (6), a po-
nadto urządzenie zawiera dwa mechanizmy czujniko-
we (18, 19) umieszczone w odstępie od nieruchomego 
członu zatrzymującego (6) wzdłuż przenośnika (5) o 
większej prędkości oraz układ przełączników elek-
trycznych, przyłączony do każdego mechanizmu czuj-
nikowego (18, 19) i przystosowany do przełączania sil-
nika (30) zawijarki (8) na dwie różne prędkości odpo-
wiadające normalnej prędkości zawijarki i prędkości 
pracy zawijarki większej od normalnej, zależnie od 
tego czy linia wyrobów (7), utworzona przed nieru-
chomym członem zatrzymującym (6) sięga do miejsca 
usytuowania mechanizmu czujnikowego (18), umiesz-
czonego bliżej członu zatrzymującego, czy do miejsca 
usytuowania mechanizmu czujnikowego (19), umiesz-
czonego dalej od członu zatrzymującego (6). 

81e (P. 137387) 8.12.1969. 

Curt Rudolph Transportanlagen, Lipsk, NRD, (Wolf-
gang Hellwig, Siegfried Assmann, Anita Wrensch). 

Podwieszony przenośnik łańcuchowy z poziomo bie-
gnącym łańcuchem przenośnikowym, prowadzącym w 
w prowadnicy, wykonany z kilkoma stałymi lub wy-
miennymi zabierakami, pionowymi krążkami toczny-
mi i poziomymi krążkami dociskowymi ze stałym 
smarowaniem, zabezpieczony przed dostępem kurzu 
za pomocą wciśniętych lub przykręconych śrubami 
pokryw z tworzywa sztucznego, z wózkami transpor-
towymi zaopatrzonymi w stałe lub wymienne zabie-
raki, z bocznie, równolegle do łańcucha przenośniko-
wego prowadzonymi wysięgnikami, wsparty na po-
wierzchni podłogi za pomocą jednej lub kilku rolek 
nośnych i czopu zderzakowego, za pomocą którego, 
przy zderzeniu z zabierakiem poruszającego się łań-
cucha przenośnikowego wózek transportowy jest prze-
noszony i prowadzony w prowadnicy usytuowanej 
ponad prowadnicę łańcucha przenośnikowego, według 

patentu nr 68189, znamienny tym, że ma iglice prze-
łączające (1, 4) uruchamiane za pomocą urządzenia 
sterującego (2), usytuowane pomiędzy osłonami (7, 8), 
zmieniające dowolnie drogę przesuwu wózków trans-
portowych, przy czym iglica przełączająca (1) ustala 
kierunek biegu poziomych krążków dociskowych (14) 
a iglica przełączająca (4) ustala powierzchnię toczną 
rolek tocznych (15) wózka zabierakowego (6). 

81e (P. 138462) 29.01.1970. 
Pierwszeństwo: 1.02.1969 - NRF. 

Kieserling und Albrecht Werkzeugmaschinenfabrik 
5650 Solingen Niemiecka Republika Federalna (Heinz 
Hartkopf). 

Urządzenie do transportu osiowego długich przed-
miotów, jak pręty i rury, zwłaszcza o przekroju okrą-
głym lub kwadratowym, składające się z czterech ro-
lek usytuowanych w płaszczyźnie poprzecznej do kie-
runku posuwu, napędzanych jak i nastawianych pro-
mieniowo do przedmiotu, znamienne tym, że obudowy 
łożysk (la do Id) rolek (2a do 2d) przylegają za po-
mocą czopów obrotowych (За do 3d) do dźwigara 5 
obracającego się wokół środka ciężkości przedmiotu 
i oprócz tego połączone są z kierownicami (6a do 6d) 
w sposób taki, że przy obrocie dźwigara (5) w prawo 
lub lewo wszystkie rolki są równomiernie ruchome 
promieniowo do przedmiotu. 

81e (P. 139201) 6.03.1970. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczenica" Ja-
strzębie Zdrój, (Roman Milach, Hubert Borek). 

Sposób czyszczenia wozów zwłaszcza kopalnianych 
znamienny tym, że oczyszczanie wozu odbywa się w 
czasie normalnego cyklu opróżniania go w wywrocie. 

