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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 ogłosze-
nia 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 użytko-
wego 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 wynalazku 
lub wzoru użytkowego oraz sporządzać z nich odpisy; 

2) nadsyłać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód uniemożli-
wiających udzielenie patentu (świadectwa ochronnego). 

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) 
i prawnym uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Paten-
towy PRL, 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 ogłoszeniu, 
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytko-

wego. 

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 2500 egz. 

RSW „Prasa-Książka-Ruch". Prasowe Zakłady Graficzne. Kraków. Zam. 2677/73. 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 5. IV. 1973 r. Nr 5, Rok I 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
wynalazkach - do opatentowania 

u (P. 141471) 20.06.1970. 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska, (Ja-
dwiga Grajner, Jerzy Sablik, Michał Orczyk). 

Odczynnik flotacyjny składający się ze środków 
zbierających i pianotwórczych, znamienny tym, że do-
datkowo zawiera do 4°/o wagowych stymulatora, który 
stanowi związek powierzchniowo czynny typu sulfono-
wanych węglowodorów alkilo arylowych, polialkoholi, 
a najkorzystniej poliglikoli. 

2b (P. 141546) 24.06.1970. 

Sttoipari Kutato Intezet, Budapeszt, Węgry, (Endre 
Borissza, Istvan Makary, Rajk Laszlo Attila Toth, Eli-
sabeth Bogdan). 

Urządzenie do ciągłego wytwarzania ciasta przezna-
czonego do produkcji pieczywa, szczególnie razowego 
i pszennego uruchamiane za pomocą silnika, napędza-
jącego ugniatarkę oraz urządzenie dozującego mate-
riały do ugniatarki, znamienne tym, że urządzenie to 
posiada automatyczny regulator (2) poboru mocy przez 
silnik (1) ugniatarki, za pomocą którego następuje au-
tomatyczna regulacja przekazywania mocy na główny 
rozdzielnik (3) sygnałów i na zębaty napęd (5) powo-
dujący uruchomienie urządzenia 6. 

2b (P. 143459) 26.09.1970. 

Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Łódź, (Jadwi-
ga Kowalczykowska, Mirosław Wróbel, Bogdan Kmie-
cik, Krzysztof Tomczyk). 

Sposób Impregnacji zwłaszcza wafli do lodów jadal-
nych znamienny tym, że powierzchnia produktu po-

krywana jest rozpylonym roztworem impregnatu, a na-
stępnie odprowadza się wodę zawartą w tym roztwo-
rze poprzez odparowanie. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeże-
nia 1 znamienne tym, że posiada łańcuchy transporte-
rowe wyposażone w zapadki automatyczne. 

3b (P. 146497) 26.02.1971. 

Centralne Laboratorium Przemysłu Odzieżowego, 
Łódź (Stefan Workert. Lucjan Nowacki, Henryk Ka-
niera). 

Urządzenie do zaprasowywania krawędzi elementów 
odzieży wyposażone w szablon zagłębiany wraz z ele-
mentem odzieży w otwór foremnika utworzonego 
z bocznych płytek, znamienne tym, że pomiędzy za-
mocowaną nieruchomo grzejną płytą (4) a bocznymi 
płytkami (15), (16), (20) i (21) foremnika są osadzone 
kształtki (5) nasuwane na szablon (17), zaś mechanizm 
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sterujący kształtkami (5) jest połączony z zamocowaną 
na wątku (9) szczęką (11) sprzęgła, którego rozłączna 
szczęka (10) połączona z mechanizmem sterującym sza-
blonem (17) jest osadzona obrotowo na wałku (9), na-
pędzanym liniowym siłownikiem (3). 

5a (P. 137867) 29.12.1969. 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Górnictwa Surow-
ców Chemicznych „Hydrokop", Kraków (Jan Wilk, 
Zbigniew Szczepański). 

Sposób wstępnego represjonowania pól eksploatacyj-
nych na złożach siarki, znamienny tym, że niezbędny 
dla prowadzenia eksploatacji otworowej siarki stożek 
represji wytwarzany jest drogą wtłaczania wód zi-
mnych bezpośrednio z ujęć wodnych zarówno przez 
otwory eksploatacyjne jak i inne otwory usytuowane 
w obrębie obszaru eksploatacji. 

5a (P. 145322) 29.12.1970. 

Pierwszeństwo: 30.12.1969; 8.01.1970; 2.05.1970 - Wielka 
Brytania 

Mining Dewelopments A.G. a Body Corporate Zug -
Szwajcaria, (Allan Richard Hilton). 

Urządzenie do wiercenia gleby lub skał o różnym 
stopniu twardości znamienne tym, że składa się z na-
rzędzia wiertniczego lub noża wrębowego połączonego 
z urządzeniem wahadłowym. 

5c (P. 142688) 14.08.1970. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Katedra 
Budownictwa Podziemnego Kopalń, Gliwice, Polska, 
(Kazimierz Podgórski, Mirosław Chudek, Zenon Szcze-
paniak, Czesław Musiałkiewicz). 

Urządzenie do wycinania obudowy posiadające układ 
klinowy wkładany do uprzednio wykonanego otworu 
znamienne tym, że klin urabiający (3) prowadzony 
jest w rowku prowadnicy (1) o bokach równoległych 
zakończonej w formie klina a na początku połączonej 
z częścią stałą siłownika, którego drugi koniec połą-
czony jest z cięgnem (2) w formie pręta umocowanego 
przegubowo do klina urabiającego (3) lub z cięgnem (2) 
wykonanym z liny stalowej. 

5d (P. 147591) 16.04.1971. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Milowice", Sosnowiec 
(Alfred Biliński, Romuald Gocman, Władysław Konop-
ko, Jerzy Malara, Zdzisław Marczak, Janusz Strze-
miński). 

Urządzenie do wykonywania obudowy w wyrobi-
skach górniczych, posiadające kotew stalową osadzoną 
w otworze wykonanym w stropie wyrobiska znamienne 
tym, że składa się z głowicy (4) zamocowanej na zna-
nej kotwi (1) poprzez podłużne wycięcie (5) i posiada-
jącej rowek obwodowy w którym umieszczona jest 
obejma (6) z dwoma przeciwległe usytuowanymi trzpie-
niami (7) na których zawieszone są dwa cięgna (8) po-
łączone za pomocą sworznia (9) ze znaną dwuramienną 
dźwignią (10), której jedno ramię jest oparte poprzez 
śrubę (11) o strop (3) a drugie podpiera stropnicę (12). 

Odmiana urządzenia według zastrzeżeń. 1 znamienna 
tym, że na obu trzpieniach (7) umocowane są dwie 
dźwignie (13) połączone listwą (14) z otworem, przez 
który przechodzi śruba (15), której dokręcenie powo-
duje przyparcie stropnicy (12) do pułapu (3). 

6a (P. 141575) 25.06.1970. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra 
Technologii Przemysłu Rolno-Fermentacyjnego, War-
szawa, Polska, (Eugeniusz Sobczak, Roman Majchrzak). 

Sposób intensyfikacji hodowli drożdży paszowych 
znamienny tym, że do hodowli stosuje się drożdże 
z gatunku Candida humicola, przy czym pH środowi-
ska powinno być utrzymane na poziomie 5,8-7,2. 

6b (P. 144518) 14.03.1968. 

Pleszewska Fabryka Aparatury Przemysłu Spożyw-
czego „Spomasz", Pleszew, (Aleksander Gregorius). 

Deflegmator aparatu destylacyjnego, znamienny tym, 
że składa się z trzech komór usytuowanych poziomo 
jedna nad drugą, w których mocowane są wymienne 
baterie rur, przy czym komory i baterie rur połączone 
są między sobą tak, że przepływ czynników zewnątrz 
nich umożliwia przeciwsobną wymianę ciepła. 

7d (P. 146527) 27.02.1971. 

Koszalińskie Zjednoczenie Budownictwa, Koszalin, 
Polska, (Zdzisław Ptach, Kazimierz Dywelski). 

Sposób cięcia rur stalowych znamienny tym, że rura 
jest odcinana obwiedniowo przy pomocy noża-13 osa-
dzonego na ramieniu-11. 

Urządzenie w/g zastrzeżenia 1, znamienne tym, że 
samoczynnie nóż tnący - 13 osadzony na ramie-
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niu - 11 jest dociskany stale w czasie pracy dzięki 
ślimakowi - 7 obracanemu przez zębatkę 5 i 4, które 
obracają ślimacznicę - 21 przez co następuje systema-
tyczny posuw do przodu śruby - 18 i 16 • na skutek 
czego ramię - 11 dociska nóż tnący - 13. 

7e (P. 146527) 27.02.1971. 

Koszalińskie Zjednoczenie Budownictwa, Koszalin 
(Zdzisław Ptach, Kazimierz Dywelski). 

Sposób i urządzenie do cięcia rur stalowych (skrót 
zgłoszenia i rysunek zamieszczono w klasie 7d na 
str. 2). 

7g (P. 149013) 23.06.1971. 

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Stargard", 
Stargard Szczeciński, (Antoni Horbatowicz, Zygmunt 
Maciaszek, Antoni Morozik, Jan Sawicki). 

Prasa hydrauliczna znamienna tym, że zbudowana 
jest z dwóch współzależnych ram; zewnętrznej rucho-
mej (1) i wewnętrznej (2) względem belki podstawy (3). 

8k (P. 136487) 24.10.1969. 
Pierwszeństwo. 6.11.1968 - Francja 

Société Rhodiaceta, Paryż, Francja. 
Sposób wytwarzania wyrobów włókienniczych z octa-

nu celulozy o zawartości związanego kwasu octowego, 
wynoszącej od 50 do 62,5°/o, znamienny tym, że wyroby 
włókiennicze z celulozy regenerowanej traktuje się 
w temperaturze od 100 do 135°C i w obecności octanu 
metalu alkalicznego w kąpieli, zawierającej ponad 95e/t 
wagowych bezwodnika kwasu octowego, którego za-
wartość w kąpieli utrzymuje się na stałym poziomie 
powyżej 95% wagowych przez usuwanie zanieczyszczeń 
wytwarzanych i wprowadzanych tym bezwodnikiem, 
przy czym przez cały czas trwania procesu utrzymuje 
się zasadniczo niezmienną długość włókien wchodzą-
cych w skład wyrobów włókienniczych. 

8k (P. 137996) 5.01.1970. 
Pierwszeństwo: 7.01.1969 - Szwajcaria 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób nadawania ognioodporności i niegniotliwości 

materiałom włóknistym zawierającym celulozę zna-
mienny tym, że materiały te traktuje się preparatem 
wodnym zawierającym co najmniej jeden związek fo-
sforowy o wzorze 1, w którym Rb R2, R'i, i R'a ozna-
czają rodniki alkilowe i chlorowcoalkiłowe lub alkeny-
lowe o najwyżej 4 atomach węgla, X, X' oznaczają ato-
my wodoru lub rodniki metylowe, A oznacza grupę 
o wzorze - C O - , SO2- , - C S - , CNH - lub 
- C O - N E - C O - , w którym E oznacza atom wodoru 
lub grupę o wzorze - C H 2 - O - Y b w którym Y ozna-
cza atom wodoru, lub rodnik alkilowy o najwyżej 4 
atomach węgla i ewentualnie, utwardzalny prekonden-
sat aminoplastu, materiały suszy i poddaje obróbce 
termicznej w podwyższonej temperaturze. 

8k (P. 141961) 10.07.1970. 

Ośrodek Informacji Technicznej Przemysłu Włókien-
niczego, Łódź, (Janusz Grochulski, Brunon Jumrych, 
Mirosław Lityński). 

Sposób wytwarzania niepełnej powłoki z piasty fiko-
wanego polichlorku winylu na rękawicach z dzianiny 
znamienny tym, że do rękawicy nałożonej na formę 
przymocowuje się w określonym miejscu ekran z do-
wolnego materiału, po czym powleka się rękawice wraz 
z ekranem emulsją impregnacyjną i po wysuszeniu 
zanurza się w paście z polichlorku winylu, następnie 
po wynurzeniu usuwa się ekran i powłokę poddaje 
się znanemu procesowi żelowania. 

8k (P. 144333) 9.11.1970. 
Pierwszeństwo: 10.11.1969 - Szwajcaria 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób uodpornienia wełny na spilśnianie przez na-

pawanie metodą wyczerpywania kąpieli z syntetycz-
nych żywic, wykazujących powinowactwo do wełny, 
znamienny tym, że wełnę przed obróbką środkiem za-
pobiegającym spilśnianiu, poddaje się działaniu obrób-
ce wstępnej roztworem wodnym zaprawy zawierającej 
kwas dwuchloroizocyjanurowy, ewentualnie w postaci 
soli metalu alkalicznego, w ilości 0,1-2,0% wagowych 
w przeliczeniu na użytą wełnę. 
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8k (P. 144334) 9.11.1970. 
Pierwszeństwo: 10.11.1969 - Szwajcaria 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania stabilnych zapraw wykańczał-

niczych ze związków epoksydowych, polimerycznych 
kwasów tłuszczowych i amin, znamienny tym, że pro-
dukt oznaczony symbolem a), wytworzony w reakcji 
związku epoksydowego oznaczonego symbolem a'), za-
wierającego w 1 gramocząsteczce co najmniej 2 grupy 
epoksydowe, z co najmniej jednym polimerycznym 
kwasem tłuszczowym oznaczonym symbolem b'), przy 
utrzymaniu stosunku równoważnikowego grup epoksy-
dowych do grup kwasowych jak 0,45 :1 do 0,95 : 1, pod-
daje się reakcji ze związkiem oznaczonym symbolem 
b), zawierającym co najmniej jedną grupę aminową, 
w której atomy azotu mają wyłącznie charakter zasa-
dowy lub z amoniakiem i wytworzony związek ewen-
tualnie kondensuje z alifatycznym lub aromatycznym 
dwuizocyjanianem c), w środowisku organicznego roz-
puszczalnika, przy utrzymaniu stosunku molowego 
grup kwasowych do wodoru związanego z atomem 
azotu, do trzeciorzędowych grup aminowych lub do 
amoniaku jak 1:1 do 1: 10, a do ewentualnie zawar-
tych grup izocyjanianu jak 1:0,1 do 1: 1,5, przy czym 
utrzymuje się takie warunki aby mieszanina poreak-
cyjna, ewentualnie zalkalizowana natychmiast po za-
kończeniu reakcji, po rozcieńczeniu wodą wykazywała 
odczyn alkaliczny o wartości pH 7,5-12,0. 

8k (P. 144408) 13.11.1970. 
Pierwszeństwo: 14.11.1969 - Wielka Brytania 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób modyfikacji substancji keratynowych, zna-

mienny tym, że substancję keratynową traktuje się 
estrem zawierającym co najmniej 2, a korzystnie co 
najwyżej б grup merkapto w cząsteczce, otrzymanym 
w reakcji co najmniej jednego kwasu jednomerkapto-
jednokarboksylowego lub alkoholu jednomerkaptojed-
nowodorotlenowego, z co najmniej jednym związkiem 
zawierającym w cząsteczce co najmniej 2 alkoholowe 
grupy hydroksylowe lub co najmniej 2 grupy 1,2-epok-
sydowe i z co najmniej jednym związkiem zawierają-
cym w cząsteczce co najmniej 2 grupy karboksylowe 
lub jego bezwodnikiem, przy czym średni ciężar czą-
steczkowy estru wynosi co najmniej 400, a korzystnie 
nie więcej niż 10 000, a następnie utrwala się ester na 
materiale. 

8k (P. 144453) 16.11.1970. 
Pierwszeństwo: 18.11.1969 - Wielka Brytania 

I.W.S. Nominee Company Limited, Londyn, Wielka 
Brytania, Ciba Limited, Bazylea, Szwajcaria, (Brian 
Robinson, Stephen Harvey Fillingham). 

Sposób wykończania wyrobów włókienniczych cał-
kowicie lub częściowo z włókien keratynowych, przez 
obróbkę spilśniającą w cieczy organicznej zawierają-
cej zemulgowaną wodę w postaci emulsji i obróbkę 
żywicami nadającymi odporność na kurczliwość, zna-
mienny tym, że wyrób spilśniany poddaje się jedno-
cześnie obróbce zapobiegającej kurczliwość, przez 
wprowadzenie do cieczy spilśniającej rozpuszczonej ży-
wicy nadającej wyrobowi odporność na kurczliwość, 
po czym z wyrobu usuwa się nadmiar cieczy, a na-
etępnie utwardza żywicę pozostającą na wyrobie. 

Sk (P. 144594) 24.11.1970. 

Centralne Laboratorium Przemysłu Tkanin Jedwab-
nych i Dekoracyjnych, Łódź, (Aleksandra Krysiak, Bo-
gumiła Brzezińska). 

Sposób impregnowania wyrobów włókienniczych 
E włókiea poliestrowych w czasie użytkowania zna-

mienny tym, że wyrób pierze się wygniatając w wa-
runkach domowych znanymi środkami piorącymi, płu-
cze 2 -3 razy w wodzie o temperaturze 30°C i raz 
w zimnej wodzie, odwadnia, a po odwodnieniu im-
pregnuje, w celu nadania właściwości antyelektrosta-
tycznych, po czym bez odwodnienia (wyżęcia) suszy 
w temperaturze 20-25°C. 

81 (P. 143829) 25.09.1970. 

Anna Samorzewska - Zabrze. 
Sposób laminowania tkanin wykonanych z włókien 

naturalnych, syntetycznych jak i ich mieszanin zna-
mienny tym, że folia polietyleno-tereftalowa jest łą-
czona z tkaninami wykonanymi z włókien natural-
nych i syntetycznych. 

8m (P. 142901) 27.08.1970. 

Politechnika Łódzka Katedra Wykończalnictwa Włó-
kienniczego, Łódź, (Andrzej Wawrzyniak). 

Sposób barwienia lub drukowania wyrobów z włó-
kien celulozowych naturalnych i regenerowanych 
barwnikami antrachinonowymi jednochlorotrójazyny-
low^mi wielofunkcyjnymi, znamienny tym, że do ką-
pieli barwiącej lub pasty drukarskiej, obok barwnika 
0 wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, w któ-
rym Ar i Art - oznaczają pierścienie aromatyczne 
benzenu lub naftalenu posiadające w dowolnym poło-
żeniu podstawniki, takie jak atomy chloru, grupy ni-
trowe i inne, Ar2 - oznacza aromatyczny pierścień 
benzenu, X - oznacza grupy SO2NH2, SO2NHR, 
SO3NHAr?, SO3Na lub atomy H umiejscowione w do-
wolnym położeniu pierścienia antrachinonowego, Xx -
oznacza atomy Cl, Br lub F, X2 - oznacza grupy 
SO2NH2, SO2NHR lub SO2NHAr2 umiejscowionych 
w dowolnym położeniu pierścienia aromatycznego Arb 
Z - oznacza grupę SO8Na umiejscowioną w dowolnym 
położeniu pierścienia aromatycznego Ar, R - oznacza 
alifatyczną resztę posiadającą w łańcuchu węglowodo-
rowym od Ci do C5, R], R2, R8, R4 i R5 - oznaczają 
atomy lub grupy, jak H, CH8 lub C2H5, przy czym są 
one różne od siebie lub jednakowe, n - oznacza liczbę 
1 lub 2, dodaje się wielofunkcyjną substancję posiada-
jącą wolne układy reaktywne w ilości najkorzystniej, 
50% tych substancji w stosunku do masy barwnika, 
a następnie otrzymane wydruki lub wybarwienia pod-
daje się w znany sposób obojętnemu parowaniu lub 
dogrzewaniu. 

8n (P. 143588) 30.09.1970. 
Pierwszeństwo: 20.10.1969 - Szwajcaria 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria 
Sposób wytwarzania nieregularnych wzorów na ko-

rzystnie hydrofobowych materiałach włókienniczych 
o budowie płaskiej, znamienny tym, że materiał włó-
kienniczy poddaje się zetknięciu z dwuwymiarowymi, 
ukształtowanymi wycinkami zabarwionych lub zadru-
kowanych nośników pomocniczych i ewentualnie pod 
ciśnieniem ogrzewa do temperatury sublimacji lub 
temperatury dyfuzji barwnika tak długo, dopóki barw-
nik nie przejdzie na substrat poddawany farbowaniu. 

10a (P. 142984) 3.09.1970. 

Huta im. Lenina, Kraków, (Tadeusz Łoziński, Zdzi-
sław Cichy). 

Sposób mokrego gaszenia koksu na wozach gaśni-
czych o skośnej podłodze znamienny tym, że na górną 
część rozżarzonej koksowej bryły (5) kieruje się zwarty 
strumień wody o kierunku w przybliżeniu równole-
głym do podłogi (3) wozu gaśniczego, od strony wyż-
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szej krawędzi tej podłogi, przy czym ilość wody wy-
nosi od 1,5 do 3,0 m* na tonę koksu, a czas gaszenia 
60 do 30 sekund. 

Układ zalewowy do stosowania sposobu według za-
strz. 1 znamienny tym, że stanowi go jedna, pozioma 
rura (1) umieszczona na bocznej ścianie gaśniczej wie-
ży (2), ponad wyższą krawędzią podłogi (3) wozu ga-
śniczego, przy czym rura ta zaopatrzona jest w otwory 
(4) natryskowe, których osie leżą w płaszczyźnie rów-
noległej do podłogi (3) wozu gaśniczego i przecinającej 
koksową bryłę (5) w górnej połowie jej wysokości. 

10a (P. 144372) 12.01.1970 

Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego „Kok-
soprojekt", Zabrze, (Zdzisław Serafin, Zbysław Brus, 
Paweł Małysz). 

Urządzenie do ciągłego mieszania materiałów syp-
kich znamienne tym, że składa się z dwóch par mie-
szadeł łopatkowych (3), (4) i (6) o wałach do siebie 
prostopadłych, przy czym para mieszadeł (3), (4) 
umieszczona pod lejami wsypowymi (2) dzielącymi 
materiał na kilka strumieni, obracająca się współ-
bieżnie, przy zróżnicowanej ilości obrotów, miesza ma-

teriał na zasadzie przenikania się strumieni w przesy-
pach, dolna para mieszadeł ślimakowych (6) obraca-
jąca się przeciwbieżnie względem siebie posiada obro-
ty powyżej krytycznych, powodujące odrywanie się 
ziarn od łopatek i powstawanie pióropuszy materiału 
nad tymi mieszadłami. 

10b (P. 141723) 1.07.1970. 
Pierwszeństwo: 11.07.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 
Paul Schneider Rohrleitungsbau GmbH., Oeslau b. 

Coburg, NRF, (Ernst Zapf, Egon Schleicher). 
Sposób spalania oleju jako materiału palnego, 

zwłaszcza do pieców wapiennych, przy którym olej 
w stanie nie rozpylonym jest wtryskiwany bezpośred-
nio do komory piecowej i spala się dopiero we wnę-
trzu pieca, znamienny tym, że bezpośrednio do stru-
mienia oleju doprowadza się małą ilość powietrza, 
mniejszą niż jest konieczne dla spalania, a doprowa-
dzana druga ilość powietrza opływa palnik i miesza 
się ze strumieniem paliwa dopiero na wylocie palnika. 

Palnik do stosowania sposobu według zastrz. 1, z ru-
rą palnikową osadzoną w wymurówce pieca, znamien-
ny tym, że ma płaszcz rurowy (14) otaczający rurę 
palnikową (8) w obszarze wymurówki piecowej (5), 
kończący się przed końcem rury palnikowej (8), przy 
czym płaszcz rurowy (14) jest połączony z doprowa-
dzeniem (15) powietrza a w obszarze (13) wtryskiwa-i 
cza (9) paliwa znajduje się doprowadzenie (12) powie-
trza do rury palnikowej (8). 

l lb (P. 143456) 29.09.1970. 
Pierwszeństwo: 29.09.1969 - NRD 

VEB Polygraph Leipzig, Kombinat für polygraphi-
sche Maschinen und Ausrüstungen, Leipzig, NRD, 
(Walter Nitschke). 

Nożyce z napędem hydraulicznym noża do cięcia pa-
pieru, papy i podobnych materiałów, przy których to 
nożycach prowadzony w cylindrze tłok połączony jest 
w sposób ruchomy z oprawą noża poprzez dźwignię 
mającą przy korpusie stały punkt obrotu oraz cięgło 
lub popychacz, przy czym dźwignia wskutek ruchu 
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tłoka przy najniższym położeniu oprawy noża wychyla 
się od położenia, w którym jej ramię pokrywa się 
z cięgłem względnie od położenia, w którym jej ramię 
stanowi przedłużenie popychacza, znamienne tym, że 
tłok (1) jest poprzez tłoczysko (4) połączony przegu-
bowo z kulisą (6) założoną w sposób obrotowy przy 
korpusie (16) nożyc, która w sposób ruchowy połą-
czona jest następnie poprzez łącznik (8) z ramieniem 
dwuramiennej dźwigni (9), nie połączonego z cięgłem 
(13) względnie popychaczem. 

l1d (P. 144448) 16.11.1970. 
Pierwszeństwo: 18.11.1969 - Francja 

Reliure Industrielle S.T.D., Argenteuil, Francja, 
(Georges Emmanuel Cott). 

Oprawa dla kart dziurkowanych, znamienna tym, że 
jest utworzona przez jednolitą całość z tworzywa 
sztucznego tworzącą leżące obok siebie, równolegle do 
długości oprawy, podstawę (1) oraz dwie klapy (7 i 13) 
każda o kształcie podłużnego prostokąta, przy czym 
podstawa (1) łączy się trwale za pomocą cienkiej 
ścianki (6) spełniającej rolę zawiasy, ze środkową kla-
pą (7), która sama łączy się trwale za pomocą innej 
cienkiej ścianki (12) spełniającej również rolę zawiasy 
z boczną klapą (13), przy czym każda z klap zawiera 
zespół półpierścieni (8, 14), a dwie klapy (7, 13) w po-
łożeniu zamkniętym nachodzą nad podstawę (1) z za-
ryglowaniem pomiędzy podstawą (1) i boczną klapą 
(13) zapewniając styk półpierścieni (8, 14). 

12a (P. 142826) 22.08.1970. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicz-
nych, Kraków, (Mieczysław Lubowicz, Józef Dubiel). 

Aparat wyparny do stężania roztworów ługu sodo-
wego z kompensatorem cieplnym składający się z ze-

wnętrznego płaszcza, w którym usytuowana jest dolna 
komora i górna komora połączone ze sobą pionowymi 
rurkami oraz rurą centralną, przy czym płaszcz ze-
wnętrzny posiada króciec dla doprowadzenia pary, zaś 
komora dolna posiada przewody rurowe dla doprowa-
dzenia ługu i odprowadzenia stężonego ługu, a komo-
ra górna ma odprowadzenie oparów ługu, znamienny 
tym, że zewnętrzny płaszcz (1) jest zaopatrzony 
w kompensatory (2) osadzone przesuwnie na zwęże-
niach wylotów dolnej komory (9) i górnej komory (10) 
oraz we wsporniki (8) usytuowane obwodowo we-
wnątrz płaszcza (1) w celu podtrzymywania komór (9) 
i (10). 

I2c (P. 136363) 18.10.1969. 
Pierwszeństwo: 19.10.1968 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 

Metallgesellschaft Aktiengesellschaft Frankfurt 
a/Main, NRF (Gottfried Schwedler, Hans Werner 
Gross). 

Sposób zwiększenia przepustowości ekstrakcji cieczy 
cieczą w polu elektrycznym, znamienny tym, że elek-
trody obciąża się mocą odpowiadającą 0,5 do 500 
VA/m2 powierzchni rozdzielającej, a najkorzystniej od-
powiadającą 1-100 VA/m2. 

12c (P. 144511) 19.11.1970. 
Pierwszeństwo: 21.11.1969 - NRF 

Farbwerke Hoechst A.G. vormals Meister Lucius 
u. Brüning, Frankfurt n/Menem, NRF, (Horst Herbst, 
Julius Spies, Wolfgang Bändel). 

Sposób oczyszczania topliwych organicznych produk-
tów krystalizacji, które wykrystalizowuje się i odfil-
trowuje z roztworów lub stopów, znamienny tym, że 
przez produkt krystalizacji przepuszcza się strumień 
gazu obojętnego, którego temperatura leży w zakresie 
temperatury krzepnięcia czystego półproduktu. 

12d (P. 142988) 1.09.1970. 

Biuro Projektów Przemysłu Fermentacyjnego, War-
szawa, (Władysław Dylkowski, Stefan Kwiatkowski). 

Urządzenie do kadzi filtracyjnej według zastrzeże-
nia 1 znamienne tym, że kolektor zbiorczy spływu 
brzeczki (4) połączony jest z ustawioną w kolumnie (A) 
pionową rurą przelewową 7 o zmiennej wysokości jako 
rura teleskopowa połączona z pływakiem (11) zanurzo-
nym w kolumnie (B), połączoną rurociągiem (16) 
z wnętrzem kadzi filtracyjnej (1), tak że poziom cie-
czy w kadzi filtracyjnej i w kolumnie (B) jest stały. 
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12e (P. 144124) 29.10.1970. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel", Radiin, (Józef 
Mencner, Jerzy Skorupa, Hubert Kozielski, Jerzy 
Spandel). 

Urządzenie odkraplające w mokrych odpylaczach, 
a szczególnie w odpylaczach piankowych dla powietrza 
czy spalin, znamienne tym, że na wylotowym komino-
wym przewodzie (1), prowadzącym strumień gazu 
z mokrego odpylacza, jest zabudowany stożkowy da-
szek (2) powodujący zmianę kierunku strumienia gazu 
z unoszonymi kroplami wody z kominowego przewo-
du (1) do przestrzeni na zewnątrz komina osłoniętej 
ściętym, odwróconym, stożkowym płaszczem (3) bez 
den, gdzie w wyniku stożkowego kształtu i naturalne-
go ciągu gaz unosi się wewnątrz stożkowego płaszcza 
(3) do góry zaś unoszone z gazem krople wody wytrą-
cają się bezpośrednio do ściekowej rynny (4) lub na 
ściankach stożkowego płaszcza (3), a następnie grawi-
tacyjnie spływają i opadają do ściekowej rynny (4) 
i odpływowego przewodu (5). 

12e (P. 144590) 23.11.1970. 

Willy Bühner, Brems, NRF. 
Urządzenie do ciągłego dyspergowania i homogenizo-

wania materiałów przeważnie lepkich, wyposażone 
w komorę mieszającą, utworzoną z kilku, umieszczo-
nych jeden nad drugim i połączonych ze sobą odejmo-
walnie, korpusów pierścieniowych, w dolną komorę 
wirnika z obracającymi się w niej mieszadłami 
i z wchodzącymi w nią przewodami doprowadzającymi 
dla materiałów wyjściowych oraz z umieszczoną nad 
komorą wirnika komorą uspokajającą z górnym ruro-
wym przewodem odprowadzającym dla produktu dys-
persji, znamienne tym, że w komorze (11) wirnika nad 
śmigłowym mieszadłem (20) jest umieszczone mieszadło 
(200) z osadzonymi na jego osi tarczami obrotowymi 
(101, 102, 103), umieszczonymi w rowkach pierścienio-
wych (112, 113, 114), które są połączone z podłużnym 
otworem (201) osi napędowej (210) mieszadła (200) 
i których liczba odpowiada liczbie tarcz obrotowych 
(101, 102, 103), a każdy pierścień (115, 116, 117) korpusu 
leżący w zasięgu obrotowych tarcz (101, 102, 103) wy-
posażony w rowki pierścieniowe (112, 113, 114) składa 
się z dwóch tarcz (115a, 115b; 116a, 116b; 117a, 117b) ze 
środkowym wycięciem (201a, 201b, 202a, 202b, 203a, 
203b) dla osi napędowej (210) i z obwodowymi wystę-
pami (221, 212, 213, 214, 215, 216) o profilu kwadrato-
wym lub prostokątnym ustalającymi odległość między 
tarczami (115a, 115b; 116a, 116b; 117a, 117b) dla utwo-
rzenia pierścieniowego rowka (112, 113, 114), przy czym 
pierścienie korpusu są otoczone cylindrycznym płasz-
czem (221) z rowkami (222), w których umieszczone są 
odpowiadające im występy (223) na obwodzie pierście-
ni (115, 116, 117) korpusu. 

12g (P. 136766) 8.11.1969. 
Pierwszeństwo: 21.11.1968 - Francja 

Société Grenobloise d'Etudes et D'Applications Hy-
drauliques, Francja (Paul Minart). 

Sposób obróbki roztworów za pomocą stałych wy-
mieniaczy jonowych w ruchomym, przemieszczającym 
się cyklicznie złożu, znamienny tym, że jonity roz-
mieszcza się w złożu ciągłym w większej ilości komór 
stanowiących jeden ciąg, które to złoże jonitowe prze-
suwa się cyklicznie ku przodowi w ten sposób, że 
w czasie tego samego przemieszczenia złoże wznosi się 
do jednej komory i równocześnie opada do komory 
następnej, po czym cykl powtarza się od początku, zaś 
w czasie okresów bezruchu jonitów, do komór do któ-
rych jonity wprowadzane są od dołu, wprowadza się 
ciecze od góry, zaś do komór, do których jonity wpro-
wadzane są od góry, ciecz wprowadza się od dołu, przy 
czym procesy obróbki roztworów rozmieszcza się w ten 
sposób, że gdy dwa roztwory o różnych gęstościach 
znajdą się w tej samej komorze, to roztwór cięższy 
znajdzie się poniżej roztworu lżejszego, będąc od niego 
oddzielonym za pomocą powierzchni granicznej, a wy-
datki roztworów na wlocie i wylocie w czasie proce-
sów obróbki reguluje się tak, aby wyrównoważane by-
ły przemieszczenia powierzchni granicznej jakie mają 
miejsce w czasie przemieszczenia jonitów. 

Urządzenie do traktowania roztworów sposobem we-
dług wynalazku za pomocą stałych wymieniaczy jono-
wych w złożu fluidalnym przemieszczającym się 
w sposób cykliczny, znamienne tym, że zawiera komo-
rę utworzoną ze środkowej kolumny cylindrycznej (10), 
tworzącą ciąg z komorami (17, 19), których ilość wy-
raża się liczbą parzystą i które utworzone są przez 
koncentryczne komory pierścieniowe otaczające co naj-
mniej część kolumny centralnej, przy czym w czasie 
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trwania procesu jonity przemieszczają się w aparatu-
rze w ten sposób, że po wzniesieniu się w kolumnie 
(10) przechodzą ponad krawędzią górną kolumny na 
całym jej obrzeżu, by spłynąć na dół w komorze pier-
ścieniowej (17), a stamtąd zawrócić ku górze w dru-
giej komorze pierścieniowej (19) po przejściu z dolnej 
części pierwszej do dolnej części drugiej kolumny 
przejściem umieszczonym pod ścianką (16) rozdzielają-
cą komory (17 i 19). 

12g (P. 142952) 2.09.1970. 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 
Śląska, (Ernest Fabisz, Jan Łuszcz, Henryk Szewczyk). 

Sposób aktywowania katalizatorów stosowanych do 
procesów redukcji znamienny tym, że do aktywowania 
i regeneracji katalizatorów stosuje się środowisko za-
wierające między innymi dodatek niewielkich ilości 
amoniaku. 

12g (P. 147747) 24.04.1971. 

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej, 
Warszawa (Stanisław Krzyżanowski, Wojciech Gra-
bowski, Hanna Hoser, Marek Malinowski, Stanisław 
Malinowski, Elżbieta Przybysz, Piotr Wierzchowski). 

Sposób wytwarzania zeolitn przez zadanie dowolne-
go zeolitu naturalnego lub syntetycznego roztworem 
związku metalu oraz usuwanie soli utworzonych 
w trakcie reakcji wymiany, znamienny tym, że jako 
związki metali stosuje się związki wolframu ШиЬ mo-
libdenu, w których występują one w postaci kationu 
prostego lub złożonego bądź kompleksu kationowego. 

12h (P. 142596) 8.08.1970. 
Pierwszeństwo: 13.02.1970 - NRD. 

VEB Chemiekombinat Bitterfeld, Bitterfeld, NRD, 
(Hans Hofman, Joachim Banthel, Hermann Kögel). 

Sposób wytwarzania jednobiegunowych i dwubiegu-
nowych elektrod stosowanych w procesach elektroche-
micznych, znamienny tym, że na jedną, lub dwie stro-
ny przewodzącego elektryczność podłoża nanosi się me-
todą przewidującą stosowanie fal uderzeniowych, 
a zwłaszcza metodą wybuchową, sproszkowaną sub-
stancję przewodzącą elektryczny prąd, nie ulegającą 
korozji pod wpływem elektrolitów i produktów elek-
trolity, a wytworzoną warstwę ewentualnie poddaje 
się dalszej obróbce znanymi sposobami, lub sposobem 
według wynalazku. 

12h (P. 142597) 8.08.1970. 
Pierwszeństwo: 13.02.1970 - NRD. 

VEB Chemiekombinat Bitterfeld, Bitterfeld, NRD, 
(Wilfried Helmstreit). 

Elektroda do stosowania w procesach elektrolizy, 
znamienna tym, że metaliczny nośnik pokryty jest 
warstwą organicznego półprzewodnika. 

Sposób wytwarzania elektrody według zastrz. 1, zna-
mienny tym, że na metalicznym nośniku osadza się 
organiczny półprzewodnik w formie drobnoziarnistego 
osadu. 

121 (P. 141293) 13.06.1970. 
Pierwszeństwo: 27.06.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki Północnej. 

Brameda Resources Ltd., Vancouver, Kanada, (La-
wrence С. Tisdel, Harry B. Scott). 

Sposób wytwarzania krystalicznej siarki z roztworu, 
według którego powodujące krystalizację przesycenie 
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roztworu uzyskuje się przez ogrzewanie Hub chłodze-
nie, znamienny tym, że roztwór ogrzewa się i/lub 
ochładza przez wprowadzenie weń niemieszającej się 
z rozpuszczalnikiem cieczy wymiany ciepła o odmien-
nej temperaturze. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że zawiera krystalizator, przeznaczony 
do pomieszczenia roztworu siarki, środki do powodo-
wania przepływu stanowiącej oddzielną fazę cieczy 
wymiany ciepła przez ten roztwór, siarki oraz środki 
do regulowania temperatury cieczy wymiany ciepła, 
aby uzyskać regulowaną różnicę temperatur pomiędzy 
roztworem a cieczą wymiany ciepła w jednym lub 
więcej wybranych punktów w krystalizatorze. 

Ш (Р. 141889) 7.07.1970. 

Spółdzielnia Pracy Chemików „XENON", Łódź, (Sta-
nisław Machowski, Jerzy Grelewicz). 

Sposób otrzymywania roztworu wodzianu hydrazyny 
przez działanie na siarczan jedno- lub dwuhydrazono-
wy roztworem wodnym wodorotlenku sodowego lub 
potasowego znamienny tym, że po wstępnym podgrze-
waniu substratów do temperatury 100°C płaszczem dol-
nym kotła 1 destylacyjnego, właściwe podgrzewanie 
odbywa się płaszczem bocznym, przy czym przez wpro-
wadzenie pary technologicznej od dołu kotła 1 desty-
lacyjnego do mieszaniny substratów odbywa się desty-
lacja z parą wodną wodzianu hydrazyny, który odpro-
wadza się bezpośrednio do kolumny destylacyjnej wy-
pełnionej kwasoodpornymi pierścieniami Raschiga, 
a temperatura w kotle 4 kolumny utrzymywana jest 
w wysokości równej temperaturze wrzenia wodzianu 
hydrazyny o żądanym stężeniu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeże-
nia 1 znamienne tym, że kocioł 1 destylacyjny jest po-
łączony bezpośrednio z kolumną 3 destylacyjną poprzez 
zbiornik 2 zabezpieczający, przy czym kocioł 1 desty-
lacyjny posiada płaszcz 8 dolny i płaszcz 9 boczny, na 
dnie zaś kotła 1 destylacyjnego jest umieszczone sito 
11, a pod nim • usytuowany jest przewód 19 parowy. 

12i (P. 141971) 11.07.1970. 
Pierwszeństwo: 12.07.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

Deutsche Gold- und Silber- Scheideanstalt vormals 
Rcessler, Frankfurt n/Menem, NRF, (Gerhard Käbisch, 
Siegfried Raupach). 

Sposób wytwarzania nadtlenku wodoru sposobem 
antrachinonowym z zastosowaniem katalizatorów w po-
staci metali szlachetnych na nośnikach, zdezaktywowa-
nych w stadium uwodornienia procesu z obiegiem i na-

stępnie zregenerowanych, w których jako aktywny 
metal na nośnikach zawierających kwas krzemowy 
osadzony jest pallad, ewentualnie w mieszaninie z in-
nymi metalami z grupy platynowców układu okreso-
wego, znamienny tym, że stosuje się katalizatory na 
nośnikach, które po ewentualnej obróbce wstępnej, 
poddawane były kolejno obróbce utleniającej przy 
wartościach pH poniżej 7 i obróbce redukującej 
w temperaturze poniżej 200°C. 

Urządzenie do regeneracji katalizatorów stosowanych 
w sposobie według zastrz. 1-5, znamienne tym, że 
składa się w zasadzie z obrotowego i ogrzewanego 
zbiornika, który jest wyposażony w co najmniej jeden 
króciec i w co najmniej jedno obrotowe uszczelnienie 
czopowe. 

12i (P. 142001) 13.07.1970. 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Ta-
deusz Wiśniewski, Stefan Mosiński). 

Sposób oczyszczania krzemionki pochodzenia mine-
ralnego przez jej trawienie kwasami nieorganicznymi 
w temperaturze wrzenia mieszaniny reakcyjnej lub 
w temperaturze podwyższonej i pod podwyższonym 
ciśnieniem znamienny tym, że po zakończeniu procesu 
trawienia do mieszaniny reakcyjnej dodaje się floku-
lanta w ilości 0,10-0,4% wagowych w stosunku do 
krzemionki, a następnie odsącza się krzemionkę, prze-
mywa ją stężonym kwasem solnym w ilości 0,5-4,0% 
wagowych w stosunku do krzemionki potem wodą 
i ewentualnie roztworem węglanu sodowego w ilości 
0,1-0,4% wagowych w stosunku do krzemionki, po 
czym suszy w temperaturze wyższej od 110°C albo 
korzystniej praży w temperaturze wyższej od 400°C. 

12i (P. 142657) 13.08.1970. 
Pierwszeństwo: 26.09.1969 - NRF. 

Metallgesellschaft A.G., Frankfurt n/Menem, NRF. 
Sposób wytwarzania dwutlenku siarki przez stopnio-

we spalanie siarki elementarnej gazami zawierającymi 
tlen, znamienny tym, że siarkę elementarną spala się 
przede wszystkim przy stechiometrycznym niedomiarze 
tlenu, a utworzone gazy zawierające dwutlenek siarki 
i siarkę elementarną, po przejściu przez wymiennik 
ciepła, poddaje się wtórnemu spalaniu gazami zawiera-
jącymi tlen. 

12i (P. 142691) 5.08.1972. 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska, (Jan 
Gąsiorek, Jerzy Kapczyński, Julia Gołębiowska). 

Sposób otrzymywania siarkowodoru z anhydrytu, 
gipsu kopalnego lub odpadowego metodą mikrobiolo-
gicznej redukcji pod wpływem szczepu Desulfovibrio 
desulfuricans, znamienny tym, że rozdrobniony suro-
wiec zawierający siarczan wapniowy miesza się z wo-
dą w stosunku objętościowym 1 : 1, a następnie w ilo-
ści do 1% objętości utworzonego błota siarczanowego 
dodaje się kolejno substancji odżywczej i zaszczepu 
z aktywną kulturą. 

12i (P. 143984) 20.10.1970. 

Instytut Technologii Drewna, Poznań, (Ryszard Ba-
bicki, Bogumił Perzyński). 

Sposób regenerowania zużytych węgli aktywnych 
znamienny tym, że regenerację przeprowadza się 
w sposób ciągły za pomocą promieni podczerwonych 
w urządzeniu, w którym zużyty węgiel aktywny pod-
dawany jest mieszaniu w czasie 10-40 minut w atmo-
sferze przegrzanej pary wodnej i w temperaturze 
400-900°C, w zależności od rodzaju i jakości węgla 
oraz stopnia zaabsorbowanych zanieczyszczeń. 
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Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
składające się z rury regeneracyjnej, zamocowanej ru-
chomo na prowadnikach i wyposażone w zespół po-
dawczy i zespół odbiorczy węgla oraz zespoły doprowa-
dzające energię elektryczną znamienne tym, że we-
wnątrz rury regeneracyjnej (1) umieszczone są na ca-
łej jej długości promienniki podczerwieni (14), połączo-
ne ze sobą i z zespołami (15) i (16) doprowadzającymi 
energię elektryczną, przy czym do ściany wewnętrznej 
rury regeneracyjnej (1) zamocowany jest trwale 
wzdłuż całej jej długości ślimak przesypowy (11), 
z otworem wzdłuż jego średnicy, w którym umieszczo-
na jest rura (12), zakończona dyszą (13). 

121 (P. 144020) 22.10.1970. 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice (Jerzy Kap-
czyński, Jan Gąsiorek, Krzysztof Generalczyk). 

Sposób produkcji kwasu siarkowego metodą konden-
sacji par kwasu siarkowego polegający na usuwaniu 
trójtlenku siarki z mieszaniny gazów na drodze re-
akcji trójtlenku siarki z wodą w fazie gazowej i wy-
kropleniu wytworzonych par kwasu siarkowego 
w przeponowym wymienniku ciepła tzw. kondensatorze 
z wykorzystaniem ciepła tych procesów i ciepła roz-
cieńczania kwasu siarkowego, znamienny tym, że trój-
tlenek siarki jest usuwany z gazu reakcyjnego po po-
średnich i po ostatnim etapie utleniania w aparacie 
kontaktowym, przy czym usuwanie to odbywa się 
przez schładzanie do temperatury poniżej 200°C gazu 
reakcyjnego zawierającego przed kondensacją od 1 do 
2 moli wody na 1 mol trójtlenku siarki. 

121 (P. 144352) 11.11.1970. 

Instytut Gazownictwa, Kraków, (Bogdan Borkowski). 
Sposób usuwania siarkowodoru ze ścieków i odloto-

wych gazów zawierających siarkowodór znamienny 
tym, że siarkowodór ze ścieków desorbuje się za po-
mocą spalin azotu lub innych gazów, z których na 
kontakcie składającym się w głównej części z tlenku 
glinu z osadzonym na nim siarczkiem miedzi, w pod-
wyższonej temperaturze przy kontrolowanym dodatku 
powietrza wydziela się siarkę elementarną, jednak 
przy stężeniu poniżej 2% H2S w gazie nośnym wzboga-
ca się go za pomocą obiegowego roztworu aminy, pod-
legającej termicznej regeneracji, przy czym uzyskuje 
się gazy odlotowe z zawartością powyżej 12% H2S, 
które dołącza się do gazów kierowanych na kontakt 
dla wydzielenia elementarnej siarki. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że składa się z pompy (1) doprowa-
dzającej ścieki na szczyt skrubera desorpcyjnego (2), 
dmuchawy (3) wprowadzającej od dołu skrubera (2) 
gaz nośny, odpływający górą skrubera razem z wy-
dzielonym siarkowodorem i pewną ilością pary wodnej 
ze ścieków, które w stanie oczyszczonym odpływają 
dołem skrubera (2), wentylatora (4) tłoczącego zasiar-
czony wilgotny gaz nośny do reaktora kontaktowego 
(7), palnika (6) do wytwarzania dwutlenku siarki z czę-
ści gazów zasiarczonych lub odzyskanej siarki, dozow-
nika (5) dla pomiaru ilości dodawanego dwutlenku 
siarki oraz z dodatkowego skrubera do wzbogacania 
gazu nośnego w zawartość siarkowodoru, który w mia-
rę potrzeby dołącza się do dmuchawy (3). 

121 (P. 144482) 18.11.1970. 
Pierwszeństwo: 19.11.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

Union Carbide Corporation, Nowy Jork, Stany Zjed-
noczone Ameryki, (Richard Joseph Mc Cliney, James 
Herbert Downing, Benjamin John Wilson). 

Wsad piecowy do wytwarzania metalicznego krzemu 
w piecu elektrycznym na drodze redukcji krzemionki 
przy pomocy węgla, znamienny tym, że zawiera zaglo-
merowaną, jednorodną mieszaninę ziarnistego węglo-
wego czynnika redukującego i ziarnistej krzemionki, 
przy czym zawartość związanego węgla we wspomnia-
nym węglowym czynniku redukującym wynosi około 
85-115°/o ilości stechiometrycznie wymaganej dla zre-
dukowania krzemionki według równania reakcji 6, 
a ziarnista krzemionka zawiera frakcję drobnoziarnistą 
i gruboziarnistą. 
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12i (P. 144557) 21.11.1970. 
Zakłady Chemiczne „Rudniki", Rudniki Częstochow-

skie, (Aurelia Woźnicka, Zygmunt Kunert). 
Sposoby wytrącania krzemionek aktywnych zdysper-

gowanyçh wolnych od zoli i żeli, przy współudziale jo-
nów Ca", lub Mg", albo mieszaniny jonów Ca" i Mg" 
polegające na wprowadzeniu do wody stanowiącej od 
10-30% wszystkich roztworów reakcji strącania, 
ogrzewanej w granicach 60-90°C, szkła wodnego so-
dowego oraz rozcieńczonego kwasu siarkowego zna-
mienne tym, ±edo wody na początek układu wprowa-
dza się jon Ca" w postaci rozpuszczalnej soli w ilości 
od 1 do 3% Ca na 100% SiO2 a najlepiej 2%, albo roz-
puszczalnej soli magnezu w ilości 0,6 do 3,6% Mg na 
100% SiO2, a najlepiej 1,6% lub mieszaninę rozpusz-
czalnych soli Ca i Mg w ilości 0,8 do 2,8% sumy tych 
kationów, a najlepiej 1,8% równowagowej sumy tych 
kationów na 100% SiO2. 

12k (P. 143513) 28.09.1970. 
Pierwszeństwo: 30.09.1969 - Wielka Brytania 

Petrocarbon Developments Limited, Manchester, An-
glia, (Alexander Harmens). 

Sposób wytwarzania amoniaku przez doprowadzanie 
do reaktora strumienia świeżego gazu reakcyjnego, 
tworzenie w reaktorze amoniaku na drodze syntezy, 
oddzielanie amoniaku od gazów, które nie przereago-
wały i zawracaniu tych gazów z powrotem do reakto-
ra, przy czym ze strumienia zawracanych gazów od-
dziela się pewną ich część, dla regulacji zawartości me-
tanu i argonu w reaktorze, następnie tę część gazów 
odprowadzanych poddaje się skraplaniu częściowemu 
w niskiej temperaturze dla usunięcia metanu i argonu 
w postaci ciekłej oraz zawraca się pozostałość do reak-
tora znamienny tym, że stosuje się wodór pochodzący 
z gazu naturalnego zawierającego hel jako zanieczysz-
czenie i reguluje się stężenie helu w reaktorze przez 
odprowadzenie na zewnątrz z oddzielonej części gazów 
zawracanych, przed lub po poddaniu ich częściowemu 
skraplaniu, strumienia odpływowego, przy czym wy-
datek przepływu tego strumienia odpływowego i cie-
kłych gazów odprowadzanych poza reaktor reguluje 
się tak, aby metan, argon i hel były odprowadzane 
z układu w takiej samej ilości jak są one doprowadza-
ne wraz ze świeżym gazem reakcyjnym. 

12к (Р. 144409) 13.11.1970. 
Pierwszeństwo: 15.11.1969; 29.05.1970; 27.08.1970 - Wło-

chy 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Mario Gna-
dalupi). 

Sposób oczyszczania gazów w syntezie amoniaku 
znamienny tym, że amoniak zawarty w wycieku z re-
aktora do syntezy absorbuje się za pomocą absorpcji 
warstewkowej otrzymując stężony roztwór amoniaku, 
wodę zawartą w gazach zawracanych oraz w surowcu 
zasilającym kondensuje się za pomocą wymiennika 
ciepła z uprzednio wysuszonymi gazami otrzymując 
słaby roztwór amoniaku a następnie ciekły amoniak 
wtryskuje się do całego strumienia gazowego tak, że 
drogą adiabatycznego odparowania uzyskuje się cał-
kowite odwodnienie gazów, po czym wspomniane gazy 
przesyła się do wymienionego wymiennika ciepła po 
przejściu przez rozdzielacz, z którego wychodzi stężony 
roztwór amoniaku. 

121 (P. 141891) 7.07.1970. 
Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów, 

(Józef Kukiełka, Stefan Kupiec, Stefan Jucha, Marek 
Żyliński, Tadeusz Wrzesiński). 

Sposób równoczesnego wytwarzania chloru i sody, 
w postaci dziesięciowodnego węglanu sodowego lub 
w postaci sody bezwodnej, w procesie elektrolizy prze-
ponowej wodnych roztworów chlorku sodowego, zna-
mienny tym, że działa się dwutlenkiem węgla na od-
prowadzany z przestrzeni katodowej elektrolizerów ług 
poelektrolityczny dla przeprowadzenia zawartego 
w nim wodorotlenku sodowego w obojętny węglan so-
dowy, który poddaje się krystalizacji w postaci soli 
dziesięciowodnej, a na pozostały po procesie krystali-
zacji dziesięciowodnego węglanu sodowego ług pokry-
staliczny działa się ponownie dwutlenkiem węgla dla 
przeprowadzenia pozostałego węglanu sodowego w kwa-
śny węglan sodowy, który po oddzieleniu dołącza się 
do ługu poelektrolitycznego, a pozostały ług pokrysta-
liczny zawraca się do elektrolizy, przy czym otrzyma-
ny dziesięciowodny węglan sodowy suszy się ewentual-
nie do uzyskania sody ciężkiej. 

121 (P. 141892) 7.07.1970. 
Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów, 

(Józef Kukiełka, Stefan Kupiec, Stefan Jucha, Marek 
Żyliński, Tadeusz Wrzesiński). 

Sposób równoczesnego wytwarzania chloru i seskwi-
węglanu sodowego w procesie elektrolizy przeponowej 
wodnych roztworów chlorku sodowego,'znamienny tym, 
że odprowadzany z przestrzeni katodowej ług poelek-
trolityczny wysyca się dwutlenkiem węgla do przepro-
wadzenia wodorotlenku sodowego w obojętny węglan 
sodowy, następnie do tak otrzymanego roztworu do-
daje się stały kwaśny węglan sodowy, w wyniku czego 
wykrystalizowuje seskwiwęglan sodowy, który oddzie-
la się i suszy, a pozostały ług pokrystaliczny ponownie 
wysyca się dwutlenkiem węgla do przeprowadzenia 
reszty obojętnego węglanu sodowego w kwaśny wę-
gla sodowy, który po oddzieleniu stosuje się do wykry-
stalizowywania seskwiwęglanu sodowego, natomiast 
roztwór macierzysty po redukcji pozostałych węglanów 
i zatężeniu zawraca się do elektrolizy. 

121 (P. 142594) 
Pierwszeństwo: 13.02.1970 - NRD. 

8.08.1970. 

VEB Chemiekombinat Bi Herfeld, Bi Herfeld, NRF, 
(Hans Hofmann, Joachim Barthel, Hermann Kögel). 

Elektroda do elektrolizy roztworów chlorku sodowe-
go lub potasowego jednobiegunowa, znamienna tym, że 
jedna lub obie strony blachy tytanowej pokryte są 
warstwą proszku magnetytowego lub warstwą sprosz-
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kowanej mieszaniny magnetytu i polimeryzujących 
względnie polikondensujących się materiałów. 

Sposób wytwarzania elektrody jednobiegunowej we-
dług zastrz. 1 znamienny tym, że blachę tytanową po-
wleka się jedno- lub dwustronnie magnetytem lub 
mieszaniną magnetytu i materiałów termoplastycznych 
przy wykorzystaniu fali uderzeniowej, w szczególności 
metodą wybuchową. 

12m (P. 143444) 25.09.1970. 
Pierwszeństwo: 30.09.1969 - NRF 

Vereinigte Aluminium - Werke Aktiengesellschaft, 
Bonn, NRF. 

Sposób ciągłego ekstrahowania boksytów metaglinia-
nem sodowym, przeprowadzony w przewodzie ruro-
wym, znamienny tym, że na osadzoną warstwę, po-
wstałą przy temperaturze roztwarzania, wynoszącej 180 
do 200°C, wprowadza się mieszaninę kwasów solnego 
i fluorowodorowego, zawierającą 2 do 8% kwasu sol-
nego i 2 do lO°/o kwasu fluorowodorowego, o tempera-
turze około 80°C, wskutek czego warstwa ta zostaje 
usunięta. 

12n (P. 136439) 21.10.1969. 
Pierwszeństwo: 23.10.1968 - Węgierska Republika Lu-

dowa 

Metalimpex Acel-es Femkulkereskedelmi Vellalat 
i Femipari Kutato Intezet, Budapeszt, WRL (Laszlo 
Feketo, Imre Pataricza, Dezso Bodi, József Gyuricza, 
Miholy Miskei, Ferenc Orszag). 

Sposób oddzielania niklu drogą wymiany jonowej 
od metali dających się przetworzyć na aniony chloro-
kompleksowe a zwłaszcza od kobaltu przez przepusz-
czanie przez anionit, roztworu zawierającego obok stali 
niklu i innych metali, 7 -9 moli HCl/litr roztworu, zna-
mienny tym, że koncentrat niklu rozpuszcza się w kwa-
sie solnym a czysty roztwór chlorków metali zagęszcza 
się tak ażeby roztwór zawierał co najmniej 240 g Ni/l 
roztworu najkorzystniej jednak jedynie 200 g Ni/l roz-
tworu, po czym ilość kwasu solnego w roztworze do-
prowadza się do wartości 7 -9 moli HC1/1 roztworu 
przez wprowadzenie do roztworu stężonego H2SO4 
w ilości wystarczającej do przeprowadzenia chlorku 
niklawego w siarczan niklowy a następnie roztwór 
przepuszcza się przez kolumnę z anionitem na którym 
adsorbuje się zanieczyszczenia w postaci anionów chlo-
rokompleksowych, zaś z roztworu wypływającego 
z kolumny zawierającego siarczan niklawy i wolny 
kwas oddestylowuje się kwas solny i wykrystalizowuje 
czysty uwolniony siarczan niklawy. 

12o (P. 135224) 4.08.1969. 
Pierwszeństwo: 5.08.1968 - NRF. 

Farbenfabriken Bayer A.G., Leverkusen, NRF, (Rei-
mer Colin, Ingeborg Hamman, Günter Unterstenhöfer, 
Wolfgang Behrenz). 

Sposób wytwarzania amidów O,S-dwuestrów kwasów 
tionotiolofosforowych o ogólnym wzorze 1, w którym 
R i R' oznaczają jednakowe lub różne, nasycone lub 
nienasycone, prostoliniowe, rozgałęzione lub pierście-
niowe rodniki alkilowe o 1-6 atomach węgla, które 
ewentualnie mogą być podstawione jednym lub kilko-
ma atomami chlorowca lub niższymi grupami alkoksy-
lowymi albo R i R ' oznaczają rodnik fenylowy, który 
może być podstawiony jednym lub kilkoma atomami 
chlorowca, znamienny tym, że do mieszaniny, składa-
jącej się z dwuchlorku S-estru kwasu tionotiolofosforo-
wego o ogólnym wzorze 2, w którym R ma wyżej po-
dane znaczenie, i związku hydroksylowego o ogólnym 
wzorze HO-R", w którym R' ma wyżej podane zna-
czenie, wprowadza się w temperaturze od -10° do 
+ 20°C gazowy amoniak aż do nasycenia mieszaniny 
reakcyjnej. 

12o (P. 136346) 10.10.1969. 
Pierwszeństwo: 10.10.1968 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

E.I. du Pont de Nemours and Company Wilmington, 
Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki, (William Joseph 
Middleton). 

Sposób wytwarzania pochodnych a, ß-bis-(trojfluoro-
metylo)-stylbenu o ogólnym wzorze 1, w którym oba 
podstawniki X są jednakowe lub różne i oznaczają 
atom wodoru lub grupę o wzorze - O R , w którym R 
oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, grupę hydro-
ksyalkilową, grupę dwualkiloaminoalkilową, w której 
grupa dwualkiloaminowa tworzy ewentualnie pierścień 
heterocykliczny, rodnik acylowy kwasu karboksylowe-
go, ewentualnie podstawiony rodnikiem alkilowym, 
cykloalkilowym, cykloalkenylowym, grupę hydroksyal-
kilową, grupę dwualkiloaminoalkilową lub rodnikiem 
arylowym, przy czym podstawnik R zawiera nie więcej 
niż 12 atomów węgla, znamienny tym, że ośmiofluoro-
buten-2 poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym 
wzorze 2, w którym R oznacza atom wodoru lub rod-
nik alkoksylowy, albo odeteryfikowuje się pochodną 
stylbenu o ogólnym wzorze 1, w którym jedna lub obie 
grupy X oznaczają rodniki alkoksylowe, przy czym re-
akcję prowadzi się korzystnie w obecności kwasu jodo-

wodorowego i otrzymuje się związek o ogólnym wzo-
rze 1, w którym jedna lub obie grupy X oznaczają gru-
py wodorotlenowe, albo pochodną stylbenu o ogólnym 
wzorae 1, w którym jeden lub oba podstawniki X 
oznaczają grupy wodorotlenowe, acyluje się, korzystnie 
w obecności halogenku lub bezwodnika acylowego 
i otrzymaną pochodną stylbenu o wzorze ogólnym 1, 
w którym jeden lub oba podstawniki X oznaczają gru-
py wodorotlenowe, eteryfikuje się, korzystnie w obec-
ności siarczanu lub halogenku alkilowego i substancji 
wiążącej kwas, korzystnie węglanu sodowego, albo po-
chodną stylbenu o ogólnym wzorze 1, w którym jeden 
lub oba podstawniki X oznaczają grupy acylokrylowe, 
poddaje się hydrolizie, przy czym otrzymuje się po-
chodne stylbenowe o ogólnym wzorze 1, w którym je-
den lub oba podstawniki X oznaczają grupy wodoro-
tlenowe. 
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12o (P. 136486) 24.10.1969. 

Instytut Fiziko-organicheskoi Khimi Akademii Nauk 
BSSR Mińsk, ZSRR (Nester Petrowich Emelyanov, 
Rogneda Ivanovna Belskaya, Rotislav Yakovlewich 
Semyachko). 

Sposób przygotowywania katalizatora dehydrogenacji 
cykloheksanolu w cykloheksanon przez naniesienie 
związków miedzi na tlenek cynkowy z następnym trak-
towaniem wodorem, znamienny tym, że tlenek cynko-
wy nasyca się roztworem azotanu miedzi, a otrzymaną 
masę przed traktowaniem jej wodorem traktuje się 
roztworem kwasu szczawiowego. 

12o (P. 136676) 4.11.1969. 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Jerzy 
Jabłoński, Jeremiasz Jeszka). 

Sposób acetylowania dwufenylu i niektórych jego 
pochodnych metodą Friedel-Crafts'a w środowisku 
1,2-dwuchloroetanu, prowadzący do otrzymywania 
związków mono- lub wieloacetylowych, znamienny 
tym, że roztwór dwufenylu lub jego pochodnej, jak np. 
fluorenu, w 1,2-dwuchloroetanie dodaje się w tempe-
raturze 0-5° do sporządzonej uprzednio w temperatu-
rze 0-5° zawiesiny kompleksu chlorku glinowego ze 
związkiem acetylującym i niewielkim dodatkiem 
chlorku sodowego w 1,2-dwuchloroetanie, zachowując 
taki stosunek wagowy 1,2-dwuchloroetanu do dwufeny-
lu lub jego pochodnej, by w końcowej masie reakcyj-
nej wynosił on 5-7 : 1, po czym miesza się masę re-
akcyjną w ciągu 2 - 4 godzin, w przypadku otrzymy-
wania monoacetylowych pochodnych w temperaturze 
5-10°, a w przypadku otrzymywania wieloacetylowych 
pochodnych - w temperaturze wyższej, niż 10°, ko-
rzystnie w temperaturze 30-40°. 

12o (P. 136834) 11.11.1969. 
Pierwszeństwo: 12.11.1968 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

The Upjohn Company Kalamazoo, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki (Gerald Raymond Zins). 

Sposób wytwarzania nowych związków typu prosta-
glandyny, o wzorze 9, w którym R2 i R3 oznaczają wo-
dór lub acyl o jednym do 8 atomach węgla, z zastrze-
żeniom, że jeżeli R3 jest acylem to R2 jest też acylem, 
R4 oznacza wodór lub alkil o jednym do 8 atomach 
węgla, p = 3 lub 5, znamienny tym, że w związku 
o wzorze 10, w którym R2, R3 i R4 mają wyżej podane 
znaczenie m = 0 lub 2, X oznacza t r a n s - C H = C H -
a Y i Z oznaczają - CH2CH2-, lub X oznacza 
t r a n s - C H = C H - , Y oznacza c i s - C H = C H - , a Z 
oznacza - CH2CH2 lub c i s - C H = C H - redukuje się 
podwójne wiązania węgiel-węgiel. 

12o (P. 141304) 15.06.1970. 
Pierwszeństwo: 16.06.1969; 4.07.1969; 13.09.1969 - NRF. 

Badische Anilin - & Soda-Fabrik AG, Ludwigsha-
fen, NRF, (Herbert Armbrust, Hans Juergen Sturm, 
Heinz Engelbach, Herman Wistuba, Armin Stoessel, 
Richard Krabetz, Helmut Bayer). 

Sposób wytwarzania antrachinonu, znamienny tym, 
że hydrindeny o wzorze 1, w którym R1 R2, R3 ozna-
czają jednakowe lub różne rodniki alkilowe a nadto R1 
i/lub R3. 

Sposób według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że sto-
suje się katalizator żelazowo-wanadowy na nośniku. 

12o (P. 141306) 15.07.1970. 

Instytut Chemii Ogólnej, Warszawa, Polska, (Włady-
sław Brud, Włodzimierz Daniewski, Stanisław Mali-
nowski, Zbigniew Mielniczuk). 

Sposób otrzymywania estrów aryloalkilokarbinoli 
o wzorze ogólnym CH2 = CH-C/R/Ar/OCOR1, w któ-
rym Ar oznacza grupę fenylową, naftyłową lub inną 
grupę aromatyczną lub aromatycznoalifatyczną, R 
oznacza atom wodoru, grupę metylową, etylową lub in-
ną grupę alifatyczną, R1 oznacza grupę metylową, ety-
lową lub inną grupę alifatyczną, znamienny tym, że na 
otrzymany w znany sposób produkt kondensacji odpo-
wiedniego aldehydu lub ketonu z chlorkiem winylo-
magnezowym działa się bezpośrednio bezwodnikiem 
kwasu karboksylowego a następnie mieszaninę reak-
cyjną zadaje się wodą, po czym po oddzieleniu war-
stwy organicznej, wyodrębnia się z niej odpowiedni 
ester znanymi metodami. 

12o (P. 141394) 17.06.1970. 
Pierwszeństwo: 18.06.1969; 8.06.1970. 

Ed. Geistlich Sohne A.G. für Chemische Industrie, 
Lucerna, Szwajcaria, (Rolf Wilhelm Pfirrmann). 

Sposób wytwarzania nowych chlorowcosulfonami-
dów, o wzorze ogólnym 1, w którym R1, R2, R8 i R4, 
które mogą być takie same lub różne i oznaczają ato-
my wodoru, grupy alifatyczne, grupy cykloalifatyczne, 
lub grupy arylowe, lub R1 i R2 lub R3 i R4 mogą ra-
zem oznaczać grupę cykloalkilidenową, przy czym co 
najmniej jeden z podstawników R1, R2, R8 i R4 jest 
różny od wodoru; R5 oznacza jeden lub więcej atomów 
chlorowca; R6 i R7, które mogą być takie same lub 
różne i oznaczają atomy wodoru, grupy heterocyklicz-
ne, lub alifatyczne grupy węglowodorowe podstawione 
lub niepodstawione i wraz z atomem azotu do którego 
są dołączone mogą tworzyć grupę heterocykliczną; za 
wyjątkiem l-(a-etylo-a-metylo-sukcynimido)-2-chloro-
-5-sulfamoilobenzenu oraz jego soli z zasadami, zna-
mienny tym, że związek o wzorze ogólnym 2, poddaje 
się reakcji z pochodną kwasu bursztynowego o wzorze 
ogólnym H O O C - C R W - C R W - C O O H lub jego reak-
tywną pochodną w celu utworzenia żądanej pochodnej 
sukcynimidowej; lub odpowiedni związek nie zawiera-
jący grup - SO2NReR7 poddaje się reakcji z jednym 
lub kilku reagentami wprowadzającymi grupy 
-SO2NR6R7, przy czym R1, R2, R8, R4, R5, R6 i R7 mają 
wyżej zdefiniowane znaczenia. 
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12o (P. 141447) 17.06.1970. 

Politechnika Gdańska, Instytut Chemii i Technologii 
Nieorganicznej, Gdańsk, Polska, (Wiesław Wojnowski, 
Jerzy Prejzner). 

Sposób otrzymywania aminowych pochodnych orga-
noksysilanotioli, znamienny tym, że na organoksysila-
notiole działa się amoniakiem lub aminami organiczny-
mi, a otrzymany produkt wyodrębnia się z mieszaniny 
poreakcyjnej dowolnym ze znanych sposobów. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że na dwusiarczek krzemowy działa się alkoholami ali-
fatycznymi lub fenolami, użytymi w niedomiarze, a na-
stępnie amoniakiem lub aminami organicznymi, zaś 
otrzymany produkt wyodrębnia się z mieszaniny po-
reakcyjnej dowolnym ze znanym sposobów. 

12o (P. 141478) 13.01.1967. 
Pierwszeństwo: 20.01.1966 - Węgry. 

Chinoin Gyógyszer-es Vegyészeti Termékek Gyâra 
N.T., Budapeszt, Węgry, (Kâlmân Harsânyi, Kâlmân 
Takacs, Dezsö Korbonits, Csaba Szathmâny). 

Sposób wytwarzania nowych imidów kwasu N-kar-
bamoilonorbornenodwukar boksy lowego o wzorze 1, 
w którym A oznacza atom tlenu lub grupę metyleno-
wą, ewentualnie podstawioną grupą =CR1R2, zaś В 
oznacza atom wodoru lub grupę - CR8R4OH, a pod-
stawniki R 1 - R 4 oznaczają niezależnie od siebie grupę 
fenylową lub pirydylową, ewentualnie podstawioną 
grupą nitrową, aminową lub chlorowcem, znamienny 
tym, że prowadzi się reakcje związków o wzorze 2, 
w którym podstawniki mają wyżej podane znaczenie, 
z imidem kwasu N-karbamoilomaleinowego. 

12o (P. 141497) 20.06.1970. 

Politechnika Gdańska, Instytut Chemii i Technologii 
Nieorganicznej, Gdańsk (Wiesław Wojnowski, Jerzy 
Prejzner). 

Sposób otrzymywania pseudochlorowcowych pochod-
nych silanu, znamienny tym, że na organoksysilanotiole 
działa się pseudochlorowcowymi solami metali, a otrzy-
many produkt wyodrębnia się z mieszaniny poreakcyj-
nej znanymi sposobami. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że na dwusiarczek krzemowy działa się alkoholami ali-
fatycznymi lub fenolami, użytymi w niedomiarze, a na-
stępnie pseudochlorowcowymi solami metali, zaś otrzy-
many produkt wyodrębnia się z mieszaniny poreakcyj-
nej znanymi sposobami. 

12o (P. 141535) 24.06.1970. 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska, (An-
drzej Gołębiowski, Edward Patyk). 

Sposób absorpcji amoniaku i dwutlenku węgla wy-
dzielonych z roztworu mocznika pod niskimi ciśnienia-
mi w procesie produkcji mocznika z pełną recyrkula-
cją nieprzereagowanych na mocznik surowców w któ-
rym to procesie tylko część gazowego dwutlenku wę-
gla doprowadza się bezpośrednio do reaktora syntezy, 
znamienny tym, że część gazowego dwutlenku węgla, 
nie wprowadzaną bezpośrednio do reaktora syntezy, 
doprowadza się do układu kondensacji i absorpcji opa-
rów wydzielonych z roztworu mocznika w wodzie 
i ewentualnie ługach pokrystalicznych, pracującego pod 
ciśnieniami niższymi od 10 ata. 

12o (P. 141573) 24.06.1970. 

Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Poznań, Polska, (Alek-
sandra Smoczkiewicz). 

Sposób wyodrębnienia związku sterydowego, zwłasz-
cza Al,4-pregnadien-9afluoro-llß, 16o, 17a, 21-tetrol-
-3,20-dionu (PFTD) otrzymanego na drodze mikrobiolo-
gicznej, z preparatów zanieczyszczonych pochodnymi 
tego związku, znamienny tym, że preparat zawierający 
PFTD poddaje się działaniu rozpuszczalnika selektyw-
nego w postaci roztworu kwasu siarkowego o różnych 
stężeniach. 

12o (P. 141708) 30.06.1970. 
Pierwszeństwo: 1.07.1969; 4.06.1970 - NRF. 

Karl Thomae GmbH, Biberach n/Riss, NRF, (Wolf-
gang Grell, Gerhard Griss, Manfred Kleemenn, Eber-
hard Kutter). 

Sposób wytwarzania nowych sulfonylomoczników 
o wzorze ogólnym 1, w którym B,t oznacza nasyconą 
grupę alkilową o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym 
o 1-4 atomach węgla ewentualnie podstawioną grupą 
alkoksylową o 1-3 atomach węgla, grupą metylową 
lub trójfluorometylową, 1 lub 2 atomami chloru lub 
podstawioną grupą metoksylową w położeniu 2 i ato-
mem chloru w położeniu 5 grupę fenylową, dwufenylo-
wą, a-naftylową, l,2,3,4-tetrahydronaftylową-(l), inda-
nylową-(l) lub benzoilową, R2 oznacza grupę n-butylo-
wą, ewentualnie podstawioną grupą alkilową o 1-2 
atomach węgla grupę cykloalkilową o pierścieniu za-
wierającym 5 - 8 atomów węgla lub grupę adamanty-
lową-(l) A oznacza wiązanie węgiel-węgiel lub ewen-
tualnie podstawioną grupą fenylową, dwuwartościową 
alifatyczną grupę węglowodorową o 1-5 atomach wę-
gla i n oznacza liczbę 1 lub 2 oraz ich fizjologicznie 
dopuszczalnych soli metali alkalicznych 1 metali ziem 
alkalicznych, znamienny tym, że związek acylo-7-sulfo-
nylowy o wzorze ogólnym 2 poddaje się reakcji ze 
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związkiem o wzorze ogólnym 3, w których to wzorach 
Rb A, R2, n mają wyżej podane znaczenie i albo X 
oznacza wolną grupę aminową, a Y - grupę izocyja-
nianową albo X oznacza resztę estru kwasu karbami-
nowego o wzorze -NH-COO-Alk, przy czym Alk 
oznacza niższą grupę alkilową, a Y oznacza wolną gru-
pę aminową. 

12o (P. 141721) 1.07.1970. 
Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Szwajcaria 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych O-estrów monosachary-

dowych kwasu 2-RO-benzoesowego, ewentualnie pod-
stawionego, w skład których wchodzi co najmniej je-
den rodnik 2-RO-benzoilowy, w którym R oznacza 
wodór, rodnik węglowodorowy, ewentualnie podsta-
wiony lub rodnik acylowy organicznego kwasu, zestry-
fikowana sacharydowa grupa wodorotlenowa i co naj-
mniej jedna sacharydowa grupa wodorotlenowa zete-
ryfikowana rodnikiem węglowodorowym, ewentualnie 
podstawionym oraz wolne grupy wodorotlenowe dające 
się eteryfikować rodnikiem węglowodorowym, ewen-
tualnie podstawionym lub estryfikować rodnikiem acy-
lowym organicznego kwasu oraz sposób wytwarzania 
soli powyższych związków, w przypadku związków te-
go rodzaju posiadających grupy zdolne do tworzenia 
soli, znamienny tym, że w monosacharydzie zawiera-
jącym co najmniej jedną wolną lub zestryfikowaną, 
lecz reaktywną sacharydowa grupę wodorotlenową 
i w którym dalsze sacharydowe grupy wodorotlenowe 
mogą być zeteryfikowane rodnikiem węglowodorowym, 
ewentualnie podstawionym lub zestryfikowane rodni-
kiem acylowym organicznego kwasu i/lub dwie grupy 
wodorotlenowe mogą być zeteryfikowane łącznie jed-
nym węglowodorowym rodnikiem alkalidenowym, 
ewentualnie podstawionym, wolną lub zestryfikowaną, 
lecz reaktywną sacharydowa grupę wodorotlenową 
przekształca się w podstawnik 2-RO-benzoiloksylowy, 
ewentualnie podstawiony, a z otrzymanego związku, 
w którym dwie grupy wodorotlenowe są łącznie zete-
ryfikowane jednym alkalidenowym rodnikiem węglo-
wodorowym, ewentualnie podstawionym, odszczepia się 
alkalidenowy rodnik węglowodorowy, a w otrzymanym 
związku, który nie posiada co najmniej jednej grupy 
wodorotlenowej zeteryfikowanej węglowodorowym rod-
nikiem alkalidenowym tworzy takową i otrzymany 
związek ewentualnie przeprowadza w inny, mieszczący 
się w ramach definicji i/lub ewentualnie otrzymaną sól 
przeprowadza w wolny związek lub inną sól i/lub 
otrzymany związek z grupą zdolną do tworzenia soli 
przeprowadza w sól i/lub otrzymaną mieszaninę izo-
merów rozdziela na składniki. 