Urządzenie według zastrzeżenia 2 znamienne tym, 
że posiada mechaniczny układ sterujący, składający 
się z: krzywki (7) i rolki (8) połączonej systemem 
dźwigni (6) z uchwytami (1). 
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81e (P. 139945) 10.04.1970. 
Pierwszeństwo: 11.04.19 69 - N R D . 

Institut für Lacke und Farben, Magdeburg, NRD, 
(Peter Toepke, Benno Behlan). 

Urządzenie do składowania i ciągłego regulowa-
nego usuwania pyłów i proszków ze zbiorników pio-
nowych, znamienne tym, że w zbiorniku pionowym (1) 
umieszczone są w podstawie zbiornika jeden lub 
większa ilość znanych, zwężających się ku górze 
stożków (2) posiadających możność drgania w kierun-
ku pionowym, dzięki zaopatrzeniu ich w wibratory 
elektrodynamiczne (4), przy czym pod podstawą zbior-
nika przyłączona jest w sposób sprężysty rura drga-
jąca (6) z elektrodynamicznym wibratorem, która od 
strony zwróconej do zbiornika posiada otwory 
wzdłużne (9) lub też w formie sita. 

Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że 
wibratory elektrodynamiczne (4, 7) wyposażone są 
w regulację elektryczną. 

81e (P. 140428) 5.05.1970. 
Pierwszeństwo: 9.05.1969 - N R D . 

Institut für Kraftwerke, Vetschau, NRD, (Harald 
Gross, Alfred Hofmann, Fritz Gubatz). 

Urządzenie do sterowania samoczynnego ładowania 
wagonów do materiałów sypkich, zwłaszcza do po-
piołu, znamienne tym, że w urządzeniu załadowczym 
umieszczone jest urządzenie z komórką fotoelektrycz-

ną (1), dla którego droga przenikania promieni (2) 
znajduje się w pewnej odległości od górnej krawędzi 
wagonów do ładunków sypkich (3) i że na początku 
i na końcu wagonów do ładunków sypkich (3) umiesz-
czone są blachy sterownicze (7), które wystają ponad 
górną krawędź wagonów i zachodzą na siebie w miej-
scach łączenia tych wagonów. 

81e (P. 140509) 9.05.1970. 
Pierwszeństwo: 14.05.1969 - Francja. 

Institut Francais du Petrole des Carburants et 
Cabrifiants, Rueil Malmaison, Francja, (Andre Cas-
tela, Philippe Joubert). 

Sposób manipulowania elementami o kształcie wy-
dłużonym zwłaszcza na jednostkach pływających pro-
wadzących wiercenia podmorskie, znamienny tym, że 
element przemieszcza się w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś wzdłużną elementu przy jed-
noczesnym obrocie tego elementu uzyskiwanym przez 
nadanie z końców elementu różnych torów przemiesz-
czania, przy czym przyporządkowuje się końcem tego 
elementu lub jego ruchomym wspornikiem bądź też 
środkom transportowym zamocowanym do niego róż-
ne prowadnice podczas jego przemieszczania. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
umożliwiające przemieszczanie elementów o kształcie 
wydłużonym z położenia składowania w położenie ro-
bocze, które to położenie tworzy z położeniem skła-
dowania znaczny kąt i znajduje się nad powierzchnią-
stanowiska pracy, znamienne tym, że składa się z co 
najmniej dwóch oddalonych od siebie zespołów pro-
wadzących, korzystnie w postaci rolek tocznych (15) 
zamocowanych do środka transportowego, korzystnie 
w postaci wózka (5) oraz z toru jezdnego (7) dla rolek 
tocznych (15), przy czym tor jezdny (2) zawiera pierw-
szą część (AB) prowadzącą rolki (15) w płaszczyźnie 
zasadniczo równoległej do położenia składowania, 
drugą część (CD) wprowadzającą środek transporto-
wy na przykład w postaci wózka (5) w położenie rów-
noległe do położenia roboczego elementu (3) oraz 
część pośrednią (ВС) połączoną przynajmniej z jedną 
z dwóch pozostałych części toru przeprowadzającą 
wózek (5) lub inny środek transportowy z pierwszej 
części (AB) toru na drugą jego część (CD) i nachyloną 
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pod kątem do położenia składowania i położenia ro-
boczego elementu wydłużonego (3) oraz oddaloną od 
powierzchni stanowiska pracy tak, że nie zajmuje 
przestrzeni nad tą powierzchnią a całe urządzenie 
jest wyposażone ponadto w znane środki do przeta-
czania po torze jezdnym środka transportowego. 

82b (P. 133935) 2.01.1970. 

Officine Meccaniche e Fondevie A. Bosco S.p.A. 
Terni, Włochy (Francesco Movetti). 

Wirówka o działaniu ciągłym z wahliwie zawieszo-
nym koszem, znamienna tym, że ma silnik napędowy 
(1) umieszczony z boku obudowy (3) wirówki na wy-
sięgniku (2) przenoszący ruch obrotowy przy pomocy 
przekładni pasowej (4) na koło pasowe (5) wałka (6), 
które z kolei przenosi ruch obrotowy na zawieszony 
kosz (21) w kształcie stożka ściętego oraz, że ma pneu-
matyczny tłok hamulcowy (8), współpracujący z kołem 
pasowym. 

87a (P. 136091) 30.09.1969. 
Pierwszeństwo: 18.02.1969, 21.03.1969 -Wie lka Bryta-

GKN Screws and Fasteners Limited i The Plessey 
Company Limited, Ilford, Wielka Brytania, (Peter 
Bruno Kahu, John Hilton Turnbull). 

Narzędzie mechaniczne służące zwłaszcza do wkrę-
cania wkrętów samogwintujących, składające się 
z korpusu, oraz elementu roboczego, umieszczonego 
w korpusie i wykonywującego ruch posuwisto-zwrot-

ny i ruch obrotowy, względem tego korpusu, a po-
nadto z członu udarowego umieszczonego w pierw-
szej komorze korpusu, wykonywującego ruch posu-
wisty i przekazującego uderzenia na element robo-
czy, oraz z członu napędu obrotowego, umieszczonego 
w drugiej komorze korpusu i przekazującego ruch 
obrotowy elementowi roboczemu, znamienne tym, że 
zawiera komorę wybuchową (17), (54) umieszczoną 
wewnątrz korpusu, w której powstają gazy wybu-
chowe oraz kanały (17a), (5a), (95) łączące elementy 
robocze z komorami (15), (75). 

87a (P. 138241) 19.01.1970. 

Zakład Naprawczy Mechaniki Rolnictwa. Ostróda 
(Wojciech Ziółek, Wacław Chrzanowski, Tadeusz 
Ratkę). 

Hydrauliczne urządzenie półautomatyczne do roz-
łączania połączeń skurczowych elementów o dużej 
średnicy, zwłaszcza do zrywania wieńców z kół za-
machowych silników spalinowych i obręczy z kół 
biegowych pojazdów szynowych znamienne tym, że 
posiada jedną szczękę nieruchomą (2) chwytającą 
część oddzielaną na połowie jej obwodu oraz drugą 
szczękę ruchomą (3) przesuwaną wzdłuż prowadnic 
oraz dociskaną przy użyciu hydraulicznego siłownika 
(5), a operacja rozłączania jest dokonywana przez si-
łownik hydrauliczny (4). 

87a (P. 138461) 28.01.1971. 

Henryk Piestrzyński, Łódź. 
Imak suwakowy znamienny tym, że posiada ręko-

jeść 5 w której umieszczony jest przycisk 4 posiada-
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jacy szczelinę w której znajduje się kołek 1 ograni-
czający ruch przycisku 4, przy czym przycisk 4 opiera 
się na sprężynie 2 umiejscowionej w rękojeści 5, 
w której jednocześnie zamocowana jest tuleja 6 za-
kończona języczkiem chwytnym 8 współpracującym 
z języczkiem chwytnym 7 znajdującym się w dolnej 
części suwaka 3 zamocowanego w dolnej części przy-
cisku 4. 

88a (P. 132412) 18.03.1969. 

Zakłady Mechaniczne Łabędy, Gliwice, (Oleś Joa-
chim, Oleś Horst, Oleś Diter). 

Turbina odśrodkowo-strumieniowa z ruchomym sto-
janem prądnicy, znamienna tym, że wirnik turbiny 
połączony jest z wirnikiem prądnicy i wirnikiem sil-
nika elektrycznego przez to, że są osadzone na wspól-
nej osi, a koło łopatkowe turbiny wiruje współśrod-
kowo z wirnikiem młynkowym turbiny i jest połą-
czone ze stojanem prądnicy tworząc układ mocy wi-
rującej, przy czym moc ta jest odbierana z prądnicy 
w postaci prądu elektrycznego. 
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