12o (P. 141727) 1.07.1970. 
Pierwszeństwo: 2.07.1969; 3.03.1970 - Niemiecka Repu-

blika Federalna 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, NRF, (Gerhard Scharfe, Wulf Schwerdtel, Wolf-
gang Swodenk, Bruno Engelhard, Johann Grolig, Man-
fred Martin, Karl-Hermann Reissinger). 

Sposób wytwarzania alkoholu allilowego znamienny 
tym, że przepuszcza się propylen, tlen i kwas octowy, 
w obecności wody, w fazie gazowej w temperaturze 
50-250°C przez katalizatory palladowe, kondensuje się 
gazowy produkt reakcji, otrzymany kondensat składa-
jący się zasadniczo z octanu allilu, kwasu octowego 
i wody traktuje się w całości lub częściowo kwaśnym 
katalizatorem w fazie ciekłej w temperaturze 5 0 -
150°C i otrzymany produkt reakcji, po usunięciu z nie-
go katalizatora, rozdziela się w pierwszej destylacji 
na destylat stanowiący zasadniczo trójskładnikowy 
azeotrop octanu allilu, alkoholu allilowego i wody, oraz 
produkt wyczerpany składający się zasadniczo z kwa-
su octowego, alkoholu allilowego i wody i destylat 
z pierwszej destylacji zawraca się całkowicie lub czę-
ściowo do obróbki kwaśnym katalizatorem a produkt 
wyczerpany z tej destylacji rozdziela się w drugiej 
destylacji na destylat składający się zasadniczo z azeo-
tropu alkohol allilowy-woda i produkt wyczerpany 
składający się zasadniczo z kwasu octowego i wody, 
który zawraca się do reakcji propylenu z tlenem i kwa-
sem octowym i ewentualnie usuwa się wodę z azeo-
tropu alkohol allilowy-woda. 

12o (P. 141750) 30.06.1970. 

Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Jelenia Góra, (Romuald 
Zalewski). 

Sposób otrzymywania z ketonów trzeciorzędowych 
alkilowych alkoholi cyklicznych, zwłaszcza związków 
sterydowych, w dużych prawie teoretycznych wydajno-
ściach, znamienny tym, że reakcję prowadzi się w śro-
dowisku absolutnej bezwodności przy użyciu jako je-
dynego rozpuszczalnika, rozpuszczalnika z grupy roz-
puszczalników protycznych o dużym momencie dipolo-
wym. 

12o (P. 141766) 2.07.1970. 

Carlo Erba Sp.A., Mediolan, Włochy, (Francesco Lau-
ria, Vittorio Vecchietti, Willy Logemann). 

Sposób wytwarzania eteru o wzorze ogólnym 1, 
w którym R oznacza atom wodoru lub atom chlorow-
ca, grupę trójfluorometylową, niższą grupę alkilową 
lub alkoksylową, podstawioną lub niepodstawioną gru-
pę aminową, A oznacza grupę karbonylową lub grupę 
o wzorze - CfR1)-(R2)-, w którym R1 oznacza atom 
wodoru lub niższą grupę alkilową, hydroksymetylową 
lub hydroksylową i Rz oznacza atom wodoru lub niż-
szą grupę alkilową, n jest liczbą całkowitą od 1 do 3, 
Rs oznacza atom wodoru lub atom chlorowca lub niż-
szą grupę alkilową lub alkoksylową, R4 i R5 mogą być 
takie same lub różne i oznaczają atom wodoru lub 
niższą grupę alkilową, znamienny tym, że poddaje się 
reakcji związek o wzorze ogólnym 2, w którym X 
oznacza atom chlorowca, n, A, R i Rs mają znaczenie 
znaczenie podane powyżej, ze związkiem o wzorze 
ogólnym 3, w którym Y oznacza atom chlorowca, n, 
R4 i R5 mają znaczenie podane powyżej, lub poddaje 
się reakcji związek o wzorze ogólnym 4, w którym Y 
oznacza atom chlorowca, n, A, R i R8 mają znaczenie 
podane powyżej, ze związkiem o wzorze ogólnym 5, 
w którym R4 i R5 mają znaczenie podane powyżej, lub 
poddaje się reakcji związek o wzorze ogólnym 6, 
w którym n, R8, R4 i R5 mają znaczenie podane powy-
żej ze związkiem o wzorze ogólnym 7, w którym X 
oznacza atom chlorowca, a R ma znaczenie podane 
powyżej, lub poddaje się reakcji związek o wzorze 
ogólnym 8, w którym n, R3, R4 i R* mają znaczenie 
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podane powyżej, ze związkiem o wzorze ogólnym 7, 
lub utlenia się związek o wzorze ogólnym 1, w którym 
A oznacza grupę o wzorze -C(R 1 ) - (R 2 ) - , w którym 
R1 oznacza grupę hydroksylową i R2 oznacza atom 
wodoru i n, R, R8, R4 i R5 mają znaczenie podane po-
wyżej do związku o wzorze ogólnym 1, w którym A 
oznacza grupę karbonylową, n, R, Rs, R4 i R5 mają 
znaczenie podane powyżej do związku o wzorze ogól-
nym 1, w którym A oznacza grupę o wzorze 
-C(R1) - (R2)-, w którym R1 oznacza grupę hydro-
ksylową i R2 oznacza atom wodoru lub oba podstaw-
niki R1 i R2 oznaczają atomy wodoru, lub redukuje się 
związek o wzorze ogólnym 9, w którym R7 oznacza 
grupę nitrową, n, A, R3, R4 i R5 mają znaczenie poda-
ne powyżej do związku o wzorze ogólnym 1, w którym 
R oznacza niepodstawioną grupę aminową, a następnie 
przeprowadza się produkt redukcji w związek o wzo-
rze ogólnym 1, w którym R oznacza podstawioną gru-
pę aminową. 

12o (P. 141804) 3.07.1970. 
Pierwszeństwo: 7.07.1970; 24.04.1970 - Austria. 

österreichische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft, 
Linz, Austria, (Géza Schramm, Karl Schlögl). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych androsta-
nu o ogólnym wzorze 1, w którym ugrupowanie X - Y 
oznacza grupę o wzorze 2, 3 lub 4, a A oznacza grupę 
=C=O lub grupę o wzorze 5, w którym R oznacza 

rodnik alkilowy lub arylowy, ewentualnie podstawiony 
grupą hydroksylową, albo obydwa symbole R oznacza-
ją grupę etylenową albo A oznacza grupę o wzorze 6 
lub 7, przy czym w przypadku, gdy A oznacza grupę 
=C=O, a grupa X - Y jest nasycona, to między ato-
mami węgla w pozycji 4 i 5 występować może wiąza-
nie podwójne, znamienny tym, że zawierające grupę 
hydroksylową w pozycji 20 kwasy 22, 23 - sekosolani-
danowe o wzorze 11, w którym X - Y ma wyżej poda-

ne znaczenie, zaś A' oznacza grupę o wzorze =C=O, 
lub wzorze 9 albo 10, w których R' oznacza atom 
wodoru lub grupę acylową alifatycznego, aryloalifa-
tycznego kwasu karboksylowego, redukuje się kom-
pleksowymi wodorkami glinu w obecności obojętnego 
rozpuszczalnika, przy czym grupy =Q - O ochrania się 
przeprowadzając je przed redukcją za pomocą reakcji 
z alkoholami jedno- i dwuhydroksylowymi w grupy 
ketalowe, a po dokonaniu redukcji, te grupy ketalowe 
przeprowadza się ewentualnie przez traktowanie kwa-
sami z powrotem w grupy =C=O. 
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12o (P. 141806) 3.07.1970. 
Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Stany Zjednoczone Ameryki 

Universal Oil Products Company, Des Plaines, 111., 
USA, (John Chandler Hayes). 

Sposób konwersji węglowodorów, znamienny tym, że 
węglowodory poddaje się kontaktowi, w warunkach 
konwersji węglowodorów, z katalizatorem mieszanym, 
zawierającym składnik z grupy platynowców, renu 
i germanu na porowatym nośniku i ewentualnie za-
wierającym chlorowiec ШиЬ siarkę. 

12o (P. 141808) 3.07.1970. 
Pierwszeństwo: 4.07.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 

Badische Anilin- u. Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen, 
NRF, (Hans Juergen Sturm, Herbert Armbrust, Hans 
Juergen Nienburg, Wolfgang Eisfeld). 

Sposób wytwarzania kwasu o-benzoilobenzoesowego 
przez utlenianie hydrindenów, znamienny tym, że hy-
drindeny o ogólnym wzorze podanym na rysunku, 
w którym Rlf R2, R3 oznaczają jednakowe lub różne 
rodniki alkilowe, przy czym R1 i/lub R8 mogą ozna-
czać również atom wodoru, poddaje się reakcji utle-
niania tlenem w fazie ciekłej w obecności soli metali 
ciężkich i w obecności związku oddającego jon brom-
kowy. 

Schemat 

12o (P. 141875) 6.07.1970. 
Pierwszeństwo: 7.07.1969 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna. 

VEB Chemische Kombinat Miltitz, Miltitz, NRD, 
(Joachim Kreutinger, Peter Richter, Günther Lucins, 
Ernst Aider). 

Sposób wytwarzania mieszaniny izomerów mentolu, 
znamienny tym, że werbenon izomeryzuje się katali-
tycznie z katalizatorami metalowymi lub w obecności 
aldehydów a otrzymany związek izomeryczny uwadar-
nia się w tym samym reaktorze. 

12o (P. 141899) 1.07.1970. 
Pierwszeństwo: 2.07.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, NRF, (Wolfgang Swodenk, Gerhard Schaffe, Johann 
Grolig). 

Sposób wytwarzania estrów allilowych kwasów kar-
boksylowych, znamienny tym, że poddaje się reakcji 
octan allilu z estrem metylowym lub etylowym kwa-
sów karboksylowych przy użyciu jako katalizatora al-
koholanów metali I-III grupy głównych układu okre-
sowego lub ich mieszaniny lub soli kompleksowych 
tych alkoholanów. 

12o (P. 141941) 9.07.1970. 
Pierwszeństwo: 9.07.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

Fried, Krupp, Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung, Essen, NRF, (Karl Schmid, Horst Gelbe). 

Sposób otrzymywania czystego p-ksylenu o czystości 
powyżej 99°/o wagowych, zwłaszcza powyżej 99,5% wa-
gowych z ciekłej mieszaniny węglowodorów, zawiera-
jącej około 15-25% wagowych p-ksylenu, a ponadto 
przynajmniej jeszcze jeden izomer ksylenu, za pomocą 
krystalizacji powyżej punktu eutektycznego i oddziela-
nia znajdujących się w nim ługów macierzystych, zna-
mienny tym, że na filtrze wypiera się z kryształów 
p-ksylenu w placku filtracyjnym ługi macierzyste za 
pomocą przepuszczania czynnika obojętnego, a następ-
nie kryształy p-ksylenu, które w placku filtracyjnym 
utworzyły większe skupiska bezpośrednio doprowadza 
do wirówki. 

12o (P. 141963) 10.07.1970. 
Pierwszeństwo: 10.07.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Halcon International, Inc., Nowy Jork, USA, (David 
Boown, Joseph Vito Porcelli, Edith Reid Flaster). 

Sposób wytwarzania tlenku etylenu na drodze ciągłe-
go, kontrolowanego utleniania etylenu zawartego w re-
akcyjnej mieszaninie utleniania tlenem molekularnym 
w obecności srebra jako katalizatora znamienny tym, 
że jako składnik reakcyjnej mieszaniny utleniania sto-
suje się etan o stężeniu co najmniej 10% molowych 
w połączeniu z kontrolowaną ilością chlorowanego in-
hibitora, takiego jak 1,2-dwuchloroetan, chlorek winy-
lu, dwuchlorobenzen, monochlorobenzen, dwuchlorome-
tan oraz chlorowane fenyle, chlorowane dwufenyle 
i chlorowane polifenyle, przy czym ilość inhibitora do-
dawana w sposób ciągły do reakcyjnej mieszaniny 
utleniania stanowi 20%-300% ilości wyznaczonej rów-
naniem I = kx, w którym I oznacza szybkość dodawa-
nia inhibitora wyrażoną w częściach objętościowych do-
dawanego inhibitora na milion części objętościowych 
reakcyjnej mieszaniny utleniania, к oznacza wartość 
stałej zależnej od rodzajów chlorowanego węglowodoru, 
będącego inhibitorem i wynosi 1,0 dla 1,2-dwuchloro-
etanu, 15,0 dla chlorku winylu, 0,2 dla dwuchloroben-
zenu, 1,0 dla monochlorobenzenu, 2,0 dla dwuchloro-
benzenu, 5,0 dla chlorowych pochodnych fenylu, chlo-
rowanych pochodnych dwufenylu i chlorowanych po-
chodnych polifenylu, x oznacza współczynnik określo-
ny równaniem 

w którym T oznacza temperaturę reakcyjnych gazów 
wylotowych, wyrażoną w stopniach Kelwina, В ozna-
cza procent molowy etanu w reakcyjnej mieszaninie 
utleniania, E oznacza procent molowy etylenu w reak-
cyjnej mieszaninie utleniania, F oznacza szybkość 
przepływu wyrażoną w funt/godz. stopa3 katalizatora, 
P oznacza ciśnienie wyrażone w funt/cal2, In jest sym-
bolem logarytmu naturalnego. 
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12o (P. 142101) 16.07.1970. 
Pierwszeństwo: 17.07.1970 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Research Corporation, Nowy Jork, USA, (Paul Ri-
chard Story, Peter Busch, Bunge Lee). 

Sposób wytwarzania mieszanych lub niemieszanych 
nadtlenków cykloalkilidenowych o wzorze ogólnym 1, 
w którym n jest liczbą całkowitą od 4 do 17 lub wię-
cej, a m jest liczbą całkowitą od 4 do 17 lub więcej, 
znamienny tym, że poddaje się reakcji nadtlenek 
l,l'-dwuwodoronadtlenodwucykloalkilowy o wzorze 2, 
w którym n jest liczbą całkowitą od 4 do 17 lub więcej, 
z pierścieniowym ketonem o wzorze ogólnym 3, w któ-
rym m jest liczbą całkowitą od 4 do 17 lub więcej, 
w środowisku ciekłego organicznego kwasu karboksylo-
wego i w obecności katalizatora, którym jest mocny 
kwas mineralny, przy czym reakcję prowadzi się w ni-
skiej temperaturze przez okres niezbędny do wytwo-
rzenia się nadtlenku trójcykloalkilidenowego. 

12o (P. 142106) 16.07.1970. 
Pierwszeństwo: 18.07.1969 - Szwajcaria. 

Sandoz A.G., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób "wytwarzania nowych estrów amidów kwasu 

fosforowego o wzorze ogólnym 1, w którym Rt i R2 są 
takie same lub różne i oznaczają grupę alkilową za-
wierającą 1-4 atomów węgla, R3 oznacza grupę alki-
lową zawierającą 1-5 atomów węgla, a X oznacza 
atom wodoru, chloru lub bromu, znamienny tym, że 
związek o wzorze ogólnym 2, w którym Rg i X mają 
wyżej podane znaczenie, a Y oznacza atom chlorowca, 
poddaje się reakcji z alkoholem o wzorze ogólnym 3, 
w którym Ri ma wyżej podane znaczenie, stosowanym 
korzystnie w ilości stechiometrycznej potrzebnej do wy-
miany jednego atomu chlorowca Y, ewentualnie w obec-
ności substancji wiążącej kwas, stosowanej korzystnie 
w ilości stechiometrycznej albo ze związkiem o wzorze 
За, w którym В,г ma znaczenie wyżej podane, a Me ozna-
cza atom metalu alkalicznego, stosowanym korzystnie 
w ilościach równoważnych i następną reakcję wytwo-
rzonego związku o wzorze 5, w którym R^ R8, X i Y 
mają znaczenie wyżej podane, z aminą o wzorze ogól-
nym 4, w którym R2 ma wyżej podane znaczenie, sto-
sowaną korzystnie w ilości stechiometrycznej potrzeb-
nej do wymiany drugiego atomu chlorowca Y, wobec 
substancji wiążącej kwas stosowanej korzystnie w ilo-
ści stechiometrycznej albo związek o wzorze ogólnym 
5, w którym R1, R8, X i Y mają wyżej podane znacze-
nie, poddaje się reakcji z aminą o wzorze ogólnym 4, 
w którym R2 ma podane wyżej znaczenie, stosowaną 
korzystnie w ilości stechiometrycznej, potrzebnej do 
wymiany atomu chlorowca Y, w obecności substancji 
wiążącej kwas stosowanej korzystnie w ilości stechio-
metrycznej albo związek o wzorze ogólnym .6, w któ-
rym R2, R1, X i Y mają wyżej podane znaczenie, pod-

daje się reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym 3, 
w którym R1 ma podane wyżej znaczenie, stosowanym 
korzystnie w ilości stechiometrycznej potrzebnej do 
wymiany atomu chlorowca Y w obecności korzystnie 
stechiometrycznej ilości substancji wiążącej kwas, albo 
ze związkiem o wzorze За, w którym R1 i Me mają 
znaczenie wyżej podane, stosowanym korzystnie w ilo-
ściach równoważnych. 

12o (P. 140049) 16.04.1970. 
Pierwszeństwo: 21.04.1969 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna. 

VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht", Leuna, NRD. 
Sposób otrzymywania czystego benzenu i/lub toluenu 

z mieszanin zawierających także węglowodory niearo-
matyczne, przez destylację ekstrakcyjną z selektywny-
mi rozpuszczalnikami i następującą po niej desorpcją, 
znamienny tym, że jako selektywny rozpuszczalnik sto-
suje się dwualkilowany amid kwasowy zawierający 
3-5 atomów węgla w cząsteczce, o ogólnym wzorze 
podanym na rysunku, w którym R j 1 o z n a c z a atom wo-
doru albo rodnik metylowy, a R2 i R3 oznaczają rod-
niki metylowe lub etylowe. 

12o (P. 142132) 17.07.1970. 
Pierwszeństwo: 18.07.1969 - Włochy. 

SNAM Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Giancarlo 
Paret, Ermanno Cinelli). 

Sposób oddzielania sprzężonych dwuolefin z zawiera-
jących je mieszanin węglowodorów znamienny tym, że 
środkiem używanym do ekstrakcji i/lub do destylacji 
ekstrakcyjnej jest utleniona pochodna morfoliny. 

12o (P. 142133) 17.07.1970. 
Pierwszeństwo: 18.07.1969 - Włochy. -

SNAM PROGETTI S.p.A., Mediolan, Włochy, (Gian-
carlo Paret, Ermanno Cinelli). 

Sposób ekstrakcji węglowodorów aromatycznych za 
pomocą keto- i aldomorfolin obejmujący etap pierw-
szy, polegający na ekstrakcji rozpuszczalnikiem surów-
ki w wielostopniowym układzie przeciwprądowym, etap 
drugi polegający na oczyszczaniu ekstraktu z pierw-
szego etapu poprzez ekstrakcję w przeciwprądzie 
frakcją węglowodorową pochodzącą przynajmniej czę-
ściowo z trzeciego etapu - destylacji ekstrakcyjnej, 
etap trzeci polegający na destylacji ekstrakcyjnej eks-
traktu pochodzącego z etapu drugiego, który daje pro-
dukt szczytowy używany w etapie drugim jako czyn-
nik oczyszczający i wreszcie etap czwarty polegający 
na rektyfikacji produktu dolnego z trzeciego etapu 
w celu oddzielenia węglowodorów aromatycznych od 
rozpuszczalnika, który jest zawracany do etapu pierw-
szego, znamienny tym, że następuje połączenie dwóch 
lub większej liczby stopni, w których końcowa rekty-
fikacja jest prowadzona z zawracaniem wody, nisko-
wrząca frakcja produktu szczytowego z trzeciego eta-
pu - destylacji ekstrakcyjnej, jest używana jako 
czynnik oczyszczający zawracany do etapu drugiego, 
wysokowrząca frakcja produktu szczytowego z trze-
ciego etapu - destylacji ekstrakcyjnej jest odprowa-
dzana lub zawracana do etapu pierwszego w punkcie 
pośrednim, część wody wolnej od rozpuszczalnika, 
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otrzymanej jako produkt szczytowy w czwartym etapie 
końcowej rektyfikacji jest odparowywana i zawracana 
na dno tego samego etapu rektyfikacji w celu odzyska-
nia ciepła z ubogiego rozpuszczalnika. 

12o (P. 142134) 17.07.1970. 
Pierwszeństwo: 18.07.1969 - Włochy. 

SNAM Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Giancarlo 
Pared, Ermanno Cinelli). 

Sposób ekstrakcji węglowodorów aromatycznych 
z mieszaniny węglowodorów składający się z etapu 
pierwszego, w którym przerabiana mieszanina styka 
się z rozpuszczalnikiem w wielostopniowym układzie 
w przeciwprądzie, z etapu drugiego, w którym zacho-
dzi oczyszczanie ekstraktu z etapu pierwszego przez ze-
tknięcie go w przeciwprądzie z frakcją węglowodorową 
przechodzącą przynajmniej w części z etapu trzeciego 
destylacji ekstrakcyjnej, z etapu trzeciego ekstrakcyj-
nej destylacji ekstraktu pochodzącego z etapu drugie-
go, dającej destylat stosowany w etapie drugim jako 
środek oczyszczający, a w końcu z etapu czwartego 
reaktyfikacji cieczy wyczerpanej pochodzącej z etapu 
trzeciego tak, by oddzielić węglowodory aromatyczne 
od rozpuszczalnika, który zawraca się do etapu pierw-
szego, znamienny tym, że dokonuje się kombinacji 
dwóch lub więcej następujących operacji polegających 
na tym, że ostateczną reaktyfikację przeprowadza się 
z zawrotem wody, niskowrzącą frakcję destylatu z eta-
pu trzeciego destylacji ekstrakcyjnej zawraca się do 
drugiego etapu oczyszczania, wysoko wrzącą frakcję de-
stylatu z etapu trzeciego destylacji ekstrakcyjnej spu-
szcza się lub zawraca do etapu pierwszego w przej-
ściowym punkcie, część wody, wolnej od rozpuszczalni-
ka uzyskanej jako destylat z czwartego etapu reakty-
fikacji ostatecznej odparowuje się i zawraca na spód 
kolumny rektyfikacyjnej tegoż etapu tak by odzyskać 
ciepło wyczerpanego rozpuszczalnika. 

12o (P. 142666) 13.08.1970. 
Pierwszeństwo: 14.08.1969 - NRF. 

Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, NRF, (Bernhard Scherhag, Hermann Wolz, Adolf 
von Friedrich). 

Sposób otrzymywania 2-merkaptobenzotiazolu o wy-
sokiej czystości i z dobrą wydajnością z surowego sto-
pu otrzymywanego w toku procesu ciągłego lub perio-
dycznego z aniliny siarki i dwusiarczku węgla, zna-
mienny tym, że gorący stop rozpuszcza się w rozpusz-
czalniku i z otrzymanego roztworu ekstrahuje się 
2-merkaptobenzotiazol rozcieńczonym, wodnym roztwo-
rem wodorotlenku alkalicznego i wytrąca się go przez 
zakwaszenie. 

12o (P. 142668) 13.08.1970. 
Pierwszeństwo: 14.08.1969; 11.07.1970 - NRF. 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, vormals Mei-
ster Lucius u. Brüning, Frankfurt nad Menem, NRF, 
(Gerhard Podschus). 

Sposób wytwarzania l-amino-2,5-dwualkoksy-4-chlo-
robenzenów przez redukcję l-nitro-2,5-dwualkoksy-4-
-chlorobenzenów za pomocą żelaza i kwasu mrówko-
wego lub kwasu octowego w obecności rozpuszczalni-
ków organicznych i wody, w podwyższonej temperatu-
rze, znamienny tym, że roztwór l-nitro-2,5-dwualkok-
sy-4-chlorobenzenu w rozpuszczalniku organicznym 
wprowadza się do przygotowanej uprzednio mieszaniny 
silnie rozdrobnionego żelaza, kwasu mrówkowego lub 
kwasu octowego, rozpuszczalnika organicznego i wody, 
doprowadza redukcję w znany sposób do końca 
i z mieszaniny poreakcyjnej oddziela l-amino-2,5-dwu-
alkoksy-4-chlorobenzen. 

12o (P. 142692) 5.08.1970. 

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicz-
nej, Warszawa, Polska, (Zofia Olszenko-Piontkowa, Ta-
deusz Urbański). 

Sposób S-alkilowania tiomocznika i jego pochodnych, 
znamienny tym, że na tiomocznik lub jego pochodne 
działa się roztworem wodnym alkoholu w obecności 
chlorowcokwasu, w temperaturze wrzenia pod normal-
nym ciśnieniem. 

12o (P. 142697) 5.08.1970. 
Pierwszeństwo: 5.08.1969 - Wielka Brytania. 

Beecham Group Ltd., Brentford, Wielka Brytania, 
(Eric Harold Billet). 

Sposób wytwarzania podstawionych nienasyconych 
kwasów karboksylowych alifatycznych i ich pochod-
nych o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę 
alkilową o 1-6 atomach węgla, atom wodorku lub 
chlorowca; X oznacza grupę - C H 2 - lub grupę 
- C H 2 - C H ( C H g ) - ; R oznacza atom wodoru lub grupę 
karboksylową; R8 i R4 oznaczają atom wodoru lub gru-
pę alkoksylową o 1-6 atomach węgla, przy czym jeżeli 
podstawniki R 1 - R 4 oznaczają atomy wodoru, to R nie 
oznacza atomu wodoru oraz ich nietoksycznych soli, 
estrów i amidów znamienny tym, że związek dwufe-
nylowy o wzorze 2 w którym Z oznacza atom chlorow-
ca lub reaktywną grupę estrową kwasu sulfonowego 
reaguje z pochodną kwasu malonowego o wzorze 3, 
w którym M oznacza atom metalu alkalicznego, R5 
oznacza grupę alkilową o 1-6 atomach węgla dając 
ester, który jeżeli to konieczne hydrolizuje się do zwią-
zku o wzorze 1, w którym R2 oznacza grupę karboksy-
lową lub dowolnie dekarboksyluje przez ogrzewanie 
otrzymując związek o wzorze 1, w którym R2 oznacza 
atom wodoru, a następnie tworzy się dowolnie sole, 
estry lub amidy. . 

12о (Р. 142700) 6.08.1970. 
Pierwszeństwo: 8.08.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Sandoz A.G., Bâzylea, Szwajcaria, (Robert Victor 
Coombs, Eugene Ervin Galantay). 

Sposób wytwarzania nowych związków organicznych 
o wzorze 1, w którym Rt oznacza atom wodoru lub 
rodnik alkilowy o 1 lub 2 atomach węgla, znamienny 
tym, że związki o wzorze 2, w którym R t ma wyżej 
podane znaczenie, a R2 oznacza rodnik alkilowy 
o 1-4 atomach węgla, poddaje się przegrupowaniu za 
pomocą wodnego roztworu kwasu, albo związki o wzo-
rze 3, w którym Rx ma wyżej podane znaczenie, pod-
daje się przegrupowaniu, albo związki o wzorze 4, 
w którym R! ma wyżej podane znaczenie, utlenia się, 
albo związki o wzorze 5, w którym R! ma wyżej po-
dane znaczenie, a pierścień A ma budowę przedstawio-
ną wzorami 16 i 17 utlenia się w środowisku kwaśnym. 
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12o (P. 142703) 7.08.1970. 
Pierwszeństwo: 8.08.1969; 1.05.1970 - Stany Zjednoczo-

ne Ameryki. 

Merck and Co., Inc., Rahway, New Jersey, Stany 
Zjednoczone Ameryki, (Howart Jones, Tsung-Ying 
Shen, Bruce Oscar Linn, Bruce Edward Witzel, Ri-
chard Barry Greenwald). 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych pochod-
nych kwasu indenylooctowego o ogólnym wzorze 4, 
w którym Ar oznacza rodnik arylowy lub heteroary-
lowy, R1 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilo-
wy, ewentualnie chlorowcowany, R2 oznacza atom wo-
doru lub rodnik alkilowy, każdy z symboli R3, R4, R5 
i R6 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, grupę acy-
loksylową, alkoksylową, nitrową, aminową, acyloami-
nową, alkiloaminową, dwualkiloaminową, dwualkilo-
aminoalkilową, sulfamylową, alkilotio, merkapto, atom 
chlorowca, grupę wodorotlenową, hydroksyalkilową, al-
kilosulfonylową, cyjanową, karboksylową, karboalki-
ksylową, karboamidową, chlorowcoalkilową, rodnik cy-
kloalkilowy lub grupę cykloalkoksylową, R7 oznacza 
grupę alkilosulfinylową lub alkilosulfonylową, a R8 
oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę wodorotle-
nową, alkoksylową lub chlorowcoalkilową, znamienny 
tym, że w kwasie ß-arylopropionowym zamyka się 
pierścień wytwarzając indanon, w którym na miejsce 
grupy karbonylowej wprowadza się boczny łańcuch 
kwasu alifatycznego, otrzymany związek przekształca 
w pochodną indenu, którą następnie poddaje się reak-
cji z aldehydem i utlenia otrzymany kwas indenoocto-
wy. 

12o (P. 142704) 7.08.1970. 
Pierwszeństwo: 8.08.1969 - NRF. 

C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim n/Renem, NRF, 
(Herbert Koppe, Karl Zeile, Werner Traunecker). 

Sposób wytwarzania l-(2-nitrylofenoksy)-2-hydroksy-
-3-etyloaminopropanu o wzorze 1, jak również jego soli 
addycyjnych z kwasami, znamienny tym, że zwią-
zek o wzorze ogólnym 2, w którym Z oznacza grupę 
o wzorze 2a lub grupę o wzorze -CHOH-CH2-Hal , 
w którym Hal oznacza atom chlorowca, poddaje się 
reakcji z N,N'-dwuetylomocznikiem o wzorze 3, lub 
związek o wzorze ogólnym 2 poddaje się reakcji z ety-
loaminą, lub do l-(2-nitrylofenoksy)-2-hydroksy-3-ami-
nopropanu o wzorze 4 wprowadza się grupę etylową 
przez poddanie reakcji ze związkiem o wzorze C2H5-X, 
w którym X oznacza grupę łatwo anionowo odszcze-
pialną, lub w związkach o wzorze 5, w którym G ozna-
cza grupę dającą się łatwo odszczepić hydrolitycznie, 
np. grupę acylową lub acetalową, zastępuje się łatwo 
dającą się usunąć grupę ochronną wodorem, lub 3-ety-
lo-5-(2-nitrylofenoksymetylo)-oksazolidynon-(2) o wzo-
rze 6 poddaje się hydrolizie, lub pochodną mocznika 
o wzorze 7, w którym Rt i R2, które mogą być jedna-
kowe lub różne, oznaczają wodór lub grupę alkilową, 
grupę aralkilową lub grupę arylową, poddaje się hy-
drolizie lub pirolizie, lub w trzeciorzędowej aminie 
o wzorze 8, w którym Sch oznacza łatwo dającą się od-
szczepić grupę chroniącą aminę, zastępuje się grupę 
ochronną wodorem, albo też związek o wzorze ogól-
nym 9, w którym A oznacza resztę dającą się przepro-
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wadzić w grupę CN, przeprowadza się w związki 
o wzorze 1 przez przekształcenie A w CN, a otrzymany 
w ten sposób związek ewentualnie przeprowadza się 
w jego fizjologicznie dopuszczalne sole addycyjne 
z kwasami. 

12o (P. 142755) 18.08.1970. 
Pierwszeństwo: 19.08.1969; 29.01.1970 - NRF. 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, NRF, (Manfred Martin, Gerhard Scharfe, Wolf-
gang Swodenk). 

Sposób wytwarzania l,3-dwuacetoksy-2-metylenopro-
panu, znamienny tym, że izobuten, tlen i kwas octowy 
o fazie gazowej przepuszcza się w temperaturze 
50-250°C nad katalizatorami zawierającymi pallad, 
przy czym z produktu reakcji wydziela się całkowicie 
lub częściowo składniki wrzące w temperaturze powy-
żej 150°C pod ciśnieniem normalnym i zawraca się do 
reakcji całkowicie lub częściowo składniki wrzące 
w temperaturze poniżej 150°C pod ciśnieniem normal-
nym. 

12o (P. 142795) 20.08.1970. 
Pierwszeństwo: 28.08.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. '; 

Newport Pharmaceuticals Inc. Newport Beach, Kali-
fornia, Stany Zjednoczone Ameryki, (Paul Gordon). 

Sposób wytwarzania związków kompleksowych ino-
zyny z pochodnymi dwualkiloaminoetanolu oraz ich 
soli z kwasami, znamienny tym, że dwualkiloaminoeta-
nol o ogólnym wzorze (R1) (R2) N (CnH2n) ОН, w któ-
rym Ri i R2 oznaczają niższe rodniki alkilowe takie 
ja C1-C4 , a symbol n oznacza liczbę całkowitą 2 -4 , 
poddaje się reakcji z inozyną w środowisku wodnym 
w proporcji molowej jak 1-10 : 1 i wytworzony zwią-
zek kompleksowy ewentualnie wyodrębnia się w zna-
ny sposób. 

12o (P. 142798) 20.08.1970. 
Pierwszeństwo: 21.08.1969 - NRD. 

VEB Jenapharm, Jena, NRD, (Kurt Ponsold, Wolf-
gang Schade, Manfred Wunderwakl). 

Sposób wytwarzania związków 19-nortestosteronu 
podstawionych w pozycji 10ß oraz pochodnych tych 
związków o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza 
atom chlorowca lub grupę o charakterze atomu chlo-
rowca, podstawioną grupę wodorotlenową, merkapto 
lub aminową albo aromatyczny pierścień heterocyklicz-
ny związany przez atom azotu, a R oznacza grupę ke-
tonową lub ugrupowanie o wzorze 3, w którym Ri 
oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy lub acylowy, 
znamienny tym, że przedstawione w pozycji 10ß 19-no-

randrostan-3ß, 5a, 17ß-triole utlenia się i otrzymane 
5a-hydroksy-19-norandrostan-3, 17-diony podstawione 
w pozycji 10ß na drodze odwodnienia przeprowadza się 
w 19-norandrost-4-en-3, 17-diony podstawione w pozy-
cji 10ß, które następnie za pomocą redukcji, bezpo-
średnio lub poprzez 19-norandrost-4-en-3ß, 17ß-diole 
podstawione w pozycji 10ß, i następnie selektywne 
utlenianie przeprowadza w podstawione w pozycji 10ß 
pochodne 19-nortestosteronu. 
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12o (P. 142830) 22.08.1970. 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyâr R. T. Budapeszt, 
Węgry, (Istvânné Udvardy, Gabor Hantos, Gyula Hru-
by, Denes Székely, Józef Szolnoky). 

Sposób mikrobiologicznego odwodorniania kortyko-
sterydów w położeniu C-1,2 za pomocą szczepów typu 
Arthrobacter lub Corynebacterium przez stosowanie 
wywołanej w następstwie hodowli, indukcji enzyma-
tycznej, poprzedzającej odwodornienie znamienny tym, 
że indukcję enzymatyczną 1,2-dehydrogenazy sterydo-
wej wywołuje się najpierw po zakończeniu wzrostu 
bakterii, na początku fazy stacjonarnej, dodając do ho-
dowli 0,02-02 mg/ml sterydu szeregu androstanu lub 
pregnanu, przy czym jednocześnie dodaje się źródło 
węgla i/lub azotu w ilości, zapewniającej 0,01-0,l°/o 
stężenia, wywołując wtórny wzrost w okresie trwania 
inkubacji i od razu lub porcjami dodaje się do hodowli 
o podwyższonej aktywności kortykosteryd, wysycony 
w położeniu 1,2 bezpośrednio lub po uprzednim roz-
cieńczeniu, a następnie przeprowadza się w znany spo-
sób odwodornienie i wyodrębnienie otrzymanego pro-
duktu. 

12o (P. 142845) 4.08.1967. 

Sandoz A. G., Bazylea, Szwajcaria, (Rudolf G. Griot). 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu ma-

łonowego o ogólnym wzorze podanym na rysunku, 
w którym R oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach 
węgla, znamienny tym, że p-chlorofenolan metalu al-
kalicznego poddaje się reakcji z estrem dwualkilowym 
kwasu dwubromomalonowego lub dwuchloromalono-
wego, w którym rodniki alkilowe zawierają po 1-4 
atomów węgla. 

12o (P. 142866) 25.08.1970. 
Pierwszeństwo: 26.08.1969; 29.07.1970 - Włochy 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Carlo 
Piccinini, Morello Morelli, Pierluigi Rebora). 

Sposób wytwarzania tlenku etylenu na drodze utle-
niania etylenu tlenem lub mieszaniną zawierającą tlen 
w temperaturze 100-400°C i przy ciśnieniu 0,7-35 at-
mosfer, znamienny tym, że etylen o stężeniu 40-80% 
doprowadza się wraz z tlenem, przy zachowaniu sto-
sunku etylenu do tlenu w mieszaninie zasilającej wyż-
szego niż 3, na osadzony na nośniku katalizator, w któ-
rym składnikiem aktywnym jest srebro i wapń, srebro 
i bar, albo srebro, wapń i bar, przy czym poza etyle-
nem i tlenem mieszanina reakcyjna zawiera jako gaz 
obojętny węglowodór taki jak etan i/lub dwutlenek 
węgla o stężeniu niższym niż 50°/o objętościowych oraz 
jako inhibitor wybrany spośród chlorowcowanych 
związków organicznych w ilości mniejszej niż 0,3 ppm 
objętościowych, a korzystnie 0,01-0,3 ppm objętościo-
wych w stosunku do całej mieszaniny gazowej. 

I2o (P. 142869) 25.08.1970. 

Universal Oil Products Company, Des Plaines, USA, 
(John C. Hayes). 

Kompozycja katalityczna znamienna tym, że zawiera 
składnik grupy platynowców, składnik germanowy, 

składnik alkaliczny lub ziem alkalicznych i porowaty 
nośnik. 

Sposób odwodornienia węglowodoru znamienny tym, 
że węglowodór styka się z kompozycją katalityczną 
określoną w zastrz. 1-8 w warunkach odwodorniają-
cych w strefie odwodorniającej. 

Sposób wytwarzania kompozycji katalitycznej zna-
mienny tym, że impregnuje się cząstki tlenku glinu 
wodnym roztworem zawierającym german metaliczny 
rozpuszczony w wodzie chlorowej i wodnym roztwo-
rem zawierającym rozpuszczalny związek metalu gru-
py platynowców i kwas azotowy, stosując takie ilości 
wyżej wymienionych składników germanowego i gru-
py platynowców, które dodane do kompozycji dają stę-
żenie germanu metalicznego od około 0,01 do około 
5% wagowych, a stężenie metalu grupy platynowców 
od około 0,01 do około 2% wagowych omówioną kom-
pozycję suszy i wypala, impregnuje wodnym roztwo-
rem zdolnej do rozkładu soli składnika alkalicznego 
wybranego z grupy związków litu i potasu, używając 
ilości wyżej wymienionych składników alkalicznych, 
które dodane do kompozycji dają stężenie składnika 
alkalicznego od około 0,1 do około 5°/o wagowych, su-
szy i wypala otrzymaną kompozycję. 

12o (P. 142893) 26.08.1970. 
Pierwszeństwo: 27.08.1969; 14.11.1969 - Stany Zjedno-

czone Ameryki; 19.12.1969 - Brazylia. 

Scherico Ltd., Lucerna, Szwajcaria, (Lester Zitowitz, 
Lewis A. Walter, Arnold J. Wohl). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzenosul-
fonylomocznika o ogólnym wzorze 1, w którym X i X1 

są takie same lub różne i oznaczają atom wodoru, rod-
nik metylowy, rodnik metoksylowy lub atom chlorow-
ca, Y oznacza niższy rodnik alkilowy, grupę hydroksy-
lową, niższy rodnik alkoksylowy lub atom chlorowca, 
Y1 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, grupę 
hydroksylową, niższy rodnik alkoksylowy lub atom 
chlorowca, a R oznacza atom wodoru lub grupę mety-
lową, przy czym jeśli Y oznacza atom chloru co naj-
mniej jeden z podstawników X, X1, Ył i R nie ozna-
cza atomu wodoru, oraz jego farmaceutycznie dopusz-
czalnych soli, znamienny tym, że poddaje się reakcji 
reaktywną pochodną kwasu karbaminowego o ogólnym 
wzorze 2, w którym X i Y mają wyżej podane znacze-
nie z aminą o ogólnym wzorze 4, w którym X1, Y1 i R 
mają wyżej podane znaczenie, albo poddaje się reakcji 
reaktywną pochodną kwasu karbaminowego o ogól-
nym wzorze 5, w którym X1, Y1 i R mają wyżej poda-
ne znaczenie z sulfonamidem i o ogólnym wzorze 6, 
w którym X i Y mają wyżej podane znaczenie, albo 
poddaje się reakcji reaktywną pochodną kwasu o ogól-
nym wzorze 8, w którym X i Y mają wyżej podane 
znaczenie z mocznikiem o ogólnym wzorze 9, w któ-
rym X1, Y1 i R mają wyżej podane znaczenie, a p jest 
równe 1 lub 2, albo związek o ogólnym -wżerze 14, 
w którym X, Y, X1 i Y1 mają wyżej podane znaczenie, 
zaś R1 oznacza atom wodoru, rodnik metylowy lub gru-
pę benzylową, benzyloksylową, benzyloksykarbonylową, 
a R2 oznacza atom wodoru lub grupę benzylową, ben-
zyloksylową, benzyloksykarbonylową, przy czym co 
najmniej jeden z podstawników R1 lub R2 oznacza gru-
pę benzylową, benzyloksylową, benzyloksykarbonylową 
poddaje się katalitycznemu uwodornieniu, albo związek 
0 ogólnym wzorze 15, w którym X, X1, Y, Y1 i R mają 
wyżej podane znaczenie, а В oznacza atom tlenu lub 
siarki, lub związek o ogólnym wzorze 16, w którym 
X, X1, Y, Y1 i R mają wyżej podane znaczenie, а В 
oznacza atom tlenu lub siarki poddaje się redukcji 
albo związek o ogólnym wzorze 17, w którym X, X1, 
Y, Y1 i R mają wyżej podane znaczenie, a jeden z pod-
stawników W1 i W2 oznacza atom chlorowca, a drugi 
oznacza atom wodoru lub chlorowca poddaje się re-
dukcji w celu usunięcia podstawnika W1 iAub W2, albo 
związek o ogólnym wzorze 18, w którym X, X1, Y, Y1 

1 R mają wyżej podane znaczenie, lub związek o ogól-
nym wzorze 19, w który X, X1, Y, Y1 i R mają wyżej 
podane znaczenie poddaje się redukcji, albo zawiera-
jący kation związek o ogólnym wzorze 20, w którym 
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X, X1, Y, Y1 i R mają wyżej podane znaczenie a jeden 
z podstawników W8 i W oznacza grupę dwuazoniową 
poddaje się redukcji, albo związek o ogólnym wzorze 
21, w którym X, X1, Y, Y1 i R mają wyżej podane zna-
czenie, poddaje się redukcji, albo utlenia się związek 
o ogólnym wzorze 22, w którym X, X1, Y, Y1 i R mają 
wyżej podane znaczenie, a m jest równe 0 lub 1, albo 
zastępuje się grupę lub atom A w związku o ogólnym 
wzorze 23, w którym X, X1, Y, Y1 i R mają wyżej po-
dane znaczenie, a A oznacza atom siarki lub grupę 
imino- lub iminoloeterową, atomem tlenu na drodze 
hydrolizy, kiedy A oznacza grupę imino lub iminoloete-
rową, lub na drodze reakcji z tlenkiem miedzi lub 
srebra jeśli A oznacza atom siarki, po czym otrzymany 
produkt przeprowadza się ewentualnie w jego farma-
ceutycznie dopuszczalną sól. 

12o (P. 142921) 28.08.1970. 
Pierwszeństwo: 29.08.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei-
ster Lucius und Brüning, Frankfurt nad Menem, NRF, 
(Ulrich Stäche, Werner Fritsch, Werner Haede, Kurt 
Radscheit, Ernst Lindner). 

Sposób wytwarzania kardenolido- i butadienolido-3-
-[2',3'-dwudezoksyglikozydów] o ogólnym wzorze 1, 
w którym R oznacza resztę steroidową szeregu 3-hy-
droksykardenolidowego lub 3-hydroksybufadienolido-
wego, Ri oznacza atom wodoru lub obydwa symbole 
Rt razem oznaczają resztę oksydową, R2 oznacza ali-
fatyczną, cykloalifatyczną, aryloalifatyczną lub aroma-

tyczną resztę acylową lub alkilową lub atom wodoru 
i R8 oznacza atom wodoru, resztę metylową lub grupę 
-CH2-OR2, z n a m i e n n y tym, że kardenolido-
i bufadienolido-3-[2',3/-dwudezoksy-A2/(3/)-glikozydy] 
0 ogólnym wzorze 2, w którym R, R2 i R8 mają wyżej 
podane znaczenie albo poddaje się reakcji z organicz-
nymi nadkwasami karboksylowymi, albo, gdy R ozna-
cza resztę 3-hydroksykardenolidową, uwodornia się ka-
talitycznie w obecności katalizatorów metalicznych 
1 ewentualnie, gdy R2 oznacza resztę acylową, resztę 
tę zmydla się alkalicznie lub, gdy R2 oznacza atom wo-
doru, grupę -ОН acyluje się lub eteryfikuje w znany 
sposób. 

12o (P. 142931) 29.08.1970. 
Pierwszeństwo: 30.08.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 

Schering Aktiengesellschaft Berlin Zachodni, Bergka-
men, NRF. 

Sposób wytwarzania 4-chloropochodnych fenylofor-
mamidyny i ich soli związków o ogólnym wzorze 1, 
w którym R oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy, 
Rx i R2 oznaczają po jednym węglowodorowym rodni-
ku alifatycznym lub R! oznacza atom wodoru a R2 
oznacza węglowodorowy rodnik alifatyczny, albo ich 
soli, znamienny tym, że sole związków o ogólnym wzo-
rze 2, w którym R, R1 i R2 mają znaczenie wyżej po-
dane, poddaje się reakcji w obojętnym rozpuszczalniku 
z chlorem lub substancją oddającą chlor a produkt 
reakcyjny ewentualnie zadaje się zasadą aż do uwol-
nienia zasady amidynowej. 

12o (P. 143534) 28.09.1970. 
Pierwszeństwo: 16.10.1969 

Snam Progetti S.p.a., Mediolan, Włochy, (Mario Gua-
dalupi, Umberto Zardi, Vincenzo Lagana). 

Sposób wytwarzania mocznika, przy zastosowaniu 
amoniaku i dwutlenku węgla jako produktów wyjścio-
wych, w którym przeprowadza się całkowitą przemia-
nę składników reakcji w gotowy produkt, mianowicie 
mocznik, znamienny tym, że czynnik wypływający 
z reaktora, zawierający nieprzereagowane związki, ta-
kie jak karbaminian, dwutlenek węgla, wolny amo-
niak i wodę przeprowadza się do pierwszego etapu 
rozkładu termicznego, gdzie ulega rozkładowi i oddzie-
leniu zawarta w tym samym czynniku wypływającym 
większość karbaminianu, natomiast odciek z powyż-
szego etapu rozkładu przesyła się do drugiego etapu 
rozkładu, w którym całkowite oddzielenie nieprzerea-
gowanych związków uzyskuje się za pomocą strumie-
nia gazu obojętnego, który działa jako czynnik odpę-
dowy, przy czym otrzymuje się produkt końcowy 
w postaci roztworu wodnego praktycznie czystego 
mocznika. . 
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12o (P. 143565) 29.09.1970. 

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicz-
nej, Warszawa, (Zdzisław Bruszewski, Andrzej Da-
niewski, Wojciech Kulicki, Edward Ryziński). 

Sposób wytwarzania kwasu tiosalicylowego przez re-
dukcję kwasu dwutiosalicylowego, znamienny tym, że 
sól kwasu dwutiosalicylowego redukuje się hydrozyną 
w wodnym roztworze, a wyodrębnianie produktu reak-
cji prowadzi się w znany sposób w obecności SO2. 

12o (P. 143584) 30.09.1970. 
Pierwszeństwo: 16.10.1969 - Włochy 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Marcello 
Massi Mauri, Petro Moggi). 

Sposób utleniającej katalitycznej dehydrocyklizacji 
podstawionych związków aromatycznych znamienny 
tym, że tlen lub gaz zawierający tlen poddaje się reak-
tji z podstawionym związkiem aromatycznym o ogól-
nym wzorze 1, w którym R stanowi rodnik alkilowy 
zawierający co najmniej 2 atomy węgla, R' może sta-
nowić atom wodoru, grupę alkilową, arylową, nitrową, 
cyjanową, aminową, alkoksylową, -ОН, -SH, -SO3H, 
atom halogenu lub też rodnik dwuwartościowy mający 
zdolność wytworzenia pierścienia skondensowanego, 
Y zaś stanowi grupę -ОН, -SH, -NH2 , NHR", gdzie 
R" stanowi grupę alkilową lub arylową, przy czym 
reakcję prowadzi się w obecności katalizatora zawie-
rającego jeden lub większą liczbę tlenków i/lub bez-
wodników i/lub ich związków. 

12o (P. 143595) 30.09.1970. 
Pierwszeństwo: 1.10.1969 - NRF 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei-
ster Lucius u. Brüning, Frankfurt n/Menem, NRF, 
(Günter Röscher, Heinz Schmitz). 

Sposób wytwarzania alkoholu allilowego przez hy-
drolizę octanu allilu, znamienny tym, że poddaje się 
reakcji octan allilu i wodę w stosunku molowym 1 : 1 
do 1 : 10, korzystnie 1:2 do 1:5, w temperaturze 
150-350°C, korzystnie 170-250°C pod ciśnieniem. 

12о (Р. 143600) 30.09.1970. 
Pierwszeństwo: 1.10.1969 - NRF 

Fried. Krupp GmbH, Essen, NRF, (Friedrich Kra-
mer). 

Sposób otrzymywania czystego p-ksylenu z ciekłej 
mieszaniny węglowodorowej złożonej z p-ksylenu 
i z jeszcze jednego izomerycznego ksylenu przez kry-
stalizację p-ksylenu z mieszaniny w krystalizatorze 
i następujące po tym oddzielenie kryształów p-ksylenu 
w pierwszym i za nim następującym drugim urządze-
niu do rozdzielania, które dostarcza p-ksylen jako pro-
dukt końcowy o czystości ponad 98% wagowych, ko-
rzystnie 99,8% wagowych i z którego częściowy stru-
mień oddzielonej mieszaniny rozpuszczalnikowej za-
wierającej p-ksylen zawrócony zostaje w obiegu do 
wchodzącego strumienia tego drugiego urządzenia roz-
dzielającego, podczas gdy pozostała część mieszaniny 
rozpuszczalnikowej zawierającej p-ksylen zawrócona 
zostaje do strumienia wejściowego krystalizatora przed 
pierwszym urządzeniem rozdzielającym, znamienny 
tym, że strumień częściowy (8") mieszaniny rozpusz-
czalnikowej (8) zawierającej p-ksylen oddzielonej 

w drugim urządzeniu rozdzielającym (6) zawrócony do 
pierwszego urządzenia rozdzielającego przepływa przez 
dodatkowy krystalizator (9), za którym dołączone jest 
dodatkowe urządzenie rozdzielające (10), z którego kon-
centrat (11) wzbogacony w p-ksylen doprowadza się 
do strumienia wejściowego (4') drugiego urządzenia 
rozdzielającego, podczas gdy pozostałą oddzieloną mie-
szaninę rozpuszczalnikową (8'") ubogą w p-ksylen za-
wraca się do wejściowej mieszaniny węglowodorowej 
(1) krystalizatora (2). 

I2o (P. 144083) 27.10.1970. 

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicz-
nej, Warszawa, (Edward Grochowski, Wojciech Ku-
licki). 

Sposób otrzymywania soli sodowej kwasu S-etylo-
rtęcioticsalicylowego o wysokiej czystości przez wy-
tworzenie kwasu tiosalicylowego przez redukcję kwa-
su dwotiosalicylowego i działanie na kwas tiosalicylo-
wy chlorkiem etylortęciowym w roztworze wodnym 
mocnej zasady nieorganicznej, znamienny tym, że re-
dukcję kwasu dwutiosalicylowego prowadzi się w śro-
dowisku alkalicznym i do otrzymanego roztworu po 
redukcji dodaje się wprost chlorek etylortęciowy a do 
uzyskanej w ten sposób masy reakcyjnej dodaje się 
rozpuszczalnik organiczny taki jak trójchloroetylen, 
chloroform, czterochlorek węgla lub toluen, następnie 
zakwasza, oddziela się warstwę organiczną, a znajdu-
jący się w niej kwas s-etylortęciotiosalicylowy oczysz-
cza się i przeprowadza w jego sól sodową. 

12o (P. 144097) 28.10.1970. 

Zakłady Chemiczne Blachownia, Blachownia Śląska, 
(Stefan Zimniewicz, Werner Kuszka, Henryk Pilar-
czyk, Kazimierz Kaliński, Melania Szostak, Andrzej 
Demitrow). 

Sposób zwiększenia wydajności olefin w procesie pi-
rolizy węglowodorów polegający na oddzieleniu nie-
nasyconych węglowodorowych produktów ubocznych, 
uwodornieniu produktów ubocznych i repirolizie pro-
duktów uwodornianych znamienny tym, że jako czyn-
nik uwodorniający stosuje się popirolityczną frakcję 
metanowo-wodorową nie prowadzi się rozdziału pro-
duktów uwodornienia a repirolizę wykonuje się w obe-
cności wodoru i metanu. 

12o (P. 144137) 29.10.1970. 
Pierwszeństwo: 30.10.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

Merck a. Co, Inc., Rahway, Stany Zjednoczone Ame-
ryki, (James Lago, Arnold Kaufman). 

Sposób otrzymywania kwasu - (cis-l,2-epoksypropy-
lo)-fosfofonowego, znamienny tym, że z roztworu za-
wierającego cztery diastereomeryczne sole zasadowych 
i kwasowych enancjomerów oddziela się co najmniej 
jeden diastereomer przez frakcjonowaną krystalizację 
tego roztworu. 

12o (P. 144428) 14.11.1970. 
Pierwszeństwo: 14.11.1969 - Szwajcaria 

F. Hoffmann-La-Roche und Co. Aktiengesellschaft, 
Bazylea, Szwajcaria, (Nadhukar Subraya Chodnekar, 
Hans Thommen, Ulrich Schwieter). 

Środek do zwalczania fitopatogennych grzybów i/lub 
szkodników, znamienny tym, że zawiera jeden lub 
kilka związków o wzorze 1, w którym jeden z pod-
stawników R1 i R2 oznacza atom wodoru, grupę hy-
droksylową, atom chlorowca, niższy rodnik alkilowy, 
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niższą grupę alkoksylową lub propinyloksylową, a dru-
gi grupę hydroksylową, atom chlorowca, niższy rodnik 
alkilowy, niższą grupę alkoksylową lub propinyloksy-
lową lub R1 i R2 razem oznaczają niższą grupę alkile-
nodwuksylową, oraz obojętne nośniki zwykle stosowa-
ne w takich środkach. 

12o (P. 144437) 16.11.1970. 

Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne, 
Płock, (Stanisław Malinowski, Andrzej Gieysztor, Lud-
wik Chrapkowski, Zdzisław Waligórski). 

Sposób przetwarzania olefin w celu otrzymywania 
olefin o niższej i wyższej liczbie atomów węgla w czą-
steczce znamienny tym, że proces prowadzi się w obe-
cności katalizatora wytworzonego działaniem wolfra-
mianu sodu lub potasu na nośnik. 

12o (P. 144455) 16.11.1970. 
Pierwszeństwo: 17.11.1969, 29.09.1970 - Niemiecka Re-

publika Federalna 

Dr Karl Thomae GmbH, Biberach/Riss, NRF, (Josef 
Nicki, Wolfgang Engel, Albrecht Eckenfels, Ernst See-
ger, Günther Engelhardt). 

Sposób wytwarzania nowych kwasów hydroksykro-
tonowych o wzorze ogólnym 1, w którym Rj-R 3 ozna-
czają atomy wodoru lub jeden do dwóch symboli z po-
śród R1-R3, które mogą być takie same lub różne, 
oznacza niższy rodnik alkilowy, atomy chlorowca, rod-
nik hydroksyalkilowy, grupę nitrową, grupę aminową, 
grupę acetyloaminową, grupę cyjanową, ewentualnie 
podstawioną rodnikiem metylowym grupę karbamoi-
lową, karboetoksylową, hydroksylową, metoksylową, 
metylotio, metylosulfinylową lub metylosulfonylową 
znamienny tym, że związek o wzorze ogólnym 2, 
w którym R1 R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, 
redukuje się w rozpuszczalniku i otrzymany związek 
o wzorze ogólnym 1 ewentualnie rozdziela się na jego 
obydwa optycznie czynne antypody i/albo przeprowa-
dza w sól z nieorganiczną lub organiczną zasadą. 

12o (P. 144459) 17.11.1970. 

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim, (Wiktor 
Adamus, Roman Jurczak I, Roman Jurczak II, Adolf 
P i wo war czy k). 

Sposób dehydratacji acetaldolu do aldehydu krotono-
wego, z ciągłym wyczerpywaniem produktów reakcji 
z wody odpadowej, znamienny tym, że do roztworu 
acetaldolu doprowadza się, bezpośrednio przed kolu-
mną lub w kolumnie krotonizacyjnej, rozpuszczalnik 
szelaków, charakteryzujący się małą rozpuszczalnością 
w wodzie i wysoką temperaturą wrzenia, w celu wy-
tworzenia emulsji w niższych partiach kolumny, a po 
rozwarstwieniu tej emulsji w dolnej części kolumny, 
warstwę górną, stanowiącą rozpuszczalnik z rozpusz-
czonymi w nim szelakami, usuwa się w sposób ciągły 
z układu, a warstwę dolną, stanowiącą wodę pozbawio-
ną szelaków, podaje się do urządzenia grzewczo-wy-
parnego, skąd część jej, w postaci pary, zawraca się 
do kolumny a resztę odprowadza z układu. 

12o (P. 144464) 17.11.1970. 
Pierwszeństwo: 18.11.1969 - Wielka Brytania 

May and Baker Limited, Dagenham, Essex, Wielka 
Brytania, (Brian William Sharp, Dennis Warburton, 
Keneth Robert Harry Wooldridge). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu hy-
drazynokarboksydwutionowego o ogólnym wzorze 1, 
w którym R1 i R2 są takie same lub różne i oznaczają 
rodnik alkilowy, arylowy, aryloalkilowy, cykloalkilowy 
o 5-8 atomach węgla, cykloalkiloalkilowy zawierający 
w rodniku cykloalkilowym 5-8 atomów węgla, a w al-
kilowym 1-4 atomów węgla lub gdy R1 oznacza grupę 
alkanoilową wtedy R2 ma wyżej podane znaczenie albo 
R1 i R2 razem z atomem azotu, z którym są połączone, 
tworzą nasyconą lub częściowo nasyconą grupę hete-
rocykliczną o 3 -8 członach, przy czym grupa ta jest 
ewentualnie podstawiona co najmniej jednym rodni-
kiem alkilowym, zawierającym co najmniej jeden do-
datkowy heteroatom, korzystnie tlenu, azotu lub siar-
ki, a jeden atom węgla grupy heterocyklicznej jest 
podłączony do atomu tlenu grupy ketonowej, R3 ozna-
cza rodnik alkilowy, zawierający najwyżej 4 atomy 
węgla, przy czym rodnik alkilowy jest ewentualnie 
podstawiony co najmniej 1 grupą alkoksylową zawie-
rającą 1-4 atomów węgla, a A oznacza dwuwartościo-
wy rodnik polimetylenowy o 2 - 4 atomów węgla, 
ewentualnie podstawiony co najmniej jednym rodni-
kiem alkilowym i ich soli addycyjnych z kwasami, 
znamienny tym, że butanodion-2,3 poddaje się stopnio-
wej kondensacji z równoważną ilością tiosemikarba-
zydu o ogólnym wzorze 3, w którym R1, R2 i A mają 
wyżej podane znaczenie i z równoważną ilością estru 
alkilowego lub alkoksyalkilowego kwasu hydrazyno-
karboksydwutionowego o ogólnym wzorze R3S • CS • 
• NHNH2, w którym R8 ma wyżej podane znaczenie, 
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a następnie otrzymany produkt ewentualnie prze-
kształca się znanymi sposobami w sól addycyjną 
z kwasem. 

120 (P. 144516) 19.11.1970. 
Pierwszeństwo: 21.11.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei-
ster Lucius und Brüning, Frankfurt nad Menem, NRF, 
(Horst Herbst, Julius Spies, Wolfgang Bändel, Horst 
Schalles). 

Sposób rozdzielania metodą ciągłą mieszanin izome-
rów z grupy nitro-, chloro- i nitrochloro- benzenu 
i -toluenu, przez rozłożenie mieszaniny izomerów przez 
oziębianie na składającą się zasadniczo z jednego izo-
meru wykrystalizowaną sól i zasadniczo eutektyczny 
stop resztkowy, oddzielenie wykrystalizowanej soli od 
stopu resztkowego i oczyszczenie wykrystalizowanej 
soli, znamienny tym, że wykrystalizowaną sól oddziela 
się od stopu resztkowego przez odsączenie i następnie 
oczyszcza przez prasowanie. 

12o (P. 144552) 21.11.1970. 

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej, 
Warszawa, (Stanisław Malanowski, Andrzej Mączyń-
ski, Władysław Ormaniec). 

Sposób otrzymywania pseudokumenu przez rektyfi-
kację, w której składniki niżej wrzące od pseudoku-
menu wydziela się w sposób ciągły w toku napełnie-
nia kotła destylacyjnego poprzez górną część kolumny, 
a następnie wydziela się frakcje pseudokumenu w spo-
sób periodyczny, znamienny tym, że na początku każ-
dego cyklu umieszcza się w kotle destylacyjnym w gra-
nicach jego napełnienia minimalnego frakcje wyżej 
wrzące od pseudokumenu, zwłaszcza pozostałość z po-
przedniego cyklu destylacyjnego. 

12o (P. 144589) 23.11.1970. 
(P. 144589) 

Pierwszeństwo: 24.11.1969 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki 

Interoxo AG, Glarus, Szwajcaria, (Thomas David 
Binns, David Cyrill George Gattiker). 

Sposób wytwarzania tlenku olefiny znamienny tym, 
że olefinę miesza się z anolitem otrzymanym na dro-
dze elektrolizy wodnego roztworu zawierającego jony 
octanowe, prowadzonej w naczyniu elektrochemicznym 
i wyodrębnia się tlenek olefiny z otrzymywanych przy 
tym gazów. 

12o (P. 144604) 24.11.1970. 

Fabryka Syntetyków Zapachowych „Pollena-Aro-
ma", Warszawa, (Leon Krupiński). 

Sposób wytwarzania racemicznych, czystych zapa-
chowo n-undekanolidu-1,4 i n-undekanolidu-1,5 przez 
alkaliczną hydrolizę n-undekanolidu-1,4 i n-undekano-
lidu-1,5 wykwaszanie wolnych kwasów n-hydroksyun-
decylowego-1,4 i n-hydroksyundecylowego-1,5 z ich 
soli, ponowną laktonizację wolnych kwasów na n-un-
dekanolid-1,4 i n-undekanolid-1,5 oraz próżniową de-
stylację, znamienny tym, że n-undekanolid-1,4 i n-un-
dekanolid-1,5 bądź rozpuszcza się w ograniczonych 
rozpuszczalnikach z ewentualnym dodatkiem wody, 
traktuje osadotwórczymi wodorotlenkami względnie 
tlenkami metali takimi jak wodorotlenek magnezu, 
wodorotlenek wapnia, wodorotlenek strontu, wodoro-
tlenek baru, wodorotlenek cynku, wodorotlenek kad-
mu, wodorotlenek rtęci, względnie tlenkami tychże 
metali o ogólnym wzorze MeO, z wytworzeniem po-
średniej kleistej postaci osadów wodzianów odpowied-
nich soli kwasów n-hydroksyundecylowego-1,4 i n-hy-
droksyundecylowego-1,5, przeprowadza rekrystalizację 
otrzymanych wodzianów soli do krystalicznej postaci 
przez odwodnienie na drodze azeotropowej destylacji 
z organicznymi rozpuszczalnikami względnie kilkakrot-
nego traktowania nowymi porcjami bezwodnych roz-
puszczalników organicznych dalej odmywa krystalicz-
ne osady soli organicznymi rozpuszczalnikami, aż do 
całkowitego uwolnienia ich od zapachowych zanieczysz-
czeń i z odsączonych odmytych osadów soli wykwasza 
wolne kwasy n-hydroksyundecylowy-1,4 i n-hydroksy-
undecylowy-1,5 bądź z otrzymanych na drodze ich hy-
drolizy, wodnych roztworów soli potasowców kwasów 
n-hydroksyundecylowego-1,4 i n-hydroksyundecylowe-
go-1,5 albo ekstrahuje się zapachowe zanieczyszczenia 
organicznymi rozpuszczalnikami niemieszającymi się 
z wodą i z oczyszczonych roztworów wykwasza wolne 
kwasy n-hydroksyundecylowy-1,4 i n-hydroksyundecy-
lowy-1,5 albo odparowuje się wodę, odmywa się osady 
soli potasowców kwasów n-hydroksyundecylowego-1,4 
i n-hydroksyundecylowego-1,5 organicznymi rozpusz-
czalnikami aż do uwolnienia ich od zapachowych za-
nieczyszczeń i z odmytych osadów wykwasza się wolne 
kwasy n-hydroksyundecylowy-1,4 i n-hydroksyundecy-
lowy-1,5 otrzymane na opisanych drogach; oczyszczone 
kwasy n-hydroksyundecylowy-1,4 i n-hydroksvundecy-
lowy-1,5 dalej w znany sposób przeprowadza się w un-
dekanolid-1,4 i n-undekanolid-1,5 i destyluje w próżni. 

12p (P. 136335) 16.10.1969. 
Pierwszeństwo: 18.10.1968 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

Sandoz A.G. Bazylea, Szwajcaria (Rudolf G. Griot). 
Sposób wytwarzania nowych związków organicz-

nych o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza atom 
wodoru lub rodnik jednowartościowego alkoholu, który 
może z kwasem wytworzyć ester, Rt i R2 są jednako-
we lub różne i w każdym przypadku oznaczają atom 
wodoru, chloru, bromu lub jodu, grupę fenylową, 
p-chlorofenylową, p-jodofenylową, p-bromofenylową 
lub grupę trójfluorometylową, Rs i R4 są jednakowe 
lub różne i w każdym przypadku oznaczają atom wo-
doru, chloru, bromu lub jodu z tym ograniczeniem, że 
przynajmniej jeden z podstawników R1 i R2 posiada 
znaczenie różne od atomu wodoru, jeżeli R1 i R2 ozna-
czają atom chloru, a R3 i R4 oznaczają atom wo-
doru, R nie może oznaczać atomu wodoru, rodni-
ka nasyconego alkoholu alifatycznego, zawierające-
go 1-6 atomów węgla, grupy piperydynowej. cy-
janometylowej lub dwu-(karbalkoksy)-metylowej, 
w której rodnik alkoksylowy oznacza grupę alkoksy-
lową zawierającą 1-4 atomów węgla lub rodnika A 
alkoholu o wzorze ogólnym А-ОН, przy czym A ozna-
cza grupę o wzorze ogólnym -(CHR°)nR', o wzorze 16 
która jest związana w pozycji 2 lub w pozycji 3, o wzo-
rze 17 która jest związana w pozycji albo 2, 3 lub 4, 
o wzorze 18 która jest związana w pozycji 2 lub 3, 
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o wzorze 19 która jest związana albo w pozycji 2 lub 3, 
o wzorze 20 która jest związana albo w pozycji 2 lub 
3, o wzorze 21, 22 która jest związana albo w pozycji 2, 
3 lub 4, o wzorze 23 która jest związana albo w po-
zycji 2, 3 lub 4 lub oznacza grupę 2-dwumetyloami-
no-2-metylopropylową, w której n oznacza liczbę cał-
kowitą od 1-4, R' oznacza grupę o wzorze ogólnym 
24, 25, 26, 27, 28, 29 która jest związana albo w pozycji 
2 lub 3, o wzorze 30 która jest związana albo w po-
zycji 2, 3 lub 4, o wzorze 31 która jest związana albo 
w pozycji 2 lub 3, o wzorze 32 która jest związana 

WZÖR 11 
albo w pozycji 2 lub 3, o wzorze 33 która jest zwią-
zana albo w pozycji 2 lub 3, o wzorze 34, 35, 36 lub 
o wzorze 37, przy czym jeżeli n oznacza 2, 3 lub 4, 
a R° oznacza atom wodoru, R' oznacza albo grupę 
anilinową lub N-alkiloanilinową, w której grupa alki-
lowa posiada 1-4 atomów węgla lub oznacza grupę 
o wzorze ogólnym 38, R° oznacza atom wodoru lub 
grupę alkilową zawierającą 1-4 atomów węgla, n' 
oznacza 2, 3 lub 4, R5 oznacza atom wodoru, chloru, 
bromu lub grupę alkilową, zawierającą 1-4 atomów 

węgla, R2*oznacza grupę ß-(p-chlorofenoksy)-etylowa, 
R6 oznacza grupę alkilową, zawierającą 1-4 atomów 
węgla, grupę propargilową, fenylową, chloro- lub bro-
mofenylową lub fenyloalkilową, przy czym grupa al-
kilowa zawiera 1-4 atomów węgla, R7 oznacza atom 
wodoru grupę alkilową, zawierającą 1-4 atomów wę-
gla, grupę cykloalkilową, zawierającą 5-7 atomów 
węgla, grupę fenylową lub fenyloalkilową, przy czym 
grupa alkilowa zawiera 1-4 atomów węgla, grupę 
1-naftyIową lub 2-naftyłową a Rg oznacza grupę alki-
lową, zawierającą 1-4 atomów węgla, grupę cyklo-
alkilową, zawierającą 5-7 atomów węgla, grupę fe-
nylową lub fenyloalkilową, przy czym grupa alkilowa 
oznacza grupę alkilową, zawierającą 1-4 atomów wę-
gla, z tym ograniczeniem, że, jeżeli R7 oznacza atom 
wodoru, R8 oznacza grupę fenylową, R^ R2, Rs i R4 
są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, 
chloru, bromu lub jodu, jeżeli R nie oznacza atomu 
wodoru lub rodnika alifatycznego alkoholu zawierają-
cego 1-6 atomów węgla, albo Rt i R2 są w każdym 
przypadku jednakowe i oznaczają grupę trójfluorome-
tylową, fenylową, p-chlorofenylową lub p-bromofeny-
lową, a R3 i R4 w każdym przypadku oznaczają atom 
wodoru, jeżeli R nie oznacza atomu wodoru, rodnika 
nasyconego alkoholu alifatycznego zawierającego 1-6 
atomów węgla lub grupy o wzorze ogólnym 39, w któ-
rym n" oznacza liczbę całkowitą od 0 do- 4, n '" ozna-
cza 4 lub 5 i R2y oznacza grupę alkilową, zawierającą 
1-4 atomów węgla, przy czym pierścień heterocyklicz-
ny może być związany w każdym z położeń, a R1 i R2 
oznaczają grupę trójfluorometylową, grupę fenylową 
lub atom wodoru, przy czym przynajmniej jeden z pod-
stawników R1 i R2 posiada inne znaczenie niż atom 
wodoru, a R3 i R4 oznaczają atomy wodoru, jeżeli R 
nie oznacza atomu wodoru lub rodnika nasyconego 
alkoholu alifatycznego zawierającego 1-6 atomów wę-
gla, jak również soli i czwartorzędowych związków 
amoniowych związków o wzorze ogólnym 1, jeżeli po-
siadają zasadową grupę estrową oraz soli kwasów 
o wzorze ogólnym 1, znamienny tym, że wytwarza się 
związki o wzorze ogólnym 2, w którym R posiada wy-
żej podane znaczenie i R/, R2', R3' i R/ posiadają takie 
znaczenie jak Rb R2, R3 i R4, z tym ograniczeniem, że 
R/ posiada takie znaczenie jak R2', R/ posiada takie 
znaczenie jak R/, a R/ nie może oznaczać atomu wo-
doru, poddając związki o wzorze ogólnym 11, w którym 
R/ i R8' posiadają powyżej podane znaczenie w posta-
ci ich fenolanów, reakcji ze związkami o wzorze ogól-
nym X2CHCOOR w którym X oznacza atom chloru, 
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bromu lub jodu, a R posiada powyżej podane znacze-
nie, lub wytwarza się związki o wzorze ogólnym 1, 
poddając reakcji związki o wzorze ogólnym 9, w któ-
rym R, R1 R | i X posiadają powyżej podane znacze-
nie, a Y oznacza atom wodoru lub grupę o wzorze 
ogólnym - COOR, w którym R posiada powyżej po-
dane znaczenie, ze związkami o wzorze ogólnym 10, 
w którym R2 i R4 posiadają powyżej podane znacze-
nie, w postaci ich fenolanów, przy czym jeżeli Y ozna-
cza grupę o wzorze ogólnym -COOR, reakcję prze-
prowadza się w temperaturach, w których następuje 
częściowa dekarboksylacja albo wytwarza się związki 
o wzorze ogólnym 3, w którym Rl R2, Rs, R4 i A po-
siadają powyżej podane znaczenie, poddając reakcji 

WZÖR 36 
związki o wzorze ogólnym 4, w którym R1 R2, R3 i R4 
posiadają powyżej podane znaczenie, Z oznacza atom 
wodoru lub grupę o wzorze ogólnym - COORx, przy 
czym Rx oznacza atom wodoru lub grupę alkilową, za-
wierającą 1-4 atomów węgla, ze związkami o wzorze 
ogólnym А-ОН, w którym A posiada powyżej podane 
znaczenie, przy czym jeżeli Z oznacza grupę o wzorze 

ogólnym - COORx, reakcję przeprowadza się w tem-
peraturach, w których następuje częściowa dekarbo-
ksylacja, albo wytwarza się związki o wzorze ogólnym 
5, w którym R1( R2, R3 i R4 posiadają powyżej podane 
znaczenie a Rd oznacza grupę cyjanometylową lub 
dwu-(karbalkoksy)-metylową w której rodnik alkoksy-
lowy oznacza grupę alkoksylową, zawierającą 1-4 
atomów węgla, poddając reakcji związki o wzorze 
ogólnym 6, w którym R1 R2, R3 i R4 posiadają powy-
żej podane znaczenie a R8 oznacza atom wodoru lub 
atom metalu alkalicznego z monobromoacetonitrylem 

WZÖR 39 
lub monochloro- lub -monobromo malonianem dwual-
kilowym lub z mono-chloroacetonitrylem albo wytwa-
rza związki o wzorze ogólnym 7, w którym R1 R2, R3 
i R4 posiadają powyżej podane znaczenie a Q oznacza 
A, posiadające powyżej podane znaczenie lub grupę 
piperydynową o wzorze 13, poddając reakcji związki 
0 wzorze ogólnym 8, w którym R1 R2, R3 i R4 posia-
dają powyżej podane znaczenie a X' oznacza atom 
chloru lub bromu, z związkami o wzorze ogólnym 
QOP, w którym Q posiada powyżej podane znaczenie 
a P oznacza atom wodoru lub metalu alkalicznego 
1 tak wytworzone związki o wzorze ogólnym 1, jeżeli 
posiadają zasadową grupę estrową, przeprowadza w ich 
sole addycyjne z kwasami lub czwartorzędowe związki 
amoniowe lub odpowiednio przeprowadza kwasy o wzo-
rze ogólnym 1 i ich sole. 

12p (P. 136446) 22.10.1969. 
Pierwszeństwo: 24.10.1968; 25.10.1968; 28.08.1969 - Ja-

ponia 

Sankyo Company Limited, Tokio Japonia (Ryuji Ta-
chikawa, Hiromu Takagi, Tetsuo Miyadera, Tshiharu 
Kamioka, Mitsunobu Fukunaga, Yoichi Kawano). 

Sposób wytwarzania nowych soli benzodwuazepinio-
wych o ogólnym wzorze 1, w którym R1, R2 i R3 są 
jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, niższy 
rodnik alkilowy lub alkoksylowy, atom chlorowca, gru-
pę wodorotlenową, nitrową, cyjanową, acylową, trój-
fluorometylową, aminową, acyloaminową, niższą grupę 
N-alkiloaminową lub N-dwualkiloaminową, grupę acy-
loksylową, karboksylową, alkoksykarbonylową, karba-
moilową, niższą grupę N-alkilokarbaoilową lub 
N-dwualkilokarbamoilową, niższą grupę alkilotio lub 
niższą grupę alkilosulfinylową albo alkilosulfonylową, 
R4 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, rod-
nik cykloalkilowy, arylowy, aralkilowy lub fenyloacy-
lowy, R5 i R6 są jednakowe lub różne i oznaczają atom 
wodoru lub niższy rodnik alkilowy, A oznacza rodnik 
polimetylenowy, ewentualnie podstawiony niższym 
rodnikiem alkilowym lub rodnikiem fenylowym, X 
oznacza atom tlenu lub siarki, a Z oznacza rodnik 
kwasowy, znamienny tym, że związek o ogólnym wzo-
rzrj 2, w którym Ri, R2, Rs, H4, R5, R6, X i A mają 
wyżej podane znaczenie, traktuje się kwasem lub zwią-
zek o ogólnym wzorze 3, w którym Ri, R2, R3, R4, R5 
i R6 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się w obec-
ności kwasu reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 4, 
w którym A i X mają wyżej podane znaczenie, a Y 
oznacza atom chlorowca. 
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12p (P. 136770) 8.11.1969. 

American Home Products Corporation Nowy Jork, 
Stany Zjednoczone Ameryki (Charles Albert Robinson). 

Sposób wytwarzania krzemoorganicznych penicylin 
o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza wodór, 
alkil, aryl lub alkiloaryl; R2 oznacza chlorowiec, alkil, 
aryl lub alkiloaryl; Ra oznacza resztę acylową orga-
nicznego kwasu karboksylowego; W oznacza wodór 
lub rodnik o wzorze 2, w którym R1 i R2 mają wyżej 
podane znaczenie, a X oznacza chlorowiec; m = 0 lub 
1; n oznacza liczbę całkowitą od 1 do 25; p = 0 lub 1; 
a Y oznacza chlorowiec lub grupę o wzorze 3, w któ-
rym Ra ma wyżej podane znaczenie z zastrzeżeniem, 
że jeżeli we wzorze 1 m = 0 i p = 0, n oznacza więcej 
niż 1 i dwie wolne wartości są połączone razem two-
rząc związek cykliczny; jeżeli n oznacza więcej niż 1, 
reszty A dodatkowych grup В orientują się dowolnie 
„głowa do głowy", „głowa do ogona" i „ogon do ogo-
na"; W nie oznacza wodoru, jeżeli n = 1, a Y ozna-
cza grupę o wzorze 3; m i p są zawsze równe; i jeżeli 
R1 i R2 są wybranymi z grupy alkili, aryli lub ary-
loalkili; Ra zawiera grupę aminową przy węglu a 
w stosunku do grupy karbonylowej w reszcie acylo-
wej; przy czym te krzemoorganiczne peniciliny mogą 
być ewentualnie hydrolizowane dając peniciliny lub 
ich sole, znamienny tym, że odpowiednią pochodną 
krzemoorganiczną kwasu 6-aminopenicilanowego o wzo-
rze ogólnym 1, w którym R1, R2, W, m, n, p i Y mają 
wyżej podane znaczenie z wyżej podanym zastrzeże-
niem lecz, w którym Ra oznacza atom wodoru; pod-
daje się acylowaniu za pomocą reaktywnej pochod-
nej organicznego kwasu karboksylowego o wzorze 
Rb-СО-ОН, w którym R b - C O - oznacza resztę acy-
lową, przy czym, Rb zawiera grupę aminową przy 
węglu a w stosunku do grupy karboksylowej jeżeli 
zacylowana pochodna krzemoorganiczną kwasu 6-ami-
nopenicilanowego ma obydwa R1 i R2 wybrane z grup 

alkilowych, arylowych lub arylo-alkilowych, korzyst-
nie w niehydroksylowym rozpuszczalniku organicznym 
i korzystnie w obecności akceptora kwasu. 

12р (Р. 136924) 15.11.1969. 
Pierwszeństwo: 16.12.1968 - Holandia 

Stamiearbon N. V. Heerlen, Holandia (Jacobus Theo-
dorus Christian Krekels). 

Sposób oddzielania melaminy ze znajdującej się pod 
ciśnieniem gazowej mieszaniny reakcyjnej melaminy, 
amoniaku i dwutlenku węgla, przez bezpośrednie chło-
dzenie tej mieszaniny w strefie chłodzenia, roztworem 
zawierającym amoniak i dwutlenek węgla, przy czym 
tworzy się znajdująca się pod ciśnieniem, rozcieńczona 
zawiesina kryształów melaminy w roztworze nasyco-
nym amoniakiem i dwutlenkiem węgla, znamienny 
tym, że znajdującą się pod ciśnieniem rozcieńczoną za-
wiesinę, rozdziela się w hydrocyklonie lub w baterii 
cyklonowej, na zagęszczoną zawiesinę, zawierającą 
30-60% wag. stałej melaminy i na zawiesinę ubogą 
w melaminę, krążącą w strefie chłodzenia, po czym 
zagęszczoną zawiesinę, ewentualnie po jej rozcień-
czeniu, doprowadza się do kolumny odpędowej znaj-
dującej się pod ciśnieniem atmosferycznym, przy czym 
znajdujący się w stanie rozpuszczonym amoniak i dwu-
tlenek węgla, zostają w znacznym stopniu odpędzone, 
a z odprowadzanego ze spodu kolumny produktu, uwol-
nionego prawie całkowicie od amoniaku i dwutlenku 
węgla, oddziela się kryształy melaminy, w znany spo-
sób, na przykład przez filtrowanie, lub odwirowanie. 

12p (P. 136932) 17.11.1969. 

VEB Jenapharm, Jena, NRD (Dietrich Staruss, Wolf-
gang Forberg). 

Sposób otrzymywania erytromycyny z przesączu ho-
dowlanego, znamienny tym, że brzeczkę hodowlaną 
oczyszcza się przy wartości pH = 3-6, ekstrahuje wol-
ną erytromycynę w znany sposób, strąca za pomocą 
wielozasadowego kwasu, korzystnie kwasu szczawio-
wego, sól erytromycyny, wyosabnia tę sól i za pomocą 
alkalii przeprowadza ją w wolną zasadę. 
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12p (P. 139717) 31.03.1970. 
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", 

Warszawa (Wojciech Gruszecki, Barbara Rzeszotarska, 
Emil Taszner). 

Sposób oczyszczania kwasu 6-aminopenicylanowego, 
znamienny tym, że krystalizuje się kwas 6-aminopeni-
cylanowy z wodnych roztworów jego soli. 

12p (P. 141272) 12.06.1970. 
Pierwszeństwo: 16.06.1969 - Związek Socjalistycznych 

Republik Radzieckich 

Lwowskij Gosudarstwiennyj Medicinskij Institut 
Lwów, ZSRR (Nikołaj Michajłowicz Turkiewicz, Maria 
Stepianowna Oliewskaja, Julia Maksimowna Paszkie-
wicz, Anatolij Iwanowicz Potopalskij, Wasilij Michaj-
łowicz Nowicki). 

Sposób wytwarzania tiofosfamidowych alkaloidów, 
pochodnych homologów izochinoliny o wzorze ogól-
nym 1, w którym R oznacza atom wodoru lub rodnik 
metoksylowy, Ri oznacza atom wodoru lub rodnik me-
toksylowy, lub R+Ri oznaczają grupę o wzorze 2, R2 
oznacza atom wodoru lub rodnik metoksylowy, lub 
R1+R2 oznaczają grupę o wzorze 2, R3 oznacza atom 
wodoru, rodnik metylowy lub grupę wodorotlenową, 
R4+R5 i R5+R6 oznaczają po dwa atomy wodoru lub 
podstawiony pierścień naftalenowy, lub R6 nie wystę-
puje, a n jest liczbą całkowitą w granicach 1-3, zna-
mienny tym, że poddaje się reakcji tiofosfamid z po-
szczególnymi alkaloidami szeregu izochinolinowego 
o wzorze ogólnym 3, w którym R, R1 R2, R3, R4, R5 i R6 
mają wyżej podane znaczenie lub z mieszaniną alka-
loidów, w środowisku rozpuszczalnika organicznego, 
w temperaturze wrzenia mieszaniny reakcyjnej, z na-
stępnym wydzieleniem produktu końcowego. 

12p (P. 141321) 16.06.1970. 
Pierwszeństwo: 20.06.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, Belgia, (Jo-
sephus L. H. Van Gelder, Leopold F. C. Roevens, Al-
fons H. M. Raeymaekers). 

Sposób wytwarzania nowych estrów alkilowych 
kwasu N-[5(6)-acylo-2-benzimidazolilo]-karbaminowego 
o ogólnym wzorze 1, w którym Rj oznacza rodnik me-
tylowy lub etylowy, a R oznacza niższy rodnik alkilo-
wy, cykloalkilowy, fenylowy, rodnik fenylowy podsta-
wiony niższym rodnikiem alkilowym albo niższą grupą 
alkoksylową lub też grupę 2-tienylową, przy czym gru-
pa o wzorze R - C O - znajduje się w pozycji 5 lub 6, 
znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w któ-
rym R1 ma wyżej podane znaczenie, poddaje się re-
akcji ze związkiem o ogólnym wzorze 3, w którym R 
ma wyżej podane znaczenie i z kwasem protonowym, 
korzystnie w obecności soli tego kwasu z metalem al-
kalicznym. 

12p (P. 141454) 19.06.1970. 
Pierwszeństwo: 20.06.1969 - Szwajcaria 

Sandoz A. G., Bazylea, Szwajcaria, (Stephan Gutt-
mann, Rene Huguenin). 

Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicz-
nych o ogólnym wzorze 1, w którym Ri oznacza atom 
wodoru lub grupę metylową oraz ich soli addycyj-
nych z kwasami, znamienny tym, że w przypadku wy-
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twarzaniu związków o ogólnym wzorze 1 i ich soli ad-
dycyjnych z kwasami związek o wzorze 2 w postaci 
jego soli, np. chlorowodorek (2R, 5S, lOaS, 10bS)-2-
-amino-3,6-dwuketo-10b-hydroksy-2-izopropylo-5-(pro-
pylo-1) ośmiowodoro-8H-oksazolo [3, 2-a] pirolo [2, 1-е] 
pirazyny kondensuje się w obojętnym w warunkach 
reakcji rozpuszczalniku, względnie w mieszaninie roz-
puszczalników, w obecności zasadowego środka kon-
densującego, z reaktywnymi funkcjonalnymi pochodny-
mi kwasów o ogólnym wzorze 3, w którym Rj ma zna-
czenie wyżej podane, i tak otrzymane związki o ogól-
nym wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się w ich sole 

addycyjne z kwasami lub w przypadku wytwarzania 
związków o wzorze la, związek o wzorze lb metylu je 
się w obecności mocnej zasady i w obojętnym w wa-
runkach reakcji rozpuszczalniku, względnie w miesza-
ninie rozpuszczalników i tak otrzymany związek o wzo-
rze la przeprowadza się ewentualnie w sole addycyjne 
z kwasami. 

12p (P. 141531) 24.06.1970. 

Uniwersytet Łódzki, Łódź (Witold E. Hahn, Tadeusz 
Zieliński). 

Sposób wytwarzania nowych N-podstawionych po-
chodnych 4,7-endometyleno-4,7,8,9-tetrahydroizoindoli-
ny o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę 
alkilową lub arylową, ewentualnie podstawioną, zna-
mienny tym, że na chlorowodorek 4,7-endometyleno-
-4,7,8,9-tetrahydroizoindoliny o wzorze 7 działa się ke-
tonem alifatyczno-alifatycznym lub alifatyczno-aroma-
tycznym, posiadającym aktywny atom wodoru, ko-
rzystnie acetofenonem lub jego pochodną, jak p-bro-
moacetofenon względnie p-metoksyacetofenon oraz 
paraformaldehydem. 

12p (P. 141532) 24.06.1970. 

Uniwersytet Łódzki, Łódź (Witold E. Hahn, Tadeusz 
Zieliński). 

Sposób wytwarzania nowych N-podstawionych imi-
dów kwasu cis-3,6-endometyleno-A4-tetrahydroftalowe-
go o wzorach 1 i 2, w których R oznacza dowolną gru-
pę alkilową lub arylową, ewentualnie podstawioną, 
a Ri oznacza grupę propargilową, acyloalkilową albo 
aminoalkilową, ewentualnie podstawioną przy azocie 
jedną lub dwiema grupami alkilowymi, znamienny 
tym, że na imid kwasu cis-3,6-endometyleno-A4-tetra-
hydroftalowego, ewentualnie podstawiony przy azocie 
grupą alkilową lub arylową, działa się chlorowcową 
pochodną propargilową lub acyloalkilową i węglanem 
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potasowym w roztworze acetonowym albo chlorowcową 
pochodną aminy trzeciorzędowej, ewentualnie chloro-
wodorkiem tej aminy i wodorotlenkiem potasu w roz-
tworze bezwodnego alkoholu. 

12p (P. 141534) 24.06.1970. 

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska, (Witold E. Hahn, 
Bogdan Rybczyński, Jan Epsztajn, Wiktor Dawid). 

Sposób wytwarzania nowych N-podstawionycb po-
chodnych 5,6-dihydro-p-ditiinokarbonimidu-2,3 o wzo-
rze ogólnym przedstawionym na rysunku, w którym R 
oznacza grupę alkilową, cykloalkilową, alkenyloalkilo-
wą, aralkilową, karboksyalkilową, aminoalkilową, acy-
loarylową, pirydylową, tiazolilową i hydroksylową, 
znamienny tym, że bezwodnik 5,6-dihydro-p-ditiino-
dwukarboksylowy-2,3 poddaje się, w środowisku kwa-
su octowego lub zasad pirydynowych, reakcji z aminą 
pierwszorzędową alifatyczną, aromatyczną albo alifa-
tycznoaromatyczną o wzorze ogólnym H2N-R w któ-
rym R posiada wyżej podane znaczenie, użytą ewen-
tualnie w postaci chlorowodorku. 

12p (P. 141550) 24.06.1970. 
Pierwszeństwo: 26.06.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, Stany 
Zjednoczone Ameryki, (Harold Bernard Hayes, Gerald 
Lee Huff). 

Sposób wytwarzania kwasu 7-aminocefalosporanowe-
go z cefalosporyny С przez zabezpieczenie grup karbo-
ksylowych, działanie czynnikiem chlorowcującym 
w celu przekształcenia grupy amidowej w pozycji 7 
w iminohalogenek, przekształcenie iminohalogenku 
w iminoeter i zhydrolizowanie iminoeteru w kwas 
7-aminocefalosporanowy, znamienny tym, że przed za-
bezpieczeniem grup karboksylowych grupę aminową 
w adypinoamylowym łańcuchu bocznym cefalosporyny 
С acyluje się grupą a-chlorowco- lub a,a-dwuchlorow-
coalkanoilową o 2-4 atomach węgla. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1-5, znamienna 
tym, że proces przerywa się w takim momencie, aby 
otrzymać pośrednią pochodną cefalosporyny С о wzo-
rze 1, w którym R oznacza grupę a-chlorowco- lub 
a,a-dwuchlorowcoalkanoilową o 2-4 atomach węgla, 
X oznacza atom wodoru lutr rodnik R', a R' oznacza 
rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, III-rzęd. rodnik 
alkilowy o 4 -8 atomach węgla, III-rzęd. rodnik alke-
nylowy o 5-8 atomach węgla, III-rzęd. rodnik alkiny-
lowy o 5-8 atomach węgla, grupę fenyloacylową, trój-
chloroetylową, benzylową, benzhydrylową, p-metoksy-
benzylową, p-nitrobenzylową, tritylową, trójmetylosili-
lową, dwumetylosililową, metylosililową, trójetylosili-
lową, dwuetylosililową lub grupę etylosililową lub też 
sól związku o wzorze 1, w którym X oznacza atom 
wodoru, z metalem alkalicznym lub metalem ziem al-
kalicznych albo sól chinolinową, cykloheksyloaminową, 
5-etylo-2-metylopirydynową, 2-pikolinową, 3-pikolino-
wą, 4-pikolinową, N-etylomorfolinową, N-metylomorfo-
linową, 2,6-lutydynową, N,N-dwuetylocykloheksyloami-
nową, sześciometylenoczteroaminową, N,N-dwuetylo-
benzyloaminową lub N,N-dwubenzyloetylenodwuami-
uową. 

12p (P. 141765) 2.07.1970. 

Carlo Erba Sp.A., Mediolan, Włochy, (Vittorio Am-
brogi, Willy Logemann). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych pirazyny 
o wzorze ogólnym 1, w którym podstawniki Hu R2 i R* 
są takie same lub różne i oznaczają atom wodoru, atom 
chlorowca, niepodstawioną lub podstawioną grupę al-
kilową, grupę alkoksylową, grupę hydroksylową, grupę 
aminową, grupę acetyloaminową, lub grupę fenylową 
lub podobne, R4 oznacza grupę alkilową, taką jak gru-
pa etylowa, propylowa, izopropylowa, butylowa lub 
izobutylowa, lub oznacza grupę alkenylową, taką jak 
grupa allilowa, lub korzystnie oznacza cykloalifatyczną 
grupę węglowodorową, która może być podstawiona 
grupą alkilową lub alkoksylową, na przykład grupa 
cyklopentylowa, cykloheksylowa, metylocykloheksylo-
wa i podobne, znamienny tym, że poddaje się reakcji 
związek o wzorze ogólnym 2, w którym Rl R2, R3 
mają znaczenie podane powyżej, R5 oznacza grupę izo-
cyjanianową, grupę aminową lub resztę uretanową lub 
mocznikową, z aminą lub izocyjanianem, zawierającymi 
grupę R4 o znaczeniu podanym powyżej, lub poddaje 
się reakcji związek o wzorze ogólnym 3, w którym R1, 
R2 i R3 mają znaczenie podane powyżej, X oznacza 
grupę karboksylową lub jej funkcjonalną pochodną, na 
przykład chlorek kwasowy lub mieszany bezwodnik, 
ze związkiem o wzorze ogólnym 4, w którym R4 ma 
znaczenie podane powyżej. 

12p Wzór 3 
(P. 141768) 2.07.1970. 

Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Jugosławia. 
KRKA tovarna zdravil, Novo mesto, Jugosławia, (Vi-

tomir Sunjic, Miha Japelj, Tatjana Fajdiga). 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazolu 

o ogólnym wzorze 1, w którym n oznacza liczbę całko-
witą 1-3, znamienny tym, że imidazol o ogólnym wzo-
rze 2, w którym n ma wyżej podane znaczenie, poddaje 
się reakcji z metanolem. 
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12p (P. 141769) 2.07.1970. 
Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Jugosławia. 

KRKA tovarna zdravil, Novo mesto, Jugosławia, (Vi-
tomir Sunjic, Mika Japelj , Tatjana Fajdiga). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazolu 
o ogólnym wzorze 1, w którym n oznacza liczbę całko-
witą 1 -3 , znamienny tym, że związek o ogólnym wzo-
rze 2, w którym n ma wyżej podane znaczenie, poddaje 
się reakcji z hydroksyloaminą lub jej solą. 

12p (P. 141807) 3.07.1970. 
Pierwszeństwo: 4.07.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

Cassella Farbwerke Nainkur AG, Frankfurt n/Me-
nem - Fechenheim, NRF, (Rudi Beyerle, Adolf Sta-
chel, Rolf-Eberhard Nitz, Klaus Resag Eckchard Schra-
ven). щ± 

Sposób wytwarzania nowych zasadowo podstawio-
nych pochodnych chinazolinodionu-2,4(lH,3H) o wzorze 
ogólnym 1, w którym R' oznacza związaną przez atom 
N resztę drugorzędowej aminy alifatycznej, cykloalifa-
tycznej, aryloalifatycznej o 2 - 1 0 atomach C, lub 5-, 6-
lub 7-członową heterocykliczną zasadę azotową, która 
obok atomu N w pierścieniu zawiera odpowiednią licz-
bę grup metylenowych oraz ewentualnie dalszy atom 
N, atom O lub S, R1 oznacza niższe grupy alkoksylowe 
korzystnie o 1-4 atomach C, które mogą się znajdo-
wać w pozycji 6,7- lub 6,7, 8-; R2 oznacza grupę al-
koksy o 1-4 atomach C; m oznacza liczby 1, 2 lub 3 
i n oznacza liczby 2 lub 3 znamienny tym, że chinazo-

Iinodiony-2,4(1H, 3H) o wzorze ogólnym 2, w którym R7 

posiada znaczenie podane powyżej, R = R' lub w przy-
padku gdy R' zawiera resztę acyloksy o wzorze ogól-
nym 3, R może również oznaczać resztę podstawowego 
związku hydroksylowego, acyluje się kwasem alkoksy-
benzoesowym o wzorze ogólnym 4 lub jego funkcjo-
nalną pochodną ewentualnie w obecności środka wią-
żącego kwas, lub, podstawione o-aminobenzamidy 
o wzorze ogólnym 5 cyklizuje się fosgenem lub niższym 
estrem alkilowym kwasu chloromrówkowego. 

12p (P. 141848) 4.07.1970. 

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicz-
nej, Warszawa, (Zdzisław Bruszewski, Andrzej Da-
niewski, Edward Ryziński). 

Sposób wytwarzania soli sodowej nitrozo-2-aminopi-
rydyny przez działanie na 2-aminopirydynę amidkiem 
sodowym i nitrozowanie utworzonej soli sodowej 
2-aminopirydyny, znamienny tym, że reakcję zarówno 
otrzymywania soli sodowej 2-aminopirydyny jak i jej 
nitrozowania prowadzi się w roztworze benzenu, to-
luenu, ksylenu lub benzyny albo mieszaniu składają-
cych się z co najmniej dwóch spośród tych wymienio-
nych rozpuszczalników. 

12p (P. 141871) 6.07.1970. 
Pierwszeństwo: 8.07.1969, 5.12.1969 - Szwajcaria. 

Sandoz A.G., Bazylea, Szwajcaria, (Anton Ebnöter, 
Erwin Rissi). 

Sposób otrzymywania nowych związków heterocy-
klicznych o wzorze ogólnym 1, w którym Rx oznacza 
wodór lub niższy rodnik alkilowy, R2 oznacza wodór, 
fluor, chlor, brom, niższy rodnik alkilowy, niższą gru-
pę alkoksylową, lub niższą grupę alkilotio, grupę cyja-
nową, aminową albo trójfluorometylową, względnie 
grupę - NHCOR3, w której R„ oznacza niższy rodnik 
alkilowy, znamienny tym, że w przypadku wytwarza-
nia związków o wzorze la, w którym Ri posiada wy-
żej podane znaczenie i R | oznacza wodór, fluor, chlor, 
brom, niższy rodnik alkilowy, niższą grupę alkoksylo-
wą lub niższą grupę alkilotio, grupę cyjanową, m-ami -
nową, p-aminową lub też grupę trójfluorometylową 
względnie grupę -NHCOR 3 , w której R3 posiada wy-
żej podane znaczenie, poddaje się kondensacji związki 
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o wzorze 2, w którym Rx posiada wyżej podane zna-
czenie, ze związkami o wzorze 3, w którym R] posiada 
wyżej podane znaczenie, zaś X oznacza resztę kwaso-
wą estru zdolnego do reakcji, w środowisku obojętne-
go w warunkach reakcji rozpuszczalnika i w obecności 
środka wiążącego kwas, albo w przypadku wytwarza-
nia związków o wzorze lb, w którym Ri posiada wyżej 
podane znaczenie, a RII/2 oznacza wodór, fluor, chlor, 
brom, niższy rodnik alkilowy, niższą grupę alkoksylo-
wą lub niższą grupę alkilotio, grupę aminową lub trój, 
fluorometylową, poddaje się reakcji związki o wzo-
rze 4, w którym RII/z posiada wyżej podane znaczenie 
ze związkami o wzorze 5, w którym R1 posiada wyżej 
podane znaczenie, w środowisku obojętnego w warun-
kach reakcji rozpuszczalnika i w obecności zasadowe-
go środka kondensującego, a otrzymany produkt reak-
cji poddaje się hydrolizie lub też w przypadku wytwa-
rzania związków o wzorze lc, w którym R1 posiada 
wyżej podane znaczenie, w związkach o wzorze 1d, 
w którym R1 posiada wyżej podane znaczenie, redu-
kuje się grupę nitrową do grupy aminowej. 

12p (P. 141888) 7.07.1970. 
Pierwszeństwo: 7.07.1969, 22.12.1969 - Stany Zjedno-

czone Ameryki 

American Home Products Corporation, Nowy Jork, 
USA, (David Richard Herbst, Herchel Smith). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych indolu 
o ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza grupę o wzo-
rze 2a, 2b lub 2c, w których to wzorach Z oznacza 
grupę o wzorze 3, w którym R9 oznacza atom wodoru 
lub niższy rodnik alkilowy, albo grupę o wzorze 4, 
w którym R10 i R11 oznaczają atomy wodoru lub niż-
sze rodniki alkilowe, R we wzorze 2a oznacza atom 
wodoru, niższy rodnik alkilowy, niższy rodnik alkilowy 
podstawiony grupą wodorotlenową, grupą ketonową 
lub sketalizowaną grupą ketonową, na przykład niższą 
grupę 3,3-alkilenodwuoksyalkilową, niższą grupę 3-hy-
droksyalkilową i niższą grupę 3-ketoalkilową, albo też 
R razem z R8 tworzy wiązanie pomiędzy atomem azo-
tu i atomem węgla, R1 we wzorze 2a oznacza atom 
wodoru lub grupę ketonową, przy czym gdy R3 i R 
nie są ze sobą związane, wówczas R1 oznacza atom wo-
doru, R2 we wzorach 2a, 2b i 2c oznacza atom wodoru 
lub niższy rodnik alkilowy, R3 we wzorze 2a oznacza 
atom wodoru lub razem z R tworzy wiązanie pomiędzy 
atomem azotu i atomem węgla, R4 we wzorach 2a, 2b 
1 2c oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy lub 
rodnik fenylowy, przy czym gdy Z oznacza grupę 
o wzorze 4, w którym R10 i R11 mają wyżej podane 
znaczenie, wówczas R4 nie oznacza atomu wodoru, R14 

we wzorze 2b oznacza niższy rodnik alkilowy, ewen-
tualnie podstawiony grupą wodorotlenową, ketonową 
lub grupą ketonową sketalizowaną, na przykład niższą 
grupę 3,3-alkilenodwuoksyalkilową, niższą grupę 3-hy-
droksyalkilową lub niższą grupę 3-ketoalkilową, X we 
wzorze 2b oznacza anion, na przykład anion mocnego 
kwasu nieorganicznego lub organicznego kwasu sulfo-
nowego, R5 we wzorze 1 oznacza atom wodoru, niższy 
rodnik alkilowy, alkenylowy, dwualkiloaminoalkilowy 
lub fenyloalkilowy albo niższą grupę alkoksykarbony-
lową lub pirolidynoalkilową, przy czym gdy A oznacza 
grupę o wzorze 2a, w którym R i R3 razem oznaczają 
wiązanie, wówczas R5 nie oznacza atomu wodoru, a gdy 
R i R8 razem nie oznaczają wiązania, wówczas R5 ozna-
cza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, zaś gdy 
A oznacza grupę o wzorze 2b lub 2c, w których wszyst-
kie symbole mają wyżej podane znaczenie, wówczas 
R5 nie oznacza niższej grupy dwualkiloaminoalkilowej 
lub pirolidynoalkilowej, Re we wzorze 1 oznacza atom 
wodoru, niższy rodnik alkilowy, niższą grupę alkoksy-
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lową lub fenyloalkoksylową, atom chlorowca, niższą 
grupę alkanoiloksylową, fenyloalkanoiloksylową lub 
grupę wodorotlenową, przy czym gdy A oznacza grupę 
o wzorze 2a, w którym R i R3 nie oznaczają razem 
wiązania, wówczas R6 oznacza atom wodoru, niższy 
rodnik alkilowy lub alkoksylowy, R7 we wzorze 1 
oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, a Y 
oznacza grupę o wzorze - C H 2 - C H 2 - lub o wzorze 5, 
w którym R8 oznacza atom wodoru lub niższy rodnik 
alkilowy, jak również addycyjnych soli związków 
o wzorze 1 z kwasami, znamienny tym, że związek 
o ogólnym wzorze 19, w którym R2, R4, R5, R6, Y i Z 
mają wyżej podane znaczenie, a jeden z symboli W 
oznacza atom tlenu lub siarki, zaś drugi oznacza atom 
wodoru i grupę R1 lub R7 o wyżej podanym znacze-
niu, albo oba symbole W oznaczają atomy tlenu lub 
siarki, poddaje się redukcji, korzystnie za pomocą gli-
nowodorku metalu alkalicznego lub glinowodorku me-
talu ziem alkalicznych, takiego jak glino wodorek litu, 

a gdy W oznacza atom siarki, wówczas do redukcji sto-
suje się nikiel Raneya, albo związek o ogólnym wzorze 
21, w którym R2, R4, R7, Y i Z mają wyżej podane 
znaczenie, a W oznacza atom siarki lub tlenu albo dwa 
atomy wodoru, poddaje się reakcji z fenylohydrazo-
nem o ogólnym wzorze 22, w którym R5 i R6 mają 
wyżej podane znaczenie, prowadząc tę reakcję w obec-
ności katalizatora, takiego jak trójfluorek boru, chlo-
rek cynku, kwas polifosforowy lub kwas mineralny, 
stosując metodę Fischera syntezy indolu, albo związek 
0 ogólnym wzorze 23-a, w którym R2, R4, Re, R7, Y 
1 Z mają wyżej podane znaczenie, a W oznacza atom 
siarki lub tlenu albo dwa atomy wodoru, alkiluje się 
przy indolowym atomie azotu, korzystnie traktując naj-
pierw mocną zasadą, taką jak metal alkaliczny, alka-
nolan metalu alkalicznego, wodorek lub amidek me-
talu alkalicznego, zwłaszcza wodorek sodowy, a na-
stępnie środkiem alkilującym, takim jak ester alkilowy 
kwasu chlorowcowodorowego, siarkowego, sulfonowego 
lub innego kwasu mineralnego albo chlorowcomrów-
czanem alkilowym, albo związek o ogólnym wzorze 24, 
w którym R5, R6, R7 i Y mają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji z kwasem o ogólnym wzorze 25, 
w którym R2, R4 i Z mają wyżej podane znaczenie lub 
z funkcjonalną pochodną tego kwasu, taką jak po-
chodna enololaktonowa o ogólnym wzorze 26, w któ-
rym R2, R4 i Z mają wyżej podane znaczenie, po czym 
otrzymany 1,2,5,6,11,1 lb-sześciowodoro-3H-indolizy-
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no{8,7-b]indol-3-on, 2,3,6,7,12,12b-sześciowodoroindo-
lo[2,3-a]chinolizyn-4(lH)-on, l,5,6,7,12,12b-sześciowodo-
ropirolo[l',2' : l,2]azepino[3,4-b]indol-3(2H)-on lub 1,2,3, 
6,7,8,13,13b-ośmiowodoro-4H-pirydo[l',2/ : l,2]-azepi-
no[3,4-b]indol-4-on ewentualnie poddaje się redukcji 
w celu zredukowania karbonylowej lub tiokarbonylo-
wej grupy W, albo związek o ogólnym wzorze 28, 
w którym R2, R5, R6, R7, X, Y i Z mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji z wodorkiem, zwłaszcza 
z wodorkiem metalu, korzystnie z glinowodorkiem lub 
borowodorkiem metalu alkalicznego, albo związek 
0 ogólnym wzorze 20, w którym R2, R4, R5, Re, R7, Y 
1 Z mają wyżej podane znaczenie, alkiluje się, korzyst-
nie estrem alkilowym kwasu chlorowcowodorowego, 
siarkowego, sulfonowego lub innego kwasu mineralne-
go, albo związek o ogólnym wzorze 17a, w którym R, 
R2, R4, R5, R6, R7, X, Y i Z mają wyżej podane znacze-
nie, redukuje się za pomocą metalu alkalicznego w śro-
dowisku ciekłego amoniaku i gdy w otrzymanym zwią-
zku R oznacza grupę 3-ketoalkilową, wówczas związek 
ten ogrzewa się z solą hydrazyny, po czym otrzymane 
związki poddaje się ewentualnie dalszemu procesowi 
w celu przekształcenia jednej z grup w inną, zwłaszcza 
przy stosowaniu jako produktów wyjściowych związ-
ków o wzorach 23a lub 20, w otrzymanym związku 
utlenia się lub hydrolizuje grupę hydroksyalkilową 
lub sketalizowaną grupę ketoalkilową R, przeprowa-
dzając ją w podstawioną grupę alkilową podstawioną 
grupą ketonową, po czym otrzymany związek ogrzewa 
się ewentualnie z hydrazyną w sposób podany wyżej, 
wytwarzając związek o wzorze 1, w którym R oznacza 
atom wodoru, a pozostałe symbole mają wyżej podane 
znaczenie, albo też w otrzymanym związku o wzorze 1 
rodnik alkilenowy R5 redukuje się drogą katalicznego 
uwodornienia do rodnika alkilowego, albo grupę ben-
zyloksylową Z drogą hydrogenolizy za pomocą katali-
tycznego uwodorniania przeprowadza się w grupę wo-
dorotlenową, którą następnie ewentualnie estryfikuje 
się, otrzymując grupę alkanoiloksylową lub aralkano-
iloksylową, lub też tetracykliczny związek o wzorze 1, 
w którym A nie oznacza grupy o wzorze 2a, utlenia 
się, korzystnie za pomocą kwasu nadtlenowego, otrzy-
mując N-tlenek. 

12p (P. 141893) 7.07.1970. 
Instytut Antybiotyków, Warszawa, (Irena Buśko-

-Oszczapowicz, Jerzy Cieślak, Jerzy Kazimierczak). 
Sposób otrzymywania półsyntetycznych penicylin 

o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza podstawiony 
lub niepodstawiony aryl lub aralkil różny od benzylu 
znamienny tym, że penicylinę benzylową przeprowadza 
się w ester o wzorze ogólnym 2, w którym Y oznacza 
alkil, podstawiony lub niepodstawiony benzyl, benzhy-
dryl oraz podstawiony lub niepodstawiony fenacyl, es-
ter ten rozpuszcza się w rozpuszczalniku organicznym 

nie mieszającym się z wodą i poddaje reakcji z czyn-
nikiem chlorującym w obecności amin trzeciorzędo-
wych otrzymując ester kwasu 6-(fenyloacetochlorimi-
do)-penicylanowego o wzorze ogólnym 3, w którym Y 
zostało określone powyżej, ester ten następnie poddaje 
się reakcji z solą kwasu karboksylowego o wzorze 
ogólnym 4, w którym R zostało określone powyżej 
otrzymując ester penicyliny N-acylo-benzylowej o wzo-
rze ogólnym 5, z którego następnie odszczepia się gru-
py fenyloacetylową i estrową, a uzyskany kwas peni-
cylanowy o wzorze ogólnym 1 przeprowadza się w sól 
sodową lub potasową w znany sposób. 

12p (P. 141915) 8.07.1970. 
Pierwszeństwo: 1.10.1969 - Węgry 

Chonoin Gyogyszer-es Vegyeszeti Termekek Gyara 
RT, Budapeszt, Węgry, (Kaiman Harsanyi, Rudolf Sze-
beni, Pal Kiss, Dezsö Korbonits, György Körmöczy, 
Kaiman Takacs, Gergely Heja). 

Sposób wytwarzania związków zawierających układ 
pierścieniowy 2,3,5,6-czterowodoroimidazo-(2,l-b)-tiazo-
lowy o wzorze 1, w którym R oznacza wodór lub gru-
pę fenylową, ewentualnie podstawioną jednym lub wię-
cej atomami chlorowca i grupami alkilowymi, alko-
ksylowymi lub trójhalogenometylowymi, oraz ich soli, 
znamienny tym, że związek o wzorze ogólnym 2a lub 
jego tautomer o wzorze ogólnym 2b, w których R ma 
wyżej podane znaczenie, a D oznacza grupę hydroksy-
lową lub jej ester wytworzony z kwasem nieorganicz-
nym, lub ich sole cyklizuje się i otrzymany związek 
o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się w sól lub 
uwalnia się z soli. 

12p (P. 141917) 8.07.1970. 
Pierwszeństwo: 10.07.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

Schering Aktiengesellschaft, Berlin Zachodni i Berg-
kamen, NRF. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych nitroimida-
zolu o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza nasy-
cony albo nienasycony rodnik węglowodorowy o 1-5 
atomach węgla, grupę 2-hydroksyetylową, 2-benzoilo-
ksyetylową albo grupę alkilo - COOCH2CH2 zawierają-
cą 1-5 atomów węgla w rodniku alkilowym, Y i Z 
razem oznaczają tworzący pierścień mostek o wzorze 
- O - C H 2 - , C H 2 - O - , -SO-CHs, - , -SO2-CH2-, 
- C H 2 - S O - , albo - C H 2 - S O 2 - a korzystnie mostek 
CH 2 - , - O - , - S - , - S O - , - S O 2 - , - S - C H 2 - , 
- C H 2 - S - , - C H 2 - C H 2 - albo mostek o wzorze 
CHA, w którym A oznacza grupę - CH8- , - C2H5, 
albo - C6H5 lub też każdy z symboli Y i Z oznacza 
atom wodoru, R1 i R2 oznaczają atom wodoru, 
rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgla, atom 
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chlorowca, grupę hydroksylową lub acyloksylową 
zawierającą 2-6 atomów węgla albo grupę alko-
ksylową zawierającą 1-5 atomów węgla, a R8 ozna-
cza atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-5 atomach 
węgla, atom chlorowca, grupę hydroksylową ewentual-
nie zeteryfikowaną lub zestryfikowaną, przy czym 
kwas użyty do jej estryfikacji zawiera do 10 atomów 
węgla, a grupa alkilowa będąca częścią składową ete-
ru i stanowiąca niepodstawiony rodnik alifatyczny za-
wiera do 5 atomów węgla, albo R3 oznacza wolną lub 
podstawioną przy atomie azotu grupę aminową lub 
aminoalkoksylową, a także soli addycyjnych związków 
aminowych o wzorze 1 z kwasami lub soli odpowied-
nich czwartorzędowych związków aminowych, zna-
mienny tym, że aldehyd o wzorze ogólnym 2, w któ-
rym X ma wyżej podane znaczenie, lub jego funkcjo-
nalną pochodną, poddaje się reakcji ze związkiem 
0 wzorze ogólnym 3, w którym Y, Z i R1-R3 mają 
wyżej podane znaczenie, po czym w otrzymanym pro-
dukcie ewentualnie acyluje się lub sulfonyluje wolną 
grupę aminową lub hydroksylową albo zmydla się acy-
lowany lub sulfonylowany produkt albo wymienia się 
grupę hydroksylową na atom chlorowca albo otrzy-
many związek sulfonyloksylowy lub chlorowcowy pod-
daje się reakcji z pierwszo- lub drugorzędową aminą 
1 ewentualnie przeprowadza się otrzymany związek 
aminowy w jego sól za pomocą kwasu organicznego 
lub nieorganicznego, halogenku alkilu, siarczanu alkilu 
albo alkonosulfonianiu albo, nitruje się związek o wzo-
rze ogólnym 4, w którym X, Y, Z, Rl R2 i R3 mają 
wyżej podane znaczenie, albo w przypadku gdy oba 
symbole Y i Z razem oznaczają w produkcie końco-
wym tworzący pierścień mostek - S O - , - SO2-, 
- S O - C H 2 - , - S O 2 - C H 2 - , - C H 2 - S O - albo 
-CHs-SO2 , związek o wzorze ogólnym 5, w którym 
X, R1, R2 i Re mają wyżej podane znaczenie, a D ozna-
cza grupę - S - , - S - C H 2 - albo - C H 2 - S - , utlenia 
się. 

12p (P. 141943) 9.07.1970. 
Pierwszeństwo: 10.07.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Agripat S.A., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania niższych 2,4-dwuchloro-6-alkilo-

amino-s-trójazyn, znamienny tym, że chlorek cyjanu-
rowy, niższą alkiloaminę i wodorotlenek metalu alka-
licznego w praktycznie stechiometrycznych ilościach, 
poddaje się reakcji w pierwszej strefie reakcyjnej 
w temperaturze poniżej 100°C, otrzymując mieszaninę 
reakcyjną, w której chlorek cyjanurowy jest w znacz-
nej mierze przeprowadzony w niższą 2,4-dwuchloro-
-6-alkiloamino-s-trójazynę, po czym do tej mieszaniny 
dodaje się niewielką ilość wodorotlenku metalu alka-
licznego i otrzymaną drugą mieszaninę reakcyjną pod-
daje się reakcji w co najmniej jednej następnej strefie 
reakcyjnej w temperaturze niższej od 100°C, otrzymu-
jąc produkt zawierający 0,985-0,995 mola wspomnia-
nej wyżej niższej 2,4-dwuchloro-6-alkiloamino-s-trój-
azyny i 0,005-0,010 mola niższej alkiloaminy na 1 mol 
przereagowanego chlorku cyjanurowego. 

12p (P. 141968) 5.10.1966. 
Pierwszeństwo: 21.04.1966 - Wielka Brytania. 

Imperiał Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel-
ka Brytania, (Walter Hepworth, Gilbert Joseph Stacey). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych tiazolu 
o ogólnym wzorze 1, w którym Y lub grupa CH^R* 
jest umiejscowiona w pozycji 2 pierścienia tiazolowego, 
X oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy, Y ozna-
cza rodnik fenylowy lub fenyloalkilowy, każdy podsta-
wiony jednym lub dwoma atomami chlorowca lub 
w pozycji para pierścienia fenylowego, grupą nitrową 
lub trójfluorometylową, R1 oznacza atom wodoru lub 
rodnik alkilowy, R2 oznacza rodnik alkilowy, a R3 

oznacza rodnik cyjanowy lub grupę o wzorze CO2R4, 
w którym R4 oznacza rodnik alkilowy, dwualkiloami-
noalkilowy, aralkilowy lub arylowy oraz addycyjnych 
soli kwasowych tych związków, znamienny tym, że 
związek o ogólnym wzorze 2, w którym Y lub grupa 
CHR1 R8, jest umiejscowiona w pozycji 2 pierścienia 
tiazolowego i X, Y, R1 i R8 mają wyżej podane zna-
czenie, poddaje się monoalkilowaniu lub dwualkilowa-
niu i ewentualnie otrzymany produkt reakcji przetwa-
rza się w addycyjną sól kwasową w znany sposób. 

12p (P. 142021) 14.07.1970. 
Pierwszeństwo: 27.11.1969, 16.07.1969 - Stany Zjedno-

czone Ameryki. 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania związków karboksylowych, 

zwłaszcza pochodnych kwasu 6-amino-penam-3-karbo-
ksylowego lub kwasu 7-amino-cephem-4-karboksylo-
wego zawierających wolne grupy jak i karboksylowe 
drogą odszczepienia grupy estrowej chroniącej grupę 
karboksylową w odpowiednich estrach zwłaszcza po-
chodnych kwasu 6-amino-penam-3-karboksylowego lub 
kwasu 7-amino-cephem-4-karboksylowego, znamienny 
tym, że grupę estrową w estrze 2-jodoetylowym po-
chodnej kwasu 6-amino-penam-3-karboksylowego lub 
pochodnej kwasu 7-amino-cephem-4-karboksylowego 
lub w ich 1-tlenkach, odszczepia się za pomocą che-
micznego środka redukującego. 

12p (P. 142068) 15.07.1970 
Pierwszeństwo: 16.07.1969, 11.06.1970 - Szwajcaria. 

Agripat S.A., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych podstawionych 2-aza-

dwucykloalkąnów o ogólnym wzorze 1, w którym R 
oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, R1 i R2 
oznaczają atomy wodoru lub jeden z tych symboli 
oznacza atom wodoru, a drugi rodnik metylowy, a n 
oznacza liczbę 1 lub 2, znamienny tym, że 2-azadwu-
cykloalkan o ogólnym wzorze 2, w którym R1 R2 i n 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z ha-
logenkiem kwasu tiowęglowego o ogólnym wzorze 3, 
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w którym R ma wyżej podane znaczenie, a Hal ozna-
cza atom chloru lub bromu albo ze związkami two-
rzącymi taki halogenek, mianowicie z fosgenem i solą 
metalu alkalicznego merkaptanu o wzorze ogólnym 4, 
w którym R ma wyżej podane znaczenie, albo też 
z tlenosiarczkiem węgla i środkiem alkilującym o ogól-
nym wzorze RX, w którym R ma wyżej podane zna-
czenie, a X oznacza atom chlorowca, grupę alkoksy-
sulfonyloksylową lub arylosulfonyloksylową, prowa-
dząc te reakcje w obecności środka wiążącego kwas. 

12p (P. 142069) 15.07.1970. 
Pierwszeństwo: 16.07.1969 - Szwajcaria 

Agripat S.A., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych 3-karbamyloksimino-

-azacykloheptan-2-onów o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym A oznacza rodnik czterometylenowy, ewentualnie 
podstawiony niższym rodnikiem alkilowym o 1-4 ato-
mach węgla, Rj oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy 
lub alkenylowy albo rodnik cykloalkilowy, ewentualnie 
podstawiony rodnikiem alkilowym, zawierający do 20 
atomów węgla, R2 oznacza rodnik alkilowy lub alkeny-
lowy albo rodnik cykloalkilowy zawierający do 20 ato-
mów węgla, ewentualnie podstawiony rodnikiem alki-
lowym, albo rodnik arylowy lub aralkilowy, ewentual-
nie podstawiony chlorowcem, niższymi rodnikami al-
kilowymi, alkoksylowymi lub chlorowcoalkilowymi, 
zawierającymi do 4 atomów węgla, przy czym podstaw-
niki Rj i R2 razem z sąsiadującym z nimi atomem azo-
tu mogą tworzyć grupę heterocykliczną o 3-10 ato-
mach, a X oznacza atom tlenu lub siarkj, znamienny 
tym, że hydroksyiminoazacykloheptanon o ogólnym 
wzorze 2, w którym A ma wyżej podane znaczenie, 
w obecności środka wiążącego kwas poddaje się reak-
cji z halogenkiem kwasu karbaminowego o ogólnym 
wzorze 3, w którym R1} R2 i X mają wyżej podane 
znaczenie, a Hal oznacza atom chloru lub bromu, albo 
ze związkiem tworzącym człon związku o wzorze 3, 

to jest, z fosgenem lub tiofosgenem i z aminą o ogól-
nym wzorze 4, w którym Ri i R2 mają wyżej podane 
znaczenie albo też związek o wzorze 2, w którym A 
ma wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z izo-
cyjanianem o ogólnym wzorze R2NCO, w którym R2 
ma wyżej podane znaczenie, prowadząc tę reakcję 
ewentualnie w obecności katalizatora, przy czym 
w ostatnim przypadku otrzymuje się związek o wzo-
rze 1, w którym A i R2 mają wyżej podane znaczenie, 
Ri cznacza atom wodoru, a X oznacza atom tlenu: 

12p (P. 142071) 15.07.1970. 
Pierwszeństwo: 6.08.1969, 7.03.1970, 20.03.1970 - Japonia. 

Sumitomo Chemical Company, Ltd., Osaka, Japonia, 
(Hisao Yamamoto, Tadashi Okamoto, Kikuo Sasajima, 
Masaru Nakao, Isamu Maruyama, Shigenari Katayma). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych y-piperydy-
nobutyrofenonu o ogólnym wzorze 1, w którym Rl 



Nr 5/73 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 39 

oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę hydroksy-
lową, aminową, acyloaminową, alkiloaminową lub 
N-acyloalkiloaminową, przy czym każdy z rodników 
alkilowych w tych grupach zawiera 1-4 atomów wę-
gla, R2 oznacza atom wodoru lub chlorowca, R8 ozna-
cza atom wodoru albo niepodstawiony rodnik fenylowy 
lub rodnik fenylowy podstawiony rodnikiem alkilo-
wym, chlorowcem lub grupą alkoksylową albo trój-
fluorometylową, przy czym rodnik alkilowy lub grupa 
alkoksylową zawiera najwyżej 4 atomy węgla, a R4 

oznacza atom wodoru lub grupę karboksylową, jak 
również addycyjnych soli tych związków z kwasami, 
znamienny tym, że indol o ogólnym wzorze 2, w któ-
rym R5 i Re oznaczają atomy wodoru lub rodniki alki-
lowe o 1-4 atomach węgla, a R2, R8 i R4 mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji z utleniaczem, 
po czym ewentualnie hydrolizuje się otrzymany zwią-
zek o ogólnym wzorze 3, w którym R2, Rs, R4, R5 i Re 

mają wyżej podane znaczenie, otrzymując związek 
o ogólnym wzorze 4, w którym R2, R8, R4 i R5 mają 
wyżej podane znaczenie, przy czym gdy R5 oznacza 
atom wodoru, wówczas dwuazuje się otrzymany zwią-
zek o wzorze 4, a następnie rozkłada związek dwuazo-
niowy w celu zastąpienia grupy dwuazoniowej atomem 
wodoru lub chlorowca albo grupą hydroksylową, otrzy-
mując związek o ogólnym wzorze 5, w którym X ozna-
cza atom wodoru lub chlorowca albo grupę hydroksy-
lową, a R2, R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie. 

12p (P. 142074) 15.07.1970. 
Pierwszeństwo: 16.07.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, NRF, (Arno Widdig, Klaus Sasse, Ferdinand Gre-
we, Hans Scheinpflug, Paul-Ernst Frohberger, Helmut 
Kaspers). 

Środek grzybobójczy, znamienny tym, że jako sub-
stancję czynną zawiera pochodne benzimidazolu o wzo-
rze 1, w którym X oznacza atom tlenu lub siarki, R 
oznacza rodnik alkilowy, zawierający 1-4 atomów wę-
gla, a R' oznacza rodnik alkilowy zawierający 5-12 
atomów węgla, w przypadku gdy X oznacza atom tle-
nu, lub rodnik alkilowy zawierający 1-12 atomów wę-
gla, w przypadku gdy X oznacza atom siarki, albo rod-
nik cykloalkilowy zawierający 5-12 atomów węgla, 
albo ewentualnie podstawiony rodnik arylowy lub ary-
loalkilowy. 

Sposób wytwarzania środków grzybobójczych, zna-
mienny tym, że pochodne benzimidazolu o wzorze 1, 
w którym podstawniki mają znaczenie podane w zastrz. 
1, miesza się z rozcieńczalnikami i/albo ze środkami 
powierzchniowo czynnymi. 

12p (P. 142100) 16.07.1970. 
Pierwszeństwo: 17.07.1969 - Szwajcaria. 

J. R. Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania 4-allilo-3-tiosemikarbazonu-2 

3-allilo-5-metylotiazolidynodionu-2,4 o wzorze 1, zna-

mienny tym, że hydrazon o wzorze 6 poddaje się re-
akcji z izotiocyjanianem o wzorze S = C = N - C H 2 -
-CH=CH2 . 

12p (P. 142102) 16.07.1970. 
Pierwszeństwo: 18.07.1969; 8.09.1969; 12.09.1969; 3.02. 

1970; 25.05.1970 - Stany Zjednoczone Ameryki. 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania III-rzęd.-aminokwasów według 

patentu głównego nr P. 1322551, zwłaszcza pochodnych 
a-(amino-fenylo)-alifatycznych kwasów karboksylo-
wych o wzorze 1, w którym grupa AN oznacza dwu-
cykliczną grupę alkenyloaminową o 1-3 wiązaniach 
podwójnych, zawierającą 5-6 członów w każdym pier-
ścieniu, Ph oznacza ewentualnie podstawioną resztę 
fenylenową, Rt oznacza atom wodoru albo grupę nisko-
alkilową, a R2 oznacza tom wodoru, grupę niskoalkilo-
wą, niskoalkenylową, cykloalkilową, cykloalkenylową, 
cykloalkilo-niskoalkilową lub cykloalkenylo-niskoalki-
lową albo wytwarzania ich funkcyjnych pochodnych 
lub soli, znamienny tym, że w związku o wzorze 2, 
w którym Xj oznacza resztę dającą się przeprowadzić 
w wolne lub funkcyjnie zmodyfikowane ugrupowania 
0 wzorze -C(R1)(R2)-C(=0)-OH(2a), grupę Xi prze-
prowadza się w ugrupowanie o wzorze (2a) albo 
w związku o wzorze 3 lub w jego pochodnej funkcyj-
nej, gdzie X2 oznacza resztę dającą się przeprowadzić 
w grupę AN, X2 przeprowadza się w grupę AN 
1 otrzymany związek, ewentualnie przeprowadza się 
w określonych granicach według wynalazku w inny 
związek i/lub otrzymany wolny związek ewentualnie 
przeprowadza się w sól albo otrzymaną sól w wolny 
związek i/lub ewentualnie otrzymaną mieszaninę izo-
merów rozdziela na poszczególne izomery. 

12p (P. 142695) 5.08.1970. 
Pierwszeństwo: 8.08.1969 - NRD. 

VEB Arzeimittelwerk Dresden, Radebeul, NRD, 
(Hans Joachim Heidrich, Jürgen Hendel, Helmut 
Röhnert, Siegfried Henker). 

Sposób wytwarzania czystego 4-N-tlenku 2-metylo-
amino-5-fenylo-7-chloro-3H-l,4-benzodwuazepiny, zna-
mienny tym, że surowy 4-N-tlenek 2-metyloamino-5-
-fenylo-7-chloro-3H-l,4-benzodwuazepiny miesza się 
z chloroformem, ewentualnie w obecności wody lub 
niższych alkoholi i otrzymany osad związku addycyj-
nego 4-N-tlenku 2-metyloamino-5-fenylo-7-chloro~3H-
-1,4-benzodwuazepiny z chloroformem o stosunku mo-
lowym obu składników 1:1 oddziela się i przez ogrza-
nie przeprowadza w wolny, czysty 4-N-tlenek 2-mety-
loamino-5-fenylo-7-chloro-3H-l,4-benzodwuazepiny. 
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12p (P. 142702) 7.08.1970. 
Pierwszeństwo: 8.08.1969 - Szwajcaria. 

J. R. Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych p-aminoal-

klobenzenosulfonamidu o wzorze ogólnym 1, w którym 
Rj oznacza ewentualnie rozgałęziony rodnik alkilowy 
o 1-6 atomach węgla, allilowy, cykloalkilowy lub cy-
kloalkenylowy, każdy o 5-8 atomach węgla, R2 ozna-
cza atom wodoru, rodnik etylowy lub metylowy, Ra 
oznacza ewentualnie rozgałęziony rodnik alkilowy 
0 1-6 atomach węgla, rodnik cykloalkilowy lub cyklo-
alkenylowy, każdy zawierający co najmniej 8 atomów 
węgla, rodnik alkenylowy o 3-5 atomach węgla lub 
rodnik fenylowy, R4 oznacza atom wodoru, ewentualnie 
rozgałęziony rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla lub 
rodnik fenylowy, a R3 i R4 oznaczają razem łańcuch 
polimetylenowy o 4 -7 atomach węgla zawierający 
ewentualnie wtrącony atom tlenu, X oznacza atom tle-
nu lub siarki a m oznacza liczbę 2 lub 3, oraz ich soli 
addycyjnych z kwasami nieorganicznymi lub organicz-
nymi, znamienny tym, że związek o wzorze ogólnym 2, 
w którym R1( R2 i m mają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji z izocyjanianem lub izotiocyjania-
nem o ogólnym wzorze R 3-N=C=X, w którym Rs 
1 X mają wyżej podane znaczenie lub z reaktywną po-
chodną kwasu karbaminowego lub tiokarbaminowego 
o wzorze ogólnym 3, w którym R«, R4 i X mają wyżej 
podane znaczenie, a otrzymane produkty reakcji ewen-
tualnie przekształca się w sól kwasu nieorganicznego 
lub organicznego. 

12p (P. 142705) 7.08.1970. 
Pierwszeństwo: 7.08.1969 - Węgry. 

Chinoin Gyógyszer-es Yegyészeti Termékek Gyâra 
RT, Budapeszt, Węgry, (Dezsö Korbonits, Kaiman Har-
sânyi, Erzsébet Molnâr, Kâlmân Takâcs, Gergely Héja, 
Jânos Bodnâr, Istvân Bodrogi, Judit Erödi). 

Sposób wytwarzania pochodnych 3-amino-A2-pirazo-
liny o wzorze 1, w którym R oznacza ewentualnie pod-
stawioną grupę alkilową, ewentualnie podstawioną 
grupę cykloalkilową, ewentualnie podstawioną grupę 
aralkilową lub ewentualnie podstawioną grupę arylo-
wą, R1 i R2 oznaczają wodór, ewentualnie podstawioną 
grupę alkilową lub ewentualnie podstawioną grupę 
arylową, a R4 oznacza wodór lub rodnik kwasowy or-
ganicznego kwasu karboksylowego, oraz ich soli, zna-
mienny tym, że związek o wzorze 2, w którym R, R1 

lub R2 mają wyżej podane znaczenie, R8 oznacza ewen-
tualnie podstawioną grupę alkilową, ewentualnie pod-
stawioną grupę aralkilową lub ewentualnie podstawio-
ną grupę arylową, a R5 oznacza wodór lub rodnik acy-
lowy lub jego sól, zadaje się zasadą, lub tworzy się 
wiązanie - N - N - w cząsteczce przez wyeliminowanie 
cząsteczki R s-ОН ze związku o wzorze 3, w którym 
R, R1 i R8 mają wyżej podane znaczenie, a R5 oznacza 
wodór lub rodnik acylowy, lub z jego soli, albo też 
związek o wzorze 4, w którym R, R1 i R* mają podane 

wyżej znaczenie, a R* oznacza wodór lub rodnik acylo-
wy organicznego kwasu karboksylowego, lub jego sól, 
poddaje się reakcji z estrem o wzorze 5, w którym R* 
oznacza rodnik acylowy organicznego kwasu karboksy-
lowego, a R7 oznacza grupę alkilową, oraz w razie ży-
czenia poddaje się acylacji przy azocie otrzymany zwią-
zek o wzorze 1, w którym R4 oznacza wodór i związek 
o wzorze 1, w którym R4 oznacza rodnik acylowy 
ewentualnie poddaje się odacylowaniu w celu uzyska-
nia związku o wzorze 1, w którym R4 oznacza wodór, 
oraz otrzymany produkt końcowy ewentualnie przepro-
wadza w jego sól lub uwalnia związek o wzorze 1 
z jego soli. 

12p (P. 142706) 7.08.1970. 
Pierwszeństwo: 8.08.1969, 2.07.1970 - Niemiecka Repu-

blika Federalna. 
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach n/Riss, NRF, 

(Eberhard Woitun, Berthold Narr, Wolfgang Schröter). 
Sposób wytwarzania nowych 2-aminoalkiloamino-

-tieno[3,2-dl-pirymidyn o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym R1 i R2 są takie same lub różne i niezależnie od 
siebie oznaczają atom wodoru lub prosty lub rozgałę-
ziony rodnik alkilowy zawierający 1-6 atomów węgla, 
przy czym rodniki R1 i R2 razem z łączącym je ato-
mem azotu mogą tworzyć 5-7 członowy, nienasycony, 
jednocykliczny pierścień heterocykliczny, który ewen-
tualnie zawiera jeszcze atom tlenu lub następny atom 
azotu i/lub podstawiony rodnikiem alkilowym lub gru-
pą hydroksylową, Rs oznacza atom wodoru lub prosty 
lub rozgałęziony rodnik alkilowy zawierający 1-6 ato-
mów węgla w łańcuchu, R4 oznacza atom wodoru lub 
rodnik metylowy w położeniu 6 lub 7, a A oznacza 
prosty lub rozgałęziony rodnik alkilenowy zawierający 
2-10 atomów węgla w łańcuchu, oraz ich soli addy-
cyjnych z nieorganicznymi lub organicznymi kwasami, 
znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 2, 
w którym Ri, R2 i R4 mają znaczenie wyżej podane 
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a Z oznacza atom chlorowca, podstawioną grupę mer-
kapto lub rodnik alkilosulfonylowy, poddaje się reakcji 
z dwuaminą o ogólnym wzorze 3, w którym A i Rs 
mają znaczenie wyżej podane, a X oznacza atom wo-
doru lub grupę ochronną, i ewentualnie odszczepia 
grupę ochronną X, albo związek o wzorze ogólnym 4, 
w którym A, X, R3 i R4 mają znaczenie wyżej podane, 
a Z' oznacza atom chlorowca, wolną lub podstawioną 
grupę merkapto lub rodnik alkilosulfonylowy, poddaje 
się reakcji z aminą o ogólnym wzorze 5, w którym R1 
i R2 mają znaczenie wyżej podane, i ewentualnie od-
szczepia grupę ochronną X, albo związek o ogólnym 
wzorze 6, w którym A, R1, R2, Rj i R4 mają znaczenie 
wyżej podane, a Z" oznacza atom chlorowca, poddaje 
się reakcji z amoniakiem lub z amidem lub imidem 
kwasu karboksylowego lub z ich solami metalicznymi, 
a w przypadku reakcji z amidem lub imidem kwasu 
karboksylowego lub z solą metaliczną imidu kwasu kar-
boksylowego z powstającej wtedy pochodnej kwasu 
karboksylowego odszczepia się kwasem lub zasadą 
resztę kwasu karboksylowego i otrzymane związki koń-
cowe ewentualnie przeprowadza w sole addycyjne 
z nieorganicznymi lub organicznymi kwasami. 

12p (P. 142719) 1.02.1968. 
Pierwszeństwo: 3.02.1967 - Wielka Brytania 

Imperiał Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel-
ka Brytania, (John Anthony Maguire, Francis Leslie 
Rose). 

Sposób wytwarzania pochodnych pirazyny o ogólnym 
wzorze 1, w którym R1 i R2 są takie same lub różne 
i oznaczają rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, 
a X oznacza rodnik formamidowy lub acetoamidowy, 
znamienny tym, że związek aminowy o ogólnym wzo-
rze 2, w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie 
poddaje się acylowaniu środkiem acylującym pochod-
nym kwasu mrówkowego lub octowego. 

12p (P. 142720) 1.02.1968. 
Pierwszeństwo: 3.02.1967 - Wielka Brytania. 

Imperiał Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel-
ka Brytania, (John Anthony Maguire, Francis Leslie 
Rose). 

Sposób wytwarzania pochodnych pirazyny o ogólnym 
wzorze 1, w którym R1 i R2 są takie same lub różne 
i oznaczają rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, 
a X oznacza rodnik acetoamidowy, znamienny tym, 
że pochodną pirazynylohydrazyny o ogólnym wzorze 2, 
w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, pod-
daje się reakcji z cyjankiem halogenu w obecności 
soli dostarczającej jon octanowy. 

12p (P. 142721) 1.02.1968. 
Pierwszeństwo: 3.02.1967 - Wielka Brytania 

Imperiał Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel-
ka Brytania, (John Anthony Maguire, Francis Leslie 
Rose). 

Sposób wytwarzania pochodnych pirazyny o ogólnym 
wzorze 1, w którym R1 i R2 są takie same lub różne 
i oznaczają rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, 
a X oznacza rodnik hydroksylowy, znamienny tym, że 
pochodną pirazynylohydrazyny o ogólnym wzorze 2, 
w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, pod-
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daje się reakcji z reaktywnym estrem lub pochodną 
halogenową kwasu węglowego, ewentualnie po zadaniu 
wyjściowego związku zasadą. 

12p (P. 142750) 18.08.1970. 
Pierwszeństwo: 22.08.1969 - NRF. 

Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Darmstadt, NRF. 

Sposób wytwarzania l,2,3,llb-czterowodoro-piry-
do[3,4,5 : m,n]tioksantenu o wzorze ogólnym 1, w któ-
rym R oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy, 
o 1-4 atomach węgla, X oznacza atom wodoru, rodnik 
alkilowy o 1-4 atomach węgla lub atom chloru, a Y 
oznacza atom wodoru rodnik alkilowy o 1-4 atomach 
węgla lub atom chloru, znamienny tym, że związek 
0 wzorze 2, w którym R, X i Y mają wyżej podane 
znaczenie, a Z oznacza grupę - CHO lub grupę o wzo-
rze CH2Q, w którym Q oznacza ewentualnie zestryfi-
kowaną zdolną do reakcji grupę wodorotlenową, trak-
tuje się związkiem cyklizującym lub związek o wzo-
rze 3, w który R, X i Y mają wyżej podane znaczenie 
poddaje się reakcji z środkiem tworzącym wewnątrz 
cząsteczki mostek tioeterowy, lub związek odpowiada-
jący wzorowi 1, lecz zawierający w pierścieniu posia-
dającym atom azotu jedną lub kilka zdolnych do re-
dukcji grup, korzystnie jedno lub kilka wiązań po-
dwójnych, zwłaszcza w położeniu 2,3 i/albo 1,1 lb lub 
w położeniu 1 i 2 albo grupę karbonylową w położeniu 
1 i/lub w położeniu 3 i który mając podwójne wiązanie 
w położeniu 1,2 lub 2,3 może występować w postaci 
odpowiedniej soli czwartorzędowej, traktuje się środ-
kiem redukującym i otrzymany związek o wzorze 1 
ewentualnie alkiluje się i/albo przez traktowanie kwa-
sem przeprowadza w fizjologicznie dopuszczalną sól 
addycyjną lub też zasadę o wzorze 1 uwalnia się z jej 
soli addycyjnej z kwasem. 

12p (P. 142751) 18.08.1970. 
Pierwszeństwo: 20.08.1969 - NRF. 

Byk-Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 
Konstanz, NRF, (Wolfgang Prusse, Kurt Klemm, Wolf-
gang Schoentesack). 

Sposób wytwarzania nowych arylopodstawionych pi-
perazynyloalküoamino uracyli, ich eterów i tioeterów 
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 i R2 oznaczają atom 
wodoru, nasycony lub nienasycony rodnik alkilowy 
o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, zawierający do 
6 atomów węgla, rodnik cykloalkilowy lub fenylowy, 
Rs oznacza atom wodoru, nasycony lub nienasycony 
rodnik alkilowy o łańcuchu prostym albo rozgałęzio-
nym, rodnik aralkilowy, arylowy lub cykloalkilowy, 
atom chlorowca, grupę nitrową, nitrozową, aminową, 
alkiloaminową, dwualkiloaminową, acyloaminową, acy-
lową, formylową, etoksykarbonyloaminową, tiocyjania-
nową lub grupę o wzorze - CONHR4, w którym R4 

oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla lub 
ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy, X oznacza 
atom tlenu lub siarki albo grupę o wzorze =NR5, 
w którym R5 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilo-
wy o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, zawierający 
1-4 atomów węgla, A oznacza nasycony lub nienasy-
cony rodnik alkilenowy o łańcuchu prostym lub rozga-
łęzionym, Y oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy 
o 1-6 atomach węgla, a Z oznacza atom wodoru lub 
jeden albo kilka rodników alkilowych lub alkoksylo-
wych albo grup merkaptoalkilowych, zawierających 
1-6 atomów węgla lub grup trójfluorometylowych, 
jak również soli tych związków z dopuszczalnymi 
w lecznictwie kwasami nieorganicznymi lub organicz-
nymi, znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 2, 
w którym R1, R2, R3, X i A mają wyżej podane zna-
czenie, a Hal oznacza atom chlorowca, korzystnie 
chloru lub bromu, poddaje się reakcji z pochodną fe-
nylopiperazyny o ogólnym wzorze 3, w którym Y i Z 

mają wyżej podane znaczenie, albo z solą tej pochod-
nej, lub związek o ogólnym wzorze 4, w którym R1, 
Rz, R8 i Hal mają wyżej podane znaczenie, poddaje 
się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 5, w któ-
rym Z, Y, A i X mają wyżej podane znaczenie, 
a w przypadku wytwarzania związków o ogólnym wzo-
rze 6, w którym R1, R*, X, A, Y i Z mają wyżej po-
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dane znaczenie, a R6 oznacza atom chlorowca, grupę 
nitrozową, aminową, alkiloaminową, dwualkiloamino-
wą, acyloaminową, acylową, formylową, etoksykarbo-
nyloaminową, tiocyjanianową lub grupę o wzorze 
-CONHR4, w którym R4 ma wyżej podane znaczenie, 
do związku o ogólnym wzorze 7, w którym R1, R2, X, 
A, Y i Z mają wyżej podane znaczenie, w znany spo-
sób wprowadza się w pozycję 5 podstawnik Re o wy-
żej podanym znaczeniu, po czym otrzymany związek 
o ogólnym wzorze 1, w którym wszystkie symbole ma-
ją wyżej podane znaczenie, ewentualnie przeprowadza 
się w znany sposób w sól z dopuszczalnym w lecznic-
twie kwasem nieorganicznym lub organicznym. 

12p (P. 142776) 19.08.1970. 

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

dynonu o wzorze 1, w którym X oznacza atom wodo-
ru, chloru, rodnik metylowy lub metoksylowy, R ozna-
cza niższy rodnik alkilowy zawierający 1-4 atomów 
węgla, a n oznacza liczbę 2 lub 3, oraz ich soli addy-
cyjnych z kwasami nieorganicznymi lub organicznymi, 
znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w któ-
rym X ma podane wyżej znaczenie, albo jego pochod-
ną z metalem alkalicznym, poddaje się reakcji z reak-

tywnym estrem związku o ogólnym wzorze 3, w któ-
rym R i n mają wyżej podane znaczenie, a produkt 
reakcji ewentualnie przekształca się z kwasami nieor-
ganicznymi lub organicznymi w sól addycyjną. 

12p (P. 142779) 19.08.1970. 

J. R. Geify A.G., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazoli-

dynonu o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza 
atom wodoru lub chloru albo grupę metylową, trój-
fluorometylową, metoksy albo metylotio, a R oznacza 
niższą grupę alkilową o 1-4 atomach węgla oraz ich 
soli addycyjnych z kwasami nieorganicznymi lub orga-
nicznymi, znamienny tym, że związek o wzorze ogól-
nym 2, w którym X ma wyżej podane znaczenie lub 
pochodną z metalem alkalicznym tego związku poddaje 

się reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym 3, w któ-
rym Y oznacza atom chlorowca, a R ma wyżej podane 
znaczenie lub z pochodną metalu alkalicznego tego 
związku, a otrzymany produkt reakcji ewentualnie 
przeprowadza się w sól addycyjną z kwasem nieorga-
nicznym lub organicznym. 
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12p (P. 142829) 22.08.1970. 

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

dynonu o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza 
atom wodoru lub chloru albo grupę metylową lub me-
toksy, R1 oznacza niższą grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla, R2 oznacza atom wodoru lub grupę metylową, 
zaś n oznacza 2 lub 3 oraz ich soli addycyjnych z kwa-
sami nieorganicznymi lub organicznymi, znamienny 
tym, że związek o wzorze ogólnym 2, w którym X i R2 
mają wyżej podane znaczenie lub pochodną metalu al-
kalicznego tego związku poddaje się reakcji ze zdolnym 
do reakcji estrem związku o wzorze ogólnym 3, w któ-
rym Rj i n mają wyżej podane znaczenie, i produkt 
reakcji ewentualnie przeprowadza się w sól addycyjną 
z kwasem nieorganicznym lub organicznym. 

12р (Р. 142867) 25.08.1970. 
Pierwszeństwo: 26.08.1969; 26.03.1970; 23.01.1970; 10.07. 

1970; 6.08.1970 - Wielka Brytania 

Glaxo Laboratories Limited, Greenford, Wielka Bry-
tania, (Brian Laudon, Brian Richard Cowley, David 
Cedric Humber). 

Sposób wytwarzania pochodnych cefalosporyny 
o wzorze ogólnym 2, w którym R1 oznacza chronioną 
grupę aminową i R2 oznacza atom wodoru lub bloku-
jącą grupę karboksylową, znamienny tym, że bromuje 
się związek o wzorze ogólnym 1, w którym R1 i R2 
posiadają powyżej podane znaczenia. 

12p (P. 142870) 25.08.1970. 
Pierwszeństwo: 16.09.1969, 4.03.1970 - Wielka Brytania. 

Imperiał Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel-
ka Brytania, (Peter William Austin, Frank Robinson). 

Sposób wytwarzania pochodnych 6-hydroksypirydo-
nu-2 o ogólnym wzorze podanym na rysunku, w któ-
rym R1 oznacza atom wodoru lub grupę o wzorze 
CONH2, R oznacza niższy rodnik alkilowy, fenylowy, 
tolilowy, ksylilowy, anizylowy, chlorofenylowy lub ni-
trofenylowy a Z oznacza atom wodoru, niższy rodnik 
alkilowy, niższy rodnik fenyloalkilowy, fenylowy, toli-
lowy, ksylilowy, chlorofenylowy lub nitrofenylowy, 
znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze poda-
nym na rysunku, w którym R i Z mają wyżej podane 
znaczenie a R1 oznacza grupę CN, poddaje się hydro-
lizie w środowisku kwasu. 

12p (P. 142895) 26.08.1970. 

Sumitomo Chemical Company, Ltd., Osaka, Japonia, 
(Shigeho Inaba, Mitsuhiro Akatsu, Hisao Yamamoto). 

Sposób wytwarzania pochodnych 1-hydroksyalkilo-
benzodwuazepiny o ogólnym wzorze 1, w którym R} 
i R2 oznaczają atomy wodoru lub chlorowca, rodniki 
alkilowe o 1-4 atomach węgla, grupy trójfluoromety-
lowe lub nitrowe, a n oznacza liczbę całkowitą 1-4, 
jak również soli tych pochodnych, znamienny tym, że 
pochodną 2-aminometyloindolu o ogólnym wzorze 2, 
w którym R1 R2 i n mają wyżej podane znaczenie, 
albo sól tej pochodnej, poddaje się reakcji z środkiem 
utleniającym i otrzymaną pochodną 1-hydroksyalkilo-
benzodwuazepiny o wzorze 1 poddaje ewentualnie dzia-
łaniu kwasu, otrzymując addycyjną sól tej pochodnej 
z kwasem. 

12p (P. 142920) 28.08.1970. 
Pierwszeństwo: 29.08.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

Dr Karl Thomae GmbH, Biberach n/Riss, NRF, 
(Wolfgang Reuter, Alexander Wildfeuer). 

Sposób wytwarzania nowych (5-nitro-2-tiazolilo)-
-guanidyn o ogólnym wzorze 1, w którym symbole R! 
do R4 są takie same lub różne i oznaczają grupy alki-



Nr 5/73 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 45 

lowe lub jeden do trzech z symboli Rj do R4 oznacza 
atomy wodoru zaś pozostałe oznaczają niższe grupy al-
kilowe, przy czym reszty Rx i R2 i/lub R, i R4 mogą 
również wraz z znajdującym się między nimi atomem 

WZÔQ 9 
azotu i dalszym atomem tlenu tworzyć resztę morfoli-
nową, znamienny tym, że 2-chlorowco-5-nitrotiazol 
o ogólnym wzorze 2, w którym Hal oznacza atom 

chlorowca, poddaje się reakcji z podstawioną guanidy-
ną o ogólnym wzorze 3, w którym R1 do R4 mają po-
dane wyżej znaczenie, w obecności rozpuszczalnika, lub 
2-(bismerkapto-metylenoamino)-4-nitrotiazol o ogólnym 
wzorze 4, w którym R5 oznacza grupę alkilową, naj-
pierw przereagowuje się z 1 molem lub małym nad-
miarem aminy o ogólnym wzorze 5, w którym R1 i R1 
mają wyżej podane znaczenie i otrzymany związek 
o ogólnym wzorze 6, w którym R1 R2 i R5 mają wy-
żej podane znaczenie poddaje się następnie reakcji 
z aminą o ogólnym wzorze 7, w którym R» i R4 mają 
podane wyżej znaczenie, lub w przypadku wytwarzania 
związków o ogólnym wzorze 1, w którym R1 jest taki 
sam jak R3, a R2 identyczny z R4> reakcji poddaje się 
2-(bis-merkaptometylenoamino)-4-nitrotiazol o ogólnym 
wzorze 4 z dwoma molami lub nadmiarem aminy 
o ogólnym wzorze 5 lub 7, lub w przypadku wytwarza-
nia związków o ogólnym wzorze 1, w którym R3 i R4 
oznaczają atomy wodoru, 2-amino-5-nitrotiazol o wzo-
rze 8 poddaje się reakcji z 5-alkilotiomocznikiem 
0 ogólnym wzorze 9, w którym R1 i R2 mają podane 
wyżej znaczenie, zaś R6 oznacza niższą grupę alkilową, 
1 otrzymane związki o ogólnym wzorze 1 ewentualnie 
przeprowadza się w sole addycyjne z kwasami nieor-
ganicznymi lub organicznymi. 

12p (P. 142947) 2.09.1970. 
Pierwszeństwo: 3.09.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgia, (Carlos 
Jan Ernest Josef Niemegeers). 

Sposób wytwarzania pochodnych l-(4,4-dwuarylobu-
tylo)-4-arylo-4-hydroksypiperydyny o ogólnym wzorze 
1, w którym R oznacza atom wodoru lub rodnik mety-
lowy, Ar1 oznacza rodnik chlorowcofenylowy, Ar2 
oznacza rodnik fenylowy lub chlorowcofenylowy a Ar8 
oznacza rodnik fenylowy, niższy rodnik alkilofenylo-
wy, rodnik trójfluorometylofenylowy, chlorowcofenylo-
wy, dwuchlorowcofenylowy, niższy rodnik alkilochlo-
rowcofenylowy lub trójfluorometylochlorowcofenylowy 
oraz ich terapeutycznie dopuszczalnych soli addycyj-
nych z kwasami, znamienny tym, że reaktywny ester 
związku o wzorze Ar1 • Ar2 • CH • CH2 • CH2 • CH2 • ОН 
ogrzewa się w rozpuszczalniku organicznym w obecno-
ści zasady ze związkiem o wzorze 3, w którym R i Ar8 
mają wyżej podane znaczenie. 

12p (P. 143435) 25.09.1970. 
Patent dodatkowy do patentu nr (P. 135860) 

Pierwszeństwo: 1.11.1969 - NRF. 

Schering Aktiengesellschaft, Berlin Zachodni, Berg-
kamen, NRF. 

Sposób wytwarzania nukleozydów tioazapirymidyny 
o ogólnym wzorze 4, w którym R oznacza atom wodo-



46 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 5/73 

ru, rodnik alkilowy zawierający 1-4 atomów węgla 
lub rodnik alkoksykarbonylometylowy zawierający 
3-6 atomów węgla a Z oznacza chronioną lub wolną 
resztę cukru związaną sześcioczłonowym pierścieniem 
ß-glikozydowym, według patentu nr (P-135860), 
znamienny tym, że albo związek trójalkilosililowy po-
chodnej azapirymidyny poddaje się reakcji w obecno-
ści nadchloranu srebra w obojętnym rozpuszczalniku 
w temperaturze pokojowej z chronionym w znany spo-
sób halogenkiem glikozylu, albo związek trójalkilosili-
lowy pochodnej azapirymidyny poddaje się reakcji 
w obecności kwasu Lewisa w obojętnym rozpuszczal-
niku z chronionymi w znany sposób 1-O-acyloglikozy-
dami, korzystnie z octanem, halogenkami glikozylu lub 
1-O-alkiloglikozydami, korzystnie z pochodną metylo-
wą, albo sól rtęciową ewentualnie podstawionej w po-
łożeniu -5 pochodnej tiozauracylu poddaje się reakcji 
w obojętnym rozpuszczalniku z chlorowcocukrem, albo 
3-alkilotio-5-amino-l,2,4-triazynę lub 3-alkilotio-5-trój-
alkilosililoksy-l,2,4-triazynę ewentualnie podstawione 
w położeniu -6 poddaje się reakcji w obojętnym roz-
puszczalniku z chronionym halogenkiem glikozylu 
a otrzymany produkt zadaje się pirydyną/kwasem siar-
kowym, przy czym od związków otrzymanych według 
powyższych reakcji ewentualnie odszczepia się w zna-
ny sposób grupy ochronne a w przypadku potrzeby 
następnie ponownie estryfikuje się grupy - О Н reszt 
cukrowych. 

12p (P. 143545) 19.01.1970. 
Pierwszeństwo: 1.02.1969; 21.04.1969 - Japonia. 

Sumitomo Chemical Company, Ltd., Osaka, Japonia, 
(Akira Fujinami, Toshiaki Ozaki, Keiichiro Akiba, Si-

geo Yamamoto, Shigehiro Ooba, Katsutoshi Tanaka, 
Katsuji Nodera, Tadashi Ooishi, Bobuyuki Kameda). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych N-(3,5-dwu-
chlorowcofenylo)-oksazolidyny o ogólnym wzorze 1, 
w którym R i R ' oznaczają atom wodoru lub niższy rod-
nik alkilowy, X oznacza atom chlorowca, Y i Y' ozna-
czają atom tlenu lub siarki, a Z oznacza atom tlenu lub, 
w przypadku gdy Yi Y' oznaczają atomy tlenu i oba X 
oznaczają atomy chloru Z oznacza grupę iminową, zna-
mienny tym, że pochodną kwasu karbaminowego o ogól-
nym wzorze 2 lub 3, w którym R" oznacza atom wodo-
ru lub niższy rodnik alkilowy, a R, R', X, Y i Y' mają 
znaczenie podane powyżej poddaje się reakcji z zasadą 
lub z zasadą, a następnie z kwasem. 

12p (P. 143586) 30.09.1970. 
Pierwszeństwo: 27.10.1969 - Włochy. 

Gruppo Lepetit S.p.A., Mediolan, Włochy, (Giangia-
como Nathansohn). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych ftaloazyny 
o wzorze ogólnym 1, w którym Rj i R2 oznaczają atom 
wodoru, niższy rodnik alkilowy, niższy rodnik chlorow-
coalkilowy, rodnik aralkilowy, arylowy lub acylowy, 
R1 i R2 razem z atomem azotu mogą również tworzyć 
pierścień heterocykliczny, zawierający 1-2 heteroato-
my, Rs oznacza atom wodoru, chlorowca, niższy rodnik 
alkilowy, arylowy lub acylowy, R< oznacza atom wodo-
ru, niższy rodnik alkilowy lub arylowy, znamienny 
tym, że poddaje się reakcji ftaloazynę o wzorze 2, 
w którym R4 ma wyżej podane znaczenie, z około 
równomolową ilością chlorku acylu o wzorze 3, w któ-
rym R'1 i R'2 mają takie same znaczenie jak podane 
dla R1 i R2 z wyjątkiem atomu wodoru i rodnika acy-
lowego, a R'3 oznacza atom chlorowca, niższy rodnik 
alkilowy lub arylowy, w środowisku obojętnego roz-
puszczalnika organicznego i w obecności trzeciorzędo-
wej aminy, a następnie, w przypadku gdy R'3 oznacza 
atom chlorowca, uwadarnia się 2-chlorowcozwiązki 
w obecności palladu na węglu drzewnym jako katali-
zatora i, jeśli to pożądane, przeprowadza się otrzymane 
pirazolo-ftaloazyny niepodstawione w pozycji 2 do od-
powiednich 2-acylopochodnych przez reakcję z chlor-

Wzór 3 
kiem lub bezwodnikiem kwasu karboksylowego lub, 
w przypadku gdy R1 i R'z oznaczają rodniki benzylo-
we, odszczepia się te rodniki przez katalityczne uwo-
dornienie w obecności palladu na węglu drzewnym ja-
ko katalizatora i, jeśli to pożądane, przeprowadza się 
3-amino pochodną do odpowiedniej 3-acyloamino po-
chodnej przez reakcję z chlorkiem lub bezwodnikiem 
kwasu karboksylowego w obecności nadmiaru trzecio-
rzędowej zasady. 
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12p (P. 144080) 26.10.1970. 
Pierwszeństwo: 27.10.1969; 9.02.1970; 17.04.1970 - Ja-

ponia 

Sumitomo Chemical Company, Ltd., Osaka, Japonia, 
(Hisao Yamamoto, Madaru Nakao, Kikuo Sasajima, 
Isamu Maruyama, Shigenari Katayama). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych butyrofe-
nonu o ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza wiąza-
nie podwójne lub pojedyncze, Ri oznacza atom wodoru 
lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, R2 oznacza 
atom wodoru, grupę hydroksylową lub rodnik alkilowy 
albo alkoksylowy o 1-4 atomach węgla, przy czym R2 
występuje we wzorze 1 tylko wtedy, gdy A oznacza 
wiązanie pojedyncze, Rs oznacza atom wodoru, grupę 
piperydynową, pirolidynową, morfolinową, furylową, 
tienylową, grupę alkiloaminową o 1-4 atomach węgla, 
grupę benzyloaminową, grupę o ogólnym wzorze 2, 
w którym symbole R4 i R5 oznaczają atomy wodoru 
lub chlorowca, rodniki alkilowe lub alkoksylowe o 1-4 
atomach węgla, albo grupy trójfluorometylowe, lub też 
Rs oznacza grupę o ogólnym wzorze 3, w którym R6 
oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-4 ato-
mach węgla, a każdy z symboli R7 i R8 oznacza atom 
wodoru lub chlorowca, rodnik alkilowy lub alkoksylo-
wy o 1-4 atomach węgla, a X we wzorze 1 oznacza 
atom wodoru lub chlorowca, rodnik alkilowy lub alko-
ksylowy o 1-4 atomach węgla albo grupę trójfluoro-
metylową, jak również soli addycyjnych związków 
o wzorze 1 z kwasami, znamienny tym, że pochodną 
fenylobutanolu o ogólnym wzorze 5, w którym A, R1} 
R2, Rg i X mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji ze środkiem utleniającym. 

12p (P. 144350) 10.11.1970. 

Pierwszeństwo: 11.11.1969, 8.07.1970 - Wielka Brytania. 
Lovens Kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab, 

Ballerup, Dania, (Franz Johannes Lund). 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 

6-aminopenicylanowego o wzorze ogólnym 1, w któ-
rym Rx i R2 oznaczają alifatyczny rodnik węglowodo-
rowy, rodnik aralkilowy, cykloalkilowy, cykloalkiloal-
kilowy, rodnik alkilowy podstawiony grupą heterocy-
kliczną, R1 i R2 razem z atomem azotu mogą tworzyć 
układ pierścieniowy, R3 oznacza grupę hydroksylową 
lub podstawioną grupę hydroksylową ewentualnie 
w postaci farmaceutycznie dopuszczalnych soli, zna-
mienny tym, że reaktywną pochodną amidu lub tio-
amidu o wzorze ogólnym 2, w którym R1 i R2 mają 
wyżej podane znaczenie, a R5 oznacza tlen lub siarkę 
poddaje się reakcji z pochodną kwasu 6-aminopenicy-

lanowego o wzorze ogólnym 3, w którym COOR4 ozna-
cza grupę estrową, lub też poddaje się reakcji z estrem 
sililowym kwasu 6-aminopenicylanowego, po czym 
ewentualnie rozszczepia się ester do wolnego kwasu. 

12p (P. 144351) 10.11.1970. 

Nehezvegyipari Kutato Intézet, Veszprém, Węgry, 
Eszakmagyarorszagi Vegyimüvek Sajóbabony, Węgry, 
(Catharina Görög née Privitzer, Györgyi Bruckner, 
Bêla Râskay, Kâlmân Farkas, Erzsébet Grega, née 
Tóth, Sandor Marosvölgyi, Zoltân Pintér, Gyula Szilâ-
gyi). 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych ftalimi-
do-l,3,5-triazyn o wzorze ogólnym przedstawionym na 
rysunku, w którym X i Y mogą być jednakowe lub 
różne i oznaczają atom chloru grupy alkoksylowe, al-
kilotio i alkiloaminowe o 1-4 atomach węgla oraz 
grupy ftalimidowe, znamienny tym, że chlorek cyja-
nurowy poddaje się reakcji z pojedynczą, podwójną 
lub potrójną ilością stechiometryczną ftalimidu lub 
ftalimidopotasu w obojętnym rozpuszczalniku i ewen-
tualnie w obecności substancji wiążącej kwas, lub 
chlorek cyjanurowy poddaje się reakcji z pojedynczą 
lub podwójną ilością stechiometryczną ftalimidu lub 
związku ftalimidu z metalem alkalicznym w obojęt-
nym rozpuszczalniku i ewentualnie w obecności sub-
stancji wiążącej kwas, a następnie otrzymaną 2-ftali-
mido-4,6-dwuchloro-l,3,5-triazynę poddaje się reakcji 
ze stechiometryczną ilością lub 1-25fl/o nadmiarem al-
kiloaminy zawierającej 1-4 atomów węgla względnie 
2-ftalimido-4,6-dwuchloro-l,3,5-triazynę zawiesza się 
w obojętnym rozpuszczalniku i poddaje reakcji ze ste-
chiometryczną ilością lub reagenta alkoksylowego lub 
alkilotio zawierającego 1-4 atomów węgla w tempe-
raturze wrzenia rozpuszczalnika, albo też chlorek cy-
janurowy poddaje się reakcji ze stechiometryczną ilo-
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ścią ftalimidu lub związku ftalimidu z metalem alka-
licznym w rozpuszczalniku organicznym i ewentualnie 
w obecności substancji wiążącej kwas, otrzymaną 
2-ftalimido-4,6-dwuchloro-l,3,5-triazynę poddaje się re-
akcji ze stechiometryczną ilością lub 1-25% nadmia-
rem alkiloaminy zawierającej 1-4 atomów węgla, 
a otrzymaną w ten sposób 2-ftalimido-4-alkiloamino-
-6-chloro-1,3,5-triazynę rozpuszczoną w obojętnym roz-
puszczalniku poddaje się reakcji ze stechiometryczną 
ilością lub 1-35% nadmiarem reagenta alkoksylowego 
lub alkilotio zawierającego 1-4 atomów węgla w tem-
peraturze wrzenia rozpuszczalnika. 

12p (P. 144368) 11.11.1970. 
Pierwszeństwo: 17.11.1969 - Wielka Brytania. 

Imperiał Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel-
ka Brytania, (Roy Frederick Maisey, Keith Blakeney 
Mallion, Ralph William Turner). 

Sposób wytwarzania pochodnych morfoliny i pipera-
zyny o ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza pier-
ścień heterocykliczny pięcio- lub sześcioczlonowy, czę-
ściowo lub całkowicie nienasycony i zawierający 1 lub 
2 heteroatomy, takie jak atom azotu, tlenu lub siarki, 
przy czym pierścień pięcioczłonowy zawiera nie więcej 
niż 1 atom tlenu i pierścień o symbolu A ewentualnie 
zawiera 1 lub kilka podstawników, takich jak rodnik 
hydroksylowy, karbonylowy, alkilowy lub alkoksykar-
bonylowy o nie więcej niż 5 atomach węgla lub ary-
loalkilowy o nie więcej niż 10 atomach węgla i ewen-
tualnie pierścień o symbolu A razem z pierścieniem 
benzenowym tworzy pierścień indolowy, N-alkiloindo-
lowy, benzodioksanowy, benzo[b]furanowy lub ben-
zo[b]tiofenowy, ewentualnie podstawiony rodnikiem 
alkilowym o nie więcej niż 5 atomach węgla, meto-
ksykarbonylowym lub etoksykarbonylowym i w któ-
rym to wzorze symbol X oznacza atom tlenu lub gru-
pę iminową oraz soli addycyjnych tych związków 
z kwasami organicznymi, nieorganicznymi lub z sulfo-
nowanymi żywicami polistyrenowymi, znamienny tym, 
że związek o ogólnym wzorze 2, w którym A ma po-
wyżej podane znaczenie, X1 oznacza atom tlenu lub 
grupę o wzorze - N R - a R oznacza zdolny do odszcze-
pienia rodnik a-aryloalkilowy lub alkilowy, poddaje się 
reakcji odszczepienia rodnika o symbolu R, po czym 
wytworzoną pochodną morfoliny lub piperazyny w po-
staci wolnej zasady ewentualnie przetwarza się w sól 
addycyjną z kwasem. 

WZÓR 2 
12p (P. 144427) 14.11.1970. 

Pierwszeństwo: 17.11.1969 - Wielka Brytania. 

Imperiał Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel-
ka Brytania, (Bernard Joseph Mc Loughlin). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych morfoliny 
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodo-

ru, rodnik alkilowy, alkenylowy o nie więcej niż 6 ato-
mach węgla lub rodnik cykloalkilowy o nie więcej niż 
5 atomach węgla, R2, R3 i R4 są identyczne lub różne 
i oznaczają atom wodoru lub rodnik alkilowy o nie 
więcej niż 3 atomach węgla, przy czym symbole R2, 
Rs i R4 nie mogą wszystkie razem oznaczać wodoru, 
lub w którym R2 i R3 są przyłączone do sąsiadujących 
ze sobą atomów węgla i tworzą razem pierścień cyklo-
alkilowy o nie więcej niż 8 atomach węgla a R4 ozna-
cza atom wodoru lub rodnik alkilowy o nie więcej niż 
3 atomach węgla i w którym X oznacza rodnik feny-
lowy lub naftylowy ewentualnie podstawiony jednym 
lub kilkoma podstawnikami, takimi jak atom chlorow-
ca, rodnik alkilowy, alkoksylowy i alkilotiolowy, każdy 
o nie więcej niż 10 atomach węgla, rodnik chlorowco-
alkilowy i chlorowcoalkoksylowy, każdy o nie więcej 
niż 5 atomach węgla, rodnik alkenylowy, alkenyloksy-
lowy, alkinyloksylowy i cykloalkoksylowy, każdy o nie 
więcej niż 6 atomach węgla, rodnik arylowy, aryloksy-
lowy, alkiloaryloksylowy, aralkilowy i aralkoksylowy, 
każdy o nie więcej niż 10 atomach węgla, rodnik alki-
lowy o nie więcej niż 5 atomach węgla podstawiony 
rodnikiem wodorotlenowym lub rodnikiem alkoksylo-
wym o nie więcej niż 5 atomach węgla, rodnik alkano-
ilowy o nie więcej niż 5 atomach węgla, rodnik alka-
noiloaminowy o nie więcej niż 6 atomach węgla, rod-
nik alkoksykarbonylowy o nie więcej niż 6 atomach 
węgla, rodnik wodorotlenowy, aminowy, karboksylo-
wy, metylenodwuoksylowy, nitrowy lub rodnik alkile-
nowy o 3 lub 4 atomach węgla, znamienny tym, że 
związek o ogólnym wzorze 2, w którym R1, R2, R», R4 

WZÓR 8 
i X mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reduk-
cji za pomocą złożonego wodorku metalu, lub w przy-
padku wytwarzania związku o wzorze 1, w którym R1 

oznacza atom wodoru, a R2, R8, R4 i X mają wyżej 
podane znaczenie, odszczepia się rodnik a-aryloalkilo-
wy lub alkilowy ze związku o wzorze 8, w którym R2, 
R8, R4 i X mają wyżej podane znaczenie, a R5 oznacza 
ulegający odszczepieniu rodnik a-aryloalkilowy lub al-
kilowy i ewentualnie otrzymany związek w postaci 
wolnej zasady poddaje się reakcji z kwasem. 

12p (P. 144450) 16.11.1970. 
Pierwszeństwo: 17.12.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, USA, (Harold 
Bernard Hayes, Gerald Lee Huff). 

Sposób wytwarzania pochodnych cefalosporyny С 
rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych 
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znamienny tym, że grupę aminową w adypinowym łań-
cuchu bocznym cefalosporyny С poddaje się acylacji 
grupą a-chlorowco- lub a,a-dwuchlorowcoacylową za-
wierającą 2-4 atomów węgla. 

12p (P. 144454) 16.11.1970. 
Pierwszeństwo: 17.11.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

С H. Boehringer Sohn, Ingelheim n/Renem, NRF, 
(Helmut Stähle, Herbert Koppe, Kummer, Hans-Wolf-
gang Samtleben). 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych N-(ami-
noalkilo)-aryloaminoimidazolin-(2) o ogólnym wzorze 1, 
w którym R1( R2 i R8 oznaczają jednakowe lub różne 
podstawniki, takie jak atomy wodoru, fluoru, chloru 
lub bromu, lub rodniki alkilowe, alkoksylowe, trój-
fluorometylowe lub grupy cyjanowe, a R4 i R5 ozna-
czają wzajemnie różniące się podstawniki, takie jak 
atom wodoru lub rodnik -(CH2)n~A, przy czym A 
oznacza rodnik dwualkiloaminowy o najwyżej 4 ato-
mach węgla w części alkilowej, lub pierścień morfoli-
ny, pirolidyny lub piperydyny a n oznacza liczbę 2 lub 
3, oraz ich soli addycyjnych z kwasami, znamienny 
tym, że albo podstawioną 2-aryloaminoimidazolinę-(2) 
o ogólnym wzorze 4, w którym R1 R2 i R8 mają wy-
żej podane znaczenie, alkiluje się za pomocą halogenku 
aminoalkilowego o ogólnym wzorze Hal-(CH2)n-A, 
w którym Hal oznacza atom chloru, bromu lub jodu, 
a A i n mają wyżej podane znaczenie, albo związek 
o ogólnym wzorze 5, w którym R1 R2, R3, A i n mają 
wyżej podane znaczenie, a Y oznacza grupę aminową, 
merkapto-, alkoksylową lub alkilotio- o najwyżej 3 
atomach węgla w części alkilowej, lub związek o ogól-
nym wzorze 6, w którym R1 R2, R3, A n mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji z etylenodwu-
aminą lub jej solami addycyjnymi z kwasami, albo 
związek o ogólnym wzorze 7, w którym R1 R2 i R3 
mają wyżej podane znaczenie, a X i Z oznaczają jedna-
kowe lub różne podstawniki, takie jak atom chlorow-

ca, korzystnie chloru, grupa alkoksylową lub alkilotio-
o najwyżej 3 atomach węgla w części alkilowej, grupa 
merkapto- lub aminowa, poddaje się reakcji z trój-
aminą o wzorze H2N-CH2-CH2-NH-(CH2)n-A, 
w którym n i A mają wyżej podane znaczenie^ albo 
związek o ogólnym wzorze 1, w którym przynajmniej 
jeden z rodników R1 R2 i R3 oznacza atom wodoru, 
poddaje się chlorowcowaniu chlorem lub bromem, 
a produkty końcowe, otrzymane w wyniku wyżej po-
danych reakcji, ewentualnie przekształca się w sole 
addycyjne z kwasami. 

12p (P. 144483) 18.11.1970. 
Pierwszeństwo: 20.11.1969, 14.05.1970 - Stany Zjedno-

■ czone Ameryki 

Sandoz A.G., Bazylea, Szwajcaria, (Goetz E. Hardt-
mann, Faizulla G. Kathawala). 

Sposób wytwarzania nowych l-alkilo-4,6-dwufenylo-
pirymidynonów-2(lH) o ogólnym wzorze In, w którym 
R1 oznacza rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgla, 
a R2 i R8, które mogą być jednakowe lub różne, ozna-
czają grupy o ogólnym wzorze 2, w którym Rr/4- , RR/5 

i Rk/6 jednakowe lub różne, oznaczają atomy wodoru, 
fluoru, chloru lub bromu albo rodniki alkilowe lub 
alkoksylowe o 1-3 atomach węgla, grupy nitrowe lub 
trójfluorometylowe, przy czym najwyżej jeden z sym-
boli Rk/4, RK/5 i Rk/6 oznacza grupę nitrową, trójfluorome-
tylową, rodnik alkilowy o rozgałęzionym łańcuchu lub 
alkoksylowy o rozgałęzionym łańcuchu, z tym, że gdy 
R2 i R3 oznaczają rodniki fenylowe, wówczas R1 ozna-
cza rounik alkilowy o 2 -5 atomach węgla, znamienny 
tym, że dwubenzoilometan o ogólnym wzorze 3, w któ-
rym R2 i R8 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
w temperaturze 50-150°C reakcji z N-alkilomoczni-
kiem o ogólnym wzorze 4, w którym Ri ma wyżej po-
aane znaczenie, albo l-alkilo-4,6-dwufenylo-3,4- lub 
-ö,6-dwuwodoropirymidynon-2(lH) o ogólnym wzorze 
5, w którym albo p oznacza atom wodoru, a q razem 
z r oznaczają drugie wiązanie albo r oznacza atom wo-
doru, a p razem z q oznaczają drugie wiązanie, Rj ma 
wyżej podane znaczenie, R2' i R/ mają znaczenie po-
dane wyżej dla R2 i R3, z tym, że gdy r oznacza atom 
wodoru, a p razem z q oznaczają drugie wiązanie, 
wówczas R/ i R8' nie oznaczają grup nitrofenylowych, 
utlenia się w środowisku organicznego rozpuszczalnika, 
albo benzoilofenyloacetylen o ogólnym wzorze 6, w któ-
rym R2 i R8 mają wyżej podane znaczenie, w obecno-
ści zasady i obojętnego rozpuszczalnika organicznego 
poddaje się reakcji z N-alkilomocznikiem o ogólnym 
wzorze 4, albo l-fenylo-l-alkiloamino-2-benzoiloetylen 
o ogólnym wzorze 7, w którym R1 R2 i R8 mają wyżej 
poaane znaczenie, cyklizuje się w obojętnym rozpusz-
czalniku organicznym z kwasem izocyjanowym o wzo-
rze 8, albo l-alkilo-4,6-dwufenylopirymidynotion-2(lH) 
o ogólnym wzorze 9, w którym Rlt R2 i R3 mają wy-
żej podane znaczenie, hydrolizuje się w temperaturze 
10-150°C, albo l-alkilo-4,6-dwufenylo-3,4- lub -3,6 
-dwuwodoropirymidynotion-2(lH) o ogólnym wzorze 
10, w którym Ri, R2, R3, p, q i r mają wyżej podane 
znaczenie, utlenia się w obojętnym rozpuszczalniku 
organicznym, albo w celu otrzymania l-alkilo-4,6-dwu-
fenylopirymidynonu-2(lH) o ogólnym wzorze Ina, 
w którym R/ oznacza rodnik alkilowy o prostym łań-
cuchu i 1-5 atomach węgla, a R2 i Rs mają wyżej 
podane znaczenie, 4,6-dwufenylopirymidynon-2(lH) 
o ogólnym wzorze 11, w którym R2 i R3 mają wyżej 
podane znaczenie, lub odpowiadający mu tantomerycz-
ny 4,6-dwufenylopirymidynol -2, poddaje się reakcji 
z halogenkiem alkilowym lub związkiem alkilosulfo-
nylowym o ogólnym wzorze 12, w którym R/ ma wy-
żej podane znaczenie, a Z oznacza atom chloru, bromu 
lub jodu albo grupę sulfonylową o ogólnym wzorze 13, 
w którym В oznacza grupę metanosulfonylową, benzo-
nosulfonylową lub p-toluenosulfonylową, prowadząc tę 
reakcję w obecności mocnej zasady i obojętnego roz-
puszczalnika organicznego, przy czym jeżeli związek 
o ogólnym wzorze 12 jest halogenkiem alkilowym, 
wówczas jako rozpuszczalnik stosuje się niższy alkanol. 
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12p (P. 144485) 18.11.1970. 
Pierwszeństwo: 19.11.1970 - NRF 

C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim n/Renem, NRF, 
(Helmut Stähle, Herbert Koppe, Werner Kummer, 
Helmut Wiek). 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych N-alli-
Io-2-aryloamino-imidazolin-(2) o wzorze ogólnym 1, 
w którym R1, R2 i R8 które mogą być jednakowe lub 
różne i oznaczają atom wodoru lub atom fluoru, chlo-
ru lub bromu lub grupę alkilową lub alkoksylową, za-
wierającą do 3 atomów węgla lub grupę trójfluorome-
tylową lub cyjanową - a R4 i R5, które mogą być 

WZÖR 5 
jednakowe lub różne oznaczają atom wodoru lub atom 
chloru lub grupę metylową, jak również sole addy-
cyjne tych związków z kwasami, znamienny tym, że 
podstawioną 2-aryloaminoimidazolinę-(2) o wzorze 
ogólnym 2, w którym Rl R2 i Rg posiadają powyżej 
podane znaczenie poddaje się reakcji z halogenkiem 
allilu o wzorze ogólnym 3, w którym R4 i R5 posia-
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dają wyżej podane znaczenie, a Hal oznacza atom 
chloru, bromu lub jodu lub związek o wzorze ogólnym 
4, w którym R1 do R5 posiadają wyżej podane znacze-
nie i A oznacza grupę - C=N lub grupę 5, przy czym 
Y oznacza grupę alkoksylową lub alkilotiolową, zawie-
rającą do 4 atomów węgla lub grupę sulfhydrylową 
lub aminową poddaje się reakcji z etylenodwuaminą 
lub jej solami addycyjnymi z kwasami i otrzymany 
produkt końcowy ewentualnie przeprowadza się w sól 
addycyjną z kwasem. 

12p (P. 144486) 18.11.1970. 
Pierwszeństwo: 19.11.1969 - NRF 

С H. Boehringer Sohn, Ingelheim/Rhein, NRP, (Hel-
mut Stähle, Herbert Koppe, Werner Kummer, Klaus 
Stockhaus). 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych N-cy-
kloalkilo-aryloamino-imidazolin-(2) o wzorze ogólnym 
1, w którym R1-R8, jednakowe lub różne, oznaczają 
atom wodoru, fluoru, chloru lub bromu lub grupę 
trójfluorometylową, cyjanową albo grupę alkilową lub 
alkoksylową o 1-3 atomach węgla, a n oznacza liczbę 
1, 2 lub 3 oraz ich soli addycyjnych z kwasami, zna-
mienny tym, że podstawioną 2-aryloamino-imidazoli-
nę-(2) o wzorze ogólnym 2, w którym R 1-R 3 posiadają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z halo-
genkiem cykloalkilowym o wzorze ogólnym 3, w któ-
rym n posiada wyżej podane znaczenie, a X oznacza 
atom chlorowca, zwłaszcza chloru lub bromu i otrzy-
many produkt końcowy ewentualnie przeprowadza 
w sól addycyjną z kwasem. 

12p (P. 144596) 24.11.1970. 

Instytut Antybiotyków, Warszawa, (Wojciech Sobi-
czewski, Maciej Domaradzki). 

Sposób otrzymywania a-6-dezoksy-5-hydroksytetra-
cykliny przez redukcję lla-chlorowcopochodnej -6-me-
tyleno-5-hydroksytetracykliny o ogólnym wzorze 1 
w którym x oznacza Cl, Br, J, w obecności kataliza-
tora palladowego znamienny tym, że lla-chlorowcopo-
chodną 6-metyleno-5-hydroksytetracykliny zawiesza się 
w obojętnym rozpuszczalniku lub mieszaninie obojęt-
nych rozpuszczalników, miesza w ciągu kilkunastu mi-

nut w temperaturze 0-60°C, następnie dodaje równą 
molarnie ilość a, a'-azo-izobutyronitrylu, miesza w cią-
gu kilku minut, dodaje związku tiolowego, w ilości 
0,1-0,2 mola w stosunku do użytej pochodnej tetra-
cykliny a utworzoną przejściowo ct-13-tiolopochodną 
miesza się w ciągu około 30 minut w temperaturze 
20-60°C, następnie dodaje katalizatora palladowego 
i poddaje redukcji do ct-6-dezoksy-5-hydroksytetra-
cykliny przy nadciśnieniu do 4 atn i w temperaturze 
0-60°C, po czym gotowy produkt izoluje się w po-
staci soli z kwasem 5-sulfosalicylowym, a dalsze 
oczyszczanie prowadzi ogólnie znanymi metodami. 

12p (P. 145321) 29.12.1970. 
Pierwszeństwo: 29.12.1969, 16.01.1970 - Japonia 

Toyo Jozo Kabushiki Kaisha, Shizuoka-Ken, Japo-
nia, (Jinnosuke Abe, Tetsuo Watanabe, Teruo Take, 
Kentaro Fujimoto, Tadashiro Fujii, Kazuyoshi Nishiie). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych penicyliny 
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rodnik alki-
lowy, cykloalkilowy, arylowy, aralkilowy lub fenoksy-
alkilowy, ewentualnie podstawiony, rodnik kwasu kar-
boksylowego, zawierający rodnik heterocykliczny, 
z wyjątkiem grup izoksazolowych, albo grupę o wzo-
rze ogólnym 2, w którym В oznacza grupę ochrania-
jącą grupę aminową i/lub wodorotlenową, a A ozna-
cza pierścień benzenowy zawierający ewentualnie pod-
stawniki, zaś X we wzorze 1 oznacza grupę ochrania-
jącą grupę kar boksy Iową, znamienny tym, że ester 
benzylopenicyliny o ogólnym wzorze 3, w którym X 
ma wyżej podane znaczenie, w obecności trzeciorzędo-
wej organicznej zasady poddaje się reakcji z czynni-
kiem chlorującym i otrzymany związek o ogólnym 
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wzorze 4, w którym X ma wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 5, 
w którym R ma wyżej podane znaczenie, a M ozna-
cza atom metalu. 

12p (P. 147773) 26.04.1971. 
Pierwszeństwo: 27.04.1971 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

Esso Research and Engineering Company, Linden, 
New Jersey, USA, (Alfred Hamilton Miller). 

Sposób wytwarzania nowych związków heterocy-
klicznych zawierających grupę 1,2,4-tiadiazolilową 
o wzorze ogólnym 1, w którym R2 oznacza atom wo-
doru, rodnik alkilowy o 1-8 atomach węgla, cykloal-
kilowy o 3-8 atomach węgla, aralkilowy o 7-10 ato-
mach węgla, dwualkiloaminowy o 1-4 atomach wę-
gla, arylowy o 6-10 atomach węgla, ewentualnie pod-
stawiony rodnikiem alkilowym o 1-4 atomach węgla, 
alkenowym o 3 -8 atomach węgla, alkinowym o 3-8 
atomach węgla, atomem chloru, bromu lub grupą ni-
trową, Rj może być takie samo lub różne od R2 i do-
datkowo oznacza grupę alkilomerkapto o 1-4 atomach 
węgla, Q oznacza grupę C = 0 lub atom siarki, zna-
mienny tym, że poddaje się reakcji tiadiazolilomocznik 
z halogenkiem halokarbonylosulfenylu lub z halogen-
kiem oksalitu. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze ogólnym 2, 
w którym R3, R4 i R5 są takie same lub różne i ozna-
czają atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-8 atomach 
węgla, cykloalkilowy o 3 -8 atomach węgla, aralkilo-
wy o 7-10 atomach węgla, dwualkiloaminowy o 2-4 
atomach węgla, arylowy o 6-10 atomach węgla ewen-
tualnie podstawiony rodnikiem alkilowym o 1-4 ato-
mach węgla, alkenowym o 3-8 atomach węgla, alki-
nowym o 3-8 atomach węgla, atomem chloru, bromu 
lub grupą nitrową, znamienny tym, że poddaje się 
reakcji tiadiazolilomocznik z formaldehydem i pierw-
szorzędową aminą. 

12p (P. 149677) 27.07.1971. 
Pierwszeństwo: 29.07.1970 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, Stany 
Zjednoczone Ameryki, (Eddie Herman Massey). 

Sposób wytwarzania nowych soli kwasu 7-[D-2'-fe-
nylo-2/-aminoacetamido]-dezacetoksycefalosporanowego 
z kwasami sulfonowymi, takimi jak kwas antrachi-
nono-l,5-dwusulfonowy, kwas antrachinono-2-sulfono-

wy lub kwas l-naftalo-5-sulfonowy, znamienny tym, 
że cefaleksynę rozpuszcza się w rozcieńczonym kwasie 
mineralnym i do otrzymanego roztworu dodaje sól 
metalu alkalicznego z kwasem antrachinono-l,5-dwu-
sulfonowym, antrachinono-2-sulfonowym lub 1-nafto-
lo-5-sulfonowym. 

12p (P. 151326) 31.08.1968. 

Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Starogard-Gdański, (An-
drzej Ledóchowski, Barbara Stefańska). 

Sposób wytwarzania nowych N »-tlenków 1-nitro-
-9-(dwualkiloaminoalkiloamino)-akrydyny o ogólnym 
wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R1 
oznacza rodnik alkilenowy o łańcuchu prostym lub roz-
gałęzionym, zawierający nie więcej niż 10 atomów 
węgla, a R2 oznacza niższy rodnik alkilowy, o wła-
snościach biologicznych, znamienny tym, że otrzymany 
z l-nitro-9-chloro-, fenoksy- lub alkoksyakrydyny, 
w wyniku działania czynnika utleniającego takiego jak 
kwasy nadtlenowe, w środowisku rozpuszczalnika or-
ganicznego, N10-tlenek l-nitro-9-chloro-, fenoksy- lub 
alkoksyakrydyny, albo pozostające podczas ogrzewania 
N:0-tlenku l-nitro-9-chloroakrydyny z pirydyną połą-
czenie pirydyniowe N:0-tlenku l-nitro-9-chloroakrydy-
ny, poddaje się kondensacji z dwualkiloaminoalkiloa-
miną lub jej chlorowodorkiem, środowisku fenolu, 
w temperaturze 80-120°C, w czasie 30-120 minut. 

12p (P. 151327) 31.08.1968. 

Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Starogard-Gdański, (An^ 
drzej Ledóchowski, Barbara Stefańska). 

Sposób wytwarzania nowych N"-tlenków 1-nitro-
-9-(dwualkiloaminoalkiloamino)-akrydyny o ogólnym 
wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R! 
oznacza rodnik alkilenowy o łańcuchu prostym lub 
rozgałęzionym, zawierający nie więcej niż 10 atomów 
węgla, a R2 oznacza niższy rodnik alkilowy, o własno-
ściach biologicznych, znamienny tym, że na l-nitro-9-
-(dwualkiloaminoalkiloamino)-akrydyny działa się czyn-
nikiem utleniającym takim jak kwasy nadtlenowe, lub 
nadtlenkiem wodoru, w temperaturze 5-35°C. 

■% 
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12q - (P. 136571) 29.10.1969. 
Pierwszeństwo: 31.10.1968 - Holandia 

Stamicarbcn N. V. Heerlen, Holandia (Jan Wybo 
Woldendorp). 

Sposób wytwarzania białka na drodze aerobowej 
hodowli mikroorganizmów Eumycetes o dużej zawar-
tości białka, znamienny tym, że hodowlę prowadzi się 
w cieczy hodowlanej zawierającej mieszaninę alifaty-
cznych kwasów jedno- i dwukarboksylowych o mniej 
niż 8 atomach węgla i podczas hodowania mikroorga-
nizmów utrzymuje się wartość pH cieczy hodowlanej 
wynoszącą 5,5-8. 

12q (P. 136614) 30.10.1969. 
Pierwszeństwo: 1.11.1968 - Szwajcaria 

Ciba Société Anonyme - Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania pochodnych heterocyklicznych 

o ośmioczlonowym pierścieniu o wzorze 1, w którym R 
oznacza ewentualnie podstawioną resztę alkilową, al-
kenylową, arylową, heterocykliczną, alkoksylową lub 
aryloksylową, znamienny tym, że N,N-dwumetylohy-
droksylowy związek o wzorze 2, w którym R ma wy-
żej podane znaczenie, poddaje się reakcji odszczepienia 
wody, lub bezwodny aldehyd mrówkowy poddaje się 
kondensacji ze związkiem o ogólnym wzorze 5, w któ-
rym R ma wyżej podane znaczenie i w wyniku reakcji 
otrzymuje się związek o wzorze 1, w którym R ma 
wyżej podane znaczenie. 

12q (P. 136837) 11.11.1969. 
Pierwszeństwo: 12.11.1968 - Holandia 

Stamicarbon N. V. Heerlen, Holandia (Albraham 
Hermanus De Rooij, Joseph Gerard Kwanten). 

Sposób wytwarzania i przerobu roztworu soli hydro-
ksyloamoniowej, polegający na przesyłaniu kwaśnego, 
wodnego roztworu reakcyjnego w obiegu zamkniętym 
między strefą syntezy soli hydroksyloamoniowej a stre-

fą syntezy oksynu, przy czym do cieczy obiegowej do-
daje się kwas azotowy, służący jako źródło azotu przy 
tworzeniu soli hydroksyloamoniowej przez redukcję jo-
nów azotanowych a jony amonowe, powstałe jako pro-
dukt uboczny przez redukcję jonów azotanowych, na-
leży usunąć z roztworu, znamienny tym, że ciecz obie-
gową, zawierającą jony amonowe, wprowadza się czę-
ściowo lub w całości w kontakt z gazami nitrozowymi 
w warunkach, w których jony amonowe rozkładają 
się z wydzieleniem azotu. 

12q (P. 136931) 17.11.1969. 
Pierwszeństwo: 18.11.1968 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft Leverku-
sen, NRF (Bertrman Anders, Aleksander Mitrowsky). 

Stężone roztwory wodne soli potasowej kwasu alfa-
-(2,4-dwuchlorofenoksy)-propionowego, znamienne tym, 
że wykazują wartość pH = 7 -12 i zawierają co naj-
mniej 600 g soli potasowej kwasu alfa-(2,4-dwuchloro-
fenoksy)-propionowego przy czym 50% wagowych soli 
potasowej kwasu alfa-(2,4-dwuchlorofenoksy-propiono-
wego może być zastąpione solą sodową kwasu alfa-
-(2,4-dwuchlorofenoksy)-propionowego, solą potasową 
kwasu 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego i/lub solą 
sodową kwasu 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego. 

Sposób wytwarzania stężonych roztworów wodnych 
soli potasowej kwasu alfa-(2,4-dwuchlorofenoksy)-pro-
pionowego według zastrz. 1-4, znamienny tym, że do 
stałego kwasu alfa-(2,4-dwuhydroksy)-propionowego 
ewentualnie zawierającego 40% wagowych wody wpro-
wadza się wodorotlenek potasu i wodę, ewentualnie 
wodorotlenek potasu rozpuszczony w wodzie, do osią-
gnięcia wartości pH 7-12, przy czym ilości kwasu, 
zasady i wody dobiera się tak aby uzyskać stężenia 
soli potasowej kwasu alfa-(2,4-dwuchlorofenoksy)-pro-
pionowe^o wynoszące 600 g/kg roztworu, przy czym 
można zastąpić taką część kwasu alfa-(2,4-dwuchloro-
fenoksy)-propionowego kwasem 2-metylo-4-chlorofe-
noksyoctowym i taką część wodorotlenku potasu wo-
dorotlenkiem sodu aby w roztworze zastąpić do 50% 
wagowych soli potasowej kwasu alfa-(2,4-dwuchlorofe-
noksypropionowego solą sodową kwasu alfa-(2,4-dwu-
chlorofenoksy)-propionowego solą potasową kwasu 
2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego i/lub solą sodową 
kwasu 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego. 

12q (P. 141392) 17.06.1970. 
Pierwszeństwo: 20.06.1969, 27.06.1969 - Włochy 

Montecatini Edison S.p.A., Mediolan, Włochy, (Adol-
fo Mayr, Ermanńo Susa, Antonio Leccese, Velmore 
Davoli, Ettore Giachetti). 

Katalizator polimeryzacji olefin znamienny tym, że 
.składa się z produktów reakcji pomiędzy wodorkiem 
lub związkiem metaloorganicznym metali I - I I I grupy 
układu okresowego i produktem otrzymanym przez 
połączenie związku addycyjnego tytanu dwu-, trój-
lub czterowartościowego zawierającego jedną lub wię-
cej cząsteczek związku elektronodawczego związanych 
z jednym lub większą liczbą atomów Ti, lub dwu-
-trój-cztero-wartościowego związku tytanu i związku 
elektronodawczego z nośnikiem, zawierającym bezwod-
ny halogenek magnezu, który jest w formie aktywnej 
po uprzednim aktywowaniu lub jest aktywowany pod 
wpływem warunków, w których był mieszany ze 
związkiem tytanu, przy czym halogenek magnezu cha-
rakteryzuje się tym, że w jego widmie rentgenowskim 
linia jego sproszkowanej postaci, która jest najinten-
sywniejsza v/ widmie rentgenowskim sproszkowanego 
normalnego nieaktywnego halogenku magnezu, jest 
mniej intensywna, a na jej miejsce pojawia się mniej 
lub bardziej rozszerzone halo, a jego powierzchnia wy-
nosi powyżej 3 m2/g, a korzystnie powyżej 10 m*/g. 
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12q (P. 141520) 23.06.1970. 

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Przemysłu Farma-
ceutycznego „Polfa", Warszawa (Włodzimierz Daniew-
ski, Marian Borówka). 

Sposób otrzymywania estrów kwasu p-chlorofeno-
ksyizomasłowego z dwuetyloaminoetanolem i dwuizo-
propyloaminoetanolem, znamienny tym, że aminoalko-
hole chloruje się w znany sposób działaniem SOCl2 
i powstałe chloroaminy poddaje reakcji kwasem p-chlo-
rofenoksyizomasłowym względnie estry metylowy lub 
etylowy tego kwasu poddaje transestryfikacji z wyżej 
wymienionymi aminoalkoholami. 

12q (P. 141719) 1.07.1970. 
Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Węgry 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyâr RT, Budapeszt, 
Węgry, (Elemer Ezer, Laszlo Szporny, Bela Rosdy, Ti-
bor Forgacs, Leontin Hörömpö, Csilla Meszaros, Lajos 
Kisfaludy, Tomas Szirtes). 

Sposób wytwarzania aminokwasów zawierających 
dodatkową grupę zasadową i ich pochodnych, o czę-
ściowo chronionych grupach funkcyjnych, o ogólnym 

12q (P. 141417) 3.11.1967. 
Pierwszeństwo: 3.11.1966 - Wielka Brytania 

Ciba Société Anonyme. 
Sposób wytwarzania pochodnych 25-desacetyloryfa-

mycyny a zwłaszcza pochodnych 25-desacetyloryfamy-
cyny SV i pochodnych 25-desacetyloryfamycyna S, 
o ogólnym wzorze 1, w którym pierścień oznaczony 
symbolem A przedstawia ewentualnie podstawiony 
pierścień 1,4-chinonu lub ewentualnie podstawio-
ny pierścień 1,4-hydrochinonu, stanowiące układ ryfa-
mycyny S o wzorze 4 lub ryfamycyny o wzorze 5, zna-
mienny tym, że 25-desacetylo pochodną ryfamycyny 
o ogólnym wzorze 1, w którym pierścień oznaczony 
symbolem A stanowi ewentualnie podstawiony pier-
ścień 1,4-chinonu o wzorze 4 odpowiadający układowi 
ryfamycyny S, poddaje się działaniu środka reduku-
jącego takiego jak kwas askorbinowy do wytworzenia 
ryfamycyny SV o wzorze 1, w którym pierścień ozna-
czony symbolem A stanowi ewentualnie podstawiony 
pierścień 1,4-hydrochinonu o wzorze 5, lub 25-desace-
tylo pochodną ryfamycyny SV poddaje się działaniu 
środka utleniającego takiego jak żelazicyjanek potasu 
do wytworzenia 25-desacetylo pochodnej ryfamycyny S 
o wyżej podanym wzorze. 

wzorze Ac-X-CR(NH2)-COOR, w którym X ozna-
cza grupę organiczną zawierającą atom azotu zdolny 
do acylowania zacylowany grupą o symbolu Ac, a R 
oznacza atom wodoru lub grupę alkilową o 1-5 ato-
mach węgla oraz ich soli addycyjnych z kwasami 
względnie soli wewnątrz cząsteczkowych wolnych kwa-
sów karboksylowych, znamienny tym, że a-aminokwas, 
zawierający dodatkową grupę zasadową, o ogólnym 
wzorze H-X-CH(NH,)COOH, w którym X ma wyżej 
podane znaczenie przeprowadza się w znany sposób 
w kompleks z metalem w którym grupy funkcyjne 
jak a-aminowa i karboksylowa są ochronione, ko-
rzystnie w pochodną kompleksu miedziowego i otrzy-
many związek acyluje odpowiednim środkiem, ko-
rzystnie chlorkiem kwasowym o ogólnym wzorze 
Ac-Cl, w którym Ac oznacza resztę асу Iową, lub ady-
luje się odpowiednim, związkiem zawierającym aktyw-
ną funkcjonalnie zmienioną grupę karboksylowa 
i otrzymany zacylowany związek kompleksowy roz-
kłada w znany sposób i wytworzony związek o ogól-
nym wzorze Ac-X-CH(NH r)-COOR w którym Ac 
i X mają wyżej podane znaczenie, a R oznacza atom 
wodoru ewentualnie estryfikuje się środkiem odpo-
wiednim do wprowadzenia grupy alkilowej o 1-5 ato-
mach węgla w znany sposób i/lub wytworzony pro-
dukt ewentualnie przeprowadza się w sól zwłaszcza 
odpowiednią pod względem terapentycznym. 

12q (P. 141823) 3.07.1970. 

Spółdzielnia Pracy Chemików „Xenon", Łódź, (Sta-
nisłr.w Machowski, Jerzy Grelewicz, Wiesław Józefo-
wie^, Jerzy Szczerbiński, Jan Czerwiński, Wacław 
Swi ?rczyński, Jerzy Twardowski, Sławomir Walczak, 
Eligiusz Łatkowski). 

Sposób otrzymywania zobojętnionych hydrolizatów 
białkowych znamienny tym, że ługi macierzyste z pro-
dukcji kwasu glutaminowego rozcieńcza się do gęsto-
ści 1,23 G/ml, a zobojętnianie nasyconym roztworem 
sody o temperaturze 100°C prowadzi się dwuetapowo, 
w reaktorze z mieszadłem, gdzie w pierwszym etapie 
nasycony roztwór sody wprowadza się ciągłym stru-
mieniem w miejscu największej szybkości obwodowej 
mieszanej cieczy, zobojętnia do pH=2,0, po czym są-
czy od humin, w drugim zaś etapie przesącz zobojęt-
nia się również nasyconym roztworem sody do pH=5,6 
i powtórnie przesącza, otrzymując roztwór, który po 
odbarwieniu stanowi zobojętniony hydrolizat białko-
wy. 

12q (P. 141872) 6.07.1970. 
Pierwszeństwo: 8.07.1969, 27.11.1969 - Szwajcaria 

Ciba Cociété Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych amin o wzorze 1, 

w którym X oznacza zeterowaną grupę karboksylowa 
lub tiolową, a R oznacza rodnik metylenowy, zawie-
rający ewentualnie podstawione rodniki metylowe, lub 
rodnik 1,2-etenylenowy, zawierający ewentualnie pod-
stawiony rodnik metylowy przy atomie węgla, zwią-
zanym w pierścieniu siarkowoazotowym wyłącznie 
z atomami węgla w pierścieniu, znamienny tym, że 
związek o wzorze 2, w którym Ac0 oznacza grupę acy-
lową organicznego kwasu karboksylowego, traktuje 
się środkiem tworzącym halogenek imidu, a następnie 
utworzony halogenek imidu przeprowadza się w od-
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powiedni iminoeter, który rozszczepia się i, w razie 
potrzeby, otrzymany związek przekształca się w inny 
związek o wzorze 1 i/lub, ewentualnie otrzymaną mie-
szaninę izomerów rozdziela się na poszczególne izo-
mery. 

12q (P. 141886) 7.07.1970. 
Pierwszeństwo: 8.07.1969 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna 

VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radebeul, NRD, 
(Ulrich Hang, Jürgen Prezewowsky, Wolfgang Schaller, 
Jürgen Petz). 

Sposób wytwarzania eterów p-nitrofenyloalkilowych, 
zwłaszcza p-nitrofenetolu z odpowiednich halogenków 
nitrofenylowych, alkoholi i alkaliów jak: potaż żrący, 
soda żrąca, alkoholany metali alkalicznych, soda, krze-
miany metali alkalicznych, pod normalnym ciśnieniem, 
w strumieniu powietrza znamienny tym, że reakcję 
prowadzi się w strumieniu silnie rozdrobnionego tlenu 
lub gazu zawierającego tlen, jak powietrze. 

12q (P. 141975) 11.07.1970. 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Ta-
deusz Zdrojek, Wanda Żurek, Stanisław Dzik, Teresa 
Madziar). 

Sposób otrzymywania III-rzędowych alkilowych 
pochodnych dwuhydroksydwufenylopropanu znamien-
ny tym, że na dwuhydroksydwufenylopropan działa 
się alkoholem butylowym III-rzędowym w środowisku 
kwasu solnego lub octowego, w obecności bezwodnego 
chlorku cynkowego, ogrzewając mieszaninę reakcyina 
w ciągu około 1 godziny w temperaturze około 100°C, 
a następnie w ciągu około 2 godzin w temperaturze 
około 80°C, po czym dodaje się rozpuszczalnik ko-
rzystnie trójchloroetylen oraz wodę, rozdziela warstwę 
organiczną, suszy i oddestylowuje rozpuszczalnik 
w znany sposób. 

12q (P. 142023) 14.07.1970. 

Kiewsky, Ordena Lenina Myasokombinat, Kiew, 
ZSRR, (Wsiewołod Filippowicz Shakalo, David Mor-
dukhowicz Markov, Alexy Alekcevich Markelov, Mik-
hail Ivanovich Sarbaev, Naftulo Josihovich Grinberg). 

Sposób wytwarzania kwasów aminowych z surow-
ców, zawierających białko, za pomocą hydrolizy kwa-
sowej przy podwyższonej temperaturze i ciśnieniu, 
oczyszczenia otrzymanego produktu hydrolizy węglem 
aktywowanym, odparowania roztworu hydrolizy, ochło-
dzenia i oddzielania wytrąconego osadu soli kwasu 
glutaminowego od macierzystego roztworu, znamienny 
tym, że hydrolizę kwasową przeprowadza się pod nad-
ciśnieniem około 1 atm do otrzymania ujemnej reak-
cji na białko, a odparowanie roztworu, zawierającego 
produkt hydrolizy, prowadzi do otrzymania suchych 
substancji nie więcej niż 7O°/o, następnie z odparowa-
nego roztworu produktu hydrolizy po ochłodzeniu wy-
dziela się kryształy soli kwasu glutaminowego, roz-
puszcza się w wodzie, neutralizuje roztworem wodnym 
amoniaku i wytrącony osad kwasu glutaminowego wy-
dziela się, po czym pozostały po oddzieleniu soli kwasu 
glutaminowego roztwór macierzysty neutralizuje się 
czynnikiem alkalicznym do pH 5,0-5,8 a wytrącony 
osad poddaje się obróbce roztworem wodnym węglanu 
sodowego, mającego koncentrację nie więcej niż 3,0% 
wagowych, w stosunku 5 części wagowych roztworu 
na 1 część wagową osadu, w tych warunkach cystyna, 
lizyna, histydyna i arginina przechodzą do roztworu, 
z którego zostają wydzielone, a tyrozynę i leucynę 
wydziela się z osadu. 

12q (P. 142099) 16.07.1970. 
Pierwszeństwo: 17.07.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Research Corporation, Nowy Jork, USA, (Paul Ri-
chard Story, Donald Derby Denson, Peter Busch). 

Sposób wytwarzania związków wielkopierścienio-
wych, znamienny tym, że roztwór pierścieniowego nad-
tlenku alifatycznego w organicznym rozpuszczalniku 
węglowodorowym ogrzewa się w stopniu wystarczają-
cym do rozkładu nadtlenku. 

12q (P. 142112) 10.09.1970. 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
(Marta Krajewska, Ryszard Palanowski). 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu fenoksyocto-
wego o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza atom 
wodoru, grupę nitrową, animową, acyloaminową, hy-
droksylową, alkoksylową lub alkilową, przy czym alkil 
stanowi rodnik o 1-5 atomach węgla, a R1 i R2 mogą 
być jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, 
grupę hydroksylową, alkilową lub hydroksyalkilową, 
albo też łącznie z sąsiednim atomem azotu tworzą pię-
cio- lub sześcioczłonowy pierścień heterocykliczny, oraz 
ich soli z fizjologicznie dopuszczalnymi kwasami, zna-
mienny tym, że chlorek kwasu fenoksyoctowego o wzo-
rze 2, w którym R ma wyżej podane znaczenie, pod-
daje się reakcji z aminą o wzorze ogólnym 3, w któ-
rym R! i R2 mają wyżej podane znaczenie, w środo-
wisku rozpuszczalników organicznych, takich jak niższe 
alkohole alifatyczne, benzen i jego homologi alki-
lowe, np. toluen i ksylen, chloroform, dioksan, cztero-
wodorofuran, lub w nadmiarze aminy o wzorze 3, po 
czym produkt wyodrębnia się i w razie potrzeby prze-
prowadza w sól addycyjną z kwasami, a w przypadku, 
gdy R oznacza grupę nitrową, ewentualnie poddaje 
się redukcji d otrzymaną aminę ewentualnie acyluje 
się lub dwuazuje w celu otrzymania odpowiednio po-
chodnej acyloaminowej lub hydroksylowej i ewentual-
nie przeprowadza w sól. 

12q (P. 142129) 17.07.1970. 
Pierwszeństwo: 22.07.1969 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna 

VEB Steremat Hermann Schlimme Berlin, Berlin, 
NRD, (Karlheinz Trompa). 

Uchwyt do kryształów w kształcie pręta, stosowany 
w urządzeniach do beztyglowego topienia strefowego, 
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znamienny tym, że kryształ jest osadzony między dwo-
ma elementami zaciskowymi w postaci taśmy, które 
są dopasowane w większej liczbie miejsc co najmniej 
w przybliżeniu do postaci przekroju, które są połą-
czone z kadłubem (1) uchwytu na połowie długości 
łuku i oraz mogą być mocowane w stosunku do siebie 
na końcach za pomocą śrub zaciskowych (7, 8), przy 
czym w kadłubie (1) uchwytu są umieszczone śruby 
regulacyjne (11, 12, 13, 14) do regulacji elementów za-
ciskowych. 

12q • (P. 142598) 8.08.1970. 
Pierwszeństwo: 11.08.1969, 8.12.1969 - Szwajcaria 

Ciba Cociété Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych związków 3-amino-ryfa-

mycyny S, 3-amino-ryfamycyny SV, 3-amino-25-deza-
cetyloryfamycyny S i З-аmino-25-dezacetyloryfamycy-
ny SV lub ich pochodnych uwodornionych przynaj-
mniej w jednej z pozycji 16, 17, 18, 19, 28, 29 i w któ-
rych grupa aminowa w położeniu 3 ma charakter ali-
fatyczny i jest dwupodsta wioną dwuwartościowym 
rodnikiem węglowodorowym, przy czym tak utworzo-
ny pierścień aza-cykloalifatyczny posiada co najmniej 
3 atomy węgla w pierścieniu oraz wyłącznie tetrago-
nalne atomy a węgla i, gdy na mniej niż 8 atomów 
węgla w pierścieniu, dodatkowo posiada dalsze wią-
zanie węgiel-węgiel wychodzące z co najmniej jednej 
pozycji różnej od pozycji a, oraz ich soli i czwartorzę-
dowych związków amoniowych, znamienny tym, że ry-
famycynę S lub 25-dezacetyloryfamycynę S lub ich 
pochodną uwodornioną przynajmniej w jednej z po-
zycji 16, 17, 18, 19, 28, 29 poddaje się reakcji z aminą 
odpowiadającą zdefiniowanej powyżej grupie amino-
wej i otrzymany związek ryfamycyny podstawiony 
grupą aminową w położeniu 3 wyodrębnia się w po-
staci chinonu lub hydrochinonu i/lub wyodrębnione 
związki ewentualnie uwodornia się katalitycznie wzbu-
dzonym wodorem albo zmydla się do związków deza-
cetylowych drogą łagodnej alkalicznej hydrolizy w po-
łożeniu 25 i/lub hydrochinony otrzymane w dowolnym 
stadium reakcji utlenia do chinonów lub chinony re-
dukuje do hydrochinonów i/lub otrzymane związki 
ewentualnie przeprowadza się w sole lub czwartorzę-
dowe związki amoniowe. 

12q (P. 142603) 10.08.1970. 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie 
Odczynniki Chemiczne", Gliwice, Polska, (Czesław 
Osnowski). 

Sposób wytwarzania jodku n-butyrylocholiny z ma-
ślanu 2-jodoetylowego i trójmetyloaminy w środowi-
sku rozpuszczalnika organicznego znamienny tym, że 
maślan 2-jodoetylowy rozpuszcza się w 0,7 do 2 krot-
nej wagowo ilości octanu alkoholu alifatycznego o łań-
cuchu węglowym od Ct do C5, korzystnie w octanie 
etylu, miesza z trójmetyloaminą w temperaturze od 
-30 do 60°C, oddziela wytworzone kryształy jodku 
n-butyrylocholiny i przemywa je użytym w czasie syn-
tezy rozpuszczalnikiem w temperaturze poniżej 70°C. 

12q (P. 142687) 14.08.1970. 

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska, (Anatol Cho-
miakow, Lesław Gubrynowicz, Teresa Strömich, Adam 
Truszkowski). 

Sposób wytwarzania katalizatora miedziowo-chromo-
wo-glincwego z dodatkiem kaolinu do dopalania ga-
zów spalinowych znamienny tym, że kaolin schudza 
się dodatkiem Al2O3, zarabia roztworem związków mie-
dzi i chromu, formuje na kształtki i poddaje proce-
sowi suszenia, prażenia i spiekania. 

12q (P. 142722) 15.08.1970. 
Pierwszeństwo: 16.08.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 

Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius 
u. Brüning, Frankfurt n/Menem, NRF, (Robert Rippel, 
Heinrich Ruschig, Ernst Lindner, Manfred Schorr). 

Sposób wytwarzania 2-(3'-tienyloamino)-l,3-dwuaza-
cykloalkenów-2 o wzorze ogólnym 1, w którym Rt, R2 
i R3 oznaczają atomy wodoru, niższe grupy alkilowe, 
atomy chlorowca, grupy cyjanowe lub fenylowe, R2 
i R3 oznaczają razem łańcuch trójmetylenowy lub czte-
rometylenowy, a Z oznacza liniową lub rozgałęzioną 
grupę alkilenową zawierającą 2-4 atomów węgla, 
z których od 2 do 3 atomów znajduje się w pierście-
niu, znamienny tym, że sole tienylo-3-izotiouroniowe, 
tienylo-3-tiomoczniki, tienylo-3-guanidyny, tienylo-3-
nitroguamidyny lub tienylo-3-cyjanoamidy o wzorze 
ogólnym 2, w którym R oznacza grupy o wzorze ogól-
nym 3, o wzorze 4, 5 i 6 i grupę nitrylową, przy czym 
R5 с znaczą niższą grupę alkilową, a X oznacza anion 
kwasowy, a najkorzystniej anion kwasu chlorowcowo-
dorowego, poddaje się reakcji z alkilenodwuaminami 
o wzorze ogólnym H , N - Z - NH2, w szczególnym przy-
padku w postaci ich soli z jedną cząsteczką kwasu, 
albo poddaje się cyklizacji N-(3'-tienylo)-N'-aminoal-
kilo-tiomoczniki o wzorze ogólnym 7, w którym A 
oznacza atom tlenu lub siarki, albo poddaje się ami-
notiofeny o wzorze ogólnym 8 reakcji z 2-alkilomer-
kapto-l,3-dwuazacykloalkenami o wzorze ogólnym 9, 
najkorzystniej w postaci ich soli, albo poddaje się ami-
notiofeny o wzorze ogólnym 8 reakcji z chlorkami 
bis-(2-keto-l,3-dwuaza-cykloalkilo)-fosfin o wzorze 
ogólnym 10, albo poddaje się dwuhalogenki 3-tiofe-
noizonitryli o wzorze ogólnym 11, w którym Hal ozna-
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12q (P. 142758) 18.08.1970. 
Pierwszeństwo: 18.08.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

F. Hoffmann - La Roche Co. Aktiengesellschaft, 
Bazylea, Szwajcaria, (Arthur Stempel, John Westley). 

Sposób wytwarzania nowych antybiotyków o wzorze 
5, w którym X oznacza grupy o wzorze 6 i o wzorze 
7. R1 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy 
alto rodnik fenylowy ewentualnie podstawiony ato-
mami chlorowca, grupami nitrowymi albo niższymi 
rodnikami alkilowymi, R2 oznacza atom wodoru, niż-
szy rodnik alkilowy, niższą grupę alkanoilową, grupę 
o wzorze 8 albo grupę benzoilową ewentualnie podsta-
wioną atomami chlorowca, grupami nitrowymi, albo 
niższymi rodnikami alkilowymi, R8 oznacza atom wo-
doru, atom chlorowca, grupę nitrową, grupę aminową, 
niższą grupę alkanoiloaminową, niższą grupę alkiloa-
minową albo grupę fenyloazową ewentualnie podsta-
wioną atomami chlorowca, grupami nitrowymi, niż-
szymi rodnikami alkilowymi, albo niższymi grupami 
alkoksylowymi, a R4 oznacza grupę -ОН, =О lub 
=N-ОН, przy czym przynajmniej jeden z podstawni-
ków R1, R2 i R1 ma inne znaczenie niż atom wodoru 
albo R4 inne znaczenie niż =O, a także produktów 
dehydratacji tych związków o wzorze 5, w którym X 
oznacza grupę o wzorze 6 i R4 oznacza =O oraz far-
maceutycznie dopuszczalnych soli tych związków, które 
są kwasami, znamienny tym, że związek o wzorze 1 albo 
jego farmaceutycznie dopuszczalną sól poddaje się 
w dowolnej kolejności jednej lub kilku następującym 
reakcjom: 1) traktowaniu środkiem estryfikującym 
otrzymując grupę estrową Rb 2) traktowaniu niższym 
środkiem alkilującym otrzymując związek o wzorze 5, 
w którym Rt i/lub R2 oznacza niższy rodnik alkilowy, 
3) traktowaniu środkiem dostarczającym niższej grupy 
alkanoilowej, grupy o wzorze 8, albo grupy benzoilo-
wej ewentualnie podstawionej atomami chlorowca, 
grupami nitrowymi lub niższymi rodnikami alkilowy-
mi otrzymując związek o wzorze 5, w którym R2 ma 
odpowiednie znaczenie, 4) traktowaniu środkiem chlo-
rowcującym otrzymując związek o wzorze 5, w któ-
rym Rt oznacza atom chlorowca, 5) traktowaniu środ-

kiem nitrującym otrzymując związek o wzorze 5, 
w którym Rj oznacza grupę nitrową, 6) traktowaniu 
solą dwuazoniową aniliny ewentualnie podstawionej 
atomami chlorowca, grupami nitrowymi, niższymi rod-
nikami alkilowymi albo niższymi grupami alkoksylo-
wymi otrzymując związek o wzorze 5, w którym R3 
oznacza grupę fenyloazową ewentualnie podstawioną 
atomami chlorowca, grupami nitrowymi, niższymi rod-
nikami alkilowymi albo niższymi grupami alkoksylo-
wymi, 7) traktowaniu solą addycyjną z kwasami hy-
droksyloaminy otrzymując związek o wzorze 5, w któ-
rym R4 oznacza grupę hydroksyiminową albo redukcji 
do związku o wzorze 5, w którym R4 oznacza grupę 
hydroksylową albo traktowaniu środkiem odwadniają-
cym otrzymując odpowiedni produkt dehydratacji, po 
czym ewentualnie obecną grupę nitrową redukuje się 
do grupy aminowej albo w obecności niższego alde-
hydu alkilowego do niższej grupy alkiloaminowej, 
utworzoną grupę aminową ewentualnie poddaje się 
alkilowaniu lub alkanoilowaniu środkami zawierają-
cymi niższy rodnik alkilowy albo przez traktowanie 
kwasem azotawym lub azotynem niższego alkilu prze-
prowadza w grupę dwuazową i otrzymane kwasy 
o wzorze 5 ewentualnie przeprowadza się w farmaceu-
tycznie dopuszczalne sole. 

12q (P. 142822) 21.08.1970. 
Pierwszeństwo: 22.08.1969 - NRF 

С H. Boehringer Sohn, Ingelheim n/Renem, NRF, 
(Gisela Wehlmann, Manfred Götz, Kurt Fréter, Karl 
Zeile). 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych 3-ami-
no-4-chlorowco-sydnonimin o wzorze ogólnym 1, 
w którym Rj oznacza grupę metylową, R2 oznacza 
grupę metylową lub grupę a-metylobenzylową, a Ri 
i R2 razem z atomem azotu oznaczają grupę heksa-
metylenoiminową, morfolinową lub N-metylopiperazy-
nową, Rs oznacza grupę alliloksylową, fenoksylową lub 
benzyloksylową lub alkiloksylową o 1-4 atomach wę-
gla, a Hal oznacza chlor, brom lub jod i ich soli addy-
cyjnych z kwasami, znamienny tym, że związek o wzo-
rze ogólnym 2, w którym Rt, R2 i R3 mają wyżej po-
dane znaczenie lub jego sól addycyjną z kwasem trak-
tuje się zwykle stosowanymi środkami chlorowcujący-
mi i otrzymany, w położeniu 4 chlorowcowany związek 
ewentualnie przeprowadza w sól addycyjną z kwasem 
w znany sposób. 



58 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 5/73 

12q (P. 142847) 24.08.1970. 
Pierwszeństwo: 25.08.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

Scherico Ltd., Lucerna, Szwajcaria, (Jay Weinstein, 
David Cooper). 

Sposób wytwarzania nowych przeciwmikrobowych 
pochodnych oksazolidyny, znamienny tym, że antybio-
tyk gentamycyny zawierający pierścień garosaminowy 
poddaje się kondensacji z aldehydem lub jego zdolną 
do reakcji pochodną, utworzoną pochodną aksazolidy-
nową wyodrębnia się i ewentualnie przeprowadza 
w farmaceutycznie dopuszczalną sól. 

12q (P. 142963) 3.09.1970. 
Pierwszeństwo: 4.09.1969 - Szwajcaria 

J. R. Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych p-amino-

alkilobenzenosulfonamidu o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym m oznacza liczbę 2 lub 3, Ri oznacza prosty lub 
ewentualnie rozgałęziony rodnik alkilowy o najwyżej 
6 atomach węgla, rodnik allilowy, rodnik cykloalkilo-
wy lub cykloalkenylowy o 5-9 atomach węgla lub 
rodnik fenyloalkilowy o najwyżej 9 atomach węgla, R2 
oznacza atom wodoru, rodnik metylowy lub etylowy 
a R8 oznacza prosty lub ewentualnie rozgałęziony rod-
nik alkilowy o najwyżej 7 atomach węgla, rodnik al-
kenylowy o 3-5 atomach węgla, rodnik cykloalkilowy 

o najwyżej 8 atomach węgla, rodnik fenylowy lub rod-
nik p-tolilowy, oraz ich soli addycyjnych z kwasami 
nieorganicznymi i organicznymi, znamienny tym, że 
ester kwasu dwutiokarboksylowego o ogólnym wzorze 
2, w którym Rj ma podane wyżej znaczenie a R4 ozna-
cza rodnik węglowodorowy o najwyżej 7 atomach wę-
gla, poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzo-
rze 3, w którym m, Rt i R2 mają wyżej podane zna-
czenie, a produkt reakcji ewentualnie przekształca się 
z kwasem nieorganicznym lub organicznym w sól ad-
dycyjną. 

12q (P. 142964) 3.09.1970. 
Pierwszeństwo: 4.09.1969 - Szwajcaria 

J. R. Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych p-aminoal-

kilobenzenosulfonamidu o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym Rj oznacza rodnik alkilowy ewentualnie rozgałę-
ziony zawierający 1-6 atomów węgla, rodnik allilowy, 
rodnik cykloalkilowy zawierający 5-8 atomów węgla 
lub rodnik fenyloalkilowy zawierający najwyżej 9 ato-
mów węgla, R2 oznacza atom wodoru, rodnik etylowy 
lub metylowy, R3 oznacza jednopierścieniowy rodnik he-
terocykliczny o 5-6 członach pierścienia ewentualnie 
zawierający 1-2 heteroatomów, a m oznacza liczbę 2 
lub 3, oraz ich soli addycyjnych z nieorganicznymi lub 
organicznymi kwasami, znamienny tym, że związek 
o ogólnym wzorze 2, w którym Rb R2 i m mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem 
o ogólnym wzorze R3-COOH, w którym R3 ma wyżej 
podane znaczenie, albo z reaktywnym estrem tego 
kwasu karboksylowego, a otrzymany produkt reakcji 
ewentualnie przekształca się w sól kwasu organicznego 
lub nieorganicznego. 

12q (P. 142965) 3.09.1970. 
Pierwszeństwo: 4.09.1969 - Szwajcaria. 

J. R. Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych p-aminoal-

kilobenzenosulfonamidu o ogólnym wzorze 1, w któ-
rów Ri oznacza ewentualnie rozgałęziony rodnik alki-
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Iowy zawierający 1-6 atomów węgla, rodnik alkilowy, 
rodnik cykloalkilowy lub cykloalkenylowy każdy za-
wierający 5 -8 atomów węgla, rodnik fenyloalkilowy 
zawierający najwyżej 9 atomów węgla, R2 oznacza 
atom wodoru, rodnik etylowy lub metylowy, Rj ozna-
cza atom wodoru lub rodnik metylowy a m oznacza 
liczbę 2 lub 3, oraz ich soli addycyjnych z kwasami 
nieorganicznymi lub organicznymi, znamienny tym, że 
związek o ogólnym wzorze 2, w którym R1 R2, m i R3 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji 
z dwuketenem a otrzymany produkt reakcji ewentual-
nie przekształca się w sól z kwasem nieorganicznym 
lub organicznym. 

12q (P. 142967) 3.09.1970. 
Pierwszeństwo: 4.09.1969 - Szwajcaria. 

J. R. Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych p-aminoal-

kilobenzenosulfonamidu o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym Rt oznacza ewentualnie rozgałęziony rodnik alki-
lowy zawierający 1-6 atomów węgla, rodnik alkilowy, 
rodnik cykloalkilowy lub cykloalkenylowy, każdy za-
wierający 5-8 atomów węgla, rodnik fenyloalkilowy, 
zawierający najwyżej 9 atomów węgla, R2 oznacza 
atom wodoru, rodnik etylowy lub metylowy, R8 ozna-
cza ewentualnie rozgałęziony rodnik alkilowy zawie-
rający 1-6 atomów węgla, m oznacza liczbę 2 lub 3, 
n oznacza liczbę całkowitą 1, 2, 3, lub 4, Y oznacza 
atom tlenu lub siarki a Z oznacza atom tlenu lub siar-
ki lub ugrupowanie sulfotlenkowe lub sulfonowe, oraz 
ich soli addycyjnych z kwasami nieorganicznymi lub 
organicznymi, znamienny tym, że związek o ogólnym 
wzorze 2, w którym Rlf R2 i m mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji z kwasem karboksylo-
wym lub tiokarboksylowym o ogólnym wzorze 3, 
w którym R3, Z, n i Y mają wyżej podane znaczenie, 
albo z reaktywną pochodną tego kwasu karboksylowe-
go lub tiokarboksylowego, a otrzymany produkt re-
akcji ewentualnie przekształca się w sól z kwasem nie-
organicznym lub organicznym. 

12q (P. 142968) 3.09.1970. 
Pierwszeństwo: 4.09.1969 - Szwajcaria. 

J. R. Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych p-aminoal-

kilobenzenosulfonamidu o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym Rt oznacza ewentualnie rozgałęziony rodnik alki-
lowy zawierający 1-6 atomów węgla, rodnik allilowy, 
rodnik cykloalkilowy lub cykloalkenylowy, każdy za-
wierający 5 -8 atomów węgla, R2 oznacza atom wodo-
ru, rodnik etylowy lub metylowy, R3 oznacza ewen-
tualnie rozgałęziony rodnik alkilowy zawierający 1-6 
atomów węgla, rodnik cykloalkilowy zawierający co 
najwyżej 8 atomów węgla, rodnik allilowy, fenylowy 
lub fenyloalkilowy zawierający co najwyżej 9 atomów 

węgla, a m oznacza liczbę 2 lub 3, oraz ich soli addy-
cyjnych z kwasami nieorganicznymi lub organicznymi, 
znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 2, 
w którym Rt, R2 i m mają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 3, 
w którym Rs ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza 
atom chlorowca lub rodnik acyloksylowy wywodzący 
się z monoestru kwasu węglowego, a otrzymane pro-
dukty reakcji przekształca się ewentualnie w sole kwa-
su nieorganicznego lub organicznego. 

12q (P. 142969) 3.09.1970. 
Pierwszeństwo: 4.09.1970 - Szwajcaria. 

J. R. Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych p-aminoal-

kilobenzenosulfonamidu o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym m oznacza liczbę 2 lub 3, R.! oznacza rodnik alki-
lowy zawierający co najwyżej 12 atomów węgla, rod-
nik alkenylowy zawierający 3-5 atomów węgla, rodnik 
cykloalkilowy lub cykloalkenylowy zawierający co 
najwyżej 7 atomów węgla lub rodnik fenyloalkilowy 
zawierający co najwyżej 9 atomów węgla, R2 oznacza 
atom wodoru lub rodnik alkilowy zawierający co naj-
wyżej 2 atomy węgla, R8 oznacza atom wodoru, rodnik 
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alkilowy lub chloroalkilowy zawierający co najwyżej f 
7 atomów węgla, rodnik alkenylowy zawierający co 
najwyżej 5 atomów węgla, rodnik cykloalkilowy lub 
cykloalkenylowy zawierający co najwyżej 8 atomów 
węgla, rodnik fenylowy lub fenyloalkilowy albo feny-
loalkenylowy zawierający co najwyżej 10 atomów wę-
gla, przy czym rodnik fenylowy występujący jako pod-
stawnik Rs lub wchodzący w skład podstawnika R3 
może być podstawiony 1-3 rodnikami, takimi jak ato-
my chlorowców o liczbie atomowej do 35, rodniki trój-
fluorometylowe, rodniki alkilowe zawierające co naj-
wyżej 4 atomy węgla, grupy wodorotlenowe, rodniki 
alkoksylowe lub grupy slkilotio- zawierające co naj-
wyżej 2 atomy węgla a R4 oznacza atom wodoru lub 
grupę metylową, oraz ich soli addycyjnych z kwasami 
nieorganicznymi lub organicznymi, znamienny tym, że 
związek o ogólnym wzorze 2, w którym symbole m, 
R2, R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie, kondensuje 
się i cyklizuje ze związkiem o ogólnym wzorze 3, 
w którym R1 ma wyżej podane znaczenie, lub z po-
chodną tego związku z metalem alkalicznym lub z me-
talem ziem alkalicznych a otrzymany produkt reakcji 
ewentualnie przekształca się w sól addycyjną z kwa-
sem nieorganicznym lub organicznym. 

12q (P. 143467) 26.09.1970. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, (Ryszard 
Heropolitański). 

Sposób jednoczesnego wytwarzania t-kaprolaktonu 
oraz mieszaniny amin pierwszo-, drugo- i trzeciorzędo-
wych, znamienny tym, że na e-kaprolaktam działa się 
nadmiarem alkoholu alifatycznego lub alicyklicznego, 
bądź wody pod ciśnieniem, w temperaturze zbliżonej 
do temperatury krytycznej stosowanego alkoholu ko-
rzystnie w atmosferze gazu obojętnego lub gazu za-
wierającego wodór, po czym z otrzymanej mieszaniny 
poreakcyjnej rozdziela się produkty reakcji. 

12q (P. 143587) 30.09.1970. 

Pierwszeństwo: 1.10.1969; 3.09.1970 - Belgia. 
Continental Pharma Ixelles, Belgia, (Nguyen P. Buu-

-Hoi, Georges Lambelin, Joseph Roba, Guy Jacques, 
Claude Gille). 

Sposób wytwarzania aminoalkoholi o wzorze 1, 
w którym R1 oznacza grupę RS, RSO, RSO2, R oznacza 
rodnik alkilowy o budowie liniowej lub rozgałęzionej 
o 1-10 atomach węgla, rodnik acetylowy lub atom wo-
doru, R2 i R8 mogą być jednakowe lub różne i oznacza-
ją atom chlorowca, rodnik alkilowy o 1-3 atomach wę-
gla, grupę aminową, alkiloaminową o 1-4 atomach 
węgla, acyloaminową, nitrową, karboksylową, karboal-
koksylową, trójfluorometylowa, alkoksylową lub alki-
lotio o 1-4 atomach węgla, R, oznacza atom wodoru 
lub rodnik alkilowy o budowie liniowej lub rozgałęzio-
nej o 1-4 atomach węgla, R5 i R6 mogą być jednako-
we lub różne i oznaczają atom wodoru, rodnik alkilo-
wy o liniowej lub rozgałęzionej cząsteczce złożonej 
z 1-16 atomów węgla, podstawiony lub nie zawiera-
jący podstawników, rodnik cykloalkilowy o 5-6 ato-
mach węgla, rodnik alkenylowy o 3-4 atomach węgla, 
alkinylowy o 3-4 atomach węgla lub rodnik hetero-
cykliczny typu piperydyny, morfoliny, pirydyny lub 
pirymidyny, przy czym R5 i R6 mogą z sąsiednim ato-
mem azotu tworzyć również rodnik heterocykliczny 
podstawiony lub nie zawierający podstawników, a je-
den bądź też obydwa podstawniki R, i R4 mogą ozna-
czać atom wodoru, za wyjątkiem przyoadku, gdy rów-
nocześnie R oznacza niższy rodnik alkilowy o 1-3 ato-
mach weela w grupie RS, R4 i Rs oznaczają atomy wo-
doru, a Rs oznacza rodnik izopropylowy lub IH-rz.-bu-
tylowy, bądź też, gdy równocześnie R oznacza rodnik 
metylowy w grupie RSO9, R4 i R5 oznaczają atomy 
wodoru, a R6 oznacza rodnik izopropylowy, jak rów-
nież soli tych związków, znamienny tym, że poddaje 
się reakcji związek o wzorze 2 lub ewentualnie, zależ-

nie od znaczenia Q, sól związku o' wzorze 2, w którym 
R,, R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, zaś Q ozna-
cza grupę o wzorze 3, grupę o wzorze - CO-CH(R4)-X; 
- C O - C O - R 4 ; -Y-CH(R4)-NH2 ; -CHOH-CH(R4)-
- X ; grupę o wzorze 4, grupę o wzorze - CO-(R4)C = 
= NOH; grupę o wzorze 5, w których R4, R5 i R6 mają 
wyżej podane znaczenie, natomiast Y oznacza rodnik 
- C O - lub - CHOH-, a X oznacza atom chlorowca. 

12q (P. 143298) 30.09.1970. 
Pierwszeństwo: I0.10.1GC9 - Francja. 

Centre Européen de Recherches Pharmacologiques 
C.E.R.P.H.A. Aroueil, Francja, (Jean Jacques Godfroid, 
Jean Eugene Thuillier). 

Sposób wytwarzania nowych heterocyklicznych po-
chodnych kwasu fenoksyoctowego o ogólnym wzorze 1, 
w którym X oznacza atom tlenu, a Y atom wodoru, 
albo X oznacza atom siarki, a Y atom wodoru lub 
grupę CH3, a mianowicie kwasu 4-(furylo-2-keto)-2,3,-
-dwuchlorofenoksyoctowego, kwasu 4-(tienylo-2-keto)-
-2,3-dwuchlorofenoksyoctowego i kwasu 4-[(5-metylo-
tienylo-2)-keto]-2,3-dwuchlorofenoksyoctowego oraz ich 
soli z metalami alkalicznymi i soli addycyjnych z or-
ganicznymi zasadami farmakologicznie dopuszczalnymi, 
a zwłaszcza z piperazyną, N-metylopiperazyną i N-me-
tyloglukaminą, które to związki wykazują działanie 
moczopędne, znamienny tym, że kondensuje się 
2,3-dwuchloanizol w obecności chlorku glinowego 
z chlorkiem kwasowym o wzorze 2, w którym X i Y 
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mają wyżej podane znaczenie, otrzymując eter ketofe-
nolowy o wzorze 3, który następnie poddaje się odrae-
tylowaniu przez potraktowanie chlorkiem glinowym 
na gorąco otrzymując ketofenol, który z kolei konden-
suje się z estrem kwasu chlorowcooctowego w obecno-
ści akceptora kwasu chlorowodorowego. 

lżą (P. 143599) 30.09.1970. 
Pierwszeństwo: 22.10.1969; 3.07.1970 - Szwajcaria. 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pcptydów o wzorze 1, 

w którym X oznacza resztę L-metioniny, L-waliny, 
L-norwaliny, L-leucyny, L-izoleucyny, lub kwasu 
L-a-aminomasłowego, a w którym co najmniej jeden 
z aminokwasów w położeniach 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22 
i 24 jest wymieniony na inny kwas aminowy, a mia-
nowicie L-treonina11 na L-lizynę, L-tyrozyna12 na 
L-leucynę, L-fenyloalaninaie na L-leucynę, kwas 
L-asparaginowy17 na L-histydynę, L-fenyloalanina19 

na L-leucynę, L-histydyna20 na L-glutaminę, L-fenylo-
alanina22 na L-tyrozynę, L-glutamina24 na L-argininę, 
jak również ich pochodnych, soli addycyjnych z kwa-
sami i związków kompleksowych, znamienny tym,, że 
w amidzie dotriakontapeptydu o wzorze 1, w którym 
X ma wyżej podane znaczenie, wymianę aminokwasów 
prowadzi się sposobami znanymi jako takie i z otrzy-
manego peptydu ewentualnie w postaci pochodnej, 
w którym co najmniej jedna grupa aminowa lub jedna 
grupa karboksylowa jest osłonięta grupą ochronną 
zdolną do odszczepienia, grupy te odszczepia się 
w znany sposób i ewentualnie przeprowadza w sole 
addycyjne z kwasem lub związki kompleksowe. 

12q (P. 144089) 27.10.1970. 
Pierwszeństwo: 28.10.1969; 9.09.1970 - Wielka Brytania. 

J. R. Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 5-nitrofu-

rylowych pirazolopirymidynonów o wzorze ogólnym 1, 
w którym Rt oznacza niepodstawioną grupę alkilową 
o 1-5 atomach węgla albo grupę alkoksykarbonylową 
zawierającą 1-5 atomów węgla w części alkilowej, 
a R2 oznacza atom wodoru, niepodstawioną lub podsta-

wioną grupę alkilową o 1-5 atomach węgla, w której 
jeden atom wodoru lub kilka albo wszystkie atomy 
wodoru mogą być zastąpione atomami chloru lub bro-
mu, albo grupę cykloalkilową zawierającą 5-7 atomów 
węgla w pierścieniu karbocyklicznym, grupę aralkilo-
wą o najwyżej 12 atomach węgla lub grupę alkenylo-
wą o 2 -4 atomach węgla, znamienny tym, że związek 
o wzorze ogólnym 2, w którym Rj ma wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji z reagentem o wzorze 
R2-C(OR4),, w którym R2 ma wyżej podane znaczenie, 
a R4 oznacza grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, 
a otrzymany związek pośredni o wzorze ogólnym 3, 
w którym Rj, R2 i R4 mają wyżej podane znaczenie, 
bez wydzielania poddaje się cyklizacji do związku 
o wzorze ogólnym 1. 

12q (P. 14429S) 6.11.1970. 
Pierwszeństwo: 7.11.1969 - Włochy. 

Societa Rhodiatoce S.p.A., Mediolan, Włochy, (Gasto-
ne Bantalini, Mario Giuggioli). 

Sposób wytwarzania sześciometylenodwuaminy przez 
katalityczne uwodornienie dwunitrylu kwasu adypino-
wego w fazie płynnej, pod ciśnieniem 20-50 atmosfer 
i w temperaturze 60-100°C w obecności miałko roz-
drobnionego katalizatora Raney'a i wodorotlenku me-
tali alkalicznych, znamienny tym, że wodór i dwuni-
tryl kwasu adypinowego, wprowadza się do płynnego 
środowiska reakcyjnego, składającego się z sześciome-
tylenodwuaminy, wody, wodorotlenku metali alkalicz-
nych i katalizatora, przy czym w środowisku reakcyj-
nym zawartość wodorotlenku utrzymywana jest w za-
kresie 0,2-12 moli na kilogram katalizatora, zaś za-
wartość wody w zakresie 2-130 moli na 1 mol wodo-
rotlenku metali alkalicznych. 

12q (P. 144367) 1.12.1966. 
Pierwszeństwo: 14.12.1965 - Szwajcaria. 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób otrzymywania ß-D-glikozydu 4/-demetyloepi-

podofilotoksyny o wzorze 1, znamienny tym, że od 
ß-D-glikozydu cztero-0-acetylo-4/-karbobenzoksy-4/-
-demetyloepipodofilotoksyny o wzorze 2 albo najpierw 
odszczepia się grupę karbobenzoksylową drogą hydro-
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genolizy i otrzymany ß-D-glikozyd cztero-O-acetylo-4'-
-demetyloepipodofilotoksyny o wzorze 3 poddaje się 
alkoholizie w obecności bezwodnego octanu cynkowego 
albo też najpierw odszczepia się alkoholitycznie grupy 
acetylowe w obecności bezwodnego octanu cynkowego 
lub też mieszaniny bezwodnego octanu cynkowego 
i octanu sodowego i następnie usuwa się grupę karbo-
benzoksylową drogą hydrogenolizy. 

12q (P. 144385) 12.11.1970. 
Pierwszeństwo: 13.11.1969 - Szwajcaria. 

J. R. Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych heterocyklicznych kwa-

sów karboksylowych o wzorze ogólnym 1, w którym R 
oznacza grupę alkilową o najwyżej 6 atomach węgla, 
X oznacza atom tlenu lub siarki, Y1 i Y2 oznacza-
ją atom wodoru lub grupę metylową, Z1 i Z2 oznaczają 
atom wodoru, atom chlorowca do liczby atomowej 35, 
grupę alkilową lub alkoksylową o najwyżej 2 atomach 
węgla oraz ich soli z nieorganicznymi lub organiczny-
mi zasadami, znamienny tym, że związek o wzorze 
ogólnym 3, w których to wzorach Am oznacza resztę 
drugorzędowej zasady organicznej, - COORj oznacza 
grupę estrową, przy czym R1 oznacza zwłaszcza grupę 
alkilową o 1-10 atomach węgla lub grupę cykloalkilo-
wą o 5-7 atomach węgla, a R, X, Yb Y2, Zx i Z2 mają 
znaczenie podane przy omawianiu wzoru 1, hydrolizuje 
się i związki o wzorze ogólnym 3 w tym samym pro-
cesie odaminowuje się, a otrzymany kwas karboksylo-
wy ewentualnie przeprowadza się w sól z nieorganicz-
ną lub organiczną zasadą. 

12q (P. 144387) 12.11.1970. 
Pierwszeństwo: 13.11.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, USA, 
(Raymond Chauvette). 

Sposób odszczepiania grupy 7-karboksyamidowej ce-
falosporyny o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza 
grupę alkanoiloksylową lub tioalkanoiloksylową o 2 -6 
atomach węgla, grupę tioaroiloksylową o 6-12 ato-
mach węgla, grupę wodorotlenową lub merkapto, atom 
wodoru, grupę alkoksylową lub alkilotio o 1-6 ato-
mach węgla, a R oznacza grupę aminoadypoilową, gru-
pę alkanoilową o 2 -8 atomach węgla, grupę o wzorze 
ogólnym 2, w którym Y oznacza atom tlenu lub siarki 
albo wiązanie pomiędzy atomami węgla, a n oznacza 
liczbę całkowitą 0 -3 i gdy Y oznacza atom tlenu lub 
siarki, wówczas n oznacza co najmniej 1, albo grupę 
o ogólnym wzorze 3, w którym m oznacza liczbę cał-
kowitą, albo też R oznacza grupę o ogólnym wzorze 4, 

w którym Q oznacza grupę aminową lub wodorotleno-
wą, polegający na zabezpieczaniu w cząsteczce cefalo-
sporyny grup karboksylowych, aminowych, wodorotle-
nowych i merkapto i poddawaniu tak zabezpieczonego 
związku reakcji z środkiem chlorowcującym, w celu 
przeprowadzenia grupy 7-karboksyamidowej w grupę 
chlorowcoiminową, po czym otrzymany aminohaloge-
nek poddaje się reakcji z niższym alkanolem lub alko-
holem benzylowym i wytworzony iminoeter poddaje 
hydrolizie w celu wytworzenia grupy aminowej w po-
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zycji 7, znamienny tym, że grupy karboksylowe zabez-
piecza się przekształcając je w mieszany bezwodnik 
pochodzący od kwasu o ogólnym wzorze R'-COOH, 
w którym R' oznacza rodnik alkilowy, alkenylowy lub 
alkinylowy, ewentualnie chlorowcowany, albo grupę 
o ogólnym wzorze 5, w którym Y i n mają wyżej po-
dane znaczenia, albo grupę o ogólnym wzorze 6, 
w którym m ma wyżej podane znaczenie, a Z oznacza 
atom tlenu lub siarki albo grupę = N - H . 

12q (P. 144429) 14.11.1970. 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (H. P. Schelling, 
Fred Kühnen). 

Sposób wytwarzania nowych związków 1,2,3-tritianu 
o wzorze ogólnym 1, w którym R1 i R2, jednakowe lub 
różne, oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe o 1-4 
atomach węgla, rodniki allilowe, fenylowe, benzylowe, 
cyklopentylowe lub cykloheksylowe lub razem z ato-
mem azotu oznaczają pierścień pirolidynowy, pipery-
dynowy lub morfolinowy, a R» oznacza atom wodoru 
lub niższy rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, oraz 
ich soli, znamienny tym, że związek o wzorze ogólnym 
2, w którym Rj, R2 i R8 mają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji z dwuchlorkiem siarki i tak otrzy-
mane związki o wzorze ogólnym 1 ewentualnie poddaje 
reakcji z kwasami tworząc sole lub związek o wzorze 
ogólnym 4, w którym Rb R2 i R3 mają wyżej podane 
znaczenie, a Y oznacza grupę wymienialną na siarczek, 
np. benzenosulfonylową, toluenosulfonylową, metano-
sulfonylową lub siarczynową poddaje się reakcji ze 
związkiem o wzorze 5, w którym M oznacza atom me-
talu alkalicznego i otrzymane związki o wzorze ogól-
nym 1 ewentualnie poddaje reakcji z kwasami tworząc 
sole. 

12q (P. 144449) 16.11.1970. 
Pierwszeństwo: 17.11.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

The Wellcome Foundation Limited, Londyn, Wielka 
Brytania, (Gertrudę B. Ellon, Robert A. Strelitz). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych aminopu-
ryny o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę 
aminową lub alkiloaminową zawierającą niższy rodnik 
alkilowy, a R2 oznacza grupę aminową lub atom wo-
doru, przy czym, gdy R1 oznacza grupę aminową lub 
metyloaminową, wówczas R2 oznacza grupę aminową, 
znamienny tym, że poddaje się redukcji związek 
o ogólnym wzorze 2, w którym R1 i R2 mają wyżej 
podane znaczenie, a Z oznacza grupę zabezpieczającą. 

12q (P. 144513) 19.11.1970. 
Pierwszeństwo: 20.11.1969 - Szwajcaria. 

J. R. Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych heterocyklicznych kwa-

sów karboksylowych o wzorze ogólnym 1, w którym X 
oznacza atom tlenu lub siarki, Y oznacza atom wodoru 
lub rodnik metylowy, Ъх oznacza atom chlorowca do 
liczby atomowej 17, grupę metylową lub metoksy, Z2 
oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy, a R ozna-
cza grupę alkilową o 1-5 atomach węgla oraz ich soli 
z nieorganicznymi lub organicznymi zasadami, zna-
mienny tym, że związek o wzorze ogólnym 2, w któ-
rym X, Y, Zj i Z2 mają wyżej podane znaczenie albo 
zdolną do reakcji, funkcyjną pochodną takiego związ-
ku poddaje się reakcji z 1-nitroalkanem o wzorze ogól-
nym 3, w którym R ma wyżej podane znaczenie, 
a otrzymany kwas karboksylowy ewentualnie przepro-
wadza się w sól z nieorganiczną lub organiczną zasadą. 
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12q (P. 144515) 19.11.1970. 
Pierwszeństwo: 21.11.1969, 30.09.1970 - Stany Zjedno-

czone Ameryki. 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, USA, (Eddie 
Herman Massey). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych N-arylide-
nowych erytromycyloaminy o ogólnym wzorze la lub 
lb, w których R oznacza atom wodoru lub grupę wo-
dorotlenową, a R' oznacza rodnik fenylowy, naftylowy 
lub pirydylowy, ewentualnie zawierający jeden lub 
kilka podstawników, takich jak rodniki alkilowe o 1-3 
atomach węgla, atomy chlorowca, grupy alkoksylowe 
o 1-3 atomach węgla, niższe grupy alkanoilowe, grupy 
wodorotlenowe lub karboksylowe, rodniki fenylowe, 
grupy nitrowe albo trójfluorometylowe, znamienny 
tym, że odpowiedni aldehyd poddaje się reakcji z ery-
tromycyloaminą, erytromycylo-B-aminą, lub epiery-
tromycyloaminą. 

12q (P. 144588) 23.11.1970. 
Pierwszeństwo: 27.11.1969- Wielka Brytania. 

Allen and Hanburys Limited, Londyn, Wielka Bryta-
nia, (David Edmund Bays). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych ksantonu 
o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza grupę karbo-
ksylową lub 5-(1H)-tetrazolilową, R1 i R2 są jedna-
kowe lub różne i każdy z nich oznacza atom wodoru, 
rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, grupę nitrową, 
atom chlorowca lub grupę o ogólnym wzorze - NR3R4 
lub - OR3 albo -NR5SO2R6) w którym R3 i R4 są 
jednakowe lub różne i każdy z tych symboli oznacza 
atom wodoru, rodnik fenylowy, benzylowy lub rodnik 
alkilowy podstawiony dowolnie grupą alkoksylową 
o 1-6 atomach węgla, grupą fenoksylową, rodnikiem 
fenylowym, grupą aminową, alkiloaminową lub dwu-
alkiloaminową albo jedną lub wieloma grupami hydro-
ksylowymi, R5 oznacza atom wodoru lub rodnik alki-

Iowy o 1-6 atomach węgla, R6 oznacza rodnik alkilo-
wy o 1-6 atomach węgla, przy czym gdy X oznacza 
grupę karboksylową, wówczas Rj i R2 nie oznaczają 
równocześnie atomów wodoru, jak również dopusz-
czalnych w lecznictwie nietoksycznych soli i estrów 
wspomnianych związków, znamienny tym, że związek 
o ogólnym wzorze 2, w którym Z, R7 i R8 mają od-
powiednio to samo znaczenie co X, R1 i R2 lub ozna-
czają grupy możliwe do przemiany w grupy o symbo-
lach X, R1 i R2, poddaje się cyklizacji, otrzymując 
ksanton o ogólnym wzorze 3, w którym Z, R7 i R8 
mają wyżej podane znaczenie, a następnie grupy te 
przeprowadza się w razie potrzeby we wspomniane 
grupy X, R1 i R2 lub w grupy X, R2, R1 o różnych 
wyżej podanych znaczeniach, a otrzymany produkt 
o wzorze 1 wydziela się ewentualnie w postaci dopusz-
czalnej w lecznictwie soli lub estru związków o wzo-
rze 1. 

12q (P. 145097) 18.12.1970. 
Pierwszeństwo: 19.12.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

Boehringer Mannheim GmbH Mannheim-Wadhof, 
Niemiecka Republika Federalna (Fritz Kaiser, Wolf-
gang Schaumann Kurt Stach, Wolfgang Voigtlander). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych neryifoliny 
o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku w któ-
rym jeden z podstawników R1 i R2 oznacza niskoczą-
steczkową grupę alkilową lub alkoksylową, a drugi 
oznacza atom wodoru lub niskocząsteczkową grupę 
acylową, znamienny tym, że neryifolinę poddaje się 
w znany sposób alkilowaniu i ewentualnie następnie 
acyluje. 

CH, 

12q (P. 145118) 21.12.1970. 
Pierwszeństwo: 22.12.1969 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna. 

VEB Arzneimittelwerk Dresden Radebeul, NRD 
(Werner Popel, Kurt Stade, Gottfried Faust, Günther 
Dietz). 

Sposób wytwarzania nowych N-podstawionych po-
chodnych 1,1-dwutlenku 3-karbamylo-l-tia-izochroma-
nu o ogólnym wzorze 1, w którym Ri i R2 oznaczają 
niższe rodniki alkilowe, R3 oznacza atom wodoru lub 
niższy rodnik alkilowy, R4 i R5, jednakowe lub różne, 
oznaczają rodniki alkilowe o łańcuchu prostym lub 
rozgałęzionym, ewentualnie podstawione grupą hydro-
ksylową, rodniki aralkilowe o łańcuchu prostym lub 
rozgałęzionym, ewentualnie jedno- lub wielopodstawio-
nę w pierścieniu aromatycznym grupami alkilowymi 
lub alkoksylowymi albo atomami chlorowca, albo 
oznaczają zasadowe grupy alkilowe o ogólnym wzo-
rze 4, w którym podstawniki R6 i R7 są jednakowe 
lub różne i oznaczają atomy wodoru lub niższe rodniki 
alkilowe o 1-2 atomach węgla, przy czym w łańcu-
chu - (CR6R7)n- poszczególne człony - CR3R7- mogą 
być jednakowe lub różne a R8 i Rg są jednakowe lub 
różne i oznaczają niższe rodniki alkilowe, przy czym 
również łącznie, ewentualnie wraz z heteroatomem, 
takim jak tlen, siarka, azot, azot podstawiony rodni-
kiem alkilowym lub hydroksyalkilowym, mogą tworzyć 
heterocykliczny pierścień, taki jak piperydynowy, pi-
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perazynowy, N-alkilopiperazynowy, N-hydroksyalkilo-
piperazynowy lub morfolinowy, a n oznacza liczbę 3-
5, albo też R4 i R5 wraz z amidowym atomem azotu 
oznaczają heterocykliczny pierścień, ewentualnie pod-
stawiony heteroatomami, takimi jak tlen, siarka, azot 
lub azot podstawiony rodnikiem alkilowym lub hydro-
ksyalkilowym, taki jak piperydynowy, piperazynowy, 
N-alkilopiperazynowy, N-hydroksyalkilopiperazynowy 
lub morfolonowy, a R4 oznacza również atom wodoru, 
jak również soli addycyjnych tych związków z kwa-
sami, znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 2, 
w którym R1 R2 i R3 mają znaczenie wyżej podane, 
a R10 oznacza atom chlorowca lub grupę alkoksylową, 
poddaje się reakcji z aminą o ogólnym wzorze 3, 
w którym R4 i R5 mają znaczenie wyżej podane lub 
z jej solą addycyjną z kwasem, a otrzymany w po-
staci soli związek o ogólnym wzorze 1, w którym 
przynajmniej jeden z podstawników R4 lub R5 zawiera 
grupę zasadową lub gdy R4 i R5 razem tworzą układ 
pierścieniowy zawierający grupę zasadową, przepro-
wadza się ewentualnie w wolną zasadę, albo związek 
o wzorze 1 otrzymany w postaci wolnej zasady prze-
prowadza się ewentualnie w sól addycyjną z fizjolo-
gicznie dopuszczalnymi nieorganicznymi lub organi-
cznymi kwasami, takimi jak kwasy chlorowcowodoro-
we, kwas siarkowy, kwas azotowy, kwas fosforowy, 
kwas octowy, kwas dwuchlorooctowy, kwas propio-
nowy, kwas benzilowy, kwas salicylowy, kwas szcza-
wiowy, kwas malonowy, kwas adypinowy, kwas ma-
leinowy, kwas fumarowy, kwas winowy, kwas cytryno-
wy lub kwas askorbinowy. 

12q (P. 146526) 27.02.1971. 

Instytut Technologii Nafty, Kraków (Jerzy Chacul-
ski, Ludwik Korublit, Władysław Widła). 

Sposób termicznej desorpcji mieszanin wieloskładni-
kowych przy zastosowaniu czynnika ogrzewającego zło-

że znamienny tym, że stosuje się strefowe ogrzewanie 
złoża w jednej kolumnie pozwalające na uzyskanie 
w poszczególnych strefach różnych temperatur desor-
pcji. 

Urządzenie według zastrzeżenia, znamienne tym, że 
poszczególne człony kolumny wyposażone są w zawory 
13, 14 i 15 do odprowadzania desorbenta. 

14e (P. 144430) 14.11.1970. 
Pierwszeństwo: 15.11.1969 - Węgry. 

Magyar Hajô-és Darugyâr, Budapeszt, Węgry (Józ-
sef Szabó, Laszló Szücs). 

Wymiennik ciepła do odzyskiwania ciepła z gazów 
spalinowych, znamienny tym, że zawiera pierwszy wy-
miennik ciepła do doprowadzania do niego czynnika 
pośredniczącego, umieszczony na drodze gazów spali-
nowych w celu jego odparowania, drugi wymiennik 
ciepła przeznaczony do skraplania pary czynnika po-
średniczącego podczas wymiany ciepła z czynnikiem 
przyjmującym ciepło, przy czym drugi wymiennik cie-
pła jest połączony w obiegu zamkniętym z tym pier-
wszym wymiennikiem, aby czynnik pośredniczący, 
cyrkulujący w czasie działania w wymienionym obwo-
dzie był ogrzewany w pierwszym wymienniku ciepła 
i chłodzony w drugim wymienniku ciepła, urządzenie 
odpowietrzające połączone z drugim wymiennikiem 
ciepła, oraz urządzenie do przynajmniej ograniczania 
przepływu ciekłego czynnika pośredniczącego pomiędzy 
wymienionymi wymiennikami ciepła. 

15g (P. 141548) 24.06.1970. 
Pierwszeństwo: 4.07.1969, 28.01.1970 - NRD. 

VEB Kombinat Zentronik, Sömmerda, NRD, (Jo-
achim Seffner, Bernard Hüther). 

Urządzenie do regulacji siły uderzenia dźwigni 
czcionkowej maszyn do pisania z napędem mechani-



60 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 5/73 

cznym, z zasobnikiem sprężynowym energii dla każdej 
dźwigni czcionkowej służącym do przechwytywania 
nadmiaru energii uderzenia znamienne tym, że sprę-
żyna powrotna (16) jest zawieszona nastawnie między 
jednym elementem napędowym (4) mechanizmu napę-
dowego a drugim elementem napędowym (18), przy 
czym element napędowy (18) przylega do przełączanego 
w dwa położenia regulowanego elementu nastawialne-
go. 

15k (P. 141866) 6.07.1970. 
Pierwszeństwo: 14.07.1969 - Stany Zjednoczone. 

Xerox Corporation, Rochester, USA, (Robert A. Do-
malski, Richard С. Kuhler, Donald J. Quant). 

Urządzenie do wykrywania błędnie podanych arku-
szy na bębnie kserograficznym w powielaczach auto-
matycznych, znamienne tym, że zawiera podzespół ste-
rujący, który umożliwia pracę urządzenia, gdy znajduje 
się w pierwszym położeniu i wyłącza urządzenie, gdy 
znajduje się w drugim położeniu, podzespołu przełącza-
jącego próg sprzężonego ze wspomnianym podzespo-
łem sterującym, służącego do kontrolowania przepły-
wu prądu przez wspomniany podzespół sterujący, pod-
zespołu pojemnościowego sprzężonego ze wspomnianym 
podzespołem przełączającym próg, aby zatrzymać prze-
pływ prądu do wspomnianego podzespołu przełączają-
cego próg w trakcie zwykłej pracy urządzenia, przy 
czym wspomniany element pojemnościowy ma za za-
danie, gdy fotokomórka zmienia oporność przy wykry-
ciu błędnie podanego arkusza, wyprowadzać obwód 
z równowagi i przepuszczać przez kondensator prąd, 
podczas gdy wspomniany podzespół przełączający próg 
zostaje włączony i zmienia położenie wspomnianego 
podzespołu sterującego. 

16e (P. 141453) 19.06.1970. 
(P. 141453) 

Pierwszeństwo: 20.06.1969 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

Mississipi Chemical Corporation, Yazoo City, Stany 
Zjednoczone Ameryki, (Marion Lipscomb Brown Jr., 
Albert Wise Green, Eimer Ladelle Blanton). 

Sposób wytwarzania stabilizowanych granulowanych 
mieszanych nawozów składających się z azotanu amo-
nowego i węglanu wapnia o wysokiej stabilności, zna-
mienny tym, że przed dodaniem węglanu wapnia, co 
najmniej jeden z fosforanów amonu z grupy składa-
jącej się z fosforanu jedno- i dwuamonowego poddaje 
dyspersji w azotanie amonowym, a następnie wpro-
wadza się do mieszaniny węglan wapnia. 

Stabilizowany granulowany mieszany nawóz, zawie-
rający azotan amonu i węglan amonu, znamienny 
tym, że stanowi mieszaninę wytworzoną sposobem we-
dług zastrz. 1. 

18a (P. 141214) 10.06.1970. 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut", 
Gliwice (Tadeusz Słoniowski, Zbigniew Piekutowski, 
Aleksander Maślanka, Stanisław Łebski). 

Urządzenie załadowcze do zasobników wielkich pie-
ców znamienne tym, że przejezdne komory (2) i (3) 
zaopatrzone są w otwory wylotowe (2a) i (За) wyko-
nane nad przestrzenią pomiędzy przenośnikami (9) 
i (10) taśmowymi, natomiast dla zasilania komór na-
dawy zaopatrzone jest w przejezdny przenośnik (4) 
z urządzeniem (6) zrzutowym z przenośnika (5) dostaw-
czego, dzięki czemu nadawa kierowana jest do zasobni-
ków (12) i (13). 

18a (P. 147515) 14.04.1971. 

Instytut Odlewnictwa, Kraków (Zbigniew Tyszko 
Edmund Machynia, Janusz Stryjski, Bogusław Ra-
czyński, Jan Barwiński, Zygmunt Szendera, Marcin 
Koźma, Jan Glenc, Teodor Kuczera). 

Stop wapnia o działaniu modyfikującym i rafinu-
jącym zawierający w swym składzie 0,50-38% Mg; 
10-45,0% Si; 2,5-35,0*/o Ca znamienny tym, że 
w swym składzie zawiera dodatkowo składniki mody-
fikujące, odtleniające, rafinujące i odsiarczające jak: 
Ce do 2,0%; La do 1,0%; Pr do 0,5%; Nd do 0,4%; 
Na do 2,0%; К do 1,0%; Te do 2,5%; Al do 5,0%; Zn 
do 0,4%; Mn do 15%; Be do 1,5%; Ba do 1,5%; Sr do 
2,0%; do 1,0% P reszta Fe do 100%. 

18c (P. 142819) 21.08.1970. 
Pierwszeństwo: 21.08.1969; 20.07.1970; 20.07.1970 - Sta-

ny Zjednoczone Ameryki. 

Armco Steel Corporation, Middletown, Ohio, Stany 
Zjednoczone Ameryki, (Dominico Anthony Sarno, 
Frank Estus Havens). 

Sposób obróbki cieplnej stali zawierającej wagowo 
0,25-10% niklu, podatnej do przemiany głównie do 
martenzytycznej struktury krystalicznej, dla zwiększe-
nia odporności stali na obciążenia dynamiczne w te-
chnice niskich temperatur, znamienny tym, że doko-
nuje się austenityzacji tej stali w temperaturze wyż-
szej od temperatury krytycznej Асе, oziębianie z szyb-
kością wystarczającą do wytwarzania martenzytu, na-
grzewanie stali do temperatury w zakresie pomiędzy 
temperaturą krytyczną Acs i Ad , oziębianie z szyb-
kością wystarczającą do przemiany zasadniczo wszy-
stkiego austenitu na martenzyt i w końcu poddanie 
tej stali przynajmniej jednemu dodatkowemu etapowi 
nagrzewania do temperatury poniżej temperatury kry-
tycznej Acs-

Produkt otrzymany sposobem według zastrz. 1-18 
stalowy, o zwiększonej poobróbce cieplnej, odporności 
na obciążenia dynamiczne w technice niskich tempe-
ratur, znamienny tym, że zawiera wagowo około 4 ,0 -
10% niklu, poniżej 1,5% manganu, poniżej 0,25% wę-
gla, około 0,10-0,50% molibdenu a resztę stanowi że-
lazo. 
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18c (P. 144422) 14.11.1970. 
Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama" Przedsiębior-

stwo Państwowe, Rybnik, (Henryk Partyka, Stanisław 
Jankowski, Jerzy Mańka). 

Sposób pasmowego hartowania cienkościennych 
przedmiotów stalowych, zwłaszcza rynien przenośni-
ków zgrzebłowych metodą miejscowego, postępującego, 
elektrycznego lub płomieniowego nagrzewania i na-
stępnie studzenia natryskowego znamienny tym, że 
w trakcie procesu hartowania chłodzi się natryskowo 
również powierzchnię przeciwległą do powierzchni har-
towanej. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
składające się z wzbudników indukcyjnych lub palni-
ków gazowych osadzonych w korpusie i dysz natrysku 
chłodzącego znamienne tym, że ma dysze (5) natrysku 
chłodzącego powierzchnię przeciwległą do powierzchni 
hartowanej, przy czym dysze (5) natrysku chłodzącego 
umieszczone są bliżej osi wzbudników (1) niż dysze 
(4) natrysku hartującego. 

A=A 

19c (P. 147666) 20.04.1971. 
Dowództwo Wojsk Lotniczych, Warszawa (Zygmunt 

Walczak, Aleksander Hryniewicz). 
Drążarka rowków w nawierzchniach drogowych 

i lotniskowych wyposażona w młot znamienne tym, że 
urządzenie drążące (1) zamocowane jest w uchwycie (2) 
związanym z łożem przesuwnym (17) i osią (8) oraz 
regulatorem (5) a trzpień (18) posiada ogranicznik głę-
bokości (11). 

20c (P. 145327) 29.12.1970. 
Pierwszeństwo: 24.02.1970 - NRF. 

Kuorr-Bremse Kommanditgesellschaff, Monachium, 
NRF. 

Pośredni sprzęg przewodów dla pojazdów szyno-
wych, przeznaczony do łączenia przewodów rurowych 

pojazdów szynowych wyposażonych w sprzęg hakowy 
z pojazdami szynowymi wyposażonymi w ręcznie 
sprzęgany, pneumatyczny sprzęg łubkowo-śrubowy lub 
z pojazdem szynowym wyposażonym w automatyczny 
sprzęg cięgłowo-zderzakowy, przy czym sprzęg cięgło-
wo-zderzakowy na dolnym boku posiada przynajmniej 
jeden automatyczny sprzęg przewodów, którego wlot 
obejmują częściowo skrzydła prowadnicy, a pośredni 
sprzęg przewodów połączony z automatycznym sprzę-
giem przewodów jest przymocowany do sprzęgu cię-
głowo-zderzakowego za pomocą nasad uchwytów zna-
mienny tym, że pośredni sprzęg przewodów składa się 
z cylindrycznej przystawki (3) z wystającym wlotem, 
do której jest podłączony uchwyt (1) z nasadami (2, 
10, 12, 16) uchwytu oraz zawiera, promieniowo skiero-
wane nasady (7, 8), które w stanie sprzężonym są za-
zębione ze skrzydłami prowadnic (33) automatycznego 
sprzęgu przewodów, przy czym nasady (7, 8) mają taki 
kształt i są tak rozwiązane na wlocie pośredniego 
sprzęgu przewodów, że są odpowiednikiem prowadnic 
zamka sprzęgu łubkowo-śrubowego. 

21а1 (Р. 136685) 4.11.1969. 
Pierwszeństwo: 5.11.1968 - Francja. 

Jean Baron, Saint-Germain-en-Maye, Francja. 
Urządzenie pamięci magnetycznej pozwalające na za-

pis i odczyt liczb lub informacji znamienne tym, że za-
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wiera jeden bęben, najlepiej o małej średnicy, który 
może być ewentualnie pokryty powłoką magnetyczną 
i zawiera kilka przylegających do siebie ścieżek ma-
gnetycznych lub zdolny do współpracy z wymienną 
ścieżką magnetyczną, styczną do wspomnianego wyżej 
bębna i którą można umieścić w sposób dokładny 
w stosunku do osi tego bębna i jedną głowicę magne-
tyczną zdolną do współpracy z jedną z wyżej wspom-
nianych przylegających do siebie ścieżek magnety-
cznych lub też ze wspomnianą ścieżką wymienialną 
dla odczytywania lub zapisu tych ścieżek, oraz z jed-
nym silnikiem skokowym odbierającym impulsy, po-
wodujące jego obracanie się o ułamek obrotu przy 
każdym skoku. 

21a1 (P. 149169) 30.06.1971. 

Narcyz Ciborowski, Olecko. 
Impulsator kondensatorowy zasilany prądem stałym 

znamienny tym, że długość impulsów wyznaczana jest 
przybliżonym czasem ładowania i rozładowania kon-
densatora będącego w obwodzie szeregowym z prze-
kaźnikami tego impulsatora. 

21a* (P. 141793) 2.07.1970. 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, (Ry-
szard Patryn). 

Sposób głoskowej syntezy mowy, umożliwiający wy-
twarzanie syntetycznej mowy ludzkiej znamienny tym, 
że poszczególne głoski zalicza się do jednej z trzech 
grup głosek krótkich, długich i periodycznych a na-
stępnie elektryczne przebiegi odpowiadające poszcze-
gólnym głoskom zapisuje się w pamięci stałych w po-
staci cyfrowej, przy czym po zapisaniu głoski krótkiej 
wpisuje się do pamięci sygnał oznaczający koniec tej 
głoski a przebiegi odpowiadające głoskom długim dzieli 
się na części i zapisuje się tak jak szereg oddzielnych 
głosek krótkich z których każda jest zakończona sy-
gnałem wywołującym następną część a po wpisaniu 
ostatniej części przebiegu długiej głoski zapisuje się 
sygnał zakończenia tej głoski, natomiast z elektrycz-
nych przebiegów głoski periodycznej wybiera się jeden 
powtarzający się okres podstawowy, który zapisuje się 
w pamięci przy czym dla tej głoski zapisuje się rów-
nież w pamięci w postaci cyfrowej liczbę powtórzeń 
umożliwiającą powtórzenie tej części głoski zadaną 
ilość razy i uzyskanie określonego czasu trwania głoski 
a w celu odtworzenia określonej głoski wybiera się 
właściwe dla niej wejście pamięci, które określa się 
przez zdekodowanie cyfrowego sygnału wywoławczego 
tej głoski uzyskiwanego z maszyny cyfrowej. 

Układ do stosowania sposobu według wynalazku 
znamienny tym, że składa się z pamięci (3) stałych, 
której wejście jest dołączone do sterującego zespołu 
(2), który jest dołączony do zespołu (1) współpracują-
cego z maszyną cyfrową, natomiast de wyjścia pa-

mięci (3) jest dołączony zespół (4) przełączający zaopa-
trzony w dwa wyjścia, z których jedno jest dołączone 
do cyfrowo-analogicznego przetwornika (5) zaopatrzo-
nego we wzmacniacz i głośnik a drugie do drugiego 
przełączającego zespołu (6) zaopatrzonego również 
w dwa wyjścia, z których jedno jest dołączone do ze-
społu (2) sterującego pamięcią (3) a drugie do zespo-
łu (1) współpracującego z maszyną cyfrową a ponadto 
do wyjścia pamięci (3) stałych jest dołączony zespół (7) 
porównujący liczbę wykonanych powtórzeń z zadaną 
liczbą powtórzeń. 

2la* (P. 144505) 27.11.1970. 

Politechnika Warszawska Instytut Maszyn Matema-
tycznych, Warszawa, (Włodzimierz Grzegorz Malanow-
ski). 

Elektroniczny kompresor dynamiki sygnałów elek-
troakustycznych znamienny tym, że dwa wyjścia 
wzmacniacza (1) na przykład wzmacniacza różnicowe-
go, na których sygnały elektroakustyczne są praktycz-
nie jednakowe w amplitudzie lecz przeciwne w fazie, 
połączone są z dwoma wejściami symetrycznego czło-
nu regulującego (2) na przykład zrównoważonego 
mostka diodowego zmieniającego tłumienie lub wzmo-
cnienie pod wpływem napięcia lub prądu regulacyjne-
go, a którego dwa symetryczne wyjścia połączone są 
z dwoma symetrycznymi wejściami wzmacniacza (3) 
na przykład wzmacniacza różnicowego, zaś wejście re-
gulacyjne symetrycznego członu regulacyjnego (2) po-
łączone jest z wyjściem układu (4) spełniającego funk-
cję prostowania, zwłaszcza dwukierunkowego oraz fil-
tracji sygnału elektroakustycznego, a którego wejście 
lub dwa symetryczne wejścia, do których doprowa-
dzony jest sygnał elektroakustyczny, są włączone do 
wyjścia wzmacniacza (3) lub wejścia wzmacniacza (1) 
względnie do jakiegokolwiek punktu pomiędzy tymi 
miejscami. 

21a* (P. 147993) 6.05.1971. 
Pierwszeństwo: 12.05.1970 - Węgry 

Medicor Müvek, Budapeszt, Węgry, (Albert Kovacs). 
Układ połączeń wzmacniacza tranzystorowego sygna-

łów wyjściowych, o amplitudzie większej niż napięcie 
graniczne tranzystorów, przy czym pomiędzy oporni-
kiem roboczym a tranzystorem sterowanym z zewnątrz, 
włączony jest kaskadowo, korzystnie poprzez opornik, 
przynajmniej jeden dodatkowy tranzystor, znamienny 
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tym, że baza tego dodatkowego tranzystora (6) jest 
połączona z punktem rozdziału (15) dzielnika napięcia 
(8, 9), który jest włączony pomiędzy punktem (3) o sta-
łym potencjale a kolektorem tranzystora, połączonego 
korzystnie poprzez opornik (10) z emiterem tranzystora 
dodatkowego (6). 

21a* (P. 136896) 14.11.1969. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Maciej Siciń-
ski, Marek Stabrowski). 

Elektroniczny stabilizator napięcia stałego o prosto-
kątnej prądowo-napięciowej charakterystyce wyjścio-
wej wyposażony w komparator napięć, połączone z nim 
dwa wzmacniacze i dwa źródła napięcia wzorcowego, 
znamienny tym, że składa się z dwóch niezależnych 
torów stabilizacji napięcia i prądu powiązanych z jed-
nym tranzystorem wykonawczym (regulacyjnym) (TR) 
typu p-n-p przy czym w torze prądowym źródło na-
pięcia wzorcowego (DZ 1) połączone jest elektrodą do-
datnią z ujemną końcówką wyjściową stabilizatora, ze 
wspólnym punktem obu wzmacniaczy (masą) toru prą-
dowego (Ai) i toru napięciowego (Au) oraz z ujemną 
elektrodą źródła napięcia wzorcowego (DZ2), a pomię-
dzy elektrodą ujemną źródła (DZ1) i dodatnią końców-
kę wyjściową stabilizatora włączony jest dzielnik na-
pięcia złożony z opornika (Ru) i opornika regulowa-
nego (Pu) służącego do regulacji napięcia wyjściowe-
go, a punkt wspólny oporników (Ru) i (Pu) połączony 
jest z wejściem nieodwracającego wzmacniacza (Au) 
0 wyjściu dołączonym do jednego z wejść kompara-
tora napięć (KN), a z kolei w torze prądowym między 
dodatnią elektrodę źródła napięcia wzorcowego (DZ2) 
1 emiter tranzystora wykonawczego (regulacyjnego) 
(TR) włączony jest dzielnik napięcia złożony z opornika 
(Rl) i opornika regulowanego (Pi) służącego do regulacji 
prądu wyjściowego, zaś punkt wspólny oporników (Ri) 
i (Pi) połączony jest z wejściem odwracającego wzma-
cniacza (Ai) o wyjściu dołączonym do drugiego z wejść 
komparatora napięć (KN) przepuszczającego na swe 
wyjście połączone z bazą tranzystora (TR) sygnał wej-
ściowy większy (bardziej dodatni), przy czym między 
emiterem tranzystora (TR) i ujemną końcówką wyj-
ściową stabilizatora umieszczony jest pobierający 
„próbkę napięciową" proporcjonalną do prądu obcią-

żenia opornik (Rp), ujemną końcówkę wejściową sta-
bilizatora stanowi kolektor tranzystora (TR), natomiast 
dodatnia końcówka wejściowa jest identyczna z do-
datnią końcówką wyjściową. 

21a* (P. 136985) 19.11.1069. 

Instytut Łączności, Warszawa (Piotr Tyrawa). 
Antena wielopasmowa znamienna tym, że zastoso-

wano w niej wibratory dipolowe lub unipolowe róż-
niące się długościami, lub grupy wibratorów o nie-
równych długościach i dobranych doświadczalnie smu-
kłościach, połączonych równolegle na wejściu, wycho-
dzących ze wspólnego punktu (C). 

2la4 (P. 144033) 23.10.1970. 

Józef Radwański, Wrocław. 
Bateria teletechniczna w obudowie szczelnej, zna-

mienna tym, że wszystkie elementy konstrukcyjne ze-
wnętrznej obudowy wykonane są z tworzywa, przy 
czym wewnętrzna strona nakrywki (5) i wewnętrzna 
strona dna pojemnika (4) lub tylko wewnętrzna strona 
nakrywki, lub tylko wewnętrzna strona dna pojemni-
ka posiadają występy centrujące elektrodę dodatnią 
(1) w pojemniku, uszczelnioną, przed zalaniem elektro-
litem od góry, przez dociśniętą do niej ściankę komory 
powietrznej, przy czym krawędź styku wpuszczonej 
w pojemnik nakrywki, uszczelniana jest lepiszczem (7), 
przez które wprowadzane są na zewnątrz końcówki 
przewodowe (8). 
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21a4 (P. 147628) 19.04.1971. 

Zakład Urządzeń Teatralnych Specjalistyczna Spół-
dzielnia Pracy, Warszawa (Eugeniusz Stefankiewicz, 
Jerzy Gugnacki). 

Spcsób regulacji napięcia zwłaszcza akustycznego 
znamienny tym, że opory dzielnika napięcia (Rl), (R2) 
(R3) itd. załączone są za pomocą fotooporów (F1), (F2), 
(F3) itd. i kolejno naświetlane przez źródło światła (L), 
a w pozycjach pośrednich sąsiednie fotoopory naświe-
tla się jednocześnie światłem o zmniejszonej inten-
sywności. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zast. 1 
znamienne tym, że źródło oświetlenia (L) może być 
przesuwane, lub zamocowane na stałe a przesuwane 
lusterko (W) albo diafragma. 

21c (P. 140156) 21.04.1970. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Robót 
Elektrycznych „Elektromontaż", Warszawa (Aleksander 
Koźmiński, Kazimierz Dynowski). 

Przewód szynowy silowo-oświetleniowy, zbudowany 
w osłonie metalowej (1, 2), w której na wkładkach 
z dialektryka (4) zamocowanych w gniazdach przyłą-
czonych (3) znajdują się przewody szynowe (5, 6, 7, 8,), 
znamienny tym, że przewody te usytuowane są w jed-
nej płaszczyźnie. 

21d (P. 147629) 19.04.1971. 

Kombinat Przemysłu Teletechnicznego „Unitra-Tel-
kom" Zakład Badań i Studiów Teletechniki, Warszawa 
(Aleksander Jastrzębski). 

Induktor telefoniczny, szczególnie do przenośnych 
urządzeń telefonicznych z uzwojeniem wzbudzającym 
umieszczonym na rdzeniu obracającym się wewnątrz 
magnesu wykonanego w kształcie pierścienia według 
patentu P 144237 z rdzeniem wykonanym z blach o du-
żej przenikalności magnetycznej, z układem włączają-
cym zestyki i wyprowadzeniami końców uzwojenia 
cewki za pomocą sprężyn stykowych, znamienny tym, 
że rdzeń (1) cewki (2) wykonany jest z pakietu blach 
magnetycznych (3), stykających się wzdłuż symetrycz-
nej linii łamanej (4) i tworzących dookoła cewki (2) 
pierścień z dwoma szczelinami (5), przy czym układ 
włączający zestyki (6) składa się z koła zębatego (7) 
i płytki oporowej (8) między którymi umieszczone są 
elementy toczne (9), zaś wyprowadzenie jednego za-
kończenia uzwojenia cewki (2) wykonane jest przy 
pomocy sprężyny stykowej (10) dociskanej do słupka 
stykowego (11) wyprowadzenia jednego końca uzwo-
jenia cewki (2). 

2le (P. 147030) 19.03.1971. 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, (Piotr Dębicki). 
Sposób pomiaru modułów małych współczynników 

odbicia, w którym sygnał o częstotliwości mikrofalo-
wej z generatora podaje się poprzez dwa sprzęgacze 
kierunkowe pracujące w układzie reflektometru na 
element badany i mierzy się za pomocą miernika ilo-
razu napięć stosunek amplitud fali padającej, wydzie-
lonej w pierwszym sprzęgaczu kierunkowym i fali 
odbitej, wydzielonej w drugim sprzęgaczu kierunko-
wym, znamienny tym, że do wyjścia reflektometru do-
łącza się element badany (8) i mierzy się na mierniku 
ilorazu napięć (5) wielkość Гь а następnie do wyjścia 
reflektometru dołącza się element badany (8) poprzez 
linię bezstratną (6) o długości elektrycznej П/2 dla 
częstotliwości środkowej f0 pasma pracy układu po-
miarowego i mierzy się na mierniku ilorazu napięć (5) 
wielkość Г2 i z kolei element badany (8) dołącza się 
do wyjścia reflektometru poprzez drugą linię bez-
stratną (7), najkorzystniej 2 razy dłuższą i tym razem 
mierzy się wielkość Гз, po czym moduł współczynnika 
odbicia Гх elementu badanego (8) oblicza się ze wzoru 

gdzie FR jest wewnętrznym współczynnikiem odbicia 
układu pomiarowego a f - częstotliwością, na której 
wykonano pomiar, przy czym kolejność przeprowadza-
nia pomiarów wielkości Гь Гг, Г», jest dowolna. 

21e (P. 147303) 1.04.1971. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automa-
tyki Elektronicznej, Wrocław (Janusz Stiasny). 

Sposób detekcji wyjściowego sygnału mostkowego 
oraz odpowiadający mu sposób automatycznego rów-
noważenia impedancji RC znamienny tym, że stan 
przekompensowania każdej ze składowych mierzonej 
impedancji jest określony w wyniku koincydencji od-
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powiedniego zbocza impulsu uformowanego z przebie-
gu wyjściowego z transformatora prądowego z impul-
sem (lub impulsami) wzorcowym, którego kąt fazowy 
jest mniejszy od 90° przynajmniej o kąt odpowiada-
jący zniekształceniom fazowym układu pomiarowego 
i który zawarty jest w ćwiartce, do której przesuwa 
się przebieg wyjściowy na skutek przekompensowania 
jednej lub drugiej składowej, lub odwrotnie tj. stan 
przekompensowania jest określony jako koincydencja 
odpowiedniego zbocza impulsu wzorcowego z uformo-
wanym przebiegiem wyjściowym. 

21e (P. 147577) 16.04.1971. 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska, (Hen-
ryk Jankowski, Tomasz Stobiecki). 

Urządzenie do wyznaczania parametrów cienkich 
wars tw magnetycznych, zawierające cewki magnesują-
,ce, usytuowane wewnątrz cewek kompensacyjnych, 
znamienne tym, że cewki magnesujące (3) są złączone 
równoległymi do siebie spinającymi płytami (7 i 8), 
stanowiącymi łożyska dla obrotowego stolika (23) i cy-
lindra (9) z umocowanymi w nim elektrodami (19), 
które końcami dotykają powierzchni warstwy magne-
tycznej (21), umocowanej w palecie (22) na obrotowym 
stoliku (23). 

21e (P. 147788) 27.04.1971. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Jacek Czajew-
ski). 

Sposób pomiaru małych ładunków elektrycznych 
o wartościach mniejszych od 100 mikrokulombów za 
pomocą tetrody solionowej znamienny tym, że kom-
pensuje się spadek napięcia wywołany przez prąd 
wyjściowy tetrody i powstały na oporze obciążenia tej 
tetrody lub na jego części przez to, iż doprowadza się 
do obwodu wyjściowego tetrody napięcie kompensa-
cyjne z dodatkowego źródła prądu, a następnie prze-
puszcza się przez obwód wejściowy tetrody badany ła-
dunek i mierzy się, za pomocą miernika włączonego 
między obwody wyjściowy tetrody oraz kompensacyj-
ny różnicę tych napięć powstałą na skutek przepływu 

badanego ładunku, która jest funkcją wartości mie-
rzonego ładunku. 

Elektryczny układ do stosowania sposobu według za-
strzeżenia 1 zawierający tetrodę soliową wyposażoną 
w źródło napięcia wyjściowego i w źródło napięcia 
jej elektrody ekranowej znamienny tym, że posiada 
miernik magnetoelektryczny (5) o prądzie znamiono-
wym mniejszym od 100 mikroamperów włączony mię-
dzy dwa oporniki, z których jeden (6) jest włączony 
między źródło napięcia wyjściowego (2) i elektrodę 
pomiarową (7). lub elektrodę wspólną (8) tetrody (1) 
i jest zasilany prądem wyjściowym tej tetrody lub czę-
ścią tego prądu, a drugi (9) tworzący ze źródłem na-
pięcia kompensacyjnego (10) i opornikiem pomocni-
czym (11) zamknięty obwód. 

21g (P. 135173) 1.08.1969. 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa (Prze-
mysław Chrobak). 

Elektroda do korekcyjnego wytrawiania elektroli-
tycznego lub anodyzowania ścieżek oporowych i okła-
dek kondensatorowych mikroukładów znamienna tym, 
że wykonana jest z nasiąkliwego, knotowego materia-
łu miękkiego lub sztywnego, utrzymującego odpowied-
nio dobrany elektrolit w ten sposób, że nie wycieka 
on na element korygowany i uzupełniany jest przez 
wkraplanie lub nasycanie. 

21g (P. 149072) 26.06.1971, 

Instytut Łączności, Warszawa, (Jacek Szczerbik). 
Przekaźnik elektroniczny tyrystorowy zawierający 

sterowany obwód zestyku elektronicznego, znamienny 
tym, że posiada tyrystor (10) i szeregowo z nim po-
łączony elektroniczny klucz pomocniczy (11) do któ-
rych dołącza się, obwód sterujący (14) poprzez zaciski 
włączające (6 i 7) i zaciski wyłączające (8 i 9), oraz 
układ podtrzymujący (17) dołączony równolegle do 
obwodu zestyku elektronicznego (18), ponadto zespół 
sterowania (14) impulsami z zacisków włączających 
(6 i 7) załącza tyrystor (10), a impulsami z zacisków 
wyłączających (8 i 9) przełącza elektroniczny klucz po-
mocniczy (11) wyłączając tyrystor, zaś układem po-
mocniczym (17) zabezpiecza wyłączenie tyrystora (10), 
poza tym transformatorowe wyjście generatora samo-
dławnego (3) połączone z zaciskami włączającymi (6 i 7) 
oraz wyjście transformatora impulsowego (4) połączo-
ne z zaciskami wyłączającymi (8 I 9) zapewniają sepa-
rację galwaniczną zespołu sterowania (14) od obwodu 
zestyku elektronicznego (18). 

21k« (P. 148998) 23.06.1971. 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, (Stanisław Olszański, Jerzy Kwaśnik, Włady-
sław Chyży). 



72 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 5/73 

Szczelne ogniwo elektrochemiczne zawierające ujem-
ną elektrodę cylindryczną i powłokę z tworzywa sztucz-
nego, znamienne tym, że dolna część elektrody (1) cy-
lindrycznej jest zatopiona we dnie (2) wykonanym wy-
łącznie z tworzywa sztucznego i ma otwory (la, lb), 
i/lub wycięcia <lc) umieszczone w obszarze zatopienia 
i wypełnione tym tworzywem tworzą nity, przy czym 
długość nitów jest większa od grubości ścian elektro-
dy (1) cylindrycznej, a dolne obrzeże elektrody (1) wy-
staje poza dno (2) tworząc styk z pokrywką (5) dolną 
stanowiącą kontakt elektryczny ogniwa. 

22a (P. 136551) 28.10.1969. 
Pierwszeństwo: 30.10.1968; 12.09.1969 - Szwajcaria 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania niebieskich barwników zawie-

sinowych, znamienny tym, że l,5-dwubromo-4,8- lub 
l,8-dwubromo-4,5-dwuacyloaminoantrachînony ogrze-
wa się z kwasem siarkowym, ewentualnie zawierają-
cym SO8, w obecności kwasu ortoborowego i otrzy-
mane l,5-dwuhydroksy-4,8-dwuamino- lub 1,8-dwuhy-
droksy-4,5-dwuaminoantrachinony ewentualnie trak-
tuje się środkami alkilującymi. 

22a (P. 136657) 3.11.1969. 
Pierwszeństwo: 4.11.1968 - Szwajcaria 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób otrzymywania związków disazowych o wzo-

rze 1 w którym jeden z symboli Y oznacza atom wo-
doru, natomiast drugi symbol Y oznacza grupę kwasu 
sulfonowego, Rx i R2 każde oznacza resztę aromatycz-
ną, zawierającą grupę sulfonową, jeden z symboli X 
oznacza reaktywną na włóknie grupę alkoksychlorow-
cotriazynową, powiązaną z resztą aromatyczną przez 
grupę -NH, której reszta alkoksy stanowi zeteryfi-
kowaną resztę alkilową, natomiast drugi symbol X 
oznacza atom wodoru lub reaktywną na włóknie resztę 
acylową związaną z resztą aromatyczną poprzez grupę 
- N H - , znamienny tym, że związki o wzorze 2 w któ-
rym Y ma znaczenie wyżej podane, poddaje się reak-
cji sprzęgania z jednej strony ze zdwuazowaną aminą 
o wzorze XR1-NH2, w którym R1 ma znaczenie wy-
żej podane, a X oznacza atom wodoru lub reaktywną 
na włóknie grupę acylową związaną z Rb poprzez 
grupę - N H - , zwłaszcza grupę alkoksychlorowcotria-
zynową, z drugiej strony, ze zdwuazowaną aminą 
o wzorze H 2N-R 2 -X, w którym R2 ma znaczenie wy-
żej podane, X oznacza atom wodoru lub reaktywną 
na włóknie resztę acylową, związaną z R2 przez grupę 
- N H - zwłaszcza grupę alkoksychlorowcotriazynową, 
przy czym X oznacza grupę alkoksychlorowcotriazyno-

wą, jeśli wymienione uprzednio składniki dwuazowe 
nie zawierają takiej, lub związki o wzorze 1 uzyskuje 
się przez kondensację związków o wzorze 3 w którym 
Y ma znaczenie wyżej podane, a R/ i R/ każdy ozna-
cza resztę aromatyczną, która zawiera grupę - NH2 
dającą się acylować i która może zawierać inną grupę 
aminową dającą się acylować, z alkoksydwuchlorowco-
triazyną i ewentualnie innymi środkami acylującymi. 

22a (P. 141294) 13.06.1970. 
Pierwszeństwo: 19.06.1969 - Szwajcaria 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania barwników azowych, znamien-

ny tym, że bierny składnik o wzorze 2, w którym A 
oznacza rodnik acylowy kwasu organicznego, d ozna-
cza atom wodoru, atom chlorowca, niższy rodnik alki-
lowy, niższą grupę alkoksylową, grupę fenylotio lub 
fenoksylową, Ri oznacza rodnik alkilowy, ewentualnie 
podstawiony, V oznacza atom tlenu, atom siarki lub 
grupę iminową, R oznacza jednowartościową grupę 
organiczną, a R2 oznacza atom wodoru lub rodnik al-
kilowy, sprzęga się ze związkiem dwuazowym czyn-
nego składnika sprzęgania o wzorze D-NH2, w którym 
D oznacza grupę składnika dwuazowego i jeżeli 
w otrzymanym barwniku znajduje się grupa aminowa 
dająca się czwartorzędować, wówczas barwnik ten 
ewentualnie traktuje się środkami czwartorzędującymi. 
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22a (P. 141720) 1.07.1970. 
Patent dodatkowy do patentu nr zgłoszenia P. 131620 

Pierwszeństwo: 2.07.1969, 14.05.1970 - Szwajcaria 

Ciba, Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Preparat pigmentu według patentu głównego nr zgło-

szenia P. 131620, znamienny tym, że zawiera pigment 
i/lub wybielacz optyczny i celulozą zestryfikowaną 
z jednej strony resztkami alifatycznego lub cykloali-
fatycznego kwasu karboksylowego i z drugiej strony 
resztkami kwasu benzoesowego, kwasu fenylooctowego 
lub kwasu cynamonowego. 

22a (P. 14184T) 4.07.1970. 
Pierwszeństwo: 8.07.1969 - Szwajcaria 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pigmentów disazowych 

o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza pierścień 
benzenowy, mający w pozycji orto do grupy azowej 
atom wodoru lub rodnik alkilowy, R2 oznacza pierścień 
naftalenowy, w którym w pozycjach 1, 2 i 3 znajdują 
się grupy: azowa, hydroksylowa i karbonylowa, R3 
oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, cykloalkilowy, 
aralkilowy lub arylowy, R4 oznacza atom wodoru lub 
chlorowca albo grupę metoksylową, znamienny tym, 
że halogenek kwasu karboksylowego o ogólnym wzo-
rze 2, w którym Rj, R2, R3 i R4 mają wyżej podane 
znaczenie, a Hal oznacza atom chlorowca, kondensuje 
się w stosunku molowym 2 : 1 z dwuaminą o ogólnym 
wzorze 3, w którym X i Y mają wyżej podane zna-
czenie, lub związek dwuazowy albo dwuazoaminowy 
aminy o ogólnym wzorze 4, w którym R1 R3 i R4 mają 
wyżej podane znaczenie, sprzęga się w stosunku molo-
wym 2 :1 z pochodną dwunaftolu o ogólnym wzorze 5, 
w którym R2, X i Y mają wyżej podane znaczenie. 

22a (P. 141942) 9.07.1970. 
Pierwszeństwo: 11.07.1969 - Szwajcaria 

CIBA Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania barwników nie zawierających 

grup kwasowych nadających rozpuszczalność w wo-
dzie, a co najmniej jednej grupie aminowej połączo-
nej z podstawioną reaktywną w stosunku do włókna 
grupą heterocykliczną zawierającą azot, i co najmniej 
jeden atom chlorowca, znamienny tym, że grupę he-
terocykliczną o wyżej podanym znaczeniu wiąże się 
z grupą aminową barwnika na drodze sprzęgania lub 
kondensacji. 

22a (P. 142022) 14.07.1970. 
Pierwszeństwo: 18.07.1969, 14.05.1970 - Szwajcaria 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Trwałe stężone roztwory związków kompleksowych 

barwników azowych z metalami, znamienne tym, że 
w skład ich wchodzi co najmniej jeden kompleksowo 
związany barwnik azowy zawierający grupy sulfonowe 
i rozpuszczalnik organiczny co najmniej częściowo roz-
puszczalny w wodzie lub mieszanina takich rozpusz-
czalników. 

22a (P. 142699) 6.08.1970. 
Pierwszeństwo: 7.08.1969 - Szwajcaria 

Ciba Société Anonyme. 
Sposób wytwarzania barwników pigmentowych, zna-

mienny tym, że wytwarza się zabarwiony, usieciowa-
ny, nietopliwy, nierozpuszczalny w wodzie polimer 
z jednofazowego wodnego układu zawierającego jeden 
lub kilka składników zdolnych do tworzenia amino-
plastów, jeden lub kilka aldehydów lub rozpuszczalne 
polikondensaty stanowiące produkty kondensacji alde-
hydów ze składnikami zdolnymi do tworzenia amino-
plastów, koloidy ochronne lub środki powierzchniowo 
czynne, przy czym barwnik rozpuszczalny w wodzie 
dodaje się przed, w czasie lub po wytworzeniu poli-
meru, następnie wytworzony pigment wyodrębnia 
i rozdrabnia. 

22a (P. 144479) 18.11.1970. 
Pierwszeństwo: 18.12.1969 - NRD 

VEB Chemiekombinat Bitterfeld, Bitterfeld, NRD, 
(Horst Noack, Wolfram Rauner, Klaus-Peter Pfeifer, 
Günter Puhlmann). 

Sposób wytwarzania nowych barwników do barwie-
nia włókien poliakrylonitrylowych o wzorze ogólnym 
2, w którym RÎ oznacza rodnik alkilowy zawierający 
1-4 atomów węgla, R2 i R3 oznaczają jednakowo lub 
niezależnie od siebie, atom wodoru lub rodnik - CH8 
lub - OCH8> R4 oznacza atom wodoru lub rodnik 
-CH8 , - C2H5 lub -СН2СбН5, X oznacza rodnik 
o wzorach 3, 4, 5 lub 6, a An oznacza aniony odpo-
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wiadające istniejącym ładunkom +, znamienny tym, 
że zdwuazowany 5-amino-2-metylobenzoimidazol sprzę-
ga się z aminą o wzorze ogólnym 7, w którym R2, Rs, 
R4 i X mają znaczenie wyżej podane, a produkt reak-
cji sprzęgnięcia alkiluje się następnie za pomocą środ-
ka alkilującego. 

22t (P. 142949) 2.02.1970. 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, (Aleksander Udrycki, Ryszard 
Jasiński, Zdzisław Igielski, Józef Marczyński). 

Sposób otrzymywania minii ołowianej znamienny 
tym, że ołów utlenia się w temperaturze między tem-
peraturą topienia ołowiu a 350°C przy jednoczesnym 
szybkim usuwaniu z przestrzeni reakcyjnej utworzo-
nego aktywnego pyłu glejtowego z równoczesnym ob-
niżeniem temperatury poniżej 350°C. 

22g (P. 141305) 15.06.1970. 
Pierwszeństwo: 24.06.1969 - Francja 

Société Generale de Construction Electriques et Mé-
caniques (ALSTHOM), Paryż, Francja, (Henri Vayson 
de Pradenne, Serge Marcdargent). 

Spoiwo dla izolacji elektrycznej, znamienne tym, że 
składa się z mieszaniny przynajmniej trzech spośród 
czterech następujących składników; żywicy epoksydo-
wej dwufenolu A równoważnika epoksydu zawartego 
między 174 a 195, żywicy epoksydowej nowolaku rów-
noważnika epoksydu zawartego między 175 a 182, 
utwardzacza nowolaku fenolu przygotowanego kwa-
śnym katalizatorem organicznym odpowiadającym teo-
retycznej budowie pierścieniowej o 5-8 pierścieniach, 
dekantowanego i przemywanego w stadium metylolo-
fenolu, utwardzacza kondensatu rezorcyny-formaliny 
otrzymywany w reakcji 2 moli rezorcyny i jednego 
mola formaliny z kwaśnym katalizatorem organicz-
nych, przy czym utwardzacze te stosuje się przy za-
wartościach odpowiadających stosunkowi wodorotle-
nek/oxyran mieszczących się w granicach 0,5 i 1,3. 

22g (P. 141308) 16.06.1970. 
Patent dodatkowy do patentu nr 46092. 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska, 
(Jerzy Zawadzki, Jerzy Iwanow). 

Sposób wytwarzania środka zabezpieczającego przed 
korozją trudno dostępne powierzchnie wewnętrzne 

blach stalowych, zwłaszcza powierzchnie wewnętrzne 
blach nadwozi pojazdów samochodowych podczas eks-
ploatacji według patentu nr 46092 przez rozcieranie 
mydeł kwasów tłuszczowych o długości łańcucha 
Сб~Сг8 z lanoliną oraz mieszanie wytworzonej masy 
z rozpuszczalnikiem, znamienny tym, że stosuje się 
2-10 części wagowych mydeł magnezowych kwasów 
tłuszczowych na 20 części wagowych lanoliny, wpro-
wadza dodatkowo do mieszaniny 5-30 części wago-
wych oleju mineralnego o lepkości 3-5° Englera oraz 
w charakterze rozpuszczalnika 30-80 części wago-
wych benzyny ekstrakcyjnej o temperaturze wrzenia 
65-120°C zmieszanej z alkoholem benzylowym w sto-
sunku 20 : 0,5-2. 

22g (P. 141309) 16.06.1970. 
Patent dodatkowy do patentu nr 55489. 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska, 
(Jerzy Baczewski, Jerzy Iwanow). 

Środek do ochrony czasowej powłok lakierowych 
i galwanicznych oraz obrobionych powierzchni metali 
przed działaniem wilgoci i innych czynników korozyj-
nych według patentu nr 55489, zawierający wosk pół-
twardy, żywicę oraz mydła metalu i kwasów tłuszczo-
wych rozpuszczone w rozpuszczalniku organicznym, 
znamienny tym, że stosunek wagowy wosku do żywi-
cy do mydła i do rozpuszczalnika znajduje się w gra-
nicach 12 : 3 : 0,5 : 40 do 12 : 6 : 1 : 60 i zawiera równo-
cześnie dodatkowo 1-5°/о wagowych mydła metali 
ziem alkalicznych i kwasów naftenowych lub ich po-
chodnych, zwłaszcza mydeł barowych kwasów nafte-
nosulfonowych i alkoholu jednowodorotlenowego o cię-
żarze cząsteczkowym nie przekraczającym 150, zmie-
szanych z sobą w stosunku wagowym 1:1 do 1:2 
i w stosunku do wosku 1:1 do 1:4, rozpuszczonych 
w rozpuszczalniku organicznym, np. benzynie do la-
kierów. 

22g (P. 141437) 19.06.1970. 

Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb 
i Lakierów, Gliwice, Polska, (Józef Kapko, Eugeniusz 
Tyrka, Jerzy Połączy, Jerzy Szczepański, Janina Żaba). 

Farby podkładowe schnące w podwyższonych tem-
peraturach, znamienne tym, że zawierają mieszaninę 
pigmentów i/lub wypełniaczy, termoutwardzalnych 
substancji błonotwórczych z grupami wodorotlenowy-
mi i/lub karboksylowymi i/lub epoksydowymi zdolny-
mi do reakcji z grupami aminowymi, oraz amidoami-
nę talową, rozpuszczalniki i ewentualny dodatek środ-
ków pomocniczych. 

22g (P. 141438) 19.06.1970. 

Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb 
i Lakierów, Gliwice, Polska, (Edmund Rączka, Maria 
Tokarzewska, Maria Bulwicka). 

Sposób wytwarzania tiksotropowych spoiw lakierni-
czych, znamienny tym, że tiksotropowanie żywic alki-
dowych około 100-procentowych w podwyższonej tem-
peraturze przeprowadza się mieszaniną żywicy polia-
midowej i dwuallilidenopentaerytrytu a następnie po 
uzyskaniu klarownego stopu żywic rozpuszcza się 
w rozpuszczalnikach organicznych jako 50, 60 procen-
towe roztwory, które mogą stanowić sampdzielne spoi-
wa tiksotropowe lub nadają się do modyfikacji zwyk-
łych spoiw i wyrobów nietiskotropowych a efektem 
końcowym jest uzyskiwanie spoiwa lub wyrobu tikso-
tropowego. 

22g (P. 141747) 1.07.1970. 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze, Warszawa, (Zbi-
gniew Roszkowski). 

Tusz do długopisów otrzymywany przez rozpuszcze-
nie substancji polimerycznej w mieszaninie plastyfi-
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katorów i trudnolotnych rozpuszczalników oraz doda-
nie pigmentu lub barwnika, znamienny tym, że sub-
stancję polimeryczną stanowi polichlorek winylu, bądź 
kopolimer chlorku winylu z octanem winylu, bądź ter-
polimer chlorku winylu z octanem winylu i bezwod-
nikiem maleinowym, bądź dowolne mieszaniny po-
szczególnych składników. 

22g (P. 142055) 14:07.1970. 

Politechnika Gdańska Instytut Inżynierii Chemicz-
nej i Technik Pomiarowych, Gdańsk, (Romuald Juch-
niewicz). 

Sposób zabezpieczenia przed korozją statków mor-
skich, znamienny tym, że kadłuby, pokłady i nadbu-
dówki pokrywa się fosforanem urotropiny względnie 
fosforanem trójetanoloaminy i maluje jednolitym ze-
stawem farb wykazujących inhibicję opornościową lub 
zawierających pigmenty protektorujące i obojętne. 

22g (P. 142874) 26.08.1970. 

Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb 
i Lakierów, Gliwice, (Danuta Lipińska, Edmund Rącz-
ka, Stanisław Ojrzyński). 

Szybkoschnące spoiwo lakiernicze znamienne tym, że 
składa się z 25 części żywicy alkidowej schnącej a naj-
korzystniej rycynenowej i/lub lnianej i/lub rycyneno-
wo-sojowej i 5-20 części monomerów akrylowych 
a najkorzystniej metakrylanu metylu i 20-5 części 
monomeru winylowego a najkorzystniej winylobenzenu 
lub z 2-16 części metakrylanu metylu i 16-2 części 
winylobenzenu oraz z 50 części mieszaniny rozpusz-
czalników i 15-1 części substancji modyfikującej 
i 0,5-4% nadtlenku w przeliczeniu na monomery lub 
hydronadtlenku organicznego i/lub ich mieszanin a naj-
korzystniej nadlenku benzoilu i 0,01-0,09% sykatyw 
w przeliczeniu na suchą masę, a najkorzystniej syka-
tywy kobaltowej i/lub cyrkonowej a reakcję kopoli-
meryzacji żywicy alkilowej z monomerami akrylowy-
mi i/lub winylowymi przeprowadza się według zna-
nych metod. 

22g (P. 142907) 27.08.1970. 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze, Karszawa, (Zbi-
gniew Roszkowski). 

Tusz do długopisów otrzymywany przez rozpuszcze-
nie substancji polimerycznej w mieszaninie plastyfi-
katorów i trudnolotnych rozpuszczalników oraz doda-
nie pigmentu lub barwnika, znamienny tym, że sub-
stancję polimeryczną stanowi polichlorek winylu, lub 
kopolimer chlorku winylu z octanem winylu, lub ter-
polimer chlorku winylu z octanem winylu i bezwod-
nikiem maleinowym, bądź dowolne mieszaniny po-
szczególnych składników. 

22g (P. 143478) 26.09.1970. 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Ośrodek 
Techniki i Organizacji, Bydgoszcz, (Mariusz Suliński, 
Edward Helski, Tadeusz Mańczak, Bogdan Dirska). 

Sposób otrzymywania środka do konserwowania me-
tali, znamienny tym, że do 10-95 części wagowych 
mydła polanolinowego dodaje się w temp. od 75-90°C 
1-39 części polietylenu niskocząsteczkowego, 5-50 
części wagowych nafty, 1-9 części wagowych trójeta-
noloaminy. 

22g (P. 143496) 28.09.1970. 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, (Edward Pałczak). 
Pasta do oznaczania spoin znamienna tym, że składa 

się ze sproszkowanej minii zmieszanej z lepiszczem 
najkorzystniej gliceryną. 

22g (P. 144294) 6.11.1970. 
Pierwszeństwo: 7.11.1969 - NRD 

VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt, Schwedt, 
NRD, (Werner Lier, Johannes Kreis, Volker Pehse, 
Günter Gehde, Hans-Jürgen Henze). 

Przeciwkorozyjny materiał powłokowy do podłoża 
metalowego, znamienny tym, że zawiera 60-90*/» wa-
gowych stabilnej emulsji bitumicznej, 0,1-2e/« wago-
wych alkalicznie reagującego materiału, jak np. ługu 
potasowego, 0,1-5% wagowych azotynu sodowego 
i 5-35% wagowych hydraulicznego środka wiążącego, 
korzystnie cementu. 

22g (P. 144306) 7.11.1970. 

Instytut Badawczo-.Projektowy Przemysłu Farb 
i Lakierów, Gliwice, (Tadeusz Łuczak, Irena Macie-
jewska, Jerzy Maciej Nowak, Marek Sandorowski). 

Farby przeciwkorozyjne winylowe, znamienne tym, 
że zawierają jako składnik błonotwórczy terpolimer 
składający się z 85-90% chlorku winylu, 10-15% 
octanu winylu, 1-3% bezwodnika kwasu maleinowe-
go, posiadający liczbę kwasową 8-10, i lepkość istot-
ną, tzw. wartość К (wg Fikentschera) w granicach od 
39-42; przy czym udział terpolimer u w farbie wynosi 
8-25% wagowych, rozpuszczalników od 40-65%, pig-
mentów od 15-40%, środka tiksotropującego od 
0,2-2,5% i plastyfikatora od 10-30% wagowych licząc 
na terpolimer. 

22g (P. 144391) 12.11.1970. 
Pierwszeństwo: 13.11.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 

Kurt Herberts and Co., Vorn. Otto Louis Herberts 
Wuppertal-Barmen, NRF, (Gerhard F. Ottmann, 
Hans-Ulrich Poth, Horst Holfort). 

Roztwór do wytwarzania dających się lutować izo-
lowanych powłok na przewodnikach prądu elektrycz-
nego, zawierających termoutwardzalne produkty kon-
densacji lub addycji takie jak związki o co najmniej 
dwóch grupach wodorotlenowych, albo związki stano-
wiące zamaskowane dwu- lub wielofunkcyjne izocyja-
niany, z tym, że związki wodorotlenowe i/lub izocyja-
nianowe są co najmniej trójfunkcyjne, znamienny 
tym, że jako związek wodorotlenowy zawiera produkt, 
w którego cząsteczce występuje częściowo heterocy-
kliczny układ pierścieniowy o 5-12% wagowych gru-
pach wodorotlenowych. 

22g (P. 144405) 13.11.1970. 

Jan Wyporek, Piaseczno. 
Sposób wytwarzania roztworu barwnika do wyrobu 

tuszu do długopisów kulkowych, znamienny tym, że 
roztwór barwnika w znanych rozpuszczalnikach stoso-
wanych do wyrobu tuszu pozostawia się w spokoju 
przez okres dojrzewania 2-20 dni, korzystnie 3 -8 dni, 
w stałej temperaturze, wyższej od temperatury poko-
jowej, a niższej od temperatury wrzenia użytych roz-
puszczalników, korzystnie w temperaturze 40-90°C, 
po czym roztwór poddaje się dekantowaniu i/lub fil-
trowaniu. 

22h (P. 147253) 31.04.1971. 

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

Sposób przyrządzania wyrobu lakierowego piecowego 
na bazie spoiwa alkidowosilikonowego znamienny tym, 
że spoiwo alkidowosilikonowe jest mieszaniną żywicy 
alkidowej schnącej z żywicą silikonową niskomole-
kularną mieszającą się z żywicami alkidowymi. 
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(P. 142083) 16.07.1970. 

Ins ty tut Przemysłu Gumowego, Warszawa, (Wiesław 
Szurek, Ryszard Chruścielewski, Tadeusz Stefanowski, 
Robert Gaczyński, Marian Łasiński, Janusz Megger, 
I rena Majcherek). 

Klej z kauczuków chloroprenowych do łączenia gu-
my i tkanin gumowanych w temperaturze pokojowej 
odporny na działanie podwyższonej tempera tury -
znamienny tym, że zawiera nadtlenek organiczny 
w ilości od 0,2 części wagowych do 5 części wago-
wych w mieszaninie z izocyjanianami w ilości od 2 
części wagowych do 15 części wagowych na 100 części 
wagowych kleju. 

221* (P. 142716) 15.08.1970. 

Zakłady Chemiczne „Gamrat", Jasło, (Andrzej Len-
dzion, Bronisław Brach, Maria Mućka, Jul ian Wanat). 

Sposób wytwarzania agresywnego kleju do klejenia 
ru r z PCW znamienny tym, że otrzymywanie jego p ro -
wadzi się przez rozpuszczenie na gorąco 2 0 - 2 5 części 
wagowych suspensyjnego PCW o stałej К 6 0 - 6 5 
w mieszaninie rozpuszczalników czterowodorofuranu 
i acetonu w stosunku wagowym od 4 : 1 , do 5 : 1 , oraz 
wypełnia się krzemionką aktywną poprawiającą t ikso-
tropowość kleju dodawaną w ilości od 10 do 20 części 
wagowych w przeliczeniu na ilość użytego PCW. 

2212 (P. 144345) 10.11.1970. 

Politechnika Krakowska Katedra Budownictwa Ogól_ 
nego, Kraków, (Kazimierz Piwowarczyk). 

Sposób uszczelniania przeciekających zbiorników, 
zwłaszcza zbiorników betonowych i żelbetowych, zna-
mienny tym, że przeciekający zbiornik wypełnia się 
kolejno roztworem związków chemicznych o właści-
wościach wytrącania zawiesiny z emulsji, na przykład 
roztworem chlorku wapnia, a następnie zbiornik wy-
pełnia się emulsją o zawiesinie odpornej na środowi-
sko przewidziane do wypełniania zbiornika na przy-
kład emulsją lateksu butodienowo-styrenowym lub 
odwrotnie, przy czym najkorzystniej jest napełniać 
zbiornik najpierw roztworem związków chemicznych 
o właściwościach wytrącania a po opróżnieniu zawie-
siną emulsji, stosując te roztwory na przemian kilka 
razy zwiększając za każdym razem procentową za-
wartość lateksu i związków o właściwościach wytrą-
cania, zaczynając od około 0,5% aż do momentu usta-
nia przecieku. 

22i* (P. 147656) 19.04.1971. 

Łódzki Związek Spółdzielczości Pracy Branżowy 
Ośrodek Postępu Technicznego Usług Odzieżowych, 
Łódź (Andrzej Tatarski, Barbara Bartniewicz, Jan Po-
rada). 

Sposób klejenia tkanin i/lub dzianin przy użyciu kle-
ju termoplastycznego, znamienny tym, że sproszkowa-
ny klej termoplastyczny korzystnie klej poliamidowy, 
nanosi się równomierną warstwą na powierzchnie pa-
pieru lub tworzywa o cechach zbliżonych do papieru, 
ogrzewa do temperatury topnienia kleju, następnie wy-
gładza i oziębia, po czym dowolne formy wycięte z pa-
pieru lub tworzywa przykłada do tkaniny lub dziani-
ny powierzchnią z przyczepioną warstwą polimeryzatu 
i poddaje zgrzewaniu w temperaturze do 160°C ko-
rzystnie 140°C w ciągu 3-5 sekund przy czym nastę-
puje przeniesienie warstewki kleju na tkaninę lub 
dzianinę i połączenie poszczególnych elementów. 

22k (P. 141289) 13.06.1970. 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska, Polskie Linie 
Lotnicze „Lot", Warszawa, Polska, (Bolesław Mielnik, 
Zdzisław Kamiński, Włodzimierz Wilanowski, Jan Wy-
ganowski). 

Sposób wytwarzania cieczy do odladzania samolo-
tów na ziemi zawierającej alkohol etylowy i glicerynę, 
znamienny tym, że do mieszaniny składającej się 
z 204-40% wagowych wody i 60ч-55% wagowych gli-
ceryny dodaje się w pozostałej ilości alkoholowy roz-
twór spieniający powierzchniowo czynny, na przykład 
roztwór zawierający 0,14-0,5% wagowych siarczanu 
laurylo amonowego oraz 19,9-7-4,5% wagowych alkoho-
lu etylowego. 

23a (P. 142782) 19.08.1870. 
Pierwszeństwo: 20.08.1969 - NRD. 

VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt, Schwedt, 
NRD, (Kurt Drescher, Hans Grüp, Ullrich Klett, Jo-
hannes Toubel, Peter Utermark). 

Sposób rafinowania surowych wosków montanowych 
za pomocą chromianów, znamienny tym, że proces ra-
finacji steruje się za pomocą ustalonej ilości chromia-
nu i kwasu siarkowego o stężeniu 37-38% wagowych, 
których ilość dobiera się w ten sposób, aby odpowia-
dała stosunkowi molowemu kwasu siarkowego do 
chromianu 4 do 4,5 : 1, przez zmianę użytej ilości nie-
odżywiczonego lub częściowo odżywiczonego wosku 
w granicach 70-160% wagowych CrO3, w przelicze-
niu na wsad wosku, tak, że przy zastosowaniu usta-
lonego procesu technologicznego zawsze oddestylowuje 
65-7% wprowadzonej wody i po okresie późniejszej 
reakcji 1-3 godzin ilość ta zostaje ponownie dodana. 

23a (P. 143596) 30.09.1970. 
Pierwszeństwo: 2.10.1969 - Wielka Brytania. 

Albright and Wilson Limited, Oldbury. Wielka Bry-
tania, Harrisons and Cronsfield Limited, Londyn, Wiel-
ka Brytania, (Marshall Piłce, Alan Watson Routledge). 

Sposób ekstrahowania oleju z surowców roślinnych 
lub rybnych, dowolnie obejmujący jakikolwiek z eta-
pów wytwarzania, ługowania lub wyciskania źródła 
oleju, znamienny tym, że w celu zwiększenia wydajno-
ści produktu, przed, w czasie lub po jakimkolwiek ze 
wspomnianych etapów surowiec miesza się z wodnym 
roztworem soli metalu alkalicznego, metalu ziem alka-
licznych lub amonu i kwasu fenylo- lub alkilofenylo-
sulfonowego, który nie posiada więcej niż trzy grupy 
alkilowe nie zawierające w sumie więcej niż 4 atomy 
węgla, a następnie uzyskuje się fazę ciekłą obejmującą 
olej i wodny roztwór sulfonianu, z której oddziela się 
olej. 

23a (P. 147702) 22.04.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego „Cukro-
projekt", Warszawa (Ryszard Połatyński, Antoni Klu-
kowski). 

Sposób ciągłego dezodoryzowania tłuszczów jadal-
nych przez szybkie podgrzewanie cienkiej warstewki 
tłuszczu roztartej i spływającej po ogrzewanych ścian-
kach aparatu znamienny tym, że przerabiany tłuszcz 
ogrzewa się w ciągu kilkunastu sekund do tempera-
tury 250-300°C i równocześnie ostro i wielokrotnie 
przeparowuje przegrzaną parę wodną, której strumie-
nie są skierowane z dwóch przeciwległych kierunków 
prostopadle do powierzchni, po której spływa war-
stewka tłuszczu. 

Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz. 
1 stanowiące kolumnę zbudowaną z kilku segmentów 
(1) o ogrzewanych ściankach, zaopatrzoną w szybko-
obrotowe mieszadło mechaniczne z pionowo osadzony-
mi na wale (3) łopatkami (4) znamienne tym, że między 
segmentami z ogrzewanymi ściankami (1) wmontowane 
są pierścienie (2), których wewnętrzna ścianka wyko-
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nana jest z perforowanej blachy lub gęstej siatki me-
talowej przy czym pierścienie są przystosowane do 
wprowadzania do wnętrza kolumny pary wodnej, 
a części wału (3) i łopatki (4), znajdujące się na wy-
sokości ogrzewanych segmentów (1), są wewnątrz wy-
drążone i również przystosowane do wprowadzania 
przez dysze (6) pary wodnej pod kątem prostym do 
ścianki kolumny. 

23b (P. 141894) 7.07.1970. 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, (Sylwia Wiland). 
Paliwo pozostałościowe o obniżonej temperaturze 

krzepnięcia z ropy parafinowo-siarkowej do wolno-
obrotowych silników wysokoprężnych, znamienne tym, 
że zawiera 1-14°/o wagowych frakcji stanowiącej 2 0 -
60°/o wagowych pozostałości z destylacji ropy parafi-
nowo-siarkowej rozpuszczonej w temperaturze 2 5 -
60°C w 86-90%-ach wagowych pozostałości pokrakin-
gowej. 

23b (P. 142944) 31.08.1970. 
(P. 142944) 

Pierwszeństwo: 1.09.1969 - Niemiecka Republika De-
mokratyczna. 

VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht", Leuna, NRD. 
Sposób hydrorafinacji frakcji węglowodorów nie za-

wierających asfaltu i popiołu, natomiast zawierających 
azot w ilości większej niż 1000 części na milion o za-
kresie temperatury wrzenia 35-360°C, które przynaj-
mniej częściowo wytwarzane są przez hydrorozszcze-
pienie pozostałości ropy naftowej pod ciśnieniem 200-
300 at i w temperaturze 400-500°C, na zawiesinie ka-
talizatora, albo otrzymywanych drogą destylacji próż-
niowej z zakresem temperatur wrzenia 360-550°C 
i z zawartością azotu większą niż 500 części na milion, 
przy czym frakcje węglowodorów zawierają ewentu-
alnie produkty hydrorozszczepienia i/albo produkty po-
chodzenia karbochemicznego, prowadzony pod zwię-
kszonym ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze 
z katalizatorami na złożu stałym, zawierającymi pier-
wiastki szóstej i ósmej grupy okresowego układu 
pierwiastków, na kalcynowanym, składającym się 
głównie z A12O8 nośniku, w obecności wodoru albo za-
wierających wodór gazów, znamienny tym, że hydro-
rafinację a zwłaszcza oczyszczanie ze związków azo-
towych prowadzi się pod ciśnieniem 80-180 at, ko-
rzystnie 100-150 at i w temperaturze 320-460°C, na 
katalizatorze wytworzonym na podstawie glinokrze-
mianu, którego kwasowość waha się w granicach 
2-4.10-5 wal NHa/g, korzystnie 2-ЗЛО-5 wal NH^g, 
objętość porów mieści się, dzięki prażeniu w atmosfe-
rze zawierającej parę wodną, w granicach 0,4-
0,8 cms/g, korzystnie 0,5-0,6 cms/g, ciężar nasypowy 
w wyniku sprężania wstępnego materiału wynosi co 
najmniej 0,7 kg/l, przy czym ciśnienie prasowania wy-
nosi 350-600 kG/cm2, a efektywny, kinematyczny 
współczynnik dyfuzji mierzony dyfuzją wodoru mieści 
się w granicach 0,02-0,04 cm2/sek, w wyniku spręża-
nia wtórnego. 

23b (P. 143446) 24.09.1970. 
Pierwszeństwo: 25.09.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Universal Oil Products Company, Des Plaines, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki, (Arthur Raymond Green-
wood, Kenneth Donald Vesely). 

Ciągły sposób reformingu-regeneracji w obecności 
katalizatora metalicznego z grupy platyny, znamienny 
tym, że podgrzewa się mieszaninę reakcyjną węglowo-
doru z wodorem do temperatury reformowania, do-
prowadza mieszaninę do reaktora i ustala warunki 
procesu reformingu przy czym zachodzi właściwa re-

akcja wobec ruchomej warstwy katalizatora, usuwa 
się dołem z reaktora przereagowane reagenty i odzy-
skuje z nich reformowany produkt, oddzielnie usuwa 
się z reaktora zużyte ziarna katalizatora utrzymując 
strumień w takich samych warunkach reformingu, 
przesyła się ziarna katalizatora do regeneratora składa-
jącego się ze strefy wypalania węgla, strefy chlorow-
cowania i strefy suszenia, wypala ziarna katalizatora 
za pomocą gazu zawierającego tlen doprowadzanego 
do strefy wypalania węgla i zawraca przynajmniej 
część otrzymanych gazów spalinowych z powrotem do 
tej strefy w celu regulowania spalania i usunięcia wę-
gla z ziaren katalizatora, odwęglone ziarna katalizato-
ra wraz z mieszaniną pary wodnej i chlorowca w sto-
sunku molowym przynajmniej około 1: 1 i rozcień-
czonym powietrzem przeprowadza się w formie 
ciągłego złoża ruchomego przez strefę chlorowania 
w celu przyłączenia chlorowca, przeprowadza się chlo-
rowcowane ziarna katalizatora w postaci ciągłego zło-
ża ruchomego przez strefę suszenia i ziarna suszy 
w strumieniu gorącego suchego powietrza, usuwa się 
ziarna katalizatora ze strefy suszenia, poddaje je dzia-
łaniu wodoru w temperaturze od około 427 do 649°C 
i zawraca otrzymane zredukowane cząsteczki katali-
zatora do reaktora utrzymując w nim stałą ilość ka-
talizatora. 

23b (P. 145320) 29.12.1970. 
Pierwszeństwo: 30.12.1969 - Włochy. 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Renato 
Tesei, Pierleone Girotti, Telemaco Floris). 

Sposób wytwarzania syntetycznych olejów smaro-
wych drogą polimeryzacji liniowych pojedynczych ole-
fin lub frakcji zawierającej liniowe alfa olefiny o wzo-
rze ogólnym R-CH=CH2, w którym R oznacza rodnik 
węglowodorowy zawierający 2-16 atomów węgla, 
w obecności systemu katalitycznego o charakterze nie-
organicznym, znamienny tym, że wspomniany system 
katalityczny zawiera związek pierwiastka metalu 
przejściowego z IV do VIII grupy układu okresowego 
połączony ze związkiem glinu, który jest polimerem 
liniowym o charakterze poliiminowym o przedstawio-
nym na rysunku wzorze, w którym n oznacza liczbę 
nie większą niż 50, a R oznacza rodnik węglowodoro-
wy. 

23c (P. 141496) 20.06.1970. 

Władysław Lebrecht, Łódź; Władysław Nowakowski, 
Łódź. 

Sposób wytwarzania płynu do hamulców hydrauli-
cznych i tarczowych szczególnie do pojazdów mecha-
nicznych pracujących w warunkach zmiennych tem-
peratur od plus 45 do minus 38 stopni Celsjusza, zna-
mienny tym, że przez ogrzewanie w temperaturze 
wrzenia pod chłodnicą zwrotną w czasie od 3 do 7 go-
dzin mieszaniny składającej się z 40 do 60 części wa-
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gowych odwodnionego oleju roślinnego, zwierzęcego 
lub syntetycznego, z 40 do 60 częściami wagowymi 
aminy alkidowej najlepiej etanoloaminy oraz niewiel-
kiej ilości nieorganicznego kwasu i po dodaniu orga-
nicznego rozpuszczalnika najlepiej alkoholu jednowo-
dorotlenowego oraz stabilizatorów mieszaniny, otrzy-
muje się płyn do hamulców hydraulicznych i tarczo-
wych szczególnie przydatny do pojazdów mechani-
cznych. 

23c (P. 142630) 11.08.1970. 
Pierwszeństwo: 12.08.1969 - NRD. 

VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt, Schwedt, 
NRD, (Herbert Finger, Horst Haack, Joachim Milbradt, 
Alexander Petersohn). 

Olej smarowy, znamienny tym, że stanowi produkt 
otrzymany przez zmieszanie oleju podstawowego, skła-
dającego się z 40-90 części selektywnie i/albo uwo-
dorniająco rafinowanej frakcji oleju mineralnego 
o lepkości 20-100 cSt w temperaturze 50°C i 10-60 
części estru, utworzonego z diolu o długości łańcucha 
C2_ie i kwasu jednokarboksylowegQ o długości łańcu-
cha C2-ig albo z kwasu dwukarboksylowego o długo-
ści łańcucha С8_ц z alkoholami o długości łańcucha 
Ci-20, z 1-10 częściami polimetakrylanu, korzystnie 
jako 35°/o roztwór w oleju mineralnym, i/albo z 0 , 1 -
2 częściami alkilonaftalenu, i/albo z 2 -5 częściami 
benzenosulfonianu metalu ziem alkalicznych, i/albo 
z 0,1-3 częściami aromatycznego dwufosforynu, i/albo 
0,1-3 częściami fenylo-ß-naftyloaminy. 

241 (P. 142843) 24.08.1970. 

Benjamin F. Kwiat, New Jersey, USA. 
Urządzenie do podgrzewania i dostarczania powie-

trza do kotła z palnikiem olejowym wystającym do ob-
szaru spalania kotła, znamienne tym, że posiada pio-
nową obudowę (19) której górna część ma otwór (20) 
przez który przechodzi palnik (14), a dolna jej część 
ma co najmniej jeden otwór wlotowy (21) powietrza, 
zaś obudowa ma szereg otworów (27) rozmieszczonych 
na okręgu dokoła otworu (20) służących do doprowa-
dzania powietrza do obszaru spalania (13) oraz szereg 
ustawionych w odstępach łopatek odchylających (25), 
umieszczonych wewnątrz obudowy między otworem 
wlotu powietrza (20) i otworami (27) rozmieszczonymi 
na okręgu. 

25a (P. 136483) 24.10.1969. 
Patent dodatkowy do patentu nr zgłoszenia P. 135980. 
Pierwszeństwo: 2.11.1968 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

Dr - Ing. Walter Reiners Mönchengladbach, NRF. 
Dziewiarka osnowowa, a zwłaszcza dziewiarka ra-

szlowa z urządzeniem do wprowadzania nitki wątku, 
która zostaje ułożona na zewnątrz strefy igłowej na 
chwytakach umieszczonych w strefach brzegów towaru 
i nakładana za pomocą prowadników na nitki osnowy, 
przy czym w celu nakładania nitki na prowadniki 
dziewiarka jest wyposażona w wodzik nitki wątku, 
prowadzony po bieżni okrężnej, na której szereg wy-
branych nitek wątku zostaje doprowadzony do wodzi-
ka nitek za pomocą chwytaków, którym to chwytakom 
jest przyporządkowany co najmniej jeden element od-
cinający kładzioną nitkę na założoną długość, a wo-
dzik doprowadzający nitki wątku do położonego na-
przeciw chwytaka, zaopatrzony jest w element chwy-
tający nitkę dla każdego rzutu wątku oddzielnie, we-
dług patentu Nr zgłoszenia P. 135 980, znamienna tym, 
że element odcinający (12b), połączony jest z krążącym 
wodzikiem nitki (12). 

25а (P. 141751) 30.06.1970. 

Politechnika Łódzka, Łódź, (Kazimierz Kopias). 
Sposób wytwarzania odpasowanych wyrobów kon-

fekcji dziewiarskiej, znamienny tym, że brzegi wy-
twarzanych kolejno odpasowanych elementów wyrobu 
łączy się z sobą za pomocą oczek dzianiny, tworzonych 
w rzędzie równocześnie z oczkami elementów wyrobu. 

Szydełkarka do stosowania sposobu według zastrz. 
1 złożona z płaskich łożysk igłowych wyposażonych 
w igły z podpychaczami wraz z płaszczkami przekła-
dającymi współpracującymi z kształtkami wynoszący-
mi i spychającymi, znamienna tym, że łożyska igłowe 

(1) połączone są wzdłuż górnych krawędzi z łożyskami 
płaszczkowymi (21) wyposażonymi w płaszczki przy-
trzymujące (19) ustawione w rowkach łożysk (21) w ta-
ki sposób, by ich górne części znajdowały się pomię-
dzy igłami (2), przy czym płaszczki (19) posiadają wy-
cięcia górne, służące do przytrzymywania oczek pod-
czas wytwarzania splotu lewoprawego i przytrzymy-
wania oczek znajdujących się na igłach (2) wyłączo-
nych z pracy, oraz wycięcia dolne służące do przytrzy-
mywania na igłach (2) jednego łożyska (1) oczek 
ostatniego rządka dzianiny, podczas wytwarzania na 
obu łożyskach drugiej dzianiny. 
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25a (P. 142016) 14.07.1970. 

Lightning Fasteners Limited of Kynoch Works, 
Witton, Birmingham, Wielka Brytania, (Christopher 
Frederick Austin, Philip Simpson, Dawid Warren, Da-
wid Howitt). 

Sposób wytwarzania taśmy z zamkiem błyskawi-
cznym, według którego wytwarza się taśmę nośną, 
a podczas wytwarzania tej taśmy przymocowuje się 
do niej szereg połączonych ze sobą elementów sprzę-
gających przy krawędzi wzdłużnej tej taśmy, znamien-
ny tym, że taśma nośna wytwarzana jest przez dzianie 
a podczas dziania do jednej powierzchni tej taśmy 
przymocowuje się elementy sprzęgające przez prze-
prowadzanie łączącej nitki za pomocą ruchu posuwi-
sto-zwrotnego igły między sąsiednimi elementami 
sprzęgającymi aby utworzyć pętlę ściegu po drugiej 
stronie dzianej taśmy, przy czym pętlę ściegu tworzy 
się za haczykiem szydełka, stosowanego do dziania 
wymienionej taśmy, a haczyk tego szydełka przesuwa 
się przez tę pętlę tak, że zaczepia on o tę pętlę i łączy 
ją z nitką dzianej taśmy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
do 6, posiadające obszar dziania i zawierające rząd 
szydełek przeznaczonych do dziania taśmy nośnej zam-
ka błyskawicznego i drążki prowadzące z wodzikami 
nitek, znamienne tym, że dolny koniec rurowej pro-
wadnicy (19, 42) jest umieszczony w określonym 
uprzednio miejscu obszaru dziania przy jednym końcu 
rzędu języczkowych igieł (11), przy czym urządzenie 
zawiera zszywającą igłę (20, 30, 40), umieszczoną 
z przodu urządzenia oraz mechanizm do poruszania 
tej igły zszywającej ruchem posuwisto-zwrotnym po-
przez płaszczyznę szydełek w miejscu poniżej rurowej 
prowadnicy, przy czym położenie igły zszywającej jest 
zgodne przynajmniej z jedną z igieł tak, aby włączać 
łączącą nitkę (21, 31, 41) w dzianą taśmę i mocować 
do niej elementy sprzęgające. 

25a (P. 142017) 14.07.1970. 

Lightning Fasteners Limited of Kynoch Works, 
Witton, Birmingham, Wielka Brytania, (Christopher 
Frederick Austin, Philip Simpson, Dawid Warren, Da-
wid Howitt). 

Sposób wytwarzania taśmy zamka błyskawicznego, 
za pomocą wytwarzania taśmy nośnej, mocowania na 
tej taśmie przy jej brzegu wzdłużnym i podczas jej 
wytwarzania szeregu połączonych ze sobą elementów 
sprzęgających, znamienny tym, że do taśmy nośnej 
podczas jej dziania przymocowuje się sprzęgające ele-
menty, za pomocą przesuwającej się języczkowej igły 
wzdłuż płaszczyzny zawierającej rząd igieł i między 
sąsiednimi sprzęgającymi elementami w sposób taki, 
aby była zahaczana przynajmniej jedna nitka a ję-
zyczkowa igła, przeciągnięta przez pierwszą pętlę, wy-
konana z tej nitki między sąsiednimi sprzęgającymi 
elementami, po czym te sprzęgające elementy zostają 
przesunięte a ruchy języczkowej igły są powtarzane 
dzięki czemu druga pętla, która zostaje wykonana 

z nitki łączy się z pętlą pierwszą i elementy sprzęga-
jące zostają umocowane do dzianej nośnej taśmy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
do 3, zawierające obszar dziania i rząd igieł do dzia-
nia taśmy nośnej zamka błyskawicznego oraz drążki 
prowadnikowe z wodzikami nitek, znamienne tym, że 
dolny koniec prowadnicy rurowej (16) jest umieszczo-
ny tak, że wprowadza szereg połączonych ze sobą ele-
mentów sprzęgających w określone uprzednio położe-
nie w obszarze dziania przy jednym końcu igieł (11) 
do wytwarzania dzianiny, a ponadto zastosowane są 
środki do przesuwania języczkowej igły (19) przez pła-
szczyznę zawierającą rząd igieł (11) w miejscu poniżej 
rurowej prowadnicy (16) i przez drogę ruchu szeregu 
sprzęgających elementów (18) w obszarze dziania. 

25c (P. 142555) 6.08.1970. 
Pierwszeństwo: 8.08.1969 - Grecja. 

Aristovoulos G. Petzetakis, Moschaton/Piraeus, Gre-
cja. 

Oplatarka do oplatania rur, wężów, kabli, lin i po-
dobnych wyrobów, wyposażona w napędzane tarcze 
falujące, odpowiadające im prowadnice wrzecion 
i większą liczbę wrzecion klockowych, składających 
się z osi i stopy wrzeciona oraz nasadzonej na oś 
wrzeciona cewki, składającej się z właściwej cewki 
przędzalniczej i przędzy, przy czym osie wrzecion 
umieszczone są w wycięciach tarcz falujących, zna-
mienna tym, że osie (4) wrzecion osadzone są swo-
bodnie obrotowo we wrzecionowych stopach (5). 

26b (P. 144579) 23.11.1970. 

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim, (Dioni-
zy Uchański, Roman Jurczak, Jan Pardela, Władysław 
Zacny). 
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Sposób izolacji koryt zbiorczych gazu w piecach kar-
bidowych, mający na celu przedłużenie żywotności tych 
koryt i zabezpieczenie rur chłodzących przed przepa-
laniem, znamienny tym, że koryta odizolowuje się od 
instalacji wodnej pieca karbidowego przy pomocy wę-
ży gumowych z przekładką azbestową a dla trwałego 
rozdzielenia połówek koryta na całej ich szerokości, 
stosuje się kształtki szamotowe lub karborundowe (4) 
zaś do osłony dolnych rur chłodzących (3), stosuje się 
kształtkę (5) tak skonstruowaną, że obejmuje razem 
dwie dolne rury koryta, którą zabezpiecza się przed 
wypadnięciem kształtką klinującą (6), przy czym do 
osadzenia kształtek, stosuje się specjalnie przygotowa-
ną zaprawę szamotową. 

29a (P. 145112) 19.12.1970. 

Zakłady Włókien Sztucznych „Wiskord", Szczecin 
(Jerzy Lewiński, Mieczysław Bogucki, Eugeniusz Szy-
mański, Jan Nowacki). 

Dysza przędzalnicza do przędzenia jedwabiu włókien-
niczego zaopatrzona w korpus i część zewnętrzną den-
ka wykonane z tworzywa sztucznego znamienna tym, 
że ma środek denka (1) wykonany ze stopu metali szla-
chetnych w ilości nieprzekraczającej 0,15 g. 

29b (P. 144407) 13.11.1972. 

Zakłady Włókien Sztucznych „STILON", Gorzów 
Wielkopolski, (Zbigniew J. Płonka, Jan Tomczyk, Ali-
cja Jaszczak, Krzysztof Albrecht, Stefan W. Kirkor). 

Sposób wytwarzania polikaproamidowych włókien 
dwuskładnikowych, odznaczających się udoskonalonym 
utajonym skędzierzawieniem na skutek różnej kurczli. 
wości obydwu części włókna, przez jednoczesne wytła-
czanie poprzez wspólne otwory dyszy przędzalniczej 
(filiery) stopów dwóch syntetycznych termoplasty-
cznych polimerów włóknotwórczych, składników (A) 
i (B), połączonych ze sobą wzdłuż całej długości włók-
na w konfiguracji bok do boku lub rdzeń z otoczką 
znamienny tym, że pierwszym włóknotwórczym skład-
nikiem (A) włókien dwuskładnikowych jest poli-e-ka-
proamid natomiast drugim włóknotwórczym składni-
kiem (B) włókien dwuskładnikowych jest kopoliamid 
0 wzorze budowy nr 1, łańcuchy makrocząsteczek któ-
rego zbudowane są z segmentów polikaproamidu 
1 segmentów innego heterołańcuchowego poliamidu, za-
wierającego co najmniej jedną strukturalną jednostkę 
utworzoną z ekwimolarnych ilości reszt wybranych 
karbołańcuchowych i/lub heterołańcuchowych kwasów 
dwukarboksylowych, zawierających 6-18 atomów 
węgla w cząsteczce, i reszt dwuamin, zawierających 
od 2 do 3 pierścieni cykloheksylenowych, spośród któ-
rych co najmniej 2 pierścienie cykloheksylenowe po-
łączone są ze sobą poprzez mostek metylenowy, 
2,2-propylenowy i/lub 1,1-cykloheksylenowy. 

29b (P. 144457) 17.11.1970. 

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź, 
(Zbigniew Rybicki, Stefan Bulik, Ryszard Żelechowski, 
Feliks Dobrowols^i, Kazimierz Linda). 

Sposób stabilizowania jedwabiu syntetycznego 
w podwyższonej temperaturze w środowisku ciekłym 
lub gazowym na cewkach, znamienny tym, że proces 
stabilizowania jedwabiu prowadzi się bezpośrednio po 
procesie rozciągania z ewentualnym pominięciem ope-
racji przewijania, na cewkach z elastoplastów o tem-
peraturze mięknięcia oznaczonej według Martensa naj-
wyższej o 10% niższej lub najwyższej o 3O°/o wyższej 
od temperatury prowadzenia procesu stabilizacji, przy 
czym dowolny żądany stopień skurczu jedwabiu uzy-
skuje się przez odpowiedni dobór elastoplastu. 

29b (P. 144512) 19.11.1970. 
Pierwszeństwo: 21.11.1969, 7.02.1970 - NRD. 

Hacoba - Textilmaschinen GmbH, Co KG, Wup-
pertal-Barmen, NRF. 

Sposób wytwarzania przędzy poliakrylonitrylowej 
o wysokim stopniu skędzierzawienia, barwionej bar-
wnikami kationowymi, znamienny tym, że przędzę 
traktuje się w temperaturze niższej od punktu jej 
mięknięcia kwaśną kąpielą zawierającą, oprócz bar-
wnika kationowego, substancję powodującą pęcznienie 
włókien i/albo częściowe ich rozpuszczenie, a następ-
nie zabarwioną i wilgotną przędzę ogrzewa się w tem-
peraturze co najmniej 98°C, korzystnie w temperatu-
rze 98-100°C. 

30b (P. 143450) 24.09.1970. 
Pierwszeństwo: 22.01.1970 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Arnold Sampson, Pittsburgh/Pensylwania, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Okołokorowy dentystyczny zacisk protetyczny sta-
nowiący zakotwiczenie dla sztucznego zęba, przysto-
sowany do umieszczenia na szczęce górnej albo dolnej, 
znamienny tym, że składa się z pary połówek (11, 12) 
a każda z połówek zacisku (10) zawiera płaską piono-
wą ściankę (13, 14) i elementy (15, 18, 19) łączące wy-
mienione połówki zacisku w taki sposób, że wymienio-
ne ścianki (13, 14) są ustawialne we wzajemnej odle-
głości po obu stronach kości a słupek (25) spoczywa-
jący na podstawie (15) jednej z połówek (11, 12) sta-
nowi podstawę do umieszczenia sztucznego zęba. 

30h (P. 136422) 20.10.1969. 
(P. 136422) 

Pierwszeństwo: 21.10.1968 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

The Upjohn Company, Kalamazoo, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki, (Alexander Demetrios Argoudelis, John 
Henry Coats, Donald Joseph Mason, Oldrich Kareł Se-
bek). 

Sposób otrzymywania odmetylowanych pochodnych 
linkomycyny o wzorze 2, w którym R oznacza metyl 
lub etyl, Ri oznacza alkil o 2 do 8 atomach węgla, a X 
oznacza chlor lub brom, znamienny tym, że związek 
l'-metylo o wzorze 1, w którym R, Rj i X mają wy-
żej podane znaczenie, lub jego addycyjną sól z kwa-
sem, poddaje się odmetylowującemu działaniu: Strep-
tomyces punipalus, NRRL 3529, Streptomyces vene-
zuelae, NRRL 3528, Streptomyces venezuelae, NRRŁ 
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3527, Streptomyces spectabilis, NRRL 2494, Streptomy-
ces spectabilis, NRRL 2792, Aspergillus ornatus, NRRL 
2291, Scopulariopsis brevicaulis, ATCC 7903 lub Tri-
choderma viride, NRRL 1762. 

30h WZOR2 
(P. 136829) 10.11.1969. 

Pierwszeństwo: 20.11.1968 - Holandia. 
N. V. Organon, Oss, Holandia, (Jan Willem de Vries). 
Sposób ekstrahowania insuliny z gruczołu trzustko-

wego za pomocą zakwaszonego rozpuszczalnika insuliny 
znamienny tym, że trzustkę ekstrahuje się najpierw 
rozpuszczalnikiem zakwaszonym kwasem siarkowym, 
a następnie do mieszaniny ekstrakcyjnej dodaje się 
kwas solny i kontynuuje się ekstrakcję. 

30h (P. 136910) 14.11.1969. 
Pierwszeństwo: 18.11.1968 - Wielka Brytania. 

National Research Development Corporation, Lon-
dyn, Wielka Brytania, (Anthony Edward Churchil). 

Sposób wytwarzania materiału antygenowego, zna-
mienny tym, że wirus choroby Marek's poddaje się pa-
sażowaniu w hodowli na komórkach ptasich w celu 
obniżenia jego wirulencji w stopniu umożliwiającym 
otrzymywanie żywej szczepionki. 

30h (P. 141273) 12.06.1970. 
Pierwszeństwo: 13.06.1969, 7.08.1969 - NRF. 

Blendax-Werke R. Schneider und Co., Mainz, NRF, 
(Ursula Boelcke, Helmut Harth, Helmar R. Wagner). 

Środki kosmetyczne, znamienne tym, że zawierają 
enzymy w mikro-kapsułkach. 

30h (P. 141274) 12.06.1970. 
Pierwszeństwo: 13.06.1969 - Japonia. 

Zaidan Hojin Biseibutsu, Kagaku Kenkyu Kai, To-
kio, Japonia, (Hamao Umezawa, Tomio Takenchi, Ta-
kaaki Aoyagi, Masa Hamada, Keuji Maeda, Yoshiro 
Okami). 

Sposób wytwarzania nowych pepstatyn będących in-
hibitorem pepsyny, znamienny tym, że w warunkach 
napowietrzania, hoduje się szczep promieniowca wy-
twarzający pepstatynę aż do momentu wystąpienia wy-
raźnej aktywności inhibitorowej w stosunku do pepsy-
ny a następnie ekstrahuje się pepstatynę z podłoża. 

30h (P. 141414) 18.06.1970. 

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Żelatyna", Słupsk, 
Polska, (Alfred Grossmann). 

Lakier do włosów, znamienny tym, że zawiera ester 
etylowy glutyny w roztworze alkoholowo-wodnym, ko-
rzystnie w stosunku wagowym ester etylowy gluty-
ny : etanol : woda jak 5-10 : 25-60 : 30-70, korzystnie 
z dodatkiem olejku zapachowego ł środka konserwują-
cego. 

30h (P. 141549) 24.06.1970. 
Pierwszeństwo: 28.07.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Prephar Prospection de Recherches Pharmaceutiques 
S.A., Schaffhausen, Szwajcaria, (Adriano Butti, Giu-
seppe Prino, Gianfranco Bertellini). 

Sposób wytwarzania sulfonowanych pochodnych gli-
kopeptydu wyekstrahowanego z błony śluzowej żołąd-
ka i dwunastnicy świń, znamienny tym, że narządy 
zwierzęce hydrolizuje się w wodzie w temperaturze 
od około 50°C do około 100°C, w ciągu od około 10 mi-
nut do około 45 minut, przy wartości pH około 1 do 10, 
następnie usuwa się kwaśne produkty uboczne otrzy-
mywane podczas hydrolizy, pozostałość rozcieńcza się 
rozcieńczalnikiem nie rozpuszczającym produktu, co 
powoduje wytrącenie glikopeptydu, następnie produkt 
zawiesza się w trzeciorzędowej zasadzie heterocyklicz-
nej o temperaturze wrzenia od około 100°C do około 
200°C, miesza się otrzymaną zawiesinę z czynnikiem 
sulfonującym takim jak kwas siarkowy, oleum, kwas 
chlorosulfonowy lub addukt trójtlenku siarki i związku 
organicznego w temperaturze od około -40°C do oko-
ło 0°C, a następnie w temperaturze od około 50°C do 
około 80°C i wyodrębnia powstały produkt sulfono-
wania. 

30h (P. 142629) 11.08.1970. 
Pierwszeństwo: 12.08.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno-
czone Ameryki, (Maroin Gorman, Calvin Eugene Hig-
gens, Ramakrishnan Nagarajan). 

Sposób wytwarzania antybiotyku A168861 i/lub an-
tybiotyku А16886П lub ich dopuszczalnych w farmacji 
soli, znamienny tym, że szczep Streptomyces clavuli-
gerus NRRL 3585 hoduje się na pożywce zawierającej 
przyswajalne źródła węgla, azotu i soli nieorganicz-
nych w hodowli głębinowej z napowietrzaniem aż do 
otrzymania znacznych ilości antybiotyku A16886I i/lub 
antybiotyku A16886II. 

30h (P. 142648) 12.08.1970. 
Pierwszeństwo: 13.08.1969, 17.06.1970 - Japonia. 

Takeda Chemical Industries, Ltd., Osaka, Japonia, 
(Eiji Higashide, Tom Hasegawa, Hideo Ono, Mitsuko 
Asai, Masayuki Muroi, Tayokazu Kishi). 

Sposób wytwarzania nowego antybiotyku B-5050 na 
drodze biologicznej, znamienny tym, że proces biosyn-
tezy prowadzi się przy użyciu drobnoustroju z rodzaju 
Streptomyces, w pożywce zawierającej przyswajalne 
źródła węgla oraz azotu, w warunkach napowietrzania, 
a nagromadzony w czasie hodowli antybiotyk B-5050 
izoluje się z brzeczki fermentacyjnej. 

30h (P. 142775) 19.08.1970. 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno-
czone Ameryki, (Robert L. Hamill, Marvin Martin 
Hoehn, Calvin Eugene Higgens). 

Sposób wytwarzania nowego antybiotyku A16884 lub 
jego soli, przy czym jednoamonowa sól tego antybio-
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tyku jest białą amorficzną substancją ulegającą roz-
kładowi w temperaturze około 180°C, dobrze rozpusz-
czalną w wodzie, rozpuszczalną w dwumetylosulfotlen-
ku, słabo rozpuszczalną w niższych alkanolach i nieroz-
puszczalną w acetonitrylu; jest ona związkiem amfo-
terycznym o 4 dających się zmiareczkować grupach 
0 pK'a1= 3,9, pK'a2 = 5,3, pK'a3 = 9,2 i pK'a4 = 10,5 
przy miareczkowaniu w 66% roztworze dwumetylofor-
mamidu przy wyjściowej wartości pH 5,8, którego po-
zorny ciężar cząsteczkowy wynosi około 435 według 
danych z miareczkowania, w skład jego wchodzi 
44,01% węgla, 5,73°/» wodoru, 10,65% azotu, 31,27% tle-
nu i 6,86% siarki, jego optyczna skręcalność właściwa 
[в]д wynosi +140,90 (c = 1% wag/obj., w wodzie), ana-
liza widma absorpcyjnego w podczerwieni próbki za-
wiesiny związku w oleju mineralnym wykazuje na-
stępujące pasma: 3,18 (szerokie pasmo), 5,66; 6,26; 6,57; 
6,89; 7,15; 7,28; 7,40; 7,73; 8,00; 8,14; 8,79; 9,24; 9,65; 9,79 
1 10,40 mikronów, a badania soli na takie reagenty jak 
ninhydryna, Pan Dutscher, Benedict, Molisch, jod 
i chlorek dansylu dają wyniki dodatnie, podczas gdy 
badania na roztwór Fehlinga, chlorek żelazowy, biuret 
i Sakaguchi dają wyniki ujemne, znamienny tym, że 
hoduje się szczep Streptomyces lipmanii NRRL3584 
w pożywce zawierającej przyswajalne źródła węgla, 
azotu i soli nieorganicznych w warunkach aerobowych 
w zanurzeniu, do momentu wytworzenia odpowiedniej 
ilości żądanego antybiotyku. 

30h (P. 143516) 28.09.1970. 
Pierwszeństwo: 6.10.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Baxter Laboratories Inc., Morton Grove, Stany Zjed-
noczone Ameryki, (Gals Harrison Thorne, Orin Lew 
Wood, Kay Litel Kundson). 

Sposób przechowywania żywych organów, znamienny 
tym, że umieszcza się ten organ w pojemniku, pompuje 
się pulsacyjnie płyn fizjologiczny do organu, przy czym 
każdy impuls trwa określony czas ustalany przez ze-
spół sterujący, przepuszcza się równomiernie płyn fi-
zjologiczny przez organ, utlenia się w utleniaczu ten 
płyn wypływający z organu, oraz steruje się tempera-
turą i prędkością pulsowania płynu fizjologicznego kie-
rowanego do wspomnianego organu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeże-
nia, znamienne tym, że zawiera pojemnik (58), środki 
do wytwarzania pulsacyjnego ciśnienia w płynie fizjo-
logicznym, podawanym do przechowywanego organu 
oraz środki do wytwarzania minimalnego parcia mię-
dzy poszczególnymi impulsami ciśnienia na płyn fizjo-
logiczny przepływający przez organ, środki do utlenia-
nia płynu fizjologicznego odprowadzanego z organu 
oraz zespół sterujący, sterujący doprowadzaniem czyn-
nika roboczego do otworu wylotowego zespołu, przy 
czym zespół ten posiada środki do ustawiania okresu 
każdego impulsu wysokiego ciśnienia. 

30h (P. 144092) 28.10.1970. 
Zofia Wieczorkiewicz-Sadowska, Warszawa. 

Sztyft przeciwpotowy zawierający środki bakterio-
bójcze, ściągające i przeciwgnilne, znamienny tym, że 
stanowi go bezwodny stop mydła glicerynowo-steary-
nowego, w którym zawarte są składniki witamin 
z grupy F, przy czym witaminy te spełniają rolę skład-
nika ochronnego. 

30h (P. 144126) 29.10.1970. 

Fabryka Kosmetyków „Pollena-Lechia", Poznań, (Ja-
nusz Kachelski, Adolf Reinholz, Maria Przyszczypkow-
ska, Zygmunt Stachowiak). 

Trwała rozjaśniająco-barwiąca farba do włosów 
ochraniająca strukturę włosów w czasie farbowania, 
znamienna tym, że w swym składzie zawiera 20 do 
32% wagowych zbuforowanego kompleksu ochronnie 
spęczniającego keratynę włosów. 

30h (P. 144547) 21.11.1970. 

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Żelatyna", Słupsk, 
(Jerzy Guziński). 

Krem do golenia znamienny tym, że zawiera żelaty-
nę w ilości do 5%, emulsję wodną wosków natural-
nych, alkoholi z wosków naturalnych i wazeliny oraz 
mydła z wosków naturalnych, środki konserwujące 
i olejek zapachowy. 

30h (P. 144574) 23.11.1970. 

Spółdzielnia Pracy „Postęp", Sopot, (Tadeusz Tokć, 
Tadeusz Kanawka). 

Preparat kosmetyczny w postaci maseczki znamien-
ny tym, że w 800-1015 częściach żelu miodowo-agaro-
wego zawieszone są, nalewka z mieszaniny ziół w ilo-
ści 300-350 części oraz 100 części soku wielowarzyw-
nego. 

30h (P. 144576) 23.11.1970. 

Spółdzielnia Pracy „Postęp", Sopot, (Tadeusz Tokć, 
Tadeusz Kanawka, Kazimierz Woźniak, Wajda Pius, 
Henryk Argasiński). 

Preparat kosmetyczny do pielęgnacji skóry składa-
jący się z emulsji woskowo-tłuszczowej typu woda 
w oleju znamienny tym, że zawiera jako ciało czynne 
olejek norkowy w ilości 8-Ы5 części. 

30h (P. 146482) 25.02.1971. 
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warsza-

wa, (Tadeusz Lachowicz). 

Sposób preparatyki substancji bakteriobójczej stafi-
lokokcyny A znamienny tym, że skład znanego podłoża 
bulionowego jest przed wyjałowieniem uzupełniany 
dodatkiem 0,2% siarczanu magnezu, przed posiewem 
niechorobotwórczego gronkowca nr 1262a na płynne 
podłoże dodaje się 1 ml 0,2 M buforu fosforanowego 
o pH = 7,2 na 400 ml podłoża, oraz 5 ml świeżo zago-
towanego przez pięć minut roztworu 30 mg N-fenylo-
glicyny na bulionie, następnie wytrąca się stafilokok-. 
cynę A stanowiącą substancję ciepłostałą o cechach 
antybiotyku, 0,6% kwasem fosforowolframowym w ilo-
ści 10% masy surowego preparatu do osiągnięcia 
pH = 4,0, ponownie wytrąca 0,6% kwasem fosforowol-
framowym po rozdzieleniu całości na znanej kolumnie 
sefadeksowej, przepłukuje i rozpuszcza w wodzie de-
stylowanej przy pH = 7,2 a w zakończeniu procesu dia-
lizuje, zamraża i liofilizuje. 
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30i (P. 136517) 27.10.1969. 
Pierwszeństwo: 28.10.1968; 8.09.1969 - Stany Zjedno

czone Ameryki. 

West Laboratories Inc New York, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki. 

Środek odkażający stosowany w roztworze wodnym 
do odkażania, a zwłaszcza leczenia sutków zwierząt 
w okresie laktacji, znamienny tym, że jako substancję 
czynną zawiera podchloryn litu, o maksymalnej ilości 
wolnego wodorotlenku, równoważnego 3*/o LiOH, do-
starczający wagowo 10 do 50% czynnego chloru, 
z ewentualnym dodatkiem substancji o charakterze 
kwasowym, redukującym i buforującym. 

31b1 (P. 144492) 19.11.1970. 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Papierniczego, Po-
znań, (Eugeniusz Ziomek, Poznań, Romuald Duda, Po-
znań, Zdzisław Duda, Łódź). 

Forma do produkcji elementów przestrzennych z ży-
wic syntetycznych chemoutwardzalnych zbrojonych 
włóknem szklanym znamienna tym, że stanowi szkielet 
drewniany obciągnięty folią z polichlorku winylu oraz 
tkaniną szklaną, która stanowi po przesyceniu żywicą 
syntetyczną chemoutwardzalną warstwę przyszkiele-
tową. 

З1b2 (Р. 144392) 12.11.1970. 
Pierwszeństwo: 14.11.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte Aktien-
gesellschaft Hannover, NRF, (Horst Gravemann). 

Kokila do ciągłego odlewania metali, zwłaszcza stali, 
wykonana jako bezszwowa, względnie z płyt, blach lub 
podobnych elementów znamienna tym, że co najmniej 
część, obejmująca zasięg powierzchni kąpieli o ścian-
kach korpusu kokili, tworzących wnękę formy stanowi 
wkładka z materiału o małej zdolności przewodzenia 
ciepła w stosunku do materiału korpusu kokili. 

32b (P. 129432) 8.10.1968. 
Pierwszeństwo: 23.10.1967, 19.03.1968 - Wielka Bry-

tania. 

Pilkington Brothers Limited, Liverpool, Wielka Bry-
tania, (Dawid Gordon Luukes, William Ramsey Malt-
man). 

Sposób wytwarzania szklą płaskiego o powierzchni 
metalicznej, polegający na wywoływaniu migracji me-
talu na powierzchnię taśmy szklanej przesuwanej 
wzdłuż kąpieli metalowej, z ciekłego metalu lub stopu 
umieszczonego w kontakera z górną powierzchnią ta-
śmy szklanej, znamienny tym, że reguluje się dopływ 
ośrodka utleniającego do przestrzeni ponad płynnym 
metalem lub stopem w zależności od rodzaju zastoso-
wanego metalu, od ilości tego metalu lub stopu, w celu 
uzyskania kontrolowanej migracji jonów z tego metalu 
na górną powierzchnię taśmy szklanej. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-5, składające się ze zbiornika zawierającego kąpiel 
metalową, elementów do przesuwania taśmy szklanej 
wzdłuż tej kąpieli oraz elementu ustalającego służące-
go do utrzymywania roztopionego metalu lub stopu 
w kontakcie z górną powierzchnią taśmy szklanej, zna-
mienne tym, że zawiera elementy (34, 38) służące do 
izolowania ośrodka utleniającego, stykającego się 
z warstwą (31), roztopionego metalu. 

32a (P. 136681) 4.11.1969. 
Pierwszeństwo: 18.11.1968 - Wielka Brytania. 

Pilkington Brothers Limited, Liverpool, Wielka Bry-
tania, (David Gordon Lonkes). 

Sposób wytwarzania szklą mającego wymagane wła-
sności powierzchniowe, za pomocą regulowania tempe-
ratury szkła w zakresie temperatury w której szkło 
jest podatne do modyfikacji elektrolitycznej ze stopio-
nej masy umieszczonej w zetknięciu z powierzchnią 
szkła oraz przez przepuszczanie prądu elektrycznego 
między stopioną masą i szkłem, znamienny tym, że re-
guluje się temperaturę stopionej masy (21) stanowią-
cej stop składający się z co najmniej dwu składników, 
które mają wniknąć do szkła w ten sposób, że reguluje 
się selektywnie proporcję tych składników, które są 
w roztworze w stopie oraz do stopionego stopu i szkła 
przykłada się napięcie, tak aby prąd elektryczny pły-
nął od stopu do szkła, przy czym powyższe napięcie 
reguluje się tak, aby prąd elektryczny spowodował mi-
grację tych składników do szkła wystarczającą do wy-
tworzenia wymaganych własności szkła. 

Szkło wytworzone sposobem według zastrz. 1-7, zna-
mienne tym, że na wymagane zabarwienie i przepusz-
czalność światła wytworzone za pomocą migracji jo-
nów do powierzchni szkła, dwu metali z masy stopio-
nego stopu składającego się z tych metali w regulowa-
nym ich stosunku i stykające się z tą powierzchnią, 
przy czym metale te występują w powierzchni szkła 
w łącznej ilości do 0,16 mg na 1 cm8 w celu nadania 
szkłu wymaganych własności odbicia ciepła i w względ-
nych stosunkach do nadania szkłu wymaganego zabar-
wienia. 



«4 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 5/73 

32а (P. 142973) 3.09.1970. 
Pierwszeństwo: 10.09.1969, 29.07.1970 - Wielka Bryta-

nia. 

Glaverbel, Watermael-Boitsfort, Belgia, (Robert 
Toussaint, Elzo Mulder). 

Sposób wytwarzania szkła w arkuszach przez cią-
gnienie taśmy szklanej, wypływającej z roztopionej 
kąpieli szklanej przez komorę ciągnienia, znamienny 
tym, że powoduje przemieszczanie się taśmy szklanej 
między co najmniej dwoma elementami, znajdującymi 
się w pobliżu, lecz normalnie poza zetknięciem się 
płaszczyzn przeciwległych do tej taśmy, które tworzą 
część układu sygnalizacyjnego, wysyłającego sygnał 
wówczas, gdy część taśmy szklanej, która usytuowana 
jest między tymi elementami, przemieszcza się w sto-
sunku do płaszczyzny z góry ustalonej, do co najmniej 
z góry określonej odległości. 

Urządzenie do stosowania sposobu według co naj-
mniej jednego z zastrz. 1-13, zawierające środki do 
utrzymywania roztopionej kąpieli szklanej oraz środki 
do ciągnienia taśmy szklanej z roztopionej kąpieli, 
znamienny tym, że zawiera układ sygnalizacyjny, skła-
dający się z elementów sygnalizacyjnych, usytuowa-
nych z obu stron taśmy szklanej podczas ruchu ma-
szyny ciągnącej i rozmieszczonych w teoretycznej pio-
nowej płaszczyźnie ciągnienia tej taśmy, przy czym 
układ sygnalizacyjny zawiera ponadto środki wykry-
wające przemieszczenie się części taśmy szklanej, znaj-
dującej się między tymi elementami sygnalizacyjnymi, 
co najmniej na odległość z góry określoną w stosunku 
do tej teoretycznej płaszczyzny ciągnienia taśmy oraz 
środki wysyłające sygnał wówczas, gdy wystąpi po-
dobne przemieszczenie się taśmy szklanej. 

32a (P. 142978) 3.09.1970. 
Pierwszeństwo: 4.09.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna. 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, NRF, (Günter Ulisch, Gerhard Heinze). 

lacyjnym układzie o wielu szybach szklanych, w po-
staci jednorodnego granulatu do jednoczesnej adsorpcji 
pary wodnej i par rozpuszczalników, znamienny tym, 
że składa się z około 60-9O°/o wagowych zeolitu o ma-
łych porach o średnicy do 5 angstremów, 10-30% wa-
gowych środka adsorpcyjnego o dużych porach i do 
20% wagowych środka wiążącego. 

32a (P. 144049) 24.10.1970. 

Kombinat Techniki Świetlnej „POŁAM", Warszaw-
skie Huty Szkła Ożarów Mazowiecki (Grudnik An-
drzej). 

Sposób produkowania szkła kwarcowego polegający 
na stopieniu sproszkowanego kwarcu, znajdującego się 
między ściankami tygla nie posiadającymi połączenia 
elektrycznego, znamienny tym, że do elektrod tygla 
doprowadza się napięcie elektryczne o jednym kierun-
ku przepływu prądu, czyli przeprowadza się elektroli-
zę stapianego sproszkowanego kwarcu. 

34b (P. 142053) 13.07.1970. 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, (Daniel Dutkie-
wicz, Wojciech Wołoszyk, Józef Duszeńko, Paweł Po-
łujanowski, Leon Kaleta). 

Sposób odgławiania ryb o kształcie wrzecionowatym 
znamienny tym, że odcięcie głowy całej lub patroszo-
nej ryby następuje w wyniku przepychania ryby, leżą-
cej wzdłużnie między dwiema podsprężynowanymi 
płaszczyznami rozchylającymi się symetrycznie i obro-
towo, na znajdujący się poniżej nóż tarczowy tak sa-
moczynnie ustawialny w stosunku do ryby, że jego 
płaszczyzna cięcia przechodzi przez punkt na ciele ryr-
by wyznaczający długość odcinanej głowy, przy czym 
sterowanie względnego położenia ryby i noża następu-
je w wyniku poprzedzającego przepychanie ryby, bez-
stykowego pomiaru długości całkowitej ryby i prze-
twarzania tej wielkości na proporcjonalną do niej wiel-
kość przesuwu noża tarczowego. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeżeń 
l-j-4 w którym elementem tnącym jest nóż tarczowy 
znamienne tym, że składa się zasadniczo z poziomego 
koryta załadowawczego (1 i 2) i poziomego koryta po-
miarowego (9 i 10) umieszczonego poniżej koryta (1 i 2) 
oraz czujnika pomiarowego złożonego z oświetlacza (20) 
i czujnika fotoelektrycznego (19), które współpracuje 
z elementem przepychającym rybę złożonym z wychyl-
nie zamocowanego na osi ramienia (15) zakończonego 
powierzchnią oporową (16) mającą możliwość regula-
cji kąta jej ustawienia przy czym względne położenie 
wzajemne ryby i noża jest nastawione elementami uru-
chamianymi przez elektryczno-mechaniczny układ ste-
rowania. 
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34b (P. 144397) 13.11.1970. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej 
Wytwórczości, Warszawa, (Edward Zawitkowski). 

Urządzenie do ubijania kapusty w kadziach bądź si-
losach o ręcznym ustawianiu wózka na każdą żądaną 
odległość na wysięgniku mogącym się odchylać w pła-
szczyźnie poziomej pod dowolnym kątem, znamienne 
tym, że posiada dwa niezależne ubijaki (2) ze spręży-
nami (3) i liny bez końca (4), nawijane na bębny lino-
we (6), które osadzone obrotowo na wale (14) posiadają 
między sobą usytuowaną w środku tarczę dwustronną 
(15) do wsprzęglania i wysprzęglania się z dwoma tar-
czami sprzęgłowymi (16 i 17) umieszczonymi na we-
wnętrznych krańcach bębnów linowych (6), przy czym 
na piastach tarcz sprzęgłowych (16 i 17) zamontowane 
są po dwie pary krzywek (19 i 20) z przesuwającymi 
się po nich rolkami (21), a dla zabezpieczenia przed 
wysprzęglaniem się tarcz (16) albo (17) służą dwa ha-
mulce elektromagnetyczne (30 i 31) umieszczone na 
każdym z bębnów linowych (6). 

34i (P. 144463) 17.11.1970. 
Pierwszeństwo: 18.11.1969 - NRF. 

Haus - Werner Düpree Gütersloh-Avenwedde, NRF. 
Element konstrukcyjny do wykonywania skrzyń, me-

bli, regałów lub tym podobnych przedmiotów, składa-
jących się z dwóch części skrzynkowych, z zewnątrz 
gładkościennych, wyposażonych w wystające do we-
wnątrz oporowe żebra hakowe, pomiędzy którymi znaj-
dują się przechodzące wzdłuż puste przestrzenie, zna-
mienny tym, że jedna z części skrzynkowych (1, 2), za-
wiera na jednym z obu końców uformowane czopy łą-
czące 4, 5, 5a). 

35а (Р. 142713) 14.08.1970. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego (Katedra 
Budownictwa Podziemnego Kopalń), Gliwice, (Kazi-
mierz Podgórski, Mirosław Chudek, Zenon Szczepa-
niak). • ! 

Pomost wysuwny na klatce szybowej, znamienny 
tym, że posiada na klatce szybowej (8) jedno lub dwa 
koryta osadzone na wspólnej lub oddzielnej osi obrotu 
(21), które składają się z teleskopowo wysuwnych seg-
mentów (2), (3), (4), przy czym segmenty (3), (4) są 
umocowane do uchwytów (9), (15), a segment (2) jest 
umocowany do obrotnicy (7) lub obrotnicy (25). 

35b (P. 147501) 13.04.1971. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Krystyn Mi-
chałowski). 

Elektryczne urządzenie do kontroli stateczności i sy-
gnalizacji stateczności krytycznej pojazdów i urządzeń 
transportu bliskiego, zwłaszcza żurawi, z ich podstawa-
mi w postaci ramy lub płyty wyposażonej w podpory, 
zaopatrzone w trójfazowy generator zasilający, a na 
wyjściu w elementy wykonawcze w postaci przyrzą-
dów pomiarowych przyrządów rejestrujących, urządzeń 
indykacyjnych lub przekaźników elektromagnetycz-
nych, znamienne tym, że w czterech podporach pojazdu 
lub urządzenia transportu bliskiego są umieszczone 
czujniki połączone w układ ośmiogałęziowego mostka 
pomiarowego (3) zasilanego napięciami przemiennymi 
o określonych zależnościach amplitudowych i fazo-
wych z generatora (2) połączonego z wejściem tego 
mostka, którego wyjście, przekazujące sygnał będący 
geometryczną sumą sygnałów proporcjonalnych do 
współrzędnych X i Y normalnego rzutu pozornego 
środka ciężkości na płaszczyznę podstawy, jest połą-
czone z elementami wykonawczymi (8), poprzez 
wzmacniacz (5) o zależnym współczynniku wzmocnie-
nia i prostowniki fazoczułe (6) i (7) na przykład dio-
dowe, uczulone na składową czynną i bierną, przy 
czym jedno z wejść każdego prostownika fazoczułego 
jest połączone z wyjściem generatora trójfazowego (2) 
zasilającym je sygnałem odniesienia. 

35b (P. 147843) 29.04.1971. 

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsię-
biorstwo Państwowe, Bytom, (Tadeusz Żak, Jerzy No-
wak, Michał Mossoczy). 

Sposób opuszczania szczytu wysięgnika żurawia 
jednoprzegubowego do poziomu toru jezdnego, w któ-
rym opuszczanie odbywa się przez dźwigowego z ka-
biny żurawia przy odpiętym mechanizmie wypadu za 
pomocą lin mechanizmu podnoszenia po uniesieniu 
zblocza hakowego do szczytu wysięgnika, znamienny 
tym, że przy położeniu zbliżonym do minimalnego wy-
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sięgu dwie liny (2) przeciwwagi (1) odczepia się od 
krótkiej liny (4) łączącej je i przechodzącej przez dwa 
krążki linowe (5) zamocowane na przeciwwadze (1), 
a następnie łączy się je z dwoma linami (9) zamocowa-
nymi na szczycie słupa (8) i przy takim połączeniu 
wysięgnika z przeciwwagą opuszcza się szczyt wysię-
gnika (3) w znany w swej istocie sposób za pomocą lin 
mechanizmu podnoszenia. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że ma dwie liny (9) zamocowane na 
szczycie słupa (8) i zakończone ogniwami (10) przy 
czym dwie liny (2) przeciwwagi (1), zamocowane na 
szczycie wysięgnika (3) są połączone krótką liną (4), 
przechodzącą przez krążki linowe (5) zamocowane na 
przeciwwadze (1), za pomocą ogniw i zamków (6). 

36c (P. 141566) 24.06.1970. 
Pierwszeństwo: 18.07.1969. 

VEB Waggonbau Bautzen, Budziszyn, NRD, (Walter 
Miinch). 

Urządzenie do regulacji grzejników, zwłaszcza dla 
przedziałów wagonów osobowych, składające się umie-
szczonego wewnątrz każdego z przedziałów termostatu 
oraz z przyporządkowanego temu termostatowi i stero-
wanego przezeń elementu nastawczego, włączającego 
względnie włączającego ogrzewanie, znamienne tym, 
że między termostatami (3) a elementami nastawczymi 
(5) włączony jest nadajnik (1) impulsów, który łączy 
się, najkorzystniej kolejno, z termostatami w poszcze-
gólnych przedziałach wagonu tylko na moment od-
bierania od nich impulsu i uruchamia, najkorzystniej 
kolejno, elementy nastawcze w poszczególnych prze-
działach, również tylko w momencie przekazywania do 
nich impulsu. 

36d (P. 143447) 24.09.1970. 
Patent dodatkowy do patentu (P. 141112). 

Pierwszeństwo: 29.09.1969 - NRD. 

VEB Kombinat Luft- und Kältetechnik, Dresden, 
NRD, (Heinrich Günter, Weinhold Karl, Scheunemann 
Karl-Heinz, Koch Reinchard, Köthnig Günter, Herr-

mann Werner, Wackwitz Peter, Stöver Dietmar, Ban-
nischka Manfred, Wagner Günter, Aurich Gottfried). 

Urządzenie klimatyzacyjne zawierające samonośny 
stateczny korpus, utworzony z obudowy i z elementów 
doprowadzających powietrze, dyszę i dyfuzor osiowy, 
wolnokołowy wirnik promieniowy przy czym korpus 
obejmuje elementy mocujące wirnika jak również co 
najmniej jeden element do obróbki powietrza, według 
zgłoszenia patentowego P-141112, znamienne tym, że 
korpus (2) i połączone z nim elementy funkcyjne (3, 4, 
5, 6, 7) stanowią jednostkę (1) podstawowej wydajności 
urządzenia, przy czym wiele jednostek (1) o jednako-
wym przekroju poprzecznym, podstawowej wydajno-
ści jednakowej kolejności elementów (3, 4, 5, 6) do 
obróbki powietrza elementów (7) do tłoczenia powie-
trza, również o jednakowej wydajności w ilości, od-
działywującej na stopniowanie mocy, są połączone 
równolegle między sobą oraz w pionowym lub pozio-
mym położeniu połączone są z co najmniej jedną do-
datkową jednostką konstrukcyjną (10, 15, 16, 25, 27, 29) 
do chłodzenia i/lub obróbki powietrza i/lub prowadze-
nia powietrza o wielkości odpowiadającej wydajności 
ustalonych ilości podstawowych jednostek mocy (1). 

37a (P. 143538) 29.09.1970. 
Pierwszeństwo: 3.12.1969 - NRD. 

VEB Metalleichtbaukombinat, Lipsk, NRD, (Kurt 
Grunwald). 

Węzeł kratownicy przestrzennej z rur stalowych zna-
mienny tym, że końce wszystkich rur (1) wchodzących 

5 13» 12 3 » 2, 
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do węzła są wyposażone w elementy połączeniowe słu-
żące do mocowania z obudową węzła w trakcie monta-
żu, przesuwane wzdłuż osi pręta (1), a po zmontowaniu 
zapewniające trwałe połączenia węzła, wykonane z jed-
nej strony w formie połączeń spoczynkowych na prę-
cie (1), a z drugiej strony połączeń ruchomych służą-
cych do mocowania pręta z półkulistym cylindrem drą-
żonym (5). 

37a (P. 147218) 30.03.1971. 

Biuro Studiów i Projektów Handlu Wewnętrznego, 
Warszawa (Bogdan Braun). 

Połączenie przegubowe płyt prefabrykowanych z ele-
mentem nośnym, znamienne tym, że wystające z dwu 
stron osi podłużnej elementu nośnego (1) pręty połą-
czeniowe (2), korzystnie o przekroju prostokątnym, są 
skrzyżowane na kształtowniku (13), korzystnie o prze-
kroju okrągłym, i wygięte bezpośrednio ponad war-
stwą (3) rozkładającą naciski liniowe od płyt prefabry-
kowanych (4), równolegle .do niej oraz są zakończone 
idącymi ku górze, w betonach połączeniowych (5), od-
cinkami kotwiącymi (6) przy czym kształtownik (13) 
jest umieszczony w warstwie (3), w osi szczeliny (7) 
dzielącej betony połączeniowe (5) a pręty zbrojeniowe 
(10) wychodzące z płyt prefabrykowanych (4) są zako-
twione w betonach połączeniowych (5), które są zmo-
nolicone prętami konstrukcyjnymi (11). 

37a (P. 147854) 23.04.1971. 

Michał Drapała, Jarosław. 
Sposoby rozwiązywania cięgnowych konstrukcji 

zwłaszcza budowlanych polegające na stosowaniu cię-
gien sztywnych znamienne tym, że w strefie przywę-
złowej cięgna te mogą być wiotkie o budowie linowej 
lub łańcuchowej albo mogą mieć wbudowane urządze-
nia hydrauliczne. 

Urządzenia do realizacji sposobów rozwiązywania 
cięgnowych konstrukcji według zastrzeżeń l-r-4 wyko-
nane jako krążki pojedyncze albo baterie krążków luź-
nych albo zespolonych ze sobą, osadzonych obrotowo 

w węzłach konstrukcji oraz mogących posiadać na ob-
wodzie bieżniki gładkie, zębate albo inne zapewniające 
współpracę bez poślizgu między wiotkimi odcinkami 
cięgien a wymienionymi krążkami. 

37b (P. 142745) 17.08.1970. 

Institutul De Cercetari In Constructii, Si Economia 
Constructiilor - Incerc, Bukareszt, Rumunia, (Marcel 
Tannenbaum, Aurel Cambureanu, Gheorghe Vasile, 
Robert Schwartz, Vasile Rey, Constantin Sima, Con-
stantin Manolache). 

Urządzenie do indywidualnego napinania wstępnego 
zbrojenia w elementach wykonanych z betonu sprężo-
nego, składające się z zespołu napinającego, pompy 
i hydraulicznych elementów regulacyjnych, znamienne 
tym, że rozdzielacz (13) połączony z zespołem napinają-
cym zawiera osadzone w obudowie (22) zawory kulowe 
(23, 24, 25, 26), obciążone sprężynami (27, 28) połączone 
z elementami dystansowymi (28, 30) i prętami (31, 32), 
które wraz z uchwytem (33) stanowią układ regulacyj-
ny, przy czym do regulowania dopływu czynnika hy-
draulicznego pod ciśnieniem ze znanej pompy (C), słu-
żą zawór (35) ze sprężyną (36) i śrubą nastawiającą (37) 
oraz zawór (38) ze sprężyną (39), natomiast do powo-
dowania ruchu powrotnego tłoków służy zawór (40) ze 
sprężyną (41) i zawór (42). 

37b (P. 144586) 23.11.1970. 
Pierwszeństwo: 24.04.1970 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna. 

VEB Ingenieurbüro Bauswesen, Dresden, Drezno, 
NRD, (Ralf Penzel, Karl-Heinz Kromer, Gerd Welle-
meyer). 

Element przestrzenny do wnoszenia budowli jedno-, 
kilku i wielokondygnacyjnych o konstrukcji otwartej 
i zamkniętej, znamienny tym, że składa się z żelbeto-
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wej zespolonej płyty podłogowej (1) z umieszczonymi 
po stronie czołowej dolnymi dźwigarami poprzeczny-
mi (2) i przymocowanymi prostopadle do żelbetowej 
zespolonej płyty podłogowej (1) podporami (3) z rur 
stalowych, na których drugich końcach znajdują się 
równolegle do żelbetowej zespolonej płyty podłogowej 
(1) względnie dolnych dźwigarów poprzecznych (2) 
dźwigary wzdłużne (4) i dźwigary poprzeczne (5), na 
których zamocowana jest lekka konstrukcja stropo-
wa (6). 

ЭТО ( Р . 143514) 28.09.1970. 
Pierwszeństwo: 30.09.1969 - NRF. 

Max Gerhaher, Straubing, NRF. 
Dachówka kalenicowa, znamienna tym, że jej zwę-

żone, nakrywane przez przylegający gąsior (7) zakoń-
czenie (11) dopasowane jest wymiarowo do wewnętrz-
nych powierzchni podpierających jej drugiego zakoń-
czenia (8) tylko w częściach powierzchni jego płaszcza 
zewnętrznego, podczas gdy inne części zewnętrznej po-
wierzchni zwężonego zakończenia są cofnięte w stosun-
ku do wewnętrznej powierzchni drugiego zakończe-
nia. 

37c (P. 143556) 29.09.1970. 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, (Włady-
sław Płoński, Witold Zwoliński). 

Prefabrykowany element izolacyjny do ocieplania 
stropodachów, składający się z materiału ocieplającego 
i warstwy wodoszczelnej, znamienny tym, że na po-
wierzchni (1) materiału ocieplającego są wykonane 
rowki (2) i z tą powierzchnią jest zmocowana wodo-
szczelna warstwa (3). 

37e (P. 140005) 14.04.1970. 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego Warsza-
wa Śródmieście - Warszawa (Georgij Czarkwiani, 
Władysław Bryndza Nacki, Andrzej Kiciński). 

Sposób wykonywania szkieletowych budynków wie-
lokondygnacjowych przy użyciu formujących zestawów 
szalowań stropowych, belkowych i słupowych tworzą-
cych powtarzalne przejezdne zespoły formujące usta-
wiane obok siebie na stropie uprzednio zrealizowanej 

kondygnacji budynku, znamienny tym, że formujące 
zestawy szalowań stropowych łączy się przegubowo, 
ustalając ich wzajemne położenie za pomocą stabilizu-
jących zastrzałów i ściągów, z formującymi zestawami 
szalowań belkowych a te z kolei łączy się teleskopowo 
z formującymi zestawami szalowań słupowych w jed-
ną całość tworzącą dostępną od góry dla betonowania 
formę kształtującą monolityczny szkielet konstrukcji 
zrealizowanej aktualnie kondygnacji (c) budynku zaś 
po wykonaniu równoczesnym słupów (F), podciągów 
(H i H') i stropów (E) oraz wspornikowych płyt stro-
powych (G) tej kondygnacji rozłącza się dwudzielne 
korytowe szalunki (C i C) formujących zestawów sza-
lowań belkowych, rozłącza się dwudzielne łupinowe 
szalunki (M) formujących zestawów szalowań słupo-
wych, które zdejmuje się z wykonanych słupów (F), 
następnie odkręca się śruby rzymskie zastrzałów 
i ściągów stabilizujących położenie robocze formują-
cych zestawów szalowań stropowych i belkowych oraz 
obniża się płaskie szalunki (A i A') formujących zesta-
wów szalowań stropowych, po czym kolejno prze-
mieszcza się, w kierunku lica budynku i równolegle 
do podciągów (H i H') formujące zestawy szalowań 
stropowych wraz z korytowymi szalunkami (C i C) 
formujących zestawów szalowań belkowych skąd prze-
nosi się je z kolei na wykonany przy ich pomocy strop 
(E) zrealizowanej kondygnacji (c) budynku. 

Urządzenie formujące do stosowania sposobu według 
zastrz. 1-3, złożone z formujących zestawów szalo-
wań, których szalunki są podparte konstrukcjami no-
śnymi zaopatrzonymi w koła, ustawionych przesuwnie 
na stropie wykonanej uprzednio kondygnacji budynku, 
znamienne tym, że płaski szalunek (A) formującego 
zestawu szalowań stropowych wraz z przymocowanym 
do niego wymiennym wspornikowym szalunkiem (B) 
tego zestawu, złożony z płyty (3) wzmocnionej prze-
strzenną kratownicą (2) i umieszczony stabilnie na wie-
żowej podstawie (D), którą stanowią dwie przestrzenne 
konstrukcje względem siebie teleskopowo przesuwne 
w pionie, jest połączony rozłącznie za pomocą przegu-
bowych złącz (8 i 19) z korytowymi szalunkami (C i C) 
formującego zestawu szalowań belkowych, składający-
mi się każdy z dwóch elementów (10) mających w prze-
kroju kształt zetownika i łączonych ze sobą zamkami 
(20) a z kolei korytowy szalunek (C) jest połączony 
rozłącznie za pomocą przegubowych złącz (23) z pła-
skim szalunkiem (A') formującego zestawu szalowań 
wspornikowych płyt stropowych, złożonym podobnie 
jak płaski szalunek (A), z płyty (22) wzmocnionej prze-
strzenną kratownicą (21) umieszczoną stabilnie na dwu-
częściowej wieżowej podstawie (D') i ponadto z ogra-
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nicznika (24) w postaci listwy zamocowanego przegu-
bowo wzdłuż krawędzi tego szalunku oraz korytowe 
szalunki (C i C') są połączone rozłącznie za pomocą 
ruchomych kołnierzy (18) z łupinowymi szalunkami (M) 
formującego zestawu szalowań słupowych, złożonymi 
każdy z dwudzielnych elementów środkowego (15), 
górnego (15r) i dolnego (15") łączonych między sobą 
śrubowym obwodowym złączem (15*) przy czym kory-
towe szalunki (C i CO mają ucha (12) służące do za-
czepienia prętowych zastrzałów (13) łączących te sza-
lunki z wieżowymi podstawami (D i D'), które między 
sobą są również złączone ściągiem (28) natomiast kon-
strukcję nośną utrzymującą wieżową podstawę (DO 
wraz z płaskim szalunkiem (A7) zestawu szalowań 
wspornikowych płyt stropowych stanowi roboczy po-
most (P) złożony z dwóch nośnych belek (35) i zamo-
cowanych do nich, za pomocą zawias (37), drabinowych 
zastrzałów (33) oraz z wymiennej płyty (30) umiesz-
czonej rozłącznie między nośnymi belkami (35). 

37e (P. 142554) 6.08.1970. 
Pierwszeństwo: 12.08.1969 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna 

VEB Metalleichtabukombinat, Lipsk, NRD, (Gerhard 
Lösche, Siegfried Gebauer). 

Urządzenie do wytwarzania dźwigarów, zwłaszcza 
dźwigarów komórkowych, które składa się z poszcze-
gólnych stanowisk roboczych, jak stanowisko przed-
prężania, stanowisko obróbki i stanowisko odkładania, 
znamienne tym, że w celu zamiany odpowiednio prze-
ciętych połówek dwóch dźwigarów (5, 50 zainstalowa-
ne jest na stanowiskach roboczych (2, 20 jedno lub 
kilka urządzeń odwracających (13), które połączone są 
rozłącznie poprzez sprzęgła (19) ze ściągami (7), wypo-
sażonymi w obrotowe łapy (6) poruszane za pomocą 
siłowników (8), przy czym dla przesuwania na bok 
nieodwróconych połówek dźwigara zainstalowane jest 
urządzenie odsuwające (10) do przemieszczania ściągu 
(7') wyposażonego w łapy (60 i siłowniki (80. 

37f (P. 146530) 27.02.1971. 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ZREMB", 
Katowice (Józef Strach). 

Samonośne przekrycie aerostatyczne dla zabezpiecze-
nia z góry i z boków przed wpływami atmosferyczny-
mi określonej przestrzeni użytkowej znamienne tym, 

że elementem nośnym konstrukcji przekrycia jest róż-
nych kształtów i rozmiarów materac (1) z folii bądź 
tkaniny wypełniony gazem lżejszym od powietrza 
atmosferycznego. 

37g1 (P. 141993) 13.07.1970. 
Pierwszeństwo: 6.11.1969 

Institut für Bauelemente und Faserbaustoffe, Lipsk, 
NRD, (Heinz Würzner, Dietmar Trepte). 

Rama do mocowania wypełnienia w otworach 
drzwiowych lub podobnych, z dającego się kształtować 
materiału, znamienna tym, że jej płaszczyzny zewnę-
trzne stanowi rozwartokątny kształtownik (1), którego 
obie połowy tylnej powierzchni, po lewej i prawej 
stronie osi symetrii, mają różny kształt, przy czym 
jedna połowa jest zaopatrzona w żebra (7, 8) a druga 
połowa w sprężynę (9) dla połączenia między sobą ze-
stawionymi wzdłuż osi symetrii ram. 

37g1 (P. 142123) 17.07.1970. 

Zakład Badań i Doświadczeń Przemysłu Stolarki 
Budowlanej, Wołomin, (Jan Łasiewicz, Wojciech Drew-
niak). 

Zasuwnica do okien przechylnych składająca się 
z prętów i mechanizmu zmieniającego położenie tych 
prętów znamienne tym, że umieszczona jest w zawia-
sie, której ramiona stanowią przemienną listwę przy-
mykową wypełniającą wręby. 
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37gi (P. 147811) 26.04.1971. 

Jelczańskie Zakłady Samochodowe Jelcz k/Oławy 
(Eligiusz Maciejewski, Zygmunt Duch). 

Urządzenie do otwierania i zamykania okien, zwłasz-
cza okien dachowych ukształtowane w postaci siłowni-
ka znamienne tym, że jest zaopatrzone w mechanizm 
zapadkowy (6, 7) ustalający położenie tłoka względem 
cylindra. 

38h (P. 142790) 20.08.1970. 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., Warsza-
wa, (Sławomira Srodulska, Stanisława Osika, Ryszard 
Lipiński, Michał Czajnik, Józef Leszczyński). 

Środek klejący, grzybo i owadobójczy do produkcji 
płyt pilśniowych dodawany w toku procesu technolo-
gicznego w ilości od 1 do 5% wagowych w stosunku 
do masy drzewnej, znamienny tym, że zawiera 30-80% 
wagowych około 42°/o roztworu wodnego chemoutwar-
dzalnej żywicy mocznikowo-formaldehydowej o lepko-
ści 15-80 est. i tolerancji wodnej nie niższej niż 1:10, 
shomogenizowanej w obecności 1-7% wagowych wo-
dorotlenków lub węglanów alkalicznych z 15-40ю/о wa-
gowymi kompozycji złożonej z 3 - 2 5 % wagowych kwa-
su abietynowego lub kwasów tłuszczowych z 3 - 1 2 % 
wagowych pięciochlorofenolanu cynku lub miedzi 
z 0 ,5-5% wagowych substancji woskowych i korzyst-
nie 1-5% wagowych metoksychloru w stosunku do 
całości w zestawieniu korzystnie z siarczanem lub 
chlorkiem glinu w ilości 5-100% wagowych w sto-
sunku do pozostałych składników. 

39a« (P. 141341) 13.06.1970. 
Pierwszeństwo: 25.06.1969 - Wielka Brytania 

Imperiał Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (Graeme Melvin Reade). 

Urządzenie do wytwarzania folii rękawowych z two-
rzyw termoplastycznych, zawierające głowicę wytła-
czarki z ustnikiem pierścieniowym i wewnętrznie 
chłodzony rdzeń kalibrujący o średnicy mniejszej niż 
średnica ustnika głowicy, umocowany współosiowo 
z głowicą wytłaczarki oraz środki do przeciągania rę-
kawa przez rdzeń z szybkością większą od szybkości 
wytłaczania, środki umieszczone poza odciągiem, słu-
żące do ogrzewania rękawa do temperatury rozciąga-
nia, środki do wprowadzenia sprężonego powietrza do 
wnętrza rękawa oraz środki do spłaszczania rozdmu-
chanego rękawa, znamienne tym, że rdzeń (5) posiada 
szorstką powierzchnię i jest zbieżny na części długości 
będącej w zetknięciu z kurczącym się rękawem, przy 
czym zbieżność jest wystarczająca do skompensowania 
skurczu rękawa wskutek jego ochładzania do stanu 
zestalenia oraz posiada uszczelkę pierścieniową (36) 
umieszczoną pomiędzy zakończeniem rdzenia i we-
wnętrzną ściankę rękawa, w miejscu, w którym rękaw 
jest dostatecznie ochłodzony aby nie przyklejał się do 
uszczelnienia. 

Sposób wytwarzania folii rękawowej według zastrz. 
1-4, przez wytłaczanie ze stopu termoplastycznego 
tworzywa rękawa, przeciąganiu rękawa przez chłodzo-
ny rdzeń kalibrujący o średnicy mniejszej od średnicy 

głowicy wytłaczarki, z większą prędkością niż pręd-
kość wytłaczania rękawa, ogrzewanie rękawa do tem-
peratury rozciągania, rozdmuchiwanie ogrzewanego rę-
kawa przez wprowadzanie sprężonego gazu do wnętrza 
rękawa a następnie spłaszczenie rozdmuchanego ręka-
wa, znamienny tym, że w urządzeniu stosuje się rdzeń 
(5) o szorstkiej powierzchni i jest zbieżny na tej czę-
ści długości, która styka się z kurczącym rękawem, 
w celu skompensowania skurczu rękawa w miarę jak 
chłodzi się on do temperatury pokojowej i rękaw po 
przejściu przez rdzeń przesuwa się przez uszczelkę 
pierścieniową (36) umieszczoną na zakończeniu rdzenia 
i wypełniającą szczelinę między rękawem i zbieżnym 
rdzeniem. 

39a» (P. 142919) 28.08.1970. 
Pierwszeństwo: 12.09.1969 - Szwajcaria, 28.11.1969 -

Szwecja 

Basler Stückfärberei AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Rura podatna z tworzywa sztucznego, wzmocniona 

za pomocą włókna, składająca się z kilku warstw, zna-
mienna tym, że przynajmniej w jednej warstwie wzmo-
cnionej za pomocą włókna znajdują się pocięte ka-
wałki włókna, ułożone w kierunku obwodowym rury. 

Sposób wytwarzania rury według zastrz. 1, przy 
którym materiał włóknisty i tworzywo sztuczne do-
prowadza się do formy wirującej o poziomej osi, zna-
mienny tym, że wzmacniający materiał włóknisty, do-
prowadza się w postaci kawałków ciętego włókna do 
powstającej w formie wirującej warstwy tworzywa 
sztucznego, przy czym materiał ten tnie się na kawałki 
o żądanej długości bezpośrednio przed odbywającym 
się w płaszczyźnie promieniowej podawaniem mate-
riału włóknistego do formy. 

39a3 (P. 144389) 12.11.1970. 

Severodonetsky Filial Vsesojuznogo nauchno-issledo-
vatelskogo i Konstruktorskogo Instituta Khimicheskogo 
maschinostroenia, Severodonetsk, ZSRR, (Igor Vasilie-
vich Kaminsky, Viktor Alexeevich Pimenov, Gemikh 
Fedorovich Severov). 
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Urządzenie do nawijania na trzpieniach powłok na 
przykład w postaci taśm, nici włókna szklanego, za-
wierające mechanizm obrotu trzpienia i układarkę 
nici z suwakiem i z mechanizmem przesuwającym się 
względem trzpienia, znamienne tym, że mechanizm (13) 
przesuwu układarki nici zawiera cięgno giętkie (23) 
a dla określania położenia tego ciągu w przestrzeni za-
wiera dwie prowadnice (24) przekazujące ruch z me-
chanizmu (4) obrotu trzpienia na suwak (10) układarki 
(8) nici za pośrednictwem wodzika (26) połączonego 
z giętkim cięgnem (23) i umieszczonego w poprzecz-
nym rowku (11) suwaka (10) układarki (8) nici. 

39a» (P. 144410) 13.11.1970. 
Pierwszeństwo: 13.11.1969, 28.10.1970 - Stany Zjedno-

czone Ameryki 

Celanese Corporation, Nowy York, USA, (Melwin 
Leonard Druin, John Thomas Loft, Steven Gerald 
Plovan). 

Sposób wytwarzania mikroporowatej folii polimero-
wej o komórkach otwartych, znamienny tym, że roz-
ciąga się na zimno nieporowatą, krystaliczną, elastycz-
ną folię aż do powstania porowatych obszarów po-
wierzchniowych prostopadłych do kierunku rozciąga-
nia, przy czym, nieporowatą, elastyczna folia posiada 
krystaliczność powyżej 20°/o i powrót elastyczny po 
50°/o wydłużeniu równy co najmniej 40% w tempera-
turze 25°C, rozciąga na gorąco folię rozciągniętą 
uprzednio na zimno aż do powstania przestrzeni po-
rowatych równoległych do kierunku rozciągania i na-
stępnie ogrzewa otrzymaną folię mikroporowatą w sta-
nie naprężonym otrzymując folię posiadającą zmniej-
szony ciężar objętościowy w porównaniu z ciężarem 
objętościowym odpowiedniej folii polimerowej nie po-
siadającej struktury o komórkach otwartych, krysta-
liczność powyżej około 3O°/o, wielkość porów poniżej 
5000 Â, przepływ azotu większy niż około 35,4, pole 
powierzchni co najmniej 30 m2/g i wydłużenie przy 
zerwaniu równe 50-150%. 

39a4 (P. 141393) 18.06.1970. 
Pierwszeństwo: 18.06.1969, 5.03.1970 - NRD 

VEB Plast-und Elastverarbeitungsmaschinenkombi-
nat, Karl-Marx-Stadt, NRD. 

Hydrauliczne urządzenie do zamykania form w ma-
szynach produkcyjnych, zwłaszcza wtryskarkach, 
z prowadnicami do połączenia stałej płyty montażo-
wej formy zawierającej dyszę wtryskową i ruchomej 
poosiowo płyty montażowej formy z cylindrami hy-
draulicznymi o krótkim skoku umieszczonymi w i na 
stałej płycie montażowej - od strony dyszy, z pracu-
jącymi w nich tłokami i członami przenoszącymi siłę 
i ruch na ruchomą płytę montażową, znamienne tym, 
że jednostronnie zasilane tłoki (6, 7) w cylindrach (5, 
13) oddzielonych od siebie współpracują ze sobą współ-
osiowo, przy czym tłoki (6) w cylindrach zamykają-
cych (5) są prowadzone bezstykowo w płycie monta-
żowej (1) w tulejkach sprężystych (37, 38) umieszczo-
nych w otworach cylindrów (36), a środek geometrycz-
ny tłoków (6) pracujących w cylindrach (36) leży 
w warstwie obojętnej zginania płyty montażowej (1) 

i tym, że człony przenoszące siłę i ruch, umieszczone 
w obrębie ruchomej płyty montażowej (2) po stronie 
wyciskania, składają się z urządzenia ryglującego i na-
stawczego wysokości formy (18, 19, 20, 23, 24, 25) 
współpracującego z każdą prowadnicą (4), przy czym 
cylindry przesuwu szybkiego (32) są umieszczone we-
wnątrz korpusu wtryskarki na płycie oporowej (3), 
a pracujące w nich tłoki (31) są połączone przez tło-
czysko (30) z ruchomą płytą montażową (2) od strony 
wyciskania. 

39a« (P. 143525) 28.09.1970. 
Pierwszeństwo: 6.10.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki Północnej 

USM Corporation, Boston, Stany Zjednoczone Ame-
ryki Północnej, (Donald Bruce Mc Ilvin, George Fre-
derick Mc Lean, Androw John Gilbride). 

Wtryskarka, zwłaszcza do tworzyw sztucznych, przy-
stosowana do formowania z mas wieloskładnikowych, 
zawierająca wiele stanowisk formowania rozmieszczo-
nych na łuku koła wokół zespołu mieszającego skład-
niki masy wtryskiwanej, który to zespół jest ruchomy 
względem stanowisk formowania, urządzenie dozujące 
porcje poszczególnych składników masy wtryskiwanej 
do komory mieszania oraz urządzenie wytłaczające 
zmieszaną masę z komory mieszania do formy, zna-
mienna tym, że urządzenia dozujące mają postać ze-
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społów cylinder-tłok (130, 132, 134, 136), których tłoki 
(134, 136) są połączone za pośrednictwem wychylnego 
ramienia (152) z tarczą (64) wyposażoną na obwodzie 
w śruby nastawcze (66) po jednej dla każdego stano-
wiska formowania (16) i obracającą się skokowo przy 
każdorazowym przemieszczeniu zespołu mieszającego 
(12) w stosunku do stanowisk formowania (16) przy 
czym na tłoczyskach (126, 138, 128, 140) tych tłoków 
znajdują się kołnierze (178, 166) stanowiące zderzaki, 
na których drodze umieszczone są przełączniki (84, 85, 
86, S7) uruchamiane przez te zderzaki i sterujące 
działaniem siłowników napędowych (122, 124) urządzeń 
dozujących. 

39a6 (P. 143436) 25.09.1970. 
Pierwszeństwo: 6.10.1969 - Japonia 

Kobe Steel, Ltd., Kobe, Japonia, (Shoushi Yoshida, 
Asuaki Iwama, Takashi Okoda, Tetsuo Suda). 

Sposób usuwania zwulkanizowanej opony z prasy do 
kształtowania i wulkanizowania opon, mającej górną 
i dolną część formy i swobodnie składaną dętkę, ma-
jącą górne i dolne obrzeże zgrubione, znamienny tym, 
że obejmuje kolejne zabiegi: rozstawienie górnego 
obrzeża zwulkanizowanej opony i górnego zgrubionego 
obrzeża dętki, umieszczenie części licznych płyt seg-
mentowych w przestrzeni zawartej między górnym 
obrzeżem zwulkanizowanej opony i górnym zgrubie-
niem dętki, i uruchomienie płyt segmentowych do góry 
w czasie zetknięcia się ich z górnym obrzeżem zwul-
kanizowanej opony. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
umieszczone w prasie do kształtowania i wulkanizo-
wania opon, mającej górną i dolną część formy i swo-
bodnie składaną dętkę, mającą górne i dolne zgru-
bienia, zawierające mechanizm centrujący do usuwa-
nia zwulkanizowanej opony z części formy, posiada-
jący liczne płyty segmentowe znamienne tym, że pły-
ty segmentowe (16) umieszczone są na zewnątrz dętki 
(9) na elementach do zaciskania górnego zgrubienia 
dętki i na zespole krzywkowym dla regulacji rozsta-
wiania wspomnianych płyt segmentowych na średnicę 
większą od średnicy zgrubienia zwulkanizowanej opo-
ny (10) przez co płyty segmentowe ujmują zgrubienie 
zwulkanizowanej opony w czasie ruchu względem niej. 

39a« (P. 143437) 25.09.1970. 
Pierwszeństwo: 6.10.1969 - Japonia 

Kobe Steel, Ltd., Kobe, Japonia, (Shoushi Yoshida, 
Atsuaki Iwama, Takashi Okada, Tetsuo Suda). 

Urządzenie zaciskające dętkę w prasie do kształto-
wania i wulkanizowania opon a zwłaszcza dolne obrze-

że dętki między nieruchomym, dolnym pierścieniem 
zgrubionym i dolnym pierścieniem talerzowym, przy-
łączonym do pionowego cylindra mechanizmu centru-
jącego, przy czym cylinder pionowy jest podnoszony 
i opuszczany przez urządzenie uruchamiające, zna-
mienne tym, że zawiera jednostkę napędową, zespół 
przetwarzający moc wyjściową jednostki napędowej 
na ruch mechaniczny, działający w kierunku osiowym 
pionowego cylindra (4), i zespół przekazujący napęd 
przyłączający moc wyjściową zespołu przetwarzającego 
mcc, do pionowego cylindra. 

39afl (P. 143440) 25.09.1970. 
Pierwszeństwo: 6.10.1969 - Japonia 

Kobe Steel, Ltd., Kobe, Japonia, (Shouski Yoshida, 
Asuaki Iwama, Tahashi Okada, Tetsuo Suda). 

Prasa do kształtowania i wulkanizowania opon, ma-
jąca elastyczną dętkę, sterowaną przez mechanizm cen-
trujący i mającą rozdzielne części formy, ruchomą 
część górną i stałą część dolną, mechanizm do ściąga-
nia zwulkanizowanej opony z prasy, znamienna tym, 
że zawiera zespół ramienia (C) przystosowany do przej-
mowania zwulkanizowanej opony (T) z mechanizmu 
centrującego, zespół do napędu górnej części formy 
przy ruchu otwarcia i zamknięcia prasy i do napędu 
zespołu ramienia dla usunięcia zwulkanizowanej opo-
ny z mechanizmu centrującego i wyładowania opony 
z prasy. 
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39a6 (P. 143441) 25.09.1970. 
Pierwszeństwo: 6.10.1969 - Japonia 

Kobe Steel, Ltd., Japonia, (Shoushi Yoshida, Atsuaki 
Iwama, Takashi Okada, Tetsuo Suda). 

Mechanizm centrujący do prasy dla kształtowania 
i wulkanizowania opon znamienny tym, że zawiera 
zespół pionowego roboczego cylindra 4 z niemagnety-
cznego materiału, zespół tłoka 8 umieszczony w cylin-
drze (4) operacyjnie przyłączony do dętki (1) i przy-
najmniej częściowo skonstruowany z magnetycznego 
materiału, i magnetyczny czujnik (9) umieszczony na 
zewnątrz wspomnianego cylindra i sterujący ruchem 
wspomnianego tłoka odpowiednio do jego wykrywanej 
pozycji. 

39a7 (P. 136479) 24.10.1969. 
Pierwszeństwo: 31.10.1968 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna 
VVB Furniere und Platten Leipzig, Niemiecka Re-

publika Demokratyczna (Karl Matejko, Lothar Busch-
beck, Manfred Zabel). 

Klejąca warstwa kompensacyjna do płyt z tworzy-
wa drzewnego, zwłaszcza do płyt wiórowych, składa-
jąca się z wielu składowych i ustalająca w stanie 
sprasowanym cząstki powierzchni w ich położeniu oraz 
dająca gładką, zamkniętą powierzchnię, znamienna 
tym, że w powłokowo ukształtowanej warstwie poro-
watej jedna składowa żywicy sztucznej jest utwar-
dzona, a jeszcze zdolny do reakcji klej elastyczny wy-
kazuje obecność wody. 

Sposób wytwarzania klejącej, elastycznej warstwy 
kompensacyjnej według zastrz. 1 polegający na nakła-
daniu mieszaniny na powierzchnię płyty i na utwar-
dzaniu tej mieszaniny przez jej prasowanie na gorąco, 
znamienny tym, że jedna ze składowych nakładanej, 
płynnej warstwy kompensacyjnej składa się z orga-
nicznych i/lub nieorganicznych wypełniaczy o różnej 
wielkości cząstek z obecnością wody, a szybko tward-
niejącą składową żywicy sztucznej utwardza się ko-
rzystnie pomiędzy blachami prasy pod ciśnieniem 
i przy odpowiedniej temperaturze i w okresie praso-
wania krótszym niż 45 sekund oraz stosuje się co naj-
mniej jedną dalszą składową żywicy sztucznej, na 
przykład żywicę fenolowo-formaldehydową lub ter-
moplastyczną żywicę sztuczną, którą w obecności 5ю/о 
pozostałej w warstwie kompensacyjnej wody poddaje 
się reakcji i przy ponownym oddziaływaniu tempera-
turą, na przykład przy nakładaniu powłoki, przepro-
wadza się sklejanie. 

39b (P. 139585) 24.03.1970. 
Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil" Warszawa 

(Jan Pieniążek, Robert Gaczyński, Leszek Pyskło, Ta-
deusz Stefanowski, Jerzy Wiaderny, Edward Janczak, 
Adam Szpet, Józef Kazusek, Jan Tomsia, Jan Grze-
siek, Stanisław Ziółko, Aleksander Filipek). 

Sposób wytwarzania trudnopalnych taśm przenośni-
kowych gumowych i z tworzyw sztucznych, polegający 
na sporządzeniu mieszanki gumowej i tworzywowej 
a następnie taśm z mieszanki i tkaniny znamienny 
tym, że jako substancje nadające taśmom cechy trud-
nopalne stosuje się w mieszankach gumowych lub 
tworzywowych synergistyczną mieszaninę tlenków że-
laza, antymonu i substancji organicznych zawierają-
cych w swym składzie chlorowce, przy czym ilość 
tlenków żelaza w przeliczeniu na trójtlenek żelaza wy-
nosi 20 do 100 części wagowych na 100 części wago-
wych kauczuku lub tworzywa, zaś zawartość tlenków 
antymonu wynosi do 15 części wagowych na 100 części 
wagowych kauczuku lub tworzywa, a jako organiczne 
substancje zawierające chlorowce stosuje się chloro-
wane węglowodory alifatyczne, aromatyczne, alicykli-
czne lub polimery zawierające chlor. 

39b (P. 148934) 21.06.1971. 

Dolnośląskie Zakłady Chemiczne, Żarów k/Swidnicy 
(Henryk Szulc, Władysław Jędrzej ewski, Zygmunt Ko-
smala, Mieczysław Gajewski, Robert Gaczyński, Maria 
Franczuk, Zofia Siudak, Kazimiera Wójcikowska). 

Sposób wytwarzania środków przeciwstarzeniowych 
do gumy znamienny tym, że sole metali alkalicznych 
lub amonu kwasu antrachinonodwusulfonowego pod-
daje się kondensacji w środowisku wodnym lub in-
nego rozpuszczalnika z solami amin alkiloarylowych 
lub solami amin arylowych niepodstawionych lub pod-
stawionych w pierścieniu benzenowym grupą alkilową 
lub grupami alkilowymi, zawierającymi w swej bu-
dowie addytywnie związany łatwo wymienialny kwas, 
jak chlorowodorki amin alkiloarylowych lub amin ary-
lowych, siarczany amin alkiloarylowych lub amin 
arylowych, azotany amin alkiloarylowych lub amin ary-
lowych, krzemiany amin alkiloarylowych lub amin 
arylowych, fosforany amin alkiloarylowych lub amin 
arylowych. 

39Ы (P. 142875) 26.08.1970. 
Instytut Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Warsza-

wa, (Włodzimeirz Dahlig, Janina Łunkiewicz, Józef 
Tyszka). 

Sposób otrzymywania roztworów pochodnych celu-
lozy o obniżonej lepkości, polegający na rozpuszczeniu 
pochodnych celulozy w rozpuszczalnikach organicz-
nych, znamienny tym, że do tych roztworów dodaje 
się najpierw kwas ftalowy lub kwas abietynowy a na-
stępnie urotropinę lub mocznik albo odwrotnie, naj-
pierw urotropinę lub mocznik a potem kwas ftalowy 
lub kwas abietynowy, jako dodatki stanowiące spe-
cyficzne układy kwas-zasada powodujące obniżenie 
lepkości i jednocześnie stabilizujące tę lepkość. 

39b6 (P. 136851) 12.11.1969. 

Instytut Przemysłu Gumowego, Warszawa (Edwin 
Mańkowski, Jerzy Kubica). 

Mieszanka na gumę formierską, zwłaszcza mająca 
kontakt ze stopami zawierającymi miedź znamienna 
tym, że w skład jej wchodzą kauczuki poliizoprenowy 
i polibutadienowy (np. cis 1,4-polibutadien), przy czym 
zawartość kauczuku polibutadienowego wynosi mini-
mum 20 części na 100 części wagowych kauczuku 
w mieszance, w której oprócz powszechnie używanych 
aktywatorów (ZuO) stosuje się zespół wulkanizujący 
oparty na nadtlenkach organicznych (np. dwukumylu) 
w ilości od 0,4 do 2 części na 100 części kauczuku, 
przy czym maksymalna ilość środka wulkanizującego 
odpowiada minimalnej zawartości kauczuku polibuta-
dienowego. 
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39b3 (P. 141278) 10.06.1970. 

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim, Polska, 
(Stanisław Gibiński, Bogdan Krajewski, Erwin Krótki, 
Jerzy Sachajdak, Józef Slósarczyk). 

Sposób wytwarzania lateksów szczególnie wzmocnio-
nych o wysokiej zawartości suchej masy, znamienny 
tym, że uzyskane z polimeryzacji dyspersje wodne po-
limerów z nieprzereagowanymi monomerami poddaje 
się aglomeracji termicznej lub mechanicznej, po czym 
oddziela się nieprzereagowane monomery i zatęża lub 
szczepi monomery na zaglomerowanych dyspersjach 
przez polimeryzację lub kopolimer y zację. 

39b3 (P. 141296) 12.06.1970. 
Patent dodatkowy do patentu nr 54702 

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim, Polska, 
(Anna Bielecka, Jerzy Jaworski, Jerzy Wachniew, Sta-
nisława Bania). 

Sposób wytwarzania inicjatora polimeryzacji do 
produkcji syntetycznego kauczuku przez uwodornienie 
terpenów w obecności katalizatora niklowo-miedzio-
wo-chromowego, a następnie ich utlenienie do wodo-
ronadtlenków według patentu nr 54702 znamienny 
tym, że terpentynę balsamiczną, ekstrakcyjną, siarcza-
nową lub ich frakcje pinenowe i karenowe, uprzednio 
zdysproporcjonowane w procesie wytwarzania mydeł 
kalafonio wy ch, poddaje się procesowi uwodornienia 
pod normalnym ciśnieniem w temperaturze 180 do 
220°C, stosując obniżoną ilość wodoru, a następnie 
utlenieniu powietrzem lub czystym tlenem w tempe-
raturze 105 do 125°C do zawartości 20 do 25% wodo-
ronadtlenków, po czym uzyskany półprodukt alkali-
zuje się i oddestylowuje z niego nieprzereagowany 
surowiec do uzyskania produktu końcowego, zawiera-
jącego ponad 50% wodoronadtlenków. 

39b3 (P. 142747) 18.08.1970. 

Krakowskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto-
mil", Kraków, Polska, (Wiesław Janik, Bogusław Dy-
ląg, Marek Okoń). 

Sposób produkcji elastycznego tworzywa odpornego 
na środki chemiczne i podwyższone temperatury zna-
mienny tym, że środkami sieciującymi kauczuki floro-
we, oraz mieszanki tych kauczuków są związki che-
miczne o wzorze 1 lub 2. 

39b3 (P. 143995) 21.10.1970. 

Ośrodek Technologii Gumy przy Wojewódzkim 
Związku Spółdzielni Pracy (Zbigniew Rosłaniec, Wan-
da Pawłowska, Mieczysław Sadurski). 

Sposób otrzymywania mieszanki gumowej nietoksy-
cznej możliwej do stosowania w kontakcie z żywno-
ścią, znamienny tym, że jako przyspieszacza stosuje 
się kwas acetylosalicylowy i jego pochodnych będących 
solami metali jedno i dwuwartościowych. 

39b3 (P. 144540) 20.11.1970. 
Pierwszeństwo: 21.11.1969 - Japonia. 

Japan Synthetic Rubber Co., Ltd., Tokio, Japonia, 
(Kan Mori, Fumitake Imaizumi, Hisaya Sato, Isao Na-
gaoka, Shigetoshi Hirayanagi, Toru Shibata, Shigeo 
Kawatani). 

Sposób wytwarzania cis-l,4-poliizoprenu o wysokim 
ciężarze cząsteczkowym, znamienny tym, że izopren 
styka się z katalizatorem polimeryzacji składającym 
się z czterohalogenku tytanu (A) związku glinoorgani-
cznego (B) o wzorze AIR1 R2 R3 w którym R1 i R2 ozna-
czają rodnik alkilowy, cykloalkilowy lub arylowy, 
a R3 oznacza wodór, rodnik alkilowy, cykloalkilowy 
lub arylowy oraz monochlorowcoeteru (С) о wzorze 
ogólnym 1 lub 2 w którym R oznacza rodnik alkilowy, 
alkenylowy, cykloalkilowy i arylowy; R1 oznacza wo-
dór lub rodnik alkilowy a X oznacza chlorowiec taki 
jak chlor, brom lub jod. 

(P. 147318) 

3.04.1971. 

Instytut Przemysłu Gumowego Stomil, Warszawa 
(Wacław Rutowicz, Jan Pieniążek). 

Mieszanka gumowa, zwłaszcza do otulin wałków ma-
szyn przędzalniczych, na bazie kauczuku butadienowo-
-akrylo-nitrylowego wulkanizowanego siarką znamien-
na tym, że zawiera zmiękczacz antystatyczny z grupy 
eterowych związków poliglikoli w ilości od 12 do 30 
części wagowych na 100 części wagowych kauczuku 
współdziałający z siarką zawartą w mieszance w ilo-
ści od 12 do 25 części wagowych na 100 części wago-
wych kauczuku. 

39b» (P. 147376) 6.04.1971. 

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Warszawa 
(Jerzy Czyżewicz, Zofia Siudak, Teresa Mąka). 

Mieszanka gumowa barwna, odporna na działanie 
czynników atmosferycznych oraz na działanie obniżo-
nej i podwyższonej temperatury na podstawie kauczu-
ku akrylo-nitrylo-butadienowego wulkanizowanego 
siarką lub substancjami wydzielającymi siarkę wobec 
jasnych napełniaczy typu krzemionkowego, zmiękcza-
czy, substancji przeciwstarzeniowych, przyspieszaczy 
oraz barwników znamienna tym, że zawiera jasne na-
pełniacze w ilości 30 do 140 części wagowych na 100 
części wagowych kauczuku, najkorzystniej od 50 do 
100 części krzemionki uwodnionej i bieli cynkowej 
w stosunku od 3 : 5 do 8:2, ewentualnie z dodatkiem 
aktywatora krzemionki w ilościach do 10 części wago-
wych, zmiękczacze w ilości 0,5 do 100 części wagowych 
na 100 części wagowych kauczuku, w tym zmiękczacz 
estrowy o dużej masie cząsteczkowej i zmiękczacz 
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estrowy o małej masie cząsteczkowej, najkorzystniej 
poliadypianian polipropylenu i sebacynian dwuoktylo-
wy w stosunku od 1:1 do 4 : 1 , substancje przeciw-
starzeniowe, a mianowicie dwualkilo lub cykloalkilo-
dwutiokarbaminian metalu ciężkiego, najkorzystniej 
dwubutylodwutiokarbaminian niklu w ilości od 0,5 do 
8 części wagowych na 100 części wagowych kauczuku 
i co najmniej jedną spośród alkilowanych dwufenylo-
amin najkorzystniej 2-merkaptobenzomidazol lub po-
chodne benzofuranowe w ilości do 8 części wagowych 
na 100 części wagowych oraz substancje wulkanizu-
jące jak siarka i przyspieszacze organiczne lub sub-
stancje wydzielające siarkę podczas wulkanizacji, naj-
korzystniej dwutiodwumorfolina, dwusiarczek cztero-
metylotiuramu z ewenjtualnym dodatkiem innych przy-
spieszaczy organicznych. 

39b» (P. 147379) 6.04.1971. 

Fabryka Tarcz Ściernych, Grodzisk Maz. (Jerzy Si-
wek, Witold Koziński, Aleksander Motyliński). 

Sposób wytwarzania tarcz ściernych o spoiwie gu-
mowym lub ebonitowym, w skład których wchodzą 
100 cz. w. kauczuku naturalnego lub syntetycznego 
o konsystencji stałej, 15 cz. w. plastfikatora, 60 cz. w. 
przyspieszacza nieorganicznego, 20 cz. w. wypełniacza, 
50 cz. w. materiału polerskiego, 30 cz. w. siarki, 20 cz. w. 
żywicy f enolowo-formaldehydowej i 650 cz. w. ziarna 
âtiernego, a polegający na wstępnym przygotowaniu 
masy ściernej w postaci rozkruszonej, prasowaniu 
kształtek ściernic i ich wulkanizacji, znamienny tym, 
że proces polega na uplastycznieniu całej masy kauczu-
ku na walcach o frykcji 1:1,3 do 7,4 przez okres 20 
minut a w okresie następnych 5 minut tego zabiegu 
na walcach o frykcji 1:1,1 do 1,2 następnie wprowa-
dzeniu kolejno plastyfikatora przez 5 minut, przyspie-
szacza nieorganicznego wypełniacza i materiału poler-
skiego przez 7 do 10 minut i siarki przez 5 do 7 minut, 
przy czym szczelinę walców wynoszącą 3 mm zwiększa 
się stopniowo do 6 mm oraz wprowadzeniu ziarna 
ściernego zmieszanego z żywicą fenolowo-formaldehy-
dową przez okres dalszych 10 do 15 minut przy czym 
frykcja walców wynosi 1:1,4 a szczelina początkowa 
wynosi 3 do 5 mm i zwiększona jest przez cały okres 
do wartości 7 : 8 mm, po czym powiększa się ją gwał-
townie do wartości 12 do 15 mm. 

39b" (P. 141391) 17.06.1970. 
Pierwszeństwo: 29.07.1969 - Austria. 

Vianova Kunstharz Aktiengesellschaft, Wiedeń, 
Austria, (Làszlo Tulâcs). 

Sposób wytwarzania kopolimerów rozpuszczalnych 
w wodzie i samosieciujących się po zobojętnienu, z ży-
wic amino-formaldehydowych, kwasów karboksylo-
wych zawierających nienasycone wiązanie etylowe 
w położeniu alfa-beta i innych zdolnych do kopoli-
meryzacji związków, znamienny tym, że mieszaninę 
5-40°/o wagowych, korzystnie 25-35°/o wagowych, ze-
teryfikowanych częściowo lub całkowicie, rozpuszczal-
nych lub nierozpuszczalnych w wodzie żywic amino-
-formaldehydowych z 5 -30% wagowymi kwasów kar-
boksylowych zawierających nienasycone wiązanie ety-
lenowe w położeniu alfa-beta lub ich funkcjonalnych 
pochodnych, o ile zawierają co najmniej jedną wolną 
grupę karboksylową, lub ich wspólnych mieszanin 
i z 30-90°/o wagowymi innych związków zdolnych do 
kopolimeryzacji, nie zawierających wolnych grup kar-
boksylowych, poddaje się reakcji, aż do uzyskania je-
dnorodnej substancji żywicznej. 

39Ы (P. 142081) 16.07.1970. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, (Henryka Czar-
czyńska, Witold Trochimczuk). 

Sposób otrzymywania modyfikowanych folii polio-
lefinowych znamienny tym, że folię poliolefinową na-

sącza się mieszaniną monomerów winylowych w tem-
peraturze od 20-55°C a następnie wyciąga za pomocą 
walców, pokrywając jednocześnie dwustronnie folią 
celofanową, po czym uformowaną taśmę podaje się na 
czterowalcowy kalander o wzrastających temperatu-
rach od 60-120°C, przy czym łączny czas przebywa-
nia na kalandrze wynosi od 1,5-3 godzin. 

39b4 (P. 142082) 16.07.1970. 

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim, (Euge-
niusz Motysia, Mieczysław Ficek, Józef Gołdynia, Ed-
ward Grzywa, Dominik Nowak, Kazimierz Poreda, 
Romuald Truszczyński, Maria Niezgoda). 

Sposób wytwarzania stabilnych wodnych dyspropor-
cji kopolimerów winylowo-akrylowych o własnościach 
samosieciujących znamienny tym, że prowadzi się 
emulsyjną kopolimeryzację w podwyższonej tempera-
turze mieszaniny monomerów akrylanu butylu, styre-
nu i metylolometakrylamidu wobec emulgatora niejo-
nowego będącego mono-lub-dwumetylolomonoureta-
nem alkoholu tłuszczowego lub alkilofenolu oksyety-
lowanego od 14 do 34 molami tlenku etylenu. 

39b4 (P. 142665) 13.08.1970. 
Pierwszeństwo: 13.08.1969 - ZSRR. 

Institut Naftokchimiczeskogo Sinteza im. A. V. Top-
chiewa Akademii Nauk ZSRR, Moskwa, ZSRR. 

Sposób polimeryzacji i kopolimeryzacji dienowych 
i winylowych monomerów w obecności związków or-
ganicznych litu i katalizator do prowadzenia tego spo-
sobu znamienny tym, że polimeryzację monomerów, 
dienowych, winylowych lub ich mieszanin prowadzi 
się w odpowiednich warunkach w temperaturze - 50°C 
do 150°C w masie lub rozpuszczalniku organicznym 
w obecności katalizatora stanowiącego oligomer dwu-
litokrzemo węglowodór u o wzorze 1, w którym R ozna-
cza jednakowe lub różne rodniki alkilowe o 1-10 ato-
mach węgla, arylowe lub aryloalkilowe, a symbol n 
oznacza wartość liczbową 2-30, użytego w ilości od-
powiedniej do wytworzenia polimeru lub kopolimeru 
o odpowiednim ciężarze cząsteczkowym. 

39b4 (P. 142753) 18.08.1970. 
Pierwszeństwo: 19.08.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Rohm and Haas Company, Philadelphia, Stany Zjed-
noczone Ameryki, (Robert Winn Walker). 

Sposób nadawania trwałości żywicy mającej funk-
cyjne trzeciorzędowe grupy aminowe, znamienny tym, 
że usieciowaną osnowę polimerycznej żywicy, mającej 
liczne alifatyczne lub nieheterocykliczne aromatyczne 
trzeciorzędowe funkcyjne grupy aminowe, utlenia się 
w takich warunkach, w których 5-100°/o tych grup 
aminowych może ulec przekształceniu w funkcyjne 
trzeciorzędowe grupy aminotlenkowe. 
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39b4 (P. 143533) 28.09.1970. 
Pierwszeństwo: 16.10.1969. 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Silvano 
Gordini, Sergio Noe). 

Sposób usuwania rozpuszczalnika z lepkich roztwo-
rów polimerów, prowadzony w procesie okresowym 
w jednym etapie, znamienny tym, że roztwór węglo-
wodorowy polimeru zawierający rozpuszczalnik węglo-
wodorowy, polimer i nieprzereagowany monomer pod-
daje się energicznemu mieszaniu z wodą utrzymywaną 
w stanie wrzenia za pomocą dopływu świeżej pary 
wodnej, której dopływ po wprowadzeniu zawiesiny 
ustawia się tak, aby utrzymać temperaturę przy dolnej 
granicy zakresu między temperaturą 70°C i tempera-
turą wrzenia wody w warunkach roboczych, następnie 
wstrzymuje się dostarczanie polimeru gdy stosunek 
wody do polimeru z około 20 : 1 osiągnie w przybliże-
niu wartość 6: 1 i doprowadza się więcej pary świe-
żej w ilości takiej, aby podwyższyć temperaturę w po-
bliże górnej granicy zakresu 75°C - temperatura 
wrzenia wody w warunkach roboczych, potem w po-
wyższych warunkach zawiesinę wodną polimeru po-
zbawionego rozpuszczalnika poddaje się sączeniu dla 
rozdzielenia małych cząstek polimeru i gorącej wody, 
którą ponownie kieruje się do stopnia usuwania roz-
puszczalnika w ilości takiej, aby w stopniu usuwania 
rozpuszczalnika osiągnąć stosunek polimeru do wody 
nie przewyższający 1 : 100. 

39 b4 (P. 144292) 6.11.1970. 
Pierwszeństwo: 7.11.1969 - Włochy. 

Snam Progetti S.p.A., Milano, Włochy, (Agostino 
Balducci, Agostino Baradel, Massimo Marena). 

Sposób oczyszczania polietylenu o wysokiej gęstości 
z resztek metalicznego katalizatora, znamienny tym, że 
polietylen traktuje się rozpuszczalnikiem składającym 
się z alifatycznego alkoholu bezwodnego, to jest za-
wierającego mniej niż 10 ppm H2O i węglowodoru, 
przy czym polietylen, otrzymany na drodze polimery-
zacji etylenu w obecności katalizatora składającego się 
ze związku metalu przejściowego, najczęściej halogen-
ku tytanu i związku glinu, zawierającego od 4 do 50 
grup typu - (A1H-NR)-, w których R oznacza rod-
nik arylowy, alkilowy lub cykloalkilowy, wprowadza 
się w postaci zawiesiny w węglowodorze do górnej 
części odpowiedniej kolumny myjącej, a do dolnej 
części tej kolumny wprowadza się strumień zawie-
rający bezwodny alkohol oraz węglowodór, stosowany 
jako środek dysperbujący polimer, następnie przepu-
szcza się bardzo wolno ku górze strumień rozpuszczal-
nika w sposób tłokowy przez wypełnienie utworzone 
z polimeru zawartego w kolumnie przesuwając jedno-
cześnie wypełnienie w sposób tłokowy w dół kolumny, 
z dolnej części kolumny odbiera się polimer pozbawio-
ny lub niemal całkowicie pozbawiony katalitycznych 
składników metalicznych wraz z mieszaniną węglo-
wo dór-alkohol, którą po oddzieleniu jej znanymi spo-
sobami zawraca się do dolnej części kolumny, nato-
miast z górnej części kolumny odprowadza się mie-
szaninę składającą się z węglowodoru i alkoholu, za-
wierającą rozpuszczone katalityczne pozostałości me-
taliczne. 

Aparatura do stosowania sposobu według zastrz. 1 
do 10, znamienna tym, że składa się z kolumny za-
wierającej polimer w postaci warstwy wypełniającej 
oraz górnej strefy, w której następuje rozdzielanie 
cieczy i lekkiego ciała stałego, przy czym kolumna za-
opatrzona jest w odpowiednie urządzenie uniemożli-
wiające tworzenie się nitek cieczy wzdłuż złoża poli-
meru, które jest wykonane w postaci wolno obraca-
jącego się urządzenia utworzonego z trzonu zaopatrzo-
nego w odpowiednio ukształtowane łopatki wywołują-
ce jednocześnie radialny dośrodkowy i osiowy ruch 
złoża, bądź też w postaci urządzenia wibrującego 
w kierunku osiowym, składającego się z trzonu posia-
dającego tarcze z otworami zamocowane wzdłuż niego, 
a kolumna zaopatrzona jest w urządzenie służące do 
przesuwania w dół i ściskania polimeru znajdującego 
się w kolumnie oraz w urządzenie służące do ciągłego 
odbierania polimeru z dolnej części kolumny, którym 
jest otwarta pompa wirnikowa lub pompa śrubowa. 

39b4 (P. 144314) 7.11.1970. 
Pierwszeństwo: 8.11.1969 - NRF 

Solvay et Cie, Bruksela, Belgia, (Jacques Stevens, 
Michel George). 

Sposób polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin wobec 
układu katalitycznego obejmującego stały kompleks 
powstały w reakcji między chlorowcowym związkiem 
metalu przejściowego, stałym nośnikiem i metaloorga-
nicznym aktywatorem, znamienny tym, że jako meta-
loorganiczny aktywator stosuje się polimer dienogli-
nowy o ogólnym wzorze 1, w którym Rx oznacza rod-
nik alifatyczny o 1-20 atomach węgla, którego łań-
cuch nie zawiera żadnych rozgałęzień na atomach 
węgla znajdujących się w położeniu a lub ß w sto-
sunku do atomu glinu, R2 oznacza rodnik dwuwarto-
ściowy powstały na skutek otwarcia podwójnych wią-
zań dienu o wzorze 2, w którym R» i R4 są jednako-
we lub różne i oznaczają atom wodoru, rodnik alki-
lowy, alkenylowy z podwójnym wiązaniem wewnę-
trznym lub rodnik fenylowy przy czym R2 może po-
chodzić z dimeru tego dienu, X jest liczbą całkowitą 
1-10, Y1 i Y2 mogą być jednakowe lub różne i ozna-
cz ją atom wodoru, rodnik alkilowy rozgałęziony w po-
łożeniu ß w stosunku do atomu glinu lub jednowarto-
ściowy rodnik powstały z dienu o wzorze 2 lub jedne-
go z jego dimerów i w którym może brakować grup 
końcowych Y1 R1 A l - i Y 2 - , a wówczas pozostający 
rodnik zamyka się tworząc pierścień. 

39b4 (P. 144332) 9.11.1970. 
Pierwszeństwo: 9.12.1969 - NRD 

VEB Chemiekombinat Bitterfeld, Bitterfeld, NRD 
(Peter Schmidt, Werner Kochman, Erhard Illig, Sieg-
fried Reinholz). 

Sposób wytwarzania chlorowanego polietylenu, na-
dającego się szczególnie do uodpornienia polichlorku 
winylu na uderzenie, znamienny tym, że polietylen 
chloruje się wstępnie w czterochlorku węgla utrzymu-
jąc temperaturę wynoszączą 5°-20°C, korzystnie 5 ° -
10°C, poniżej temperatury rozpuszczania polimeru, do 
zawartości chloru 10-2О*/о, а następnie chloruje dalej, 
ewentualnie przy zastosowaniu ciśnienia, w tempera-
turze 5°-20°C powyżej temperatury rozpuszczania. 

39b< (P. 144451) 16.11.1970. 
Pierwszeństwo: 17.11.1969 - NRF. 

Farbwerke Hoechst A G vormals Meister Lucius 
u. Brüning, Frankfurt n/Menem, NRF, (Tibor Toth, 
Bernd Dietrich). 

Sposób polimeryzacji i kopolimeryzacji a-olefin 
o wzorze ogólnym R - C H = C H 2 , w którym R oznacza 
atom wodoru albo grupę węglowodorową, najkorzy-
stniej rozgałęzioną lub nie rozgałęzioną, podstawioną 
lub nie podstawioną grupę alkilową, zawierającą 1 -
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10 atomów węgla, w roztworze, w zawiesinie lub w fa-
zie gazowej, w temperaturach od 20-200°C, a najko-
rzystniej 50-150°C, pod ciśnieniem do 50 atm., a naj-
korzystniej 1,5-20 atm, w obecności mieszanego ka-
talizatora, składającego się ze związku tytanu (skład-
nik A) i związku glinoorganicznego (składnik B), przy 
czym w szczególnym przypadku ciężar cząsteczkowy 
reguluje się za pomocą wodoru, znamienny tym, że 
polimeryzację przeprowadza się w obecności katali-
zatora mieszanego, którego składnik A wytworzono 
przez reakcję zawierającego chlorowiec związku czte-
rowortościowego tytanu z kompleksowymi alkoholana-
mi metali. 

39b 4 (P. 148948) 21.06.1971. 
Pierwszeństwo: 23.06.1970 - Włochy. 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Anacleto 
Clementi, Roberto Battini, Luciano Spera). 

Sposób wytwarzania polietylenu pod wysokim ciśnie-
niem, obejmujący reakcję sprężonego etylenu w re-
aktorze rurowym w obecności odpowiednich środków 
inicjujących polimeryzację oraz środków przenoszą-
cych łańcuch, następujące potem pierwsze rozprężenie 
mieszaniny polietylenu i nieprzereagowanego etylenu 
oraz zawrócenie części tak odzyskanego monomeru, po 
uprzednim ochłodzeniu i oczyszczeniu, do kompreso-
ra, w którym następuje sprężenie do ciśnienia panu-
jącego w reaktorze, powtórne rozprężenie pozostałej 
mieszaniny w celu rozdzielenia polietylenu i reszty mo-
nomeru zawracanego do reakcji, uprzednio ochłodzo-
nego i oczyszczonego od polimerów o niskim ciężarze 
cząsteczkowym, a także sprężonego, wraz ze świeżym 
etylenem, do ciśnienia 200-350 atm i o temperaturze 
20-120°C, znamienny tym, że świeży etylen wraz 
z etylenem obiegowym otrzymywanym podczas po-
wtórnego rozprężania miesza się z roztworem polime-
ru opuszczającym reaktor w zaworze rozprężnym. 

39 b4 (P. 138392) 26.01.1970. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, (Bożena Ko-
larz, Maryla Kolendowicz, Włodzimierz Łaskawski, 
Dorota Swierkot, Józef Pilarz). 

Sposób wytwarzania żywic furfurylowych, znamien-
ny tym, że produkt kondensacji furfurylu i acetonu 
poddaje się reakcji z alkoholem furfurylowym w śro-
dowisku kwaśnym od kwasu mineralnego, organiczne-
go, bezwodnika kwasowego lub estrów rozkładających 
się z wydzieleniem kwasu, na przykład maleinianu 
dwuetylu w ilości od 0,024-0,05 równ. w przeliczeniu 
na dwufurfurylidenoaceton, ogrzewa w temperaturze 
70-100°C przez okres od kilku do kilkuset minut, zo-
bojętnia do P H - około 7 węglanem sodowym i de-
styluje pod próżnią do lepkości 50-800 sek według 
kubka Forda nr 4. 

39b4 (P. 138419) 27.01.1970. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Maryla Kolen-
dowicz, Bożena Kolarz, Włodzimierz Łaskawski, Do-
rota Swierkot, Józef Pilarz). 

Sposób wytwarzania żywic furfurylowych modyfiko-
wanych znamienny tym, że do żywicy furfurylowej, 
otrzymanej z alkoholi i aldehydu furfurylowego do-
daje się aceton w ilości 5-100% oraz wkrapla się 
w temperaturze pokojowej roztwór wodorotlenku so-
dowego w ilości od 0,2-2°/o, a następnie po ustaniu 
reakcji egzotermicznej ogrzewa się w temperaturze 
wrzenia mieszaniny przez okres od kilku do kilkuset 
minut, zobojętnia kwasem lub bezwodnikiem kwaso-
wym do wartości pH=7 i destyluje pod zmniejszo-
nym ciśnieniem aż do lepkości 50-800 sekund według 
Kubka Forda nr 4. 

39 b5 (P. 138545) 3.02.1970. 

Politechnika Wrocławska Instytut Technologii Orga-
nicznej i Tworzyw Sztucznych, Wrocław (Bożena Ko-
larz, Urszula Łubieńska, Kazimierz Sarnecki, Włodzi-
mierz Łaskawski, Maryla Kolendowicz). 

Sposób wytwarzania żywic furfurylowych z pół-
produktów przemysłu celulozowego i nnych zawiera-
jących aldehyd furfurylowy znamienny tym, że po 
przeprowadzeniu aldehydu furfurylowego w alkohol 
furfurylowy metodą dysproporcjonowania w roztwo-
rze wodnym, zakwasza się mieszaninę kwasem mine-
ralnym lub organicznym do pHl -6 ,9 , ogrzewa przez 
okres kilku minut do kilkunastu godzin w temperatu-
rze od 25-105°C i otrzymaną żywicę, wydzieloną 
w warstwie górnej oddziela od warstwy wodnej mie-
szaniny poreakcyjnej, po czym po zobojętnieniu do 
p H - 7 osusza żywicę znanymi metodami lub otrzyma-
ną żywicę ekstrahuje się rozpuszczalnikiem, mieszal-
nym równocześnie z alkoholem rurfurylowym, z któ-
rych jednym może być chlorek etylenu a następnie 
usuwa się rozpuszczalnik przez destylację pod nor-
malnym lub zmniejszonym ciśnieniem. 

39b5 (P. 139695) 28.03.1970. 

Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych „Termo-
izolacja", Zabrze, (Paweł Rakocz, Tadeusz Śnieżek, Je-
rzy Achtelik, Andrzej Długosz, Józef Panicz). 

Sposób wytwarzania pianki poliuretanowej wzmo-
cnionej do izolacji ciepło- i zimnochronnej, znamien-
ny tym, że środki spieniające najlepiej TDI 20/80 mie-
sza się z polieterem i z odpadami korka lub styropia-
nu w obecności katalizatorów, otrzymując materiał 
o dobrych własnościach izolacyjnych, a dla obniżenia 
jego punktu zapłonu - ze związkami antypirenowymi. 

39Ы (P. 139910) 9.04.1970. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa (Piotr Pen-
czek, Ryszard Ostrysz, Izabella Sołtysiak). 

Sposób wytwarzania nienasyconych żywic poliestro-
wych przez sporządzenie roztworu składającego się 
z poliestru nienasyconego, z winylowego, akrylowego 
lub allilowego monomeru sieciującego oraz z innych 
składników, znamienny tym, że jako dodatkowy skład-
nik stosuje się produkt polimeryzacji octanu winylu 
zawierający 0-8O°/o wkopolimeryzowanego metakryla-
nu metylu. 

39b» (P. 140543) 11.05.1970. 

Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy, Bydgoszcz (Syl-
wester Chybowski, Aleksy Potocki, Zygmunt Mrów-
czyński, Adolf Batas, Józef Zak). 

Sposób wytwarzania etastomerów uretanowych przez 
poliaddycję dwuhydroksyzwiązku z dwuizocyjanianami 
w obecności katalizatorów i przedłużaczy łańcuchów 
lub bez, znamienny tym, że proces poliaddycji prowa-
dzi się w mieszalniku zaopatrzonym w dwa miesza-
dła w sposób jednostopniowy, od chwili zmieszania 
składników do całkowitego zżelowania produktu, który 
w końcowej fazie ma postać sypkiego granulatu. 

39b5 (P. 140725) 19.05.1970. 

Włodzimierz Rubach, Władysław Szar, Warszawa. 
Sposób wytwarzania przedmiotów z żywic fenolowo-

-formaldehydowych, znamienny jest tym, że wytwarza 
się je z żywic typu rezolowego utwardzanych w pro-
cesie chemicznym, przy czym jako wypełniaczy uży-
wa się odpadów powstałych przy produkcji elektrod 
węglowych oraz kruszywa keramzytowego. 
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39 b5 (P. 141008) 1.06.1970. 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z.o.o. Warsza-
wa (Kazimierz Borodziński, Ksawery Borodziński, An-
drzej Głuski, Kazimierz Borodziński). 

Sposób otrzymywania cienkich rurek do wkładów 
długopisów z tworzyw termoplastycznych zwłaszcza 
z poliamidu przez powlekanie ruchomych elemen-
tów w odcinkach, najkorzystniej drutów na głowicy 
krzyżowej, znamienny tym, że ruchomy element na j -
korzystniej drut w odcinkach powleka się przed wpro-
wadzeniem do głowicy wytłaczarki roztworem dwu-
metakrylanu gliceryny w glicerynie, najkorzystniej 
roztworem zawierającym 50 do 70 części wagowych 
dwumetakrylanu gliceryny i odpowiednio 30 do 50 czę-
ści wagowych gliceryny. 

39b5 (P. 141141) 8.06.1970. 

Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych Nr 2, 
Gdańsk (Zdzisław Cichoń, Feliks Morozik, Roman No-
ga, Jan Pająk). 

Masa do uszczelniania grupowych dławnic kablo-
wych, zwłaszcza okrętowych przejść grodziowych i po-
kładowych, zawierająca polimer i utwardzacz, zna-
mienna tym, że na 100 części wagowych rozgałęzio-
nej żywicy poliestrowej zawiera 04-30 części wago-
wych sorbentu 3 A ° - 5 A jako pochłaniacza wody, 104-
4-30 części wagowych oleju rycynowego, pełniącego 
funkcję spowalniacza reakcji sieciowania, 84-50 części 
wagowych tlenku antymonawego stanowiącego w połą-
czeniu z 204-50 części wagowych superchlorku winylu 
lub polichlorku winylu emulsyjnego, kompleks zwię-
kszający ognioodporność masy i 20-60 części wago-
wych utwardzacza w postaci dwufenylometanu - 4,4* 
dwuizocyjanianu. 

39b5 (P. 141202) 10.06.1970. 

Włodzimierz Rubach, Władysław Szar, Warszawa. 
Sposób wytwarzania żywicy chemoutwardzalnej fe-

nolowo-formaldehydowej, znamienny jest tym, że sto-
sunek molowy fenol-formaldehyd wynosi 4 : 1 oraz, że 
modyfikowana jest dodatkiem bezwodnika ftalowego 
rozpuszczonego w glicerynie. 

39b« (P. 141323) 16.06.1970. 
Pierwszeństwo: 23.06.1969 - NRF. 

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF, 
(Franz Weissenfeis, Hans Jünger). 

Sposób wytwarzania tworzyw piankowych z żywicy 
fenolowej, mających dobrze przylegające, włókniste 
i nie przepuszczające pary wodnej warstwy kryjące, 
znamienny tym, że tworzywo piankowe z żywicy fe-
nolowej, mające porowatą, włóknistą i przepuszczają-
cą parę wodną warstwę kryjącą, po procesie spienia-
nia i utwardzania impregnuje się w temperaturze 2 0 -
100°C roztworami, emulsjami lub stopami materiałów 
zawierających smołę lub materiałów bitumicznych al-
bo termoplastycznych polimerów i/lub mieszanych po-
limerów związków zawierających grupy winylowe 
i/lub akrylowe, albo produktów kondensacji fenoli 
i aldehydów, po czym tworzywo piankowe z impregno-
waną warstwą kryjącą suszy się. 

39bB (P. 141516) 23.06.1970. 

Politechnika Warszawska, Warszawa (Zbigniew Ka-
zimierz Brzozowski, Stanisław Porejko, Teresa Milczar-
ska). 

Sposób wytwarzania samogasnących folii poliestro-
wych metodą wylewania z roztworu, znamienny tym, 

że jako surowce do otrzymywania folii stosuje się sa-
mogasnące poliestry - poliarylany, oparte na chloro-
bisfenolach i chlorobezwodnikach kwasów dwukarbo-
ksylowych. 

39b» (P. 141518) 23.06.1970. 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o. War-
szawa, (Kazimierz Borodziński, Ksawery Borodziński, 
Andrzej Głuski, Kazimierz Borodziński). 

Tworzywo poliamidowe do produkcji rurek zwłaszcza 
do wkładów długopisów, znamienne tym, że zawiera 
dodatek 1 do 5°/o wagowych krzemionki koloidalnej 
oraz mieszaninę 0,5 do 5°/« wagowych epoksydowanego 
oleju sojowego i 0,1-0,2*/# wagowych oleju .silikono-
wego. 

39b« (P. 142054) 15.07.1970. 

Warszawa, Centralne Laboratorium Poligraficzne, 
(Maria Czichon, Herbert Czichon). 

Sposób wytwarzania żywicy światłoczułej 4-meto-
ksy-dwufenyloamino-4-dwuazoniowo-formaldehydowej, 
znamienny tym, że aldehyd mrówkowy i chlorek lub 
siarczan 4'-metoksy-dwufenyloamino-4-dwuazoniowy 
stabilizowany siarczanem magnezowym lub chlorkiem 
cynkowym wprowadza się do stężonego kwasu siarko-
wego, utrzymując temperaturę w zakresie od 0° -7°C, 
po czym wydziela się powstałą żywicę za pomocą siar-
czanu sodowego lub chlorku sodowego, wydzieloną ży-
wicę przemywa się i rozpuszcza w wodzie, a nieodmy-
ty kwas siarkowy zobojętnia za pomocą węglanu wa-
pniowego, przy czym nadmiar węglanu wapniowego 
wraz z powstałym siarczanem wapniowym odsącza się 
po czym żywicę wydziela za pomocą acetonu lub alko-
holu etylowego i suszy. 

39 b5 (Р. 142876) 26.08.1970. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, (Henryk 
Klebeko). 

Sposób wytwarzania termoutwardzalnych żywic ami-
nowoformaldehydowych zwłaszcza do tłoczyw i lami-
natów, zdolnych do optymalnej regulacji swego pH 
pod wpływem osiąganych stężeń oraz temperatury 
w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego i po 
jego zakończeniu znamienny tym, że żywice zawierają 
układy o charakterze buforów złożone z mocnych kwa-
sów organicznych zwłaszcza z kwasu szczawiowego, 
ftalowego, benzoesowego lub nieorganicznych zwłaszcza 
z kwasu solnego, siarkowego, fosforowego oraz z ami-
noalkoholi zwłaszcza z etanoloaminy, dwuetanoloami-
ny, trójetanoloaminy przy czym do 150 części wago-
wych żywicy wprowadza się aminoalkohol (aminoal-
kohole w ilości 0,1-10 części wagowych oraz kwasy 
w takiej ilości, aby po rozpuszczeniu i wymieszaniu 
aminoalkoholi i kwasu w 6 częściach wody pH wyno-
siło 7 - 1 1 w temperaturze 30°C. 

39 b5 (Р. 142933) 29.08.1970. 
Pierwszeństwo: 29.08.1969. 

Celanese Corporation, Nowy Jork, USA, (Daniel 
D. Zimmerman, Robert Burton Isaacson). 

Mieszanka żywiczna do formowania znamienna tym, 
że zawiera 2 do około 80% wag. napełniacza wzmacnia-
jącego i polialkilenotereftalanu w ilości od około 20 
do 98% wag. o lepkości wewnętrznej w zakresie od 
około 0,2 do około 1,2 przy czym jako polialkilenotere-
ftalan zawiera polipropylenotereftalan i polibutyleno-
tereftalan. 

Sposób otrzymywania mieszanki żywicznej znamien-
ny tym, że miesza się dokładnie około 2 do około 80% 
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wagowych napełniacza wzmacniającego z 20 do 98% 
polialkilenotereftalanu o lepkości wewnętrznej w za-
kresie od około 0,2 do około 1,2 przy czym jako poli-
alkilenotereftalan stosuje się polipropylenotereftalan 
i polibutylenotereftalan. 

39 b5 (P. 142934) 29.08.1970. 
Pierwszeństwo: 16.06.1970 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Celanese Corporation, Nowy Jork, USA, (John 
Stephen Gali).' 

Mieszanka żywiczna do formowania o obniżonych 
własnościach palnych, znamienna tym, że zawiera poli-
aücüenotereftalan taki jak polipropylenotereftalan lub 
polibutylenotereftalan o lepkościach wewnętrznych 
w granicach od około 0,2 do około 1,2 decylitra/gram, 
środek wzmacniający, halogenek, aromatyczny trwały 
w temperaturze topnienia polialkilenotereftalanu i zdol-
ny do rozkładu w temperaturze spalania polialkileno-
tereftalanu oraz związek metalu grupy Vb, przy czym 
stosunek wagowy chlorowca w halogenku aromatycz-
nym do metalu grupy Vb w związku metalu grupy Vb 
zawiera się w granicach od około 0,3 do około 4. 

Sposób wytwarzania mieszanki żywicznej do formo-
wania o obniżonych własnościach palnych, znamienny 
tym, że miesza się polialkilenotereftalan taki jak poli-
propylenotereftalan lub polibutylenotereftalan o lepko-
ści wewnętrznej w granicach od około 0,2 do około 1,2 
decylitra/gram, halogenek aromatyczny w ilości od 
około 3,3 do około 16,6% wagowych chlorowca licząc 
na wagę żywicy trwały w temperaturze obróbki poli-
alkilenotereftalanu i zdolny do rozkładu w tempera-
turze spalania polialkilenotereftalanu i związek zawie-
rający metal grupy Vb w ilości odpowiadającej zawar-
tości od około 0,7 do około 10,0% wagowych metalu 
wagi całej żywicy, przy czym stosunek użytego chlo-
rowca w halogenku aromatycznym do użytego metalu 
grupy Vb w związku metalu grupy Vb zawiera się 
w granicach od około 0,3 do około 4 i środka wzmacnia-
jącego w ilości od około 2 do około 60% wagowych 
całej mieszanki. 

39b* (P. 143452) 24.09.1970. 
Pierwszeństwo: 9.10.1969, 5.08.1970 - Stany Zjednoczo

ne Ameryki. 

Eastman Kodak Company, Rochester, Stany Zjedno
czone Ameryki, (John Richard Caldwall, Winston Je-
rome Jackson, Herbert Fred Kuhfuss). 

Sposób wytwarzania przezroczystego nieorientowa-
nego krystalicznego filmu poliestrowego przez wytła
czanie stopionego poliestru, znamienny tym, że wytła
cza się stopiony ewentualnie modyfikowany poliester 
kwasu tereftalowego o odpowiednio dobranej lepkości 
zawierający jako składnik kwasowy co najmniej 85°/o 
molowych kwasu tereftalowego ewentualnie w postaci 
pochodnej zdolnej do kondensacji, a jako składnik gli-
kolowy co najmniej 85°/o molowych 1,4-butandiolu 
ewentualnie w postaci pochodnej zdolnej do konden
sacji i uzyskany film o lepkości wewnętrznej co naj
mniej 0,8, chłodzi się w etapie hartowania w odpo
wiednim urządzeniu ewentualnie na obracającej się 
powierzchni do uzyskania przezroczystego filmu o od
powiednich własnościach i temperaturze deformacji 
termicznej co najmniej 80°C oraz wytrzymałości na 
rozdarcie co najmniej 1400 g/mm według metody El-
mendorfa. 

39bs (P. 143486) 28.09.1970. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Tworzyw 
Sztucznych „Plaso Proplast", Poznań, (Władysław Szat-
kowski, Jerzy Marcinowski). 

Tworzywo termoplastyczne do produkcji wyrobów 
technicznych, znamienne tym, że zawiera do 75% mącz-
ki ceramicznej, około 2% środka smarnego, resztę zaś 
stanowi poliamid. 

39b5 (P. 143557) 29.09.1970. 

Instytut Tworzyw Sztucznych, Warszawa, (Bogdan 
Niemczewski, Andrzej Rumiński). 

Sposób utwardzania nienasyconych żywic poliestro-
wych, zawierających jako wypełniacz płatkowy proszek 
aluminiowy i ewentualnie inne, znane składniki, zna-
mienny tym, że jako utwardzacz lub współutwardzacz 
stosuje się wodę lub wodne roztwory. 

39 b5 (P. 143558) 29.09.1970, 

Instytut Tworzyw Sztucznych, Warszawa, (Bogdan 
Niemczewski, Andrzej Rumiński). 

Sposób utwardzania z jednoczesnym osuszaniem 
i spulchnianiem mieszanek z nienasyconych żywic poli-
estrowych z innymi składnikami, zawierających wilgoć 
w ilości powyżej 0,3%, szczególnie powyżej 1% w sto-
sunku do ciężaru żywicy, lub w wilgotnym otoczeniu, 
zwłaszcza w zastosowaniu do celów budowlanych i re-
montowych, znamienny tym, że jako utwardzacz, lub 
obok znanych utwardzaczy jako współutwardzacz, 
a jednocześnie jako środek osuszający i spulchniający, 
stosuje się płatkowy proszek aluminiowy lub ze stopu 
aluminium z innymi metalami. 

39bs (P. 143583) 30.09.1970. 
Pierwszeństwo: 2.10.1969 - NRF. 

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF, 
(Hans Jünger, Hans-Joachim Kötzsch, Hans-Joachim 
Vahlensieck, Franz Weissenfeis). 

Sposób wytwarzania kształtek z tworzyw mineral-
nych związanych utwardzalnym na zimno i gorąco 
spoiwem żywicznym zmodyfikowanym silanami, zna-
mienny tym, że żywicę modyfikuje się zawierającymi 
grupy epoksydowe silanami o ogólnym wzorze przed-
stawionym na rysunku, w którym R1 i R4 oznaczają 
jednakowe lub różne rodniki alkilowe zawierające 1-4 
atomów węgla, R" oznacza rodnik alkilenowy o 1-8 
atomach węgla z ewentualnie wtrąconymi atomami tle-
nu w postaci mostków eterowych, a m oznacza liczbę 
2 lub 3, w ilości 0,01-2,0% wagowych, korzystnie 
0,1-0,8% wagowych w stosunku do ilości żywicy, przy 
czym silany miesza się z żywicą podczas jej wytwarza-
nia lub po jej wytworzeniu, a następnie z otrzymanego 
spoiwa i z tworzywa mineralnego znanym sposobem 
formuje się kształtki. 

39Ь5 (Р. 143589) 30.09.1970. 
Pierwszeństwo: 31.10.1969 - NRF. 

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF, 
(Johannes Schneider, Wolfgang Pungs). 

Sposób zmniejszania przepuszczalności gazów i pary 
wodnej przez przezroczyście przeświecające folie i bry-
ły puste wykonane z bezpostaciowych poliamidów, zna-
mienny tym, że folie lub bryły puste, ewentualnie pod-
dane procesowi odtłuszczania, zanurza się w dyspersji 
zawierającej 55-20 części wagowych kopolimeru 
z 85-90 części wagowych chlorku winylidenu i 15-10 
części wagowych akrylanu etylu oraz 45-80 części wa-
gowych wody, a następnie suszy w strumieniu ciepłego 
powietrza. 
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39b* (P. 145336) 30.12.1970. 

Instytut Tworzyw Sztucznych, Warszawa, Polska, 
(Piotr Penczek, Maria Zięba). • 

Sposób wytwarzania ciekłych utwardzaczy bezwod-
nikowych do żywic epoksydowych przez reakcję dieno-
wą bezwodnika maleinowego z węglowodorami zawar-
tymi w mieszaninie ciekłych produktów ubocznych po-
wstających przy syntezie butadienu z alkoholu etylo-
wego, a zwłaszcza z frakcji odebranej w granicach 
70-90°C i zawierającej głównie heksadien-2,4, zna-
mienny tym, że produkt reakcji dienowej ogrzewa się 
w temperaturze 30-200°C, a najkorzystniej 50-100°C, 
ze związkami fosforu o wzorze ogólnym (Р2О5),m/2(НгО)n/8, 
w którym m jest liczbą całkowitą od 1 do 4, a n jest 
zerem lub liczbą całkowitą od 1 do 6, przy czym m + n 
jest liczbą parzystą. 

39b5 (P. 147519) 14.04.1971. 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, (Zygmunt 
Wirpsza). 

Plastyfikator do tworzyw sztucznych oraz sposób je-
go wytwarzania, znamienny tym, że plastyfikatorem 
jest związek lub związki zawierające co najmniej dwie 
grupy wybrane z pomiędzy amidowych, mocznikowych 
i ureidowych oraz łańcuch węglowodorowy lub łańcu-
chy węglowodorowe przedzielane grupą lub grupami 
amidowymi, mocznikowymi lub ureidowymi, wytwa-
rzany przez reakcję związku zawierającego wiązanie 
lub wiązania amidowe korzystnie kaprolaktamu lub 
aminokwasu z mocznikiem w zakresie temperatur 
100-250°C, korzystnie 130-200°C. 

39b" (P. 147572) 15.04.1971. 

Politechnika Gdańska Instytut Okrętowy, Gdańsk, 
(Jerzy Doerffer, Grzegorz Mizgier, Michał Wilczopolski, 
Mirosław Włodarczyk). 

Sposób odlewania śrub okrętowych z poliamidów, 
znamienny tym, że roztwór soli sodowej laktamu 
w stopionym laktamie miesza się z roztworem akty-
watora w stopionym laktamie i uzyskaną mieszaninę 
wprowadza do formy w temperaturze nie wyższej od 
190°C, a następnie doprowadza się do formy czysty gaz 
obojętny pod ciśnieniem od 0,1 do 5 kG/cm2, przy 
czym stosowany laktam musi posiadać w swoim pier-
ścieniu co najmniej sześć atomów węgla. 

39b5 (P. 148861) 17.06.1971. 

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Mieczysław 
Maciejewski, Krystyna Starska, Elżbieta Frąckiewicz). 

Katalizatory do utwardzania żywic kondensacyjnych 
o charakterze utajonym, znamienne tym, że stanowią 
one chlorki kwasowe, korzystnie chlorek kwasu tere-
ftalowego lub chlorek kwasu ftalowego, wprowadzane 
do żywic kondensacyjnych w ilości 0,1-20% wago-
wych. 

39b5 (P. 148894) 18.06.1971. 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 
Śląska, (Dominik Nowak, Zygmunt Hełm, Gertruda 
Stanieć). 

Sposób wytwarzania łagodnie spolikondensowanej 
żywicy melaminowo-formaldehydowej przez kondensa-
cję mola melaminy i 6 - 9 moli formaldehydu w tem-
peraturze 75-85 °C przy pH równym 8 - 9 w czasie 
15-30 minut i eteryfikację otrzymanego kondensatu 
melaminowo-formaldehydowego za pomocą alkoholu 
metylowego oraz ponowną kondensacją pozbawionej 
lotnych składników żywicy z formaldehydem przy za-
stosowaniu do kondensacji 1 części wagowej żywicy 
oraz 0,5-2 części wagowej wodnego roztworu formal-
dehydu o stężeniu 36% w temperaturze 75-85°C 

w czasie 15-30 minut przy pH równym 7,5-9 i etery-
fikację kondensatu żywicy z formaldehydem za pomocą 
alkoholu metylowego znamienny tym, że eteryfikację 
kondensatu melaminowo-formaldehydowego za pomocą 
alkoholu metylowego oraz eteryfikację kondensatu ży-
wicy z formaldehydem prowadzi się przy zastosowaniu 
nadmiaru alkoholu metylowego w środowisku wod-
nym w temperaturze poniżej 50°C najkorzystniej 
w temperaturze 20-25°C przy pH równym 1 w czasie 
0,5-1,5 godziny najkorzystniej w czasie 1 godziny. 

39Ы (P. 148895) 18.06.1971. 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 
Śląska, (Dominik Nowak, Zygmunt Henn, Irmgarda 
Joszko). 

Sposób wytwarzania eterów polimetylomelaminy, 
znamienny tym, że przeeteryfikowanie eterów metylo-
wych polimetylolomelamin przeprowadza się alkoho-
lem allilowym, butylowym i propylowym w tempera-
turze 90-125°C wobec stężonych kwasów mineralnych 
najkorzystniej kwasu siarkowego z równoczesnym od-
prowadzaniem ze środowiska reakcji kontrolowanych 
ilości metanolu, aż do uzyskania częściowego lub peł-
nego stopnia przereagowania. 

39b5 (P. 148899) 18.06.1971. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
(Kazimierz Podgórski, Wiesław Zadęcki, Zenon Szcze-
paniak). 

Sposób wytwarzania spoiwa chemoutwardzalnego 
opartego o ciekłe żywice epoksydowe i utwardzacze 
aminowe znamienny tym, że do ciekłej żywicy epoksy-
dowej wprowadza się w temperaturze otoczenia lub 
temperaturze podwyższonej ciekłe podpolimery styre-
nu, utwardzacz aminowy i polistyren o rozdrobnieniu 
poniżej 5 mm, lub wprowadza się mieszaninę trójchlo-
roetylenu i dwuchloroetanu, oraz utwardzacz aminowy. 

39bs (P. 148923) 19.06.1971. 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, (Leonard 
Firlus, Zbigniew Dacy, Kazimierz Szyszka, Jan Ju-
rzyga). 

Sposób wytwarzania wysoko rozdrobnionego polime-
ru kwasu krzemowego przez rozkład krzemianu sodo-
wego kwasem siarkowym, znamienny tym, że rozkład 
ten prowadzi się dwustopniowo wytwarzając w pierw-
szej fazie reakcji zarodniki koloidalnych cząstek kwa-
su krzemowego dozując jednocześnie do reaktora przy 
intensywnym mieszaniu roztwór krzemianu sodowego 
w stosunku SiO2 : Na2O równym 2,5:1 do 3,5 :1 
i 25-50% stechiometrycznej ilości kwasu siarkowego 
podnosząc stosunek SiO2 : Na2O w układzie do warto-
ści 4 - 6 : 1 , następnie w II fazie reakcji doprowadza 
się pH układu do wartości poniżej 8 przez wprowadze-
nie pozostałej części kwasu siarkowego całkowicie wy-
trącając kwas krzemowy, który osadza się na uprze-
dnio wytworzonych zarodnikach, powstały kwas krze-
mowy po odfiltrowaniu i przemyciu dysperguje się 
przez wymieszanie go w wodzie a wytworzoną zawie-
sinę zakwasza się kwasem siarkowym do wartości pH 
nie niższej niż 3 i po ponownym sączeniu i przemyciu 
kwas krzemowy natychmiast suszy się i rozciera zna-
nym sposobem. 

39b6 (P. 142681) 14.08.1970. 

Zakłady Elektrod Węglowych „1 Maja", Racibórz, 
Polska, (Andrzej Sladek, Kazimierz Skoczkowski, Do-
rota Swierkot, Józef Fica, Janina Lukoszek, Maria Łu-
komska). 
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Imprégnât do tworzyw węglowych i grafitowych zło-
żony z aldehydu furfurylowego, paku ewentualnie 
smoły i kwaśnego katalizatora znamienny tym, że ka-
talizator składa się z równych objętości alkoholowego 
roztworu kwasu fosforowego i estru metylowego kwa-
su benzenosulfonowego. 

40a (P. 142643) 12.08.1970. 

Zakład Przerobu Złomu Metali Nieżelaznych, Przed-
siębiorstwo Państwowe, Radzionków, Polska, (Edward 
Kliś, Jan Chmielowski, Jerzy Wolszakiewicz, Artur 
Wawrzak, Roman Machaj, Józef Kurzaj, Bohdan Buj-
kiewicz, Jan Jankowski). 

Sposób przerobu złomu chłodnic samochodowych 
złożony z procesu odtapiania spoiwa metodą hutniczą, 
odzysku spoiwa metodą hydrometalurgiczną, przetopu 
uzyskanych taśm i przerobu odzyskanego spoiwa, zna-
mienny tym, że chłodnice samochodowe z których czę-
ściowo usunięto spoiwo zanurza się na okres do 0,5 go-
dziny w wodnym roztworze azotanu miedziowego, za-
wierającego średnio około do 3O*/o objętościowych 
Cu(NO3)2, utrzymując jednocześnie temperaturę roz-
tworu do 90°C oraz pH najkorzystniej 2,0 i dokonuje 
się cementacji miedzi, a do roztworu przechodzi cyna 
i ołów, po czym z roztworu zawierającego znaczną ilość 
jonów ołowiu i cyny wytrąca się wodorotlenki ołowiu 
i cyny najkorzystniej za pomocą kierowania do niego 
zasad, jak wodorotlenek sodowy lub amonowy, a uzy-
skany szlam kieruje się do dalszej przeróbki znaną 
metodą ogniową podczas, gdy uzyskane taśmy na przy-
kład mosiężne płucze się gorącą wodą, a po spaczko-
waniu stapia się na stop nadający się do przeróbki pla-
stycznej najkorzystniej po dodaniu dodatków korygu-
jących jego skład. 

40a (Р. 1435Д5) 28.09.1970. 
Pierwszeństwo: 29.09.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Applied Aluminium Research Corporation Westwego, 
Luisiana - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, 
(Charles Toth). 

Sposób ciągłego wytwarzania aluminium w wyniku 
reakcji trójchlorku glinu i manganu w komorze reak-
cyjnej znamienny tym, że trójchlorek glinu wprowa-
dza się do dolnej (26) części komory reakcyjnej (10, 66, 
80), zaś mangan wprowadza się do górnej (28) części 
komory reakcyjnej, uzyskując przeciwprądowy prze-
pływ i kontaktowanie się manganu i trójchlorku glinu 
wewnątrz komory reakcyjnej. 

40a (P. 143830) 16.10.1970. 

Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Pań-
stwowe Katowice-Wełnowiec, (Henryk Fic, Jerzy Kar-
wacki, Zygmunt Kolenda, Jakub Sozański, Franciszek 
Sieroń). 

Urządzenie do produkcji cynku metalicznego z meta-
licznych odpadów cynkowych oraz pyłu cynkowego, 
stanowiące krótki piec obrotowy typu „Thede", zaopa-
trzony w obrotowy bęben usytuowany w komorze 
ogniowej podzielonej na dwie części ścianą równoległą 
do części cylindrycznej obrotowego bębna, znamienne 
tym, że komora grzewcza (5), w której usytuowany 
jest obrotowy bęben (1) podzielona jest co najmniej 
jedną przegrodą (6), usytuowaną prostopadle do osi 
obrotowego bębna (1), podczas gdy dla poszczególnych 
części komory grzewczej (5) wydzielonych przegrodami 
(6) w ściance (3) dzielącej komorę ogniową usytuowa-
ne są palniki (7), a naprzeciw tych palników w obudo-
wie (1) usytuowane są palniki (9), przy czym na wlo-
cie palników (7) usytuowane są prowadnice (8). 

40a (P. 143941) 16.10.1970. 

Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Pań-
stwowe, Katowice-Wełnowiec, (Jan Heliasz, Józef War-
czok, Józef Pawlak). 

Sposób wytwarzania cynku metalicznego z drobno-
ziarnistych materiałów zawierających cynk zgodnie 
z którym surowy pył cynkowy i kondensatorowe zgary 
cynkowe przerabia się oddzielnie w krótkim piecu 
obrotowym, a płynny cynk uzyskany z przetopu suro-
wego pyłu cynkowego lub nadziarna (wysiewek) otrzy-
manego w procesie przesiewania surowego pyłu cynko-
wego kieruje się bezpośrednio do maszyny odlewni-
czej, według patentu nr 51848, znamienny tym, że pył 
cynkowy z wytrząsania balonów (trzeci ciąg) przed ich 
założeniem na ceramiczne kondensatory po zakończe-
niu manewru głównego na piecach destylacyjnych 
o muflach leżących wspólnie z wysiewkami z procesu 
przesiewania surowego pyłu cynkowego najkorzystniej 
zmieszane w stosunku wagowym jak 1:2 przerabia 
się w krótkim piecu obrotowym. 

40a (P. 145120) 21.12.1970. 
Pierwszeństwo: 22.12.1969 - Hiszpania. 

Astriana de Zine S.A. San Juan de Nieva, Castril-
lon, Hiszpania, (Francisco Javier, Vicente Arregui, 
Francisco Jose Tamargo Garcia). 

Sposób odzyskiwania ołowiu i srebra, zawartych 
w pozostałościach z elektrolitycznego procesu otrzymy-
wania cynku z koncentratów cynku i/lub mieszanych, 
znamienny tym, że ługuje się pozostałości zakwaszo-
nym roztworem chlorków, zwłaszcza w obecności środ-
ków ułatwiających utlenienie siarczków metali obec-
nych w pozostałościach, w temperaturach między tem-
peraturą otoczenia i wrzenia, w jednym etapie lub 
więcej, przy czym ołów i srebro otrzymuje się w for-
mie nierozpuszczalnych soli. 

40c (P. 144086) 27.10.1970. 

Huta „Siechnice", Siechnice, (Henryk Makowski, Ka-
zimierz Biedrzycki, Józef Janasik). 

Sposób wytwarzania żelazochromu węglowego w pie-
cu łukowo-oporowym o mocy 3-4 MVA systemem 



102 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 5/73 

okresowym znamienny tym, że spust metalu wraz z żu-
żlem odbywa się na przemian po całkowitym stopieniu 
wsadu przez dwa otwory spustowe, umieszczone na 
tym samym poziomie. 

Układ do stosowania sposobu według zest. 1 składa-
jący się z systemu rynien, wlewnic i kadzi znamienny 
tym, że dwie rynny spustowe (1) umieszczone pod ką-
tem 60° na obwodzie pieca prowadzą do dwóch wlew-
nic (2) na poziomie górnej powierzchni wlewka metalu 
połączonych poprzecznym korytem (3) z rynną przele-
wową (4) prowadzącą do wymiennej kadzi żużlowej 
(5) o pojemności, dwukrotnie większej od pojemności 
wlewnic. 

40c (P. 145323) 29.12.1970. 
Pierwszeństwo: 31.01.1970 - NRF. 

Norddeutsche Affinerie, Hamburg, NRF, (Reinhold 
Schulze). 

Sposób zapobiegania przesycenia roztworu elektroli-
tu jednym lub kilkoma zanieczyszczeniami takimi jak 
arsen, antymon, bizmut występującymi podczas rafina-
cji metali nieżelaznych zwłaszcza miedzi lub sposób 
oczyszczenia z tych zanieczyszczeń roztworów elektro-
litu szczególnie przy przeróbce anod silnie zanieczysz-
czonych, znamienny tym, że zanieczyszczenia są całko-
wicie lub częściowo usuwanie z roztworu elektrolitu 
za pomocą chemicznego środka sorpcyjnego o dużej 
powierzchni. 

42f (P. 149067) 26.06.1971. 
Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsię-

biorstwo Państwowe, Bytom, (Ryszard Wolski). 
Układ tensometrycznej wagi cyfrowej, zawierający 

woltomierz cyfrowy o podwójnym całkowaniu, zna-
mienny tym, że bramka (10) jest połączona z zasila-
czem (1) i z układem sterującym (6), z którym połą-
czone są również liczniki (12) i (14), w wyniku czego 
napięcie zasilające czujniki (2) i wzorzec (3) jest włą-
czane tylko podczas całkowania. 

42h (P. 142655) 13.08.1970. 
Pierwszeństwo: 27.10.1969 - NRDr 

VEB Carl Zeiss Jena, Jena, NRD. 
Układ optyczny o strukturze Fresnela, na co naj-

mniej jednej jego powierzchni, do wiernego odwzoro-
wywania okręgu, w zasadzie koncentrycznego wzglę-
dem jego osi, znamienny tym, że krzywa południkowa 
powierzchni wyznaczającej strukturę Fresnela, jest 
określona wzorem 

a strefy czynne struktury Fresnela są, w znany sposób, 
określone wzorami 

gdzie n'm oznacza współczynnik załamania za po-
wierzchnią Rresnela, n'm-i współczynnik załamania 
przed powierzchnią Fresnela, a'Jn kąt między promie-
niem I a osią optyczną w przestrzeni obrazowej po-
wierzchni Fresnela, o'm-i kąt między promieniem I 
a osią optyczną w przestrzeni przedmiotowej powierzch-
ni Fresnela, a'j£ kąt promienia II z osią optyczną 
w przestrzeni obrazowej powierzchni Fresnela, o'm_i 
kąt między promieniem II a osią optyczną w przestrze-
ni przedmiotowej powierzchni Fresnela Ф ^ kąt między 
prostopadłą do powierzchni czynnej Fresnela a osią 
optyczną dla promienia ф " ; 

42k (P. 137900) 31.12.1969. 

Janowickie Zakłady Papiernicze, Janowice Wielkie, 
(Andrzej Jagiełło, Michał Wendołowski). 

Układ połączeń dla kontroli jakości papieru stałym 
polem elektrycznym zawierający zasilacz wysokiego 
napięcia oraz czujnik impulsu, znamienny tym, że sze-
regowo z warstwą badanego papieru (1) włączony jest 
opornik (2) a równolegle do tej warstwy kondensator 
(3) przy czym do drugiej okładki kondensatora (3) pod-
łączone jest wejście czujnika impulsu (4). 
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42k (P. 142613) 11.08.1970. 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, Pol-
ska, (Alina Petrykowska, Henryk Siemiński, Stanisław 
Peliwo). 

Urządzenie do badania elementarnej odporności me-
chanicznej wyrobów z tworzyw sztucznych - kula, 
znamienne tym, że w rurze (4) znajduje się obciążnik 
(13) zakończony wycinkiem kuli (5) zaczepiony^w gło-
wicy (6), wyposażony w język spustowy (8), przy czym 
rura zmocowana jest ramieniem podtrzymującym (2) 
zakończonym tuleją (3) w której rura może obracać 
się, poniżej poziomu pod kątem około 30° i ustawiać 
pionowo. 

42k (P. 142614) 11.08.1970. 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, Pol-
ska, (Alina Petrykowska, Henryk Siemiński, Stanisław 
Peliwo). 

Urządzenie do badania elementarnej odporności me-
chanicznej wyrobów z tworzyw sztucznych - młotem, 
znamienne tym, że na wsporniku (1) zamocowana jest 
zębata przekładnia (2) połączona sprzęgłem ze śrubą (3) 

oraz dwa pręty prowadzące (4) i (5), przy czym 
wszystkie pręty i śruba zmocowane są na stałe we 
wsporniku pod sufitem (6) a równolegle lecz mimośro-
dowo zmocowany pręt (7) połączony jest dźwignią (8), 
które obrót zwalnia z podnośnika (20) za pośrednic-
twem zwalniacza (21) obciążnik (9) zakończony 
w kształcie młota (10). 

421 (P. 136687) 4.11.1969. 
Pierwszeństwo: 27.01.1969 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna. 

VEB Reglerwerk Dresden, Drezno, NRD, (Klaus 
Kunzmann, Hans Flemming). 

Urządzenie do automatycznego miareczkowania w ce-
lu samoczynnego, nieciągłego określania stężenia spo-
sobem analityczno-pomiarowym, znamienne tym, że do 
sterowania procesu miareczkowania ШиЬ uruchamia-
nia zaworów i biuret przewidziane są elementy pracu-
jące pneumatycznie lub hydraulicznie. 

421 (P. 141252) 12.06.1970. 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 
Śląska, (Marian Cieślik, Antoni Sentek, Bernard We-
soły, Edward Niedźwiecki, Antoni Zagrodnik). 

Przemysłowy analizator do oznaczania stężeń par 
i gazów organicznych, metodą opartą na zjawisku de-
tekcji płomieniowo-jonizacyjnej znamienny tym, że 
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składa się (Fig. 1) z układu przygotowania próby wzor-
cowej 1, układu przygotowania gazów pomocniczych, 
2, detektora płomieniowo-jonizacyjnego 3 w wykona-
niu przeciwwybuchowym, wzmacniacza elektrome-
trycznego 4, rejestratora 5, układu zerowania 6, układu 
kalibracji 7, bloku programatora 8, filtra pyłu 9 oraz 
pompy gazów 10 o regulowanym wydatku, przy czym 
układ przygotowania próby wzorcowej 1 (Fig. 2) skła-
da się z szklanego naczynia dyfuzyjnego 11, z wymien-
ną kalibrowaną kapilarą 12, w której utrzymuje się 

sjtały poziom cieczy wzorcowej przy pomocy pływako-
wego regulatora poziomu 13, połączonego elastycznie 
z. pojemnikiem 14 cieczy wzorcowej, przy czym poziom 
cieczy w kapilarze 12, nastawia się przy pomocy śruby 
mikrometrycznej 15, natomiast naczynie dyfuzyjne 11 
wraz z kapilarą umieszczone jest w termostacie cie-
czowym 16, wypełnionym gliceryną, której stałą tem-
peraturę utrzymuje się przy pomocy grzałki 17, po-
przez elektroniczny regulator 18 z czujnikiem oporo-
wym 19, natomiast układ gazów pomocniczych 2 
(Fig. 3) kieruje powietrze analizowane pobierane 
z miejsca pomiaru przy pomocy pompy 10 poprzez 
filtr pyłów 9, do trójnika 20 rozdzielającego strumień 
powietrza którego część wchodzi do filtra adsorbcyjne-
go 21 pochłaniającego zanieczyszczenia organiczne, po 
czym poprzez trójnik 22 powietrze oczyszczone prze-
chodzi poprzez dławik laminarny 23, służący do na-
stawiania przepływu i rotametr 24, do detektora pło-
mieniowo-jonizacyjnego 3 jako powietrze do palenia, 
pozostałą część strumienia z trójnika 22 kieruje się 
poprzez rotametr 25 do układu przygotowania próby 
wzorcowej 1, skąd otrzymana próba wzorcowa której 
ilość wprowadzaną do detektora 3 podczas kalibracji 

reguluje się upustem 26, wchodzi do zaworu elektro-
magnetycznego 27 trójdrożnego pozwalającego na prze-
prowadzenie zerowania układu detekcji w przypadku 
przepuszczenia gazu przez filtr absorbcyjny 29 lub ka-
librację w przypadku przepuszczenia mieszanki wzor-
cowej przez dławik laminarny 28 o oporze równym 
filtra 29, przy czym przestawienie aparatu do zerowa-
nia i kalibracji lub przeprowadzenia analizy odbywa 
się za pomocą sterowanego elektrycznie zaworu czte-
rodrożnego 30, skąd w czasie analizy próba wzorcowa 
wychodzi do atmosfery przez opór 31, natomiast mie-
szanka badana od trójnika 20 przechodzi poprzez dła-
wik 32 służący do nastawienia ilości przepływu, po-
przez zawór 30, wchodzi do detektora 3, przy czym do 
strumienia gazów wprowadza się wodór poprzez dławik 
34 do nastawiania przepływu i manometr 35, zaś de-
tektor płomieniowo-jonizacyjny 3 (Fig. 4) posiada kor-
pus gazoszczelny 36, w którym znajduje się gazoszczel-
ny przepust kabla sygnałowego 37 - gazoszczelny 
przepust kabla 38 doprowadzającego napięcie polary-
zacji do dyszy, przy czym korpus połączony jest w spo-
sób szczelny z podstawą 39 z przepustami gazoszczelny-
mi kabli 40 wspawano przewody gazowe, przy czym 
podstawa 39 połączona jest z obudową przeciwwybu-
chową 41 za pomocą rozprężonego pierścienia metalo-
wego 42, dociskanego śrubą 43, natomiast w przewo-
dzie gazów wylotowych umieszczone jest zabezpiecze-
nie 44 przeciwko przebiciu płomienia na zewnątrz obu-
dowy gazoszczelnej. 
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421 (P. 144542) 3.10.1968. 

Zakłady Włókien Sztucznych „Stilon", Gorzów Wiel-
kopolski, (Zygmunt Kluk). 

Sposób pomiaru stopnia rozluźnienia włókna ciętego 
znamienny tym, że mierzy się różnicę ciśnień utworzo-
ną na próbce włókna (zgniecionej pneumatycznie) przy 
ustalonej szybkości przechodzącego przez nią powie-
trza. 

Urządzenie do pomiaru rozluźnienia włókna ciętego 
znamienne tym, że składa się z rury pomiarowej (1) 
połączonej od dołu poprzez kapilarę (12) i zawór (15) 
z pompą próżniową a poprzez kapilarę (9) i naczynie 
amortyzujące (10) z manometrem (11) którego drugie 
ramię połączone jest z rotametrem (13). 

Urządzenie według zastrzeżenia 2 znamienne tym, że 
posiada element programujący (19) włączony w elek-
tryczny obwód roboczy przekaźnika rtęciowego (18) 
posiadającego jako czujnik ciśnienia wakumetr rtęcio-
wy z elektrodami (23) połączony z komorą (1) poprzez 
kapilarę (9) i naczynie amortyzujące (10). 

421 (P. 145098) 3.12.1970. 

Polska Akademia Nauk Instytut Immunologii i Te-
rapii Doświadczalnej, Wrocław, (Apolinary Szewczuk, 
Marian Mulczyk). 

Papierek wskaźnikowy do wykrywania i oznaczania 
aktywności pirolidonylo-peptydazy znamienny tym, że 
stanowi bibułę nasyconą buforem utrzymującym po-
żądane pH optymalne dla aktywności enzymu, najko-
rzystniej pH 7,5-8,5 oraz nasyconą chromogenowym 
substratem stanowiącym substancję wskaźnikową, 
zwłaszcza L-pirolidonylo-p-nitroanilidem lub L-piroli-
donylo-anilidem lub L-pirolidonylo-a-naftyloamidem 
lub L-pirolidonylo-ß-naftyloamidem lub ich racema-
tami. 

421 (P. 147690) 20.04.1971. 

„Siarkopol" Kombinat Kopalń i Zakładów Przetwór-
czych Siarki im. M. Nowotki, Tarnobrzeg, (Jan Sabat, 
Czesław Krąsowski). 

Przyrząd do pobierania prób cieczy a zwłaszcza cie-
czy żrących z cystern lub podobnych zbiorników, zna-
mienny tym, że pojemnik 6 umieszczony w obudowie 
7, jest samozłączny z linką 5 i jest zamykany korkiem 
złożonym z elementu górnego 26 i elementu dolnego 27 

w których wykonane są otwory: wlewowy i odpowie-
trzający, przy czym przepustowość tych otworów regu-
lowana jest elementem 27 który osadzony jest obroto-
wo na śrubie 28 i zaopatrzony jest w rurki przedłużo-
ne przewodami elastycznymi o długości dobieranej we-
dług żądanego poziomu napełnienia pojemnika. 

42m* (P. 145325) 29.12.1970. 
Pierwszeństwo: 26.11.1970 - NRD. 

VEB Werkzeugmaschinen Kombinat „7 October" 
Berlin, Berlin, NRD. 

Sposób sterowania przepływem części obrabianych 
w układzie obrabiarek, który przyporządkowany jest 
jednemu wielotaktowemu zasobnikowi części obrabia-
nych składającemu się z pojedynczych półek i posiada 
urządzenia transportujące, z zastosowaniem programu, 
znamienny tym, że stosuje się dwie grupy informacji 
(II; 12) z których każda zawiera już kompletne dane 
potrzebne do sterowania przepływem części obrabia-
nych w układzie, przy czym pierwsza grupa informacji 
(II) podaje kolejność półek (E) zasobnika, których za-
wartość ma być obrabiana na danej maszynie (m) 
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a druga grupa informacji (12) podaje kolejność ma-
szyn pobierających części obrabiane z każdej półki (E) 
zasobnika, a dane zawarte w obydwu grupach infor-
macji (II; 12) są nawzajem tak powiązane, że dopiero 
przy porównaniu zgodności danych obydwu grup in-
formacji (II; 12) zawartości półek (E) zasobnika części 
obrabianych są zwalniane do obróbki na odpowiednich 
maszynach (m). 

Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje 
się obydwie grupy informacji (II; 12) które są wyni-
kiem jednego rachunku optymalizacyjnego i są tylko 
odpowiednio przegrupowane. 

42m3 (P. 148940) 26.06.1971. 

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Włodzimierz 
Zuber ek). 

Sposób nieredundancyjnego dzielenia wielopozycyj-
nego z ograniczoną liczbą wielokrotności pomocniczych 
i wykorzystanie redundancyjnego zbioru cyfr ilora-
zu, znamienny tym, że dzięki wprowadzeniu redundan-
cyjnego zbioru cyfr ilorazu powstają obszary nakłada-
nia zakresów sąsiednich cyfr ilorazu, umożliwiające 
generowanie cyfr ilorazu na podstawie badania grup 
najbardziej znaczących pozycji dzielnika i ilorazu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że redundancyjne cyfry ilorazu sumo-
wane są z częściowym ilorazem w układzie sumowania 
ilorazu (7) o ograniczonej długości. 

42r (P. 139430) 16.03.1970. 

Huta Aluminium, Skawina, (Władysław Węgrzyński, 
Bronisław Swirski). 

Układ centralnej automatycznej regulacji odległości 
międzybiegunowej w elektrolizerach do produkcji alu-
minium, znamienny tym, że posiada ilorazowy regula-
tor (10), z galwanicznie oddzielonymi obwodami napię-
ciowym i prądowym, z izolacją wysokonapięciową. 

42r (P. 144445) 16.11.1970. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, War-
szawa, (Piotr Jabłoński, Zbigniew Pietrusiński). 

Układ połączeń regulatora elektrycznego PI lub PID 
z bezzakłóceniowym przejściem ze sterowania automa-
tycznego na ręczne i na odwrót, zawierający człon PI 
lub PID i układ całkujący, znamienny tym, że na wyj-
ściu członu PI lub PID włączony jest opornik (Rt) a na 
wyjściu układu całkującego (C) jest włączony opór 
(R,) przy czym opory (Rj) i (Rz) są połączone między 
sobą w punkcie (a), który, w czasie sterowania auto-
matycznego jest połączony, za pośrednictwem przełącz-
nika (Pr) z wejściem członu całkującego (C), a w cza-
sie sterowania ręcznego jest połączony za pośrednic-
twem przełącznika (Pr) z wejściem wzmacniacza (W,) 
do którego dołączony jest również kondensator (Cx), 
który realizuje działanie całkujące regulatora. 

42П (P. 142677) 25.08.1970. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Pras i Młotów, War-
szawa, Polska, (Władysław Nagel). 

Układ do zdalnego określania położenia zderzaka, 
zwłaszcza w nożycach gilotynowych znamienny tym, 
że jeden z elementów zderzaka wykonujący ruch obro-
towy sprzężony jest elektrycznie, za pośrednictwem 
dwóch selsynów: nadawczego (7) i odbiorczego (8), 
z elementem rejestrującym. 

Ł Л- JL 

s-dn 

421* (P. 147375) 6.04.1971. 

Instytut Badań Jądrowych, Świerk (Mieczysław Mi-
chalski, Andrzej Starzyński). 

Sposób bezstykowego wybierania sygnałów otrzymy-
wanych z fotoprzetworników, znamienny tym, że wy-
brane grupy fotoprzetworników przez opornik (Ri) do-
łączone są do źródła zasilania, punkty połączenia opor-
ników (R2) z fotoprzetwornikami (Ep) są połączone 
z kolektorami tranzystorów T, których emitery dołą-
czone są do masy, a na bazy podawany jest sygnał 
bramkujący, zaś między kolektor, a emiter dołączona 
jest pojemność (C). 
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Odmiana sposobu według zastrzeżenia 1 znamienna 
tym, że grupy fotoprzetworników (Ep) z diodami (D) 
dołączone są do opornika (Rj), którego drugi koniec 
jest uziemiony, wspólny punkt fotoprzetworników 
i opornika (Rj), zabocznikowany pojemnością С do ma-
sy, dołączony jest do emitera tranzystora T, którego 
kolektor jest dołączony do napięcia zasilającego zaś 
na bazę podawany jest sygnał bramkujący. 

Układ do stosowania sposobu według zastrzeżeń 1 i 2 
znamienny tym, że sygnał otrzymywany z fotoprze-
tworników na oporniku (R2) podawany jest na dyskry-
minator Schmita wykonany na scalonym wzmacnia-
czu operacyjnym, którego wyjście dołączone jest do 
znanych rozwiązań bramek logicznych. 

42r* (P. 141582) 25.06.1970. 

Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Prze-
mysłu Okrętowego, Gdańsk, Polska, (Stanisław Łysa-
kowski). 

Pneumatyczny blok programowania obciążania sil-
ników znanych pneumatycznych układów zdalnego au-
tomatycznego sterowania silników znamienny tym, że 
zbudowany jest z równolegle połączonych kaskad 
pneumatycznych, z których każda składa się z szere-
gowo połączonego regulatora ciśnienia (Al A2...., An), 
zabezpieczonego przed zwrotnym przepływem powie-
trza i regulatora przepływu (B1 B2,..., Bn), których 
wspólne wyjście w postaci węzła sumacyjnego połą-
czone jest ze zbiornikiem (1) i wzmacniaczem (2). 

42г2 (P. 142904) 27.08.1970. 

Zakład Doświadczalny Elektronicznej Aparatury Po-
miarowej „EUREKA", Wrocław, Jan Kurilec, Mieczy-
sław Kuchciński). 

Układ elektroniczny przetwarzający aktualne poło-
żenie elementu ruchomego mechanizmu na wartość 
sygnału przesyłowego prądu stałego, zaopatrzony w po-
tencjometr, którego suwak jest sprzężony mechanicz-
nie z elementem ruchomym mechanizmu znamienny 
tym, że krańcowymi zaciskami potencjometr (1) jest 
połączony z jednej strony poprzez diodę (3) a z dru-

giej strony poprzez rezystor (2) równolegle do układu 
szeregowo połączonego drugiego rezystora (4) i z re-
zystorem (5) o regulowanej rezystancji, przy czym tak 
utworzony obwód jest połączony równolegle z refe-
rencyjną diodą (6) i źródłem (7) stałego napięcia zasi-
lającego, podczas gdy suwak potencjometru (1) jest 
połączony z bazą tranzystora (8) tworzącego wraz 
z tranzystorem (9) dwustopniowy wzmacniacz prądu 
stałego w układzie „wspólny emiter", zaś emiter pierw-
szego tranzystora (8) jest połączony poprzez drugi re-
zystor (10) o regulowanej rezystancji z punktem po-
łączenia pierwszego rezystora (5) o regulowanej rezy-
stancji z drugim rezystorem (4). 

42r* (P. 143481) 28.09.1970. 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu Mate-
riałów Budowlanych „ZREMB", Wrocław, (Wiktor 
Szczęsny). 

Regulator temperatury, w którym jako wielkość 
przewodnia jest wykorzystane ciśnienie wywołane 
zmianą objętości cieczy pod wpływem temperatury 
i składający się z czujnika w postaci zbiorniczka z cie-
czą połączonego rurką kapilarną ze sprężystym miesz-
kiem obciążonym sprężyną i sprzężonym z przetwor-
nikiem pomiarowym znamienny tym, że stanowi go 
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czujnik składający się ze sprężystego mieszka (3) któ-
ry jedną stroną jest szczelnie przymocowany do ru-
chomego elementu (2) drugą zaś do obudowy (1) na-
pełnionej cieczą (12), przy czym ruchomy element (2) 
jest obciążony sprężyną (5) o regulowanej sile nacisku 
ustawczą śrubą (6) i połączony gwintowo z regulacyj-
nym prętem (9) zakończonym pokrętłem (11) i wypo-
sażonym w zderzak (10) uruchamiający styk (15b) 
przetwornika pomiarowego. 

42r2 (P. 143579) 29.09.1970. 

Jerzy Dudek, Warszawa, Krzysztof Ostoja-Chyżyń-
ski, Warszawa. 

Urządzenie do regulacji wilgotności z czujnikiem 
chlorolitowym, znamienne tym, że jedno uzwojenie 
transformatora sieciowego (Tr) jest przyłączone do 
uzwojenia grzejnego czujnika (1) oraz poprzez pro-
stownik (Dlf D2) do wzmacniacza mocy (3), przy czym 
oporność wewnętrzna uzwojenia jest tak dobrana, że 
w początkowej fazie grzania czujnika (1) napięcie za-
silające wzmacniacz mocy (3) jest mniejsze od warto-
ści koniecznej do zadziałania przekaźnika elektrome-
chanicznego. 

42r2 (P. 143626) 30.09.1970. 

Instytut Chemii Ogólnej, Warszawa, (Stanisław Wi-
śniewski). 

Układ do elektromechanicznego wielostykowego ste-
rowania impulsowego o dowolnym programie wyko-
nawczym znamienny tym, że składa się z nałożonej na 
tarczy dowolnego miernika przeźroczystej tarczy (1) 
z umieszczonymi na obrzeżu nieruchomymi stykami 
załączającymi (6) i stykami wyłączającymi (9), styku 
ruchomego, którym jest wskazówka miernika (2) za-
kończona spiralną sprężynką (3) zaczepiająca końców-
ką o styki nieruchome oraz równolegle połączonych 
układów załączająco-wyłączających, z których każdy 
zawiera stycznik magnetyczny (8) i pływakowy wyłącz-
nik rtęciowy (11), przy czym każdy stycznik magne-
tyczny (8) jest połączony ze stykiem stałym (16) załą-
czającym zespół wykonawczy, każdy wyłącznik rtęcio-
wy (11) jest połączony ze stykiem (9) wyłączającym 
zespół wykonawczy, zaś styk ruchomy (2) jest połą-
czony poprzez płaską spiralę (4) z przewodem zerowym 
sieci elektrycznej (5). 

42r» (P. 142737) 5.09.1970. 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Od-
dział w Łodzi, Łódź, (Bogdan Pałczyński, Włodzimierz 
Stefański). 

Układ połączeń tranzystorowego impulsowego regu-
latora napięcia stałego, znamienny tym, że w obwód 
znanego układu regulatora włącza się zespół sterujący, 
składający się z transformatora (6), przerzutnika (7) 
i źródeł napięcia (8) i (9), przy czym sterownik tran-
zystorowy (1) sterowany jest przez przerzutnik (7) 
sprężony transformatorowy przez transformator (6) 
z modulatorem szerokości impulsu. 

42r2 (P. 142835) 24.08.1970. 

Wrocławskie Zakłady Elektroniczne ELWRO, Wro-
cław, (Jerzy Kontny, Andrzej Zasada). 

Układ stabilizatora napięcia stałego przeznaczony do 
pracy z dużymi prądami obciążenia, zwłaszcza do za-
silania układów scalonych zawierający detektor 
uchybu napięcia, separatory, wzmacniacze, elementy 
stopnia końcowego i czujniki prądowe znamienny 
tym, że: wszystkie elementy stopnia końcowego (4, 5, 
6), wzmacniacze (1, 2, 3) i separatory (8, 9, 10) objęte 
są własnymi sprzężeniami zwrotnymi równoważącymi 
prądy w elementach stopnia końcowego (4, 5, 6), a sy-
gnał do sprzężenia zwrotnego dostarczany jest z czuj-
ników prądowych (11, 12, 13), przy czym wszystkie 
wyżej wymienione układy objęte są wspólnym sprzę-
żeniem zwrotnym dla stabilizacji napięcia wyjściowego 
(U). 

45c (P. 147586) 16.04.1971. 

Wyższa Szkoła Rolnicza, Szczecin (Józef Jodłowski). 
Urządzenie młócące kombajnu do zbioru zbóż, wy-

posażone w tradycyjny podajnik skośny, bęben młó-
cący i klepisko znamienne tym, że ma bęben prze-
ciwostrzy (3) współpracujący z bębnem tnącym (2) 
pod którym usytuowany jest przedłużony kosz klepi-
ska (17) i które to elementy ustawione są tak, że zbo-
że podawane jest stycznie do obracających się bęb-
nów, przy czym prędkości obwodowe nożyków tną-
cych (7) wynoszą dla nasiębiernego bębna tnącego 
20-26 m/sek, a dla bębna przeciwostrzy 5-10 m/sek, 
przy zgodnych kierunkach prędkości na styku ostrzy 
obu bębnów. 



Nr 5/73 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 109 

45e (P. 144452) 16.11.1970. 
Pierwszeństwo: 17.11.1969 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna 

VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt, Schwedt, 
NRD, (Peter Kasten, Jochen Hartbrich, Wilhelm De-
cho, Johannes Kreis, Werner Lier). 

Sposób wytwarzania materiału siewnego ze ściółką 
do opryskiwania, np. do nanoszenia nasion trawy na 
zagrożone erozją, wymagające utrwalenia powierzch-
nie, znanymi metodami, znamienny tym, że w zna-
nym, dla tych celów opryskiwaczu wytwarza się spie-
nioną mieszaninę ściółkową składającą się ze stabilnej 
emulsji bitumicznej opartej na emulgatorach substan-
cji stałej, odpowiedniego tworzywa pianowego, wody, 
nasion i nawozu i rozprowadza się w znany sposób na 
powierzchniach wymagających utrwalenia. 

45e (P. 144755) 2.12.1970. 

Zjednoczenie Przemysłu Precyzyjnego, Warszawa, 
Polska, (Jan Wieczorek). 

Urządzenie do odwirowywania soków zwłaszcza 
z owoców i jarzyn składające się z układu wirującego 
i układu rozdrabniającego masę owocowo-warzywną 
znamienne tym, że składa się z dwóch centrycznie 
umieszczonych względem siebie naczyń wirujących (1) 
i (2) wyposażonych w zespół noży rozdrabniających (11) 

i (12) posiadających w czasie wirowania różne zgodne 
lub przeciwne prędkości obrotowe, przy czym zespół 
noży rozdrabniających (11) i (12) znajduje się powyżej 
wylotu miazgi odwirowywanej z dużego naczynia wi-
rującego (1) a w dolnej części małego naczynia wiru-
jącego (2) znajdują się na obwodzie łopatki (6) odrzu-
cające miazgę odwirowaną. 

45h (P. 141805) 3.07.1970. 
Pierwszeństwo: 25.07.1969, 10.03.1970 - Japonia 

Kyodo Shiryo Co. Ltd., Yokohama, Japonia, (Saburo 
Hotta, Kiyozi Wada," Yoshiaki Kikuchi). 

Sposób wytwarzania pożywki dla jedwabników zna-
mienny tym, że poszczególne składniki niezbędne dla 
zapewnienia wzrostu i ochrony zdrowia jedwabników 
po dokładnym zmieszaniu poddaje się ogrzewaniu przy 
pomocy pary, a następnie suszy się i koaguluje oraz 
nadaje otrzymanemu produktowi odpowiednią formę. 

45h (P. 142198) 21.07.1970. 
Pierwszeństwo: 21.07.1969 - Szwajcaria 

Lonza AG, Gampel/Wallis, Szwajcaria (Geschäftslei-
tung: Basel), (Oskar Häller). 

Karma do przemysłowego tuczenia zwierząt zwłasz-
cza trzody chlewnej i kurcząt, znamienna tym, że za-
wiera związek winylowy o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym R oznacza rodnik alkilowy lub acylowy. 

45h (P. 143539) 29.09.1970. 
Pierwszeństwo: 10.11.1969 - NRD 

VEB Ausrüstungskombinat Geflügel - und Klein-
tieranlagen Perleburg, Düpow/Perleberg, NRD, (Willi 
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Herm, Arnulf Sachsse, Christoph Haase, Christian 
Wehle). 

Urządzenie klatkowe do intensywnej hodowli ma-
łych zwierząt, zwłaszcza kur nośnych, znamienne tym, 
że do kilkupiętrowego regału ciągłego (1) wsunięte są 
przejezdne jednostki klatkowe (2) i przez układy prze-
nośnikowe (3), (5), umieszczone po obu stronach czo-
łowych doprowadzane są do urządzeń zaopatrujących 
(6) i odbierających (7) i (9). 

45h (P. 144508) 19.11.1970. 
Pierwszeństwo: 20.11.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

Merck and Co., Inc., Rahway, New Jersey, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Środek paszowy dla drobiu, znamienny tym, że za-
wiera znany pokarm dla drobiu z dodatkiem około 
0,0005-0,2°/o wagowych p-amino-p'-ureidodwufenylo-
sulfonu lub jego soli. 

45h (P. 147559) 13.04.1971. 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia (Marian Szatybeł-
ko, Jerzy Pietkiewicz, Janusz Kryczkowski). 

Magazyn żywych ryb, zwłaszcza przejściowy maga-
zyn ryb sztucznie zagęszczonych w toku procesu po-
łowowego, w postaci przegrodzonej przestrzeni toni 
wodnej, w której przeprowadzono zagęszczenie, zna-
mienny tym, że boczne przegrody stanowią kurtyny 
baniek gazów, wydzielających się w wyniku elektro-
lizy wody środowiska, na elektrodach, usytuowanych 
u dołu tych przegród. 

45h (P. 149181) 1.07.1971. 

Stocznia Gdańska, Gdańsk, (Stanisław Rycewicz). 
Urządzenie do glazurowania zamrożonych produk-

tów, zwłaszcza bloków ryb, posiadające organ trans-
portowy i zbiornik na wodę, znamienne tym, że jest 
zaopatrzone w pionowy łańcuchowy przenośnik (1), 
którego nośne elementy (4) sprzężone są z łańcuchem 
przegubowo za pomocą wsporników (5) utrzymujących 
je w położeniu prostopadłym do kierunku ruchu prze-
nośnika, przy czym przedłużenie podłużnej osi prze-
nośnika przecina powierzchnię wody w zbiorniku (3), 
zawór pływakowy dopływu wody umieszczony w ko-
morze (8) połączonej ze zbiornikiem (3) niewielkim 
otworem, załadowczo rozładowczy suwak (9) oraz hy-
drauliczny siłownik (13) napędu przenośnika. 

451 (P. 125730) 9.03.1968. 
Pierwszeństwo: 3.10.1967 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

Rohm And Hass Company, Philadelfia, Stany Zjed-
noczone Ameryki, (Sheldon Noah Lewis, George Allen 
Miller, Andrew Bonar Law). 

Środek do zwalczania szkodników, znamienny tym, 
że zawiera jako substancję czynną pochodne izotiazo-
lonu o wzorze ogólnym 1, w którym R i R1 oznaczają 
niezależnie atomy wodoru albo chlorowca lub niższą 
grupę alkilową, Y oznacza grupę alkilową zawierającą 
1-18 atomów węgla, grupę cykloalkilową zawierają-
cą 3 - 8 atomów węgla, grupę aryloalkilową zawie-
rającą do 10 atomów węgla, ewentualnie podstawioną 
atomem chlorowca, niższą grupę alkilową lub alkoksy-
lową, grupę arylową, ewentualnie podstawioną atomem 
chlorowca, grupę nitrową, niższą alkilową, niższą alki-
loacyloaminową, niższą karbalksylową lub sulfonylo-
wą, niższą grupę hydroksyalkilową, niższą chlorowco-
alkilową, niższą dwualkiloaminoalkilową lub grupę 
karbamylową o wzorze 2, w którym X oznacza atom 
tlenu lub siarki, a R11 - grupę alkilową zawierającą 
1-18 atomów węgla, niższą grupę alkilosulfonylową, 
arylosulfonylową, ewentualnie podstawioną atomem 
chlorowca niższą grupę alkilową lub grupę alkoksy-
karbonyloalkilową o wzorze 3, w którym R m jest niż-
szą grupą alkilową, a RIV - grupą alkilenową zawie-
rającą 1-4 atomów węgla, albo też grupę arylową, 
o wzorze 4, w którym Rv oznacza niższą grupę alkilo-
wą, atom chlorowca, grupę nitrową lub alkoksylową 
zawierającą 1-4 atomów węgla, a n oznacza liczbę 
0 - 3 oraz nośnik, wypełniacz lub rozcieńczalnik. 

451 (P. 136617) 30.10.1969. 

Pierwszeństwo: 1.11.1968 - Szwajcaria. 
Ciba Société Anonyme - Bazylea, Szwajcaria. 
Środek mikrobiocydowy, znamienny tym, że jako 

substancję aktywną zawiera związek o wzorze 1, 
w którym Yb Y2> Yj i Y4 oznaczają atomy wodoru 
lub chlorowca, rodniki alkilowe, grupy alkoksylowe, 
àlkilotio, karboksylowe, karboksyalkilowe, cyjanowe, 
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tiocyjanowe, nitrowe, sulfonowe, sulfonamidowe, jed-
noalkilosulfonamidowe, dwualkilosulfonamidowe, lub 
rodniki fenylowe ewentualnie podstawione, Rt oznacza 
atom wodoru lub rodnik alkilowy, R2 oznacza grupę 
o wzorze OR,, NHR4 lub N/R^CRs, w których R, 
oznacza rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy lub 
rodnik fenylowy ewentualnie podstawiony, R4 oznacza 
atom wodoru lub rodnik alkilowy, R5 oznacza rodnik 
alkilowy, cykloalkilowy, alkenylowy, alkinylowy, gru-
pę alkoksylową lub rodnik fenylowy ewentualnie pod-
stawiony, R4 i R5 razem ze związanym z nimi etanem 
azotu stanowią 3-7 członowy pierścień heterocyklicz-
ny, przy czym jeśli R4 oznacza rodnik metylowy jeden 
z podstawników Y1 Y2, Y» i Y4 nie stanowi atomu 
wodoru, osadzoną na stałym lub ciekłym nośniku, 
ewentualnie obok innych związków biocydowych. 

W/ór 1 
451 (P. 141446) 19.06.1970. 

Tadeusz Podbielski, Międzyrzecz, Polska. 
Środek inhibitujący mitozę, znamienny tym, że skła-

da się z chlorku kobaltawego w ilości 0,0001-0,5% 
wagowych, siarczanu miedziowego w ilości 0 ,001-1% 
wagowego, siarczanu żelazawego w ilości 0 , 0 1 - 1 % 
wagowego oraz ewentualnie jeszcze z siarczanu ma-
gnezu w ilości 0,01-5°/o wagowych i siarczanu cynku 
w ilości 0,01-l°/o wagowego, rozpuszczonych w wodzie 
lub rozprowadzonych w takim nośniku jak masło ka-
kaowe lub wazelina. 

451 (P. 141729) 1.07.1970. 
Patent dodatkowy do patentu nr... (P. 128350) 

Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Francja 

Pepro, Société pour le Développement et la Vente 
de Spécialités Chimiques, Lyon, Francja, (Pierre Poi-
gnant, Pierre Crisinel). 

Mieszanka herbicydowa do selektywnego odchwasz-
czania zbóż, zawierająca jako substancję czyn-
ną mieszaninę 4-nitrofenoksy-2',4'-dwuchlorobenzenu 
i N-S^-dwuchlorofenylo-N^N'-metylo-n-butylomoczni-
ka w proporcji wagowej 1:0,1-30 według paten-
tu nr (P 128 350), znamienna tym, że zawie-
ra mieszaninę 4-nitrofenoksy-2',4 /-dwuchlorobenzenu 
i N-S^-dwuchlorofenylo-N'.N'-metylo-n-butylomoczni-
ka w proporcji wagowej 1:0,1-30, do stosowania po 
wzejściu roślin. 

451 (P. 141849) 4.07.1970. 
Pierwszeństwo: 4.08.1969 - NRD 

VEB Chemiekombinat Bitterfeld, Bitterfeld, NRD, 

(Eberhard Günter, Wilhelm Lö\tge). 
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub-

stancję czynną zawiera co najmniej jeden nowy ester 
kwasu fosfonowego o ogólnym wzorze 1, w którym 
podstawniki Rj i R2 są takie same i oznaczają rodnik 
alkilowy zawierający do 5 atomów węgla albo grupę 
chloroetylową, a Rs może mieć takie samo lub różne 
znaczenie jak Ra i R2 i oznacza rodnik alkilowy za-
wierający do 4 atomów węgla, ewentualnie podsta-
wiony niższym alkoksylem, cykloheksyl, fenyl, fenyl 
podstawiony chlorowcem, niższym alkilem, grupę NO2, 

grupę CF,, niższą grupę alkoksylową, fenyloalkil 
w którym alkil jest niższym alkilem, albo rodnik pi-
perydylowy, X oznacza atom wodoru lub niższą grupę 
alkilową. 

451 (P. 14189«) 7.07.1970. 
Pierwszeństwo: 8.07.1969 - Szwajcaria 

J. R. Geigy A. G., Bazylea, Szwajcaria. 
Synergetyczny selektywny środek chwastobójczy do 

zwalczania chwastów trawiastych i szerokolistnych 
w uprawach kukurydzy, znamienny tym, że oprócz 
nośników i/lub środków rozdzielających zawiera mie-
szaninę pochodnych sym-triazyny o wzorze 1, w któ-
rym Ri oznacza rodnik etylowy, n-propylowy, izopro-
pylowy, II-rzęd.-butylowy lub III-rzęd.-butylowy, a R2 
oznacza rodnik metylowy, etylowy, n-propylowy lub 
izopropylowy, i pochodnych sym-triazyny o wzorze 2, 
w którym Rg oznacza rodnik metylowy, etylowy, 
n-propylowy, izopropylowy, II-rzęd.-butylowy lub 
III-rzęd.-butylowy a R4 i R5 niezależnie od siebie 
oznaczają rodnik metylowy lub etylowy albo jeden 
z symboli R4 i R5 oznacza atom wodoru a drugi ozna-
cza rodnik metylowy lub etylowy, przy czym stosunek 
ilościowy triazyny o wzorze 1 do ilości triazyny o wzo-
rze 2 utrzymany jest w granicach od 10:1 do 1:1. 

451 (P. 141898) 9.01.1970. 
Pierwszeństwo: 10.01.1969 - Francja 

Péchiney-Progil S. A., Lyon, Francja, (Rodolphe 
Caffiero, Daniel Pillon, Pierre Poignant). 
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Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że jako 
substancję biologicznie czynną zawiera jeden lub kilka 
nowych pochodnych mocznika o wzorze 1, w którym 
A oznacza jeden lub kilka podstawników identycz-
nych lub różnych, takich jak atom wodoru, chlorow-
ca, rodnik alkilowy, chlorowcoalkilowy lub alkoksylo-
wy, В oznacza rodnik CO lub CH2, m jest równe 0 
lub 1, R oraz R' oznaczają rodniki alkilowe identyczne 
lub różne o 1-4 atomach węgla, zaś n jest równe 2 
lub 3, łącznie z odpowiednimi nośnikami lub rozpusz-
czalnikami. 

451 (P. 141978) 11.07.1970. 

Edward Widawski, Częstochowa. 
Sposób rozpylania proszkowych środków owadobój-

czych znamienny tym, że strumień rozpylanego prosz-
ku ma zmienny kierunek w trakcie rozpylania - od-
chylając się od osi. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
i 2 znamienne tym, że posiada giętką rurę-zbiornik (4) 
zamocowaną na rączce (8), przy czym na końcu rury 
(4) zamocowana jest dysza (13) oraz cięgno (11). 

451 (P. 142U70) 15.07.1970. 
Pierwszeństwo: 17.07.1969 - Szwajcaria 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Środek do zwalczania szkodliwych mikroorganizmów 

zwłaszcza w materiale organicznym, znamienny tym, 
że jako substancję aktywną naniesioną lub wprowa-
dzoną do materiału organicznego zawiera co najmniej 
jeden 2-hydroksybenzofenon o wzorze 1, w którym Zt 
oznacza atom chlorowca lub rodnik alkilowy, X1 i Y1 
oznacza atom wodoru, chlorowca, rodnik alkilowy, cy-
kloheksylowy lub podstawiony fenylowy, X2, X1, X4, 
Y2, Ya każde oznacza atom wodoru, chlorowca lub 
rodnik alkilowy, a X5 oznacza atom wodoru lub chlo-
rowca, przy czym łączna liczba rodników alkilowych, 
fenylowych i cykloheksylowych wynosi co najwyżej 4. 

451 (P. 142412) 31.07.1970. 
Pierwszeństwo: 1.08.1969, 21.10.1969, 19.01.1970 -

Szwajcaria 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Karlheinz Milzner, 
Fritz Reisser). 

Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że jako 
substancję czynną zawiera co najmniej jeden ester 
amidów kwasu fosforowego o ogólnym wzorze 1, 
w którym Rx oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach 
węgla, R2 oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach wę-
gla, R, oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy 
o 1-3 atomach węgla, a R4 oznacza atom wodoru lub 
rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla. 

451 (P. 142628) 11.08.1970. 

und VEB Fahlberg - Lizl Magdeburg Chemische 
Pharmazeutische Fabriken, Magdeburg, NRD. 

Środek do zwalczania mokrej zgnilizny bulw zie-
mniaków, w szczególności w materiale sadzonkowym, 
znamienny tym, że chloromycetynę miesza się z nośni-
kiem, korzystnie mączkę z łupków, ewentualnie z mie-
szaniną nośnika i znanych środków grzybobójczych, 
w stosunku 1:1000. 

451 (P. 142652) 24.11.1969. 
Pierwszeństwo: 25.11.1968, 13.05.1969 - Japonia 

Sumitomo Chemical Company, Ltd., Osaka, Japonia, 
(Akira Fujinami, Toshiaki Ozaki, Fukashi Horiuchi, 
Sigeo Yamamoto, Keiichiro Akiba, Katsutoshi, Tana-
ka, Shigehiro Ooba, Tadashi Ooishi, Katsuji Nodera, 
Nobuyuki Kameda). 
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Środek do zwalczania mikroorganizmów, znamien-
ny tym, że jako substancję czynną zawiera pochod-
ną 3-(3',5/-dwuchlorowcofenylo)-imidazolidyno-2,4-dio-
nu o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom 
chlorowca, Rj oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy 
o 1-5 atomach węgla lub rodnik fenylowy, R2 ozna-
cza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-6 atomach 
węgla, ewentualnie podstawiony grupą metylomerkap-
to, rodnikiem fenylowym lub benzylowym, a R8 ozna-
cza rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla lub rodnik 
fenylowy. 

451 (P. 142658) 13.08.1970. 
Pierwszeństwo: 14.08.1969 - Wielka Brytania 

May and Baker Limited, Dagenham, Essex, Wielka 
Brytania, (David Rex Broad, Leslie Roy Hatten, Ed-
gar William Parnell). 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub-
stancję czynną zawiera co najmniej jedną pochodną 
tiofenu o ogólnym wzorze 1, w którym Rj oznacza 
prosty lub rozgałęziony rodnik alkilowy lub alkeny-
lowy o najwyżej 10 atomach węgla lub rodnik alkilo-
wy o 5 albo 6 atomach węgla, R2 oznacza prosty lub 
rozgałęziony rodnik alkilowy lub alkenylowy o naj-
wyżej 6 atomach węgla lub rodnik cykloalkilowy 
o 3 - 5 atomach węgla, a R3 oznacza rodnik metylowy 
lub etylowy albo atom wodoru. 

451 (P. 142659) 13.08.1970. 
Pierwszeństwo: 15.08.1969, 23.01.1970 - Wielka Bry-

tania 

May and Baker Limited, Dagenham, Essex, Wielka 
Brytania, (John Dowding, William George Leeds). 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub-
stancję czynną zawiera co najmniej jedną pochodną 
tiazolu o ogólnym wzorze 1, w którym X1 oznacza 
atom chloru, bromu lub jodu, R4 oznacza rodnik me-
tylowy lub etylowy, R5 oznacza atom wodoru, a R6 

oznacza rodnik metylowy, albo dopuszczalną w rol-
nictwie addycyjną sól związku o wzorze 1 z kwasem. 

Odmiana środka według zastrz. 1, znamienna tym, 
że jako substancję czynną zawiera co najmniej jedną 
pochodną tiazolu o ogólnym wzorze 1, w którym X1 

i R4 mają znaczenie podane w zastrz. 1, R5 oznacza 
rodnik metylowy, a Re oznacza rodnik metylowy, zaś 
w przypadku, gdy R* i R5 oznaczają rodniki metylowe, 
Re oznacza rodnik etylowy lub n-propylowy, albo do-
puszczalną w rolnictwie addycyjną sól tej pochodnej 
z kwasem. 

451 (P. 142756) 18.08.1970. 
Pierwszeństwo: 19.08.1969 - NRF 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, NRF, (Hellmut Hoffmann, Ingeborg Hammann). 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy, znamienny tym, 
że zawiera ester triazolo-tiazolilowy kwasu (tio)fosfo-
rowego, (tio)fosfonowego lub (tio)fosfinowego o wzo-
rze 1, w którym R i R ' oznaczają takie same lub różne 
rodniki alkilowe, grupy alkoksylowe lub alkiloamino-
we o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym zawierają-
cym 1-6 atomów węgla lub oznaczają rodniki fenylo-
we i X oznacza atom tlenu lub siarki. 

451 (P. 142797) 20.08.1970. 
Pierwszeństwo: 21.08.1969 - NRF 

Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, NRF, (Hellmut Hoffmann, Ingeborg Hammann, 
Günter Unterstenhöfer). 

Środki owadobójcze i roztoczobójcze, znamienne 
tym, że jako substancję czynną zawierają estry kwasu 
pirazolo-(tiono)fosforowego(fosfonowego) o wzorze 1, 
w którym R i R' oznaczają rodniki alkilowe o łańcu-
chu prostym lub rozgałęzionym zawierające 1-6 ato-
mów węgla, R' ponadto oznacza niższą grupę alkoksy-
lową, alkiloaminową, lub dwualkiloaminową, Y ozna-
cza atom tlenu, grupę iminową lub alkiloiminową, 
a X oznacza atom tlenu lub siarki. 

Sposób wytwarzania środków owadobójczych i roz-
toczobójczych, znamienny tym, że estry kwasu pirazo-
lo-(tiono)-fosforowego(fosfonowego) o wzorze 1, w któ-
rym podstawniki mają znaczenie podane w zastrz. 1, 
miesza się z rozcieńczalnikami Ł/lub środkami po-
wierzchniowo czynnymi. 

451 WZÓR \ 
(P. 142894) 26.08.1970. 

Pierwszeństwo: 4.09.1969 - Szwajcaria 
Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Środek owadobójczy, znamienny tym, że obok zna-

nych substancji owadobójczych, takich jak pyrethrum, 
karbominian lub ester kwasu fosforowego lub tiofo-
sforowego, zawiera związek synergistyczny o ogólnym 
wzorze 1, w którym Y1 Y2, Y8, Y4 i Y5, każde oznacza 
atom wodoru, fluoru, chloru, bromu lub grupę mety-
lową, metoksylową, nitrową lub tionitrylową o wzorze 
-SCN, a każdy z symboli Xt i X2 oznacza atom wo-
doru, rodnik metylowy lub etylowy. 
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451 (P. 143453) 24.09.1970. 
Pierwszeństwo: 17.10.1969 - Szwajcaria 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że jako 

substancję aktywną zawiera związek owadobójczy i/lub 
roztoczobójczy w mieszaninie ze związkiem wykazu-
jącym synergizm wobec tych związków, takim jak 
podstawione etery lub tioetery propargilowe o ogól-
nym wzorze 1, w którym Rj oznacza atom wodoru 
lub chlorowca albo resztę alkilową o 1-4 atomach 
węgla, każdy z symboli R4 i R5 oznacza atom wodoru 
lub chlorowca, grupę - NO2, - CN lub - C F S albo 
resztę o 1 -4 atomach węgla taką jak reszta alkilowa, 
alkoksylowa, alkilotio, alkilosulfinylowa, alkilosulfony-
lowa, R6 oznacza grupę nitrową, cyjanową, trójhalo-
genometylową, SO2CH8, SO2C (chlorowiec)3, SO2NH2 
lub grupę o wzorze 2, grupę fenoksylową ewentualnie 
podstawioną atomem chlorowca i/lub grupę trójhalo-
genometylową, albo grupę o 1-4 atomach węgla jak 
grupa alkoksylowa, alkilotio, grupę acetalową lub cy-
kloacetalową, a X oznacza atom tlenu lub siarki, po 
czym każda z reszt alkilowych o 1 - i atomach węgla 
może oznaczać ewentualnie podstawiony prosty lub 
rozgałęziony łańcuch, z tym, że jeśli każdy z symboli 
R4 i R5 oznacza atom wodoru lub chlorowca, wówczas 

-symbol R6 spośród wyżej wymienionych dla R6 pod-
stawników nie może oznaczać grupy nitrowej lub cy-
janowej, ewentualnie z odpowiednim nośnikiem i/lub 
innymi substancjami dodatkowymi. 

451 (P. 143455) 26.09.1970. 
Pierwszeństwo: 27.09.1969 - NRF. 

Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, NRF, (Wilfried Draber, Erik Regel, Karl Heinz 
Büchel, Ludwig Sue, Robert R. Schmidt). 

Środek do regulowania wzrostu roślin znamienny 
tym, że zawiera N-benzyloimidazol o wzorze 1, w któ-
rym R, R' i R" oznaczają atomy wodoru, niższe rod-
niki alkilowe i niższe rodniki alkenylowe, X oznacza 
atom wodoru, atom chlorowca, niższy rodnik alkilowy, 
grupę alkoksylowa, alkilotio, trójfluorometylową, ni-
trową, cyjanową lub aminową, m oznacza liczbę cał-
kowitą O-2, A oznacza rodnik fenylowy ewentualnie 
podstawiony rodnik pirydylowy, alkilowy lub cyklo-
alkilowy i В oznacza pięcioczłonowy pierścień hete-
roaromatyczny o wzorze 2, w którym E oznacza atom 
tlenu, siarki, grupę N-alkilową lub N-arylową, Y ozna-
cza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, atom chlo-
rowca lub rodnik arylowy ewentualnie podstawiony 
i n oznacza liczbę 0, 1 lub 2 i/lub sole tych związków. 

451 (P. 143591) 30.09.1970. 
Pierwszeństwo: 1.10.1969 - NRF 

Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, NRF, (Wolfgang Hofer, Reinhard Shkiebs, Robert 
Rudolf Schmidt, Ludwig Sue). 

Środek do regulowania wzrostu roślin, zwłaszcza do 
hamowania wzrostu i wpływania na konstytucję wyż-
szych roślin, oraz do wpływania na kwitnienie i owo-
cowanie, znamienny tym, że jako substancję czynną 
zawiera dwuchlorek kwasu 2-chloroetanotiofosfonowe-
go o wzorze 1. 

Sposób wytwarzania środka do regulowania wzrostu 
roślin, znamienny tym, że dwuchlorek kwasu 2-chlo-
roetanotiofosfonowego o wzorze 1 miesza się z roz-
cieńczalnikami i/lub środkami powierzchniowo czyn-
nymi. 

451 (P. 144026) 22.10.1970. 
Pierwszeństwo: 23.10.1969 - Niemiecka Republika Fe-

deralna 

Badische Anilin - u. Soda Fabrik Aktiengesell-
schaft, Ludwigshafen, NRF, (Hans Osieka, Hans Kie-
fer, Adolf Fischer). 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że zawiera 
stały lub ciekły nośnik i tiolokarbaminian o wzorze 1, 
w którym Ri oznacza niższy rodnik alkilowy, R2 ozna-
cza rodnik cykloalkilowy dwu-, trój-, lub czteropier-
ścieniowy, zawierający 7-12 atomów węgla, a R3 
oznacza niższy rodnik alkilowy, ewentualnie podsta-
wiony atomami chloru lub niższy rodnik alkenylowy, 
ewentualnie podstawiony atomami chloru, a X ozna-
cza atom tlenu lub siarki. 

451 (P. 144386) 12.11.1970. 

Ciba - Geigy A. G. - Bazylea, Szwajcaria 
Środek szkodnikobójczy, zwłaszcza chwastobójczy, 

znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera 
związek o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza 
atom tlenu lub siarki, R1 oznacza rodnik alkilowy 
o 1-4 atomach węgla, rodnik allilowy lub rodnik al-
koksylowy o 1-4 atomach węgla, R2 oznacza atom 
wodoru lub rodnik metylowy, R3 oznacza atom wo-
doru, chloru, bromu lub grupę - CF8, w połączeniu 
z odpowiednimi nośnikami i/lub innymi substancjami 
pomocniczymi. 
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451 (P. 144487) 18.11.1970. 
Pierwszeństwo: 18.12.1969 - NRD 

VEB Chemiekombinat Bitterfeld, Bitterfeld, NRD, 
(Kurt Naumann, Wilhelm Löttge, Walter Steinke, 
Wolfgang Reimann, Andreas Creuzburg, Edgar Kern, 
Gerhard Wolter). 

Środki chwastobójcze, znamienne tym, że zawierają 
mieszaniny związków o ogólnym wzorze 1, w którym 
X oznacza atom wodoru lub chloru, Y oznacza atom 
wodoru lub grupę metylową, n oznacza liczbę 1 -3 , 
a m liczbę 1-2, i związków o ogólnym wzorze 2, 
w którym R1, R2, R, i R4 oznaczają atom wodoru, ni-
skocząsteczkowy rodnik alkilowy, niskocząsteczkowy 
rodnik alkenylowy, niskocząsteczkowy rodnik alkilo-
wy, podstawiony grupami alkoksylowymi, alkilotiolo-
wymi i nitrylowymi, a Z oznacza atom chloru, grupę 
metylotiolową, metoksylową, cyjanową, grupę o wzo-
rze 3 i grupę o wzorze 4. 

451 (P. 144587) 23.11.1970. 
Pierwszeństwo: 13.07.1970 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna 

VEB Fahlberg-List Chemische und pharmazeutische 
Fabriken, Magdeburg, NRD. 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub-
stancję aktywną zawiera związek o ogólnym wzorze 1, 
w którym R i R1 niezależnie od siebie oznaczają ato-
my wodoru, rodniki alkilowe o 1-6 atomach węgla, 
rodnik arylowy lub aryloalkilowy, przy czym oba rod-
niki łącznie z atomem azotu stanowią część układu 

pierścieniowego, ewentualnie zawierającego inne hete-
roatomy, Rz i R3 każde oddzielnie oznacza rodnik al-
kilowy, chlorowiec, grupę nitrową, alkoksylową, alka-
notiolową lub aminową, ewentualnie podstawioną 
a symbole n i m oznaczają wartość liczbową O-5 , 
z tym, że n + m 5, lub sole tych związków z kwasami 
organicznymi i nieorganicznymi. 

451 (P. 151643) 27.12.1968. 

Agripat S. A., Bazylea, Szwajcaria. 
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub-

stancję czynną zawiera co najmniej 1,3,4-tiadiazolilo-
mocznik o ogólnym wzorze 1, w którym B1 oznacza 
grupę nadfluoroalkilową o 1 lub 2 atomach węgla, R2 
oznacza atom wodoru niż niższy rodnik alkilowy, Rj 
oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, R3 
czym co najmniej jeden z symboli R2 i R3 oznacza 
atom wodoru, R4 oznacza niższy rodnik alkilowy, 
ewentualnie podstawiony chlorem, bromem, grupą cy-
janową, niższą grupą alkoksylową albo grupą alkilo-
tio, rodnik alkenylowy lub alkinylowy zawierający 3 
lub 4 atomy, rodnik cykloalkilowy o 3-6 atomach wę-
gla, lub niższy rodnik alkoksylowy. 

46a (P. 140827) 20.05.1970. 

Zbigniew Petertill, Prudnik. 
Wysokoprężna wirująca maszyna robocza znamienna 

tym, że zbudowana jest w ten sposób, że wał (4)zwy-
korbieniem (3), po którym główki (18) łopatek (13) są 
ułozyskowane na wspólnym łożysku ślizgowym reduk-
cyjnym (14) nieruchomego wału (4-3) są pośrednic-
twem przegubów walcowych (5) i napędzającego wir-
nika (2), który ekscentrycznie przesunięty tworzy 
w dolnej części powierzchni cylindra (1) odcinek (9) 
część uszczelniania między wirnikiem (2), a cylindrem 
(1), nieruchomy wał (4) z kołnierzem walcowym (17), 
który tworzy dodatkowo w wirniku pierścieniowym 
(2) drugi stop sprężarki lub pompę. 

46a (P. 141419) 18.06.1970. 
Pierwszeństwo: 19.06.1969 - NRF 

Danfoss A/S, Nordborg, Dania, (C. V. Qhrborg). 
Silnik z wirującym tłokiem, w którym przemiesz-

czone komory robocze umieszczone są między zewnę-
trznie uzębionym kołem oraz zewnętrznie umieszczo-
nym pierścieniem przy czym koło to połączone jest za 
pomocą wałka łączącego niezależnie od wału głównego 
z obrotowym zaworem ślizgowym, który wraz z czę-
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ścią zaworu połączoną z uzębionym pierścieniem two-
rzy zawór rozdzielający a wałek łączący połączony jest 
za pomocą wieloklinu z kołem zębatym obracając się 
wraz z nim znamienny tym, że obrotowy zawór śli-
zgowy (35) stanowi tarczę a wałek łączący (36) połą-
czony jest z tym zaworem dzięki czemu obraca się 
wrai z nim i nie jest unieruchomiony osiowo przy 
czym w styku z końcem tego wałka umieszczony w po-
bliżu zaworu obrotowego osadzony jest wałek (37) po-
łączony z uzębionym pierścieniem (4), (16). 

46a (P. 141501) 22.06.1970. 

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Bar-
ka" Kołobrzeg (Mroczkowski Ryszard). 

Silnik spalinowy wirujący tlokowo-korbowy zna-
mienny tym, że posiada wirujący obrotowo blok cylin-
drowy składający się z jednej pary lub więcej cylin-
drów (2) skrzyżowanych ze sobą pod kątem prostym, 
przy czym wewnątrz poszczególnego cylindra (2) znaj-
duje się tłok (3) dwustronnego działania zamocowany 
bezpośrednio na wirującym obrotowo wale korbo-
wym (4), wykonując pozorowany ruch posuwisto-
-zwrotny wynikający z mimośrodowego osadzenia cy-
lindrów (2) w stosunku do wału korbowego (4). 

46a (P. 141829) 4.07.1970. 

Józef Kleszczewski, Warszawa. 
Silnik spalinowe obrotowy, znamienny tym, że po-

siada korpus (1) cylindryczny zamknięty ściankami 
bocznymi pokryw (2), w którym obraca się napędzany 

gazami z komory spalania (A) bęben (3) umieszczony 
mimośrodowo i posiadający trzy podłużne szczeliny (4) 
z kilkoma łopatkami (5) w każdej szczelinie, mogący-
mi przesuwać się w kierunku promieniowym oraz trzy 
szczeliny poprzeczne (7) umożliwiające swobodne prze-
mieszczanie się sprężonej mieszanki palnej do komory 
spalania (A). 

46a (P. 141831) 15.12.1967. 
Patent dodatkowy do (zgłoszenie P. 124114) 

Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego, Bielsko-Biała, 
(Tadeusz Richter). 

Układ smarujący silnika spalinowego zwłaszcza z wi-
rującym pierścieniem cylindrycznym mający zbiornik 
oleju według patentu głównego (zgłoszenie 
P. 124114) znamienny tym, że zbiornik (10) jest po-
dzielony na komorę (11) i oddzieloną od niej ścian-
ką - przegrodą nie sięgającą do dna, komorę (12) za-
mkniętą, przy czym zamknięta komora (12) jest połą-
czona na przykład rurą (13) z jedną z roboczych komór 
silnika, w której to komorze panuje nadciśnienie. 

46a (P. 142888), 26.08.1970. 

Zakłady Mechaniczne „Ursus", Ursus k/Warszawy, 
(Krzysztof Cybulski, Mieczysław Dziedzicki). 

Odśrodkowy filtr powietrza zwłaszcza silników spa-
linowych znamienny tym, że ma kierownicę 11 z ło-
patkami w kanale (9) o przekroju pierścieniowym 
utworzonym przez obudowę (1) filtru i zewnętrzny 
płaszcz (10) górnego zbiornika (8). 
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46a (P. 142936) 31.08.1970. 

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych, Andrychów, 
(Roman Błocki). 

Silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim 
i z zawirowaniem zasysanego powietrza, znamienny 
tym, że w kanale dolotowym (1) u wlotu do cylindra 
umieszczone są łopatki kierujące (4) tak ukształtowane 
i ustawione, że kierunek ruchu strugi powietrza, który 
na wejściu (5) na łopatki kierujące (4) jest równoległy 
do osi kanału dolotowego (1) na wyjściu (6) z łopatek 
kierujących (4) tworzy z osią kanału dolotowego (1) 
kąt a różny od 0°. 

46а (P. 142999) 1.09.1970. 

Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, 
Warszawa, (Janusz Bussler, Leonard Kutaszewicz, Leo-
pold Paczuski, Franciszek Gancarz). 

Urządzenie zabezpieczające silnik spalinowy przed 
zatarciem, znamienne tym, że jest włączone szeregowo 
do układu paliwowego, a równolegle do układu sma-
rowania silnika, w którym zamykanie i otwieranie 
przepływu paliwa jest sterowane elastyczną przeponą 
(4) odgradzającą olejową komorę (3) od paliwowej ko-
mory (8), zaś do przepony (4) jest zamocowany tłoczek 
(7), umieszczony suwliwie w paliwowej komorze (8), 
przysłaniający i odsłaniający dopływowy otwór (9) 
paliwa, przy czym o tłoczek (7) jest oparta sprężyna 
(10). 

46a (P. 143448) 24.09.1970. 
Pierwszeństwo: 21.10.1969 - NRF 

Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF. 
Urządzenie do rozruchu silników spalinowych, ma-

jące silnik elektryczny napędzający zazębnik oraz, 
włączany dowolnie przez łącznik rozruchowy, przekaź-
nik elektromagnetyczny, który zazębia przy wzbudze-
niu zębnik z wieńcem zębatym silnika spalinowego 
i przy końcu procesu wzębiania włącza przełącznik 
prądu głównego w obwodzie prądu silnika napędzają-
cego zębnik, jak również mające przekładnię wzębia-
jącą, która powoduje w czasie procesu wzębiania się 
obrót wzębnika względnie wału kotwicznego silnika 
napędzającego zębnik, gdy ząb zębnika uderza o ząb 
wieńca zębatego, znamienne tym, że silnik (10) ma 
znane uzwojenie szeregowe (12) i uzwojenie pola po-
mocniczego (13), a przekaźnik włączający (14) posiada 
styki łączące (41, 42, 43) za pomocą których przynaj-
mniej jedno z uzwojeń silnika, w którym stopień wej-
ściowy leżący pomiędzy nałożeniem łącznika rozru-
chowego (40) i załączeniem głównego wyłącznika prą-
dowego (15) jest przełączany inaczej niż następujący 
po nim stopień główny, a oba uzwojenia są tak do-
brane i połączenie przynajmniej jednego uzwojenia 
jest tak wykonane, że silnik podczas stopnia wstępne-
go wytwarza moment obrotowy mniejszy od momentu 
występującego przy normalnej pracy silnika i nie wy-
starczający do obrócenia wału (17) twornika. 

46a (P. 143506) 28.09.1970. 

Politechnika Częstochowska Instytut Obróbki Pla-
stycznej i Spawalnictwa, Częstochowa, (Gustaw Brzo-
zowski). 

Silnik tłokowy znamienny tym, że zawiera ramę (2) 
tworzącą komorę (1), w której zamocowane są dwie 
dwustronne równie pochyłe (3) oraz cylindry (6) za-
mocowane tak by denka tłoków (7) znajdujących się 
w cylindrach (6) były równoległe do powierzchni ro-
bocznych równi pochyłych (3), przy czym tłoki (7) po-
łączone są z ramą (2) za pomocą układu korbowego 
(8), rolek (9) i zewnętrznych równi pochyłych (5), przy 
czym rama (2)- związana jest z wałem (12), za pomocą 
wału korbowego (4, 11), na którym osadzone jest roz-
łącznie koło zamachowe (13). 
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46a (P. 143981) 20.10.1970. 

Roman Woźniak, Toruń. 
Silnik z obiegowym tłokiem, w którym ruch tłoka 

jest obiegowy w celu zwiększenia mocy silnika, zna-
mienny tym, że posiada toroidalny cylinder (1), obie-
gowy tłok (2), przesuwne przesłony (4) i (5), ramię (8) 
łączące tłok z wałem, oraz pierścień uszczelniający (3). 

46a (P. 144118) 29.10.1970. 

Witold Miłkowski, Nysa. 
Tłokowy silnik elektrospalinowy, bez mechanizmu 

korbowego, znamienny tym, że posiada tłok sztywno 
połączony z ruchomym elementem prądnicy, pracują-
cej przy ruchu posuwisto-zwrotnym. 

46o (P. 141740) 1.07.1970. 

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „Delta - WZM" 
Warszawa, (Włodzimierz Malinowski, Józef Armiński, 
Franciszek Głuchowski, Kazimierz Biernacki). 

Urządzenie do wgłębnego kontrolowania powierzchni 
w małych otworach, zwłaszcza w korpusach rozpyla-
czy i cylindrach zespołów tłoczących aparatury pali-
wowej wysokoprężnych silników spalinowych znamien-
ne tym, że posiada falowód (3) światła oraz układ 
optyczny umożliwiający wgłębne oglądanie wewnętrz-
nych powierzchni i krawędzi sprawdzanego otworu, 
przy czym źródło światła usytuowane jest poza spraw-
dzanym otworem. 

46c (P. 141741) 1.07.1970. 

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „Delta - WZM", 
Warszawa, (Włodzimierz Malinowski, Kazimierz Bier-
nacki, Józef Armiński, Franciszek Głuchowski). 

Urządzenie do sprawdzania rozpylaczy do silników 
spalinowych zwłaszcza wysokoprężnych, służące do ob-
serwacji i pomiaru strugi rozpylanego paliwa, zna-
mienne tym, że stanowi go komora (1) ciemnia, w któ-
rej wbudowane są przyrządy pomiarowe (3, 4) optycz-
no-fotograficzne, przy czym komora ta zaopatrzona 
jest w źródło (2) światła wywołujące efekt fluoroscen-
cyjny w strugach rozpylanej przez rozpylacz (5) cie-
czy, umożliwiając obserwację i pomiar kąta wypływu, 
kąta rozpylenia oraz kąta rozstawienia strug. 

46c (P. 142653) 12.08.1970. 
Pierwszeństwo: 30.08.1969; 16.12.1969; 12.02.1970; 14.02. 

1970; 25.02.1970; 5.03.1970. 

Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF. 



Nr 5/73 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 119 

Sposób hydraulicznego sterowania zaworów ssących 
i wydechowych silnika spalinowego za pomocą cieczy 
będącej pod ciśnieniem i sterowanej w układzie każde-
go zaworu w sposób przerywany, działającej przynaj-
mniej pośrednio w kierunku otwierania zaworu na 
czołową powierzchnię roboczego tłoczka stykającego 
się z trzonkiem zaworowym, a przeciwnie do kierunku 
działania sprężyny zamykającej, znamienny tym, że 
ciecz doprowadza się w sposób ciągły, a przerywane 
sterowanie prowadzi się za pomocą zaworu magnetycz-
nego (8). 

46c (P. 142662) 13.08.1970. 
Pierwszeństwo: 18.03.1970. 

VEB Barkas-Werke, Ifa - Kombinat für Kraft-
fuhrzeugteile, Renak-Werke, Reichenbach, NRD, (Gün-
ter Hohmuth). 

Zawór wtryskowy do silników spalinowych z iglicą 
unoszącą się w kierunku przeciwnym do kierunku 
przepływu paliwa znamienny tym, że sprężyna doci-
skowa (18) mieści się w zamkniętej komorze wkręco-
nej w korpus obsady dyszy (3), przy czym dolne za-
mknięcie tej komory stanowi tulejka prowadząca (11, 
22), w której prowadzona jest iglica (12), oraz że prze-
widziane są urządzenia, dzięki którym skok iglicy (12) 
i ciśnienie otwarcia zaworu wtryskowego mogą być 
ustawione niezależnie od siebie. 

46c (P. 142892) 26.08.1970. 
Pierwszeństwo: 30.03.1970 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna. 

VEB Barkas-Werke Ha - Kombinat für Kraftfahr-
zeugteile, Renak-Werke, Reichenbach/V., NRD, (Wal-
ter Baumgart). 

Zawór wtryskowy paliwa do silników spalinowych, 
z otwierającym się okresowo elementem zamykającym, 
znamienny tym, że jego membrana (5) umieszczona 
jest w zderzaku (6) zamykając szczelnie komorę ciśnie-
niową korpusu podstawowego (1) a iglica (8) dyszy, 
znajdująca się w korpusie podstawowym (1) prowadzo-
na jest na jednym końcu przez membranę (5) a na 
drugim końcu przez element prowadzący (9). 

46c (P. 143629) 30.09.1970. 

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, (Ry-
szard Patryn). 

Urządzenie zapłonowe silnika spalinowego znamien-
ne tym, że składa się z elektronicznego wzmacniacza 
(1) prądu przemiennego zaopatrzonego w dwie nieru-
chome elektrody (2 i 3) lub (11 i 12), z których jedna 
(2) lub (11) jest dołączona do jednego wejściowego za-
cisku (4) wzmacniacza (1) a druga elektroda (3) lub (12) 
jest dołączona do jednego wyjściowego zacisku (6) 
wzmacniacza (1) a pozostały wejściowy zacisk (5) 
wzmacniacza (1) jest połączony z pozostałym wyjścio-
wym zaciskiem (7) a ponadto wymiary, kształty i roz-
mieszczenie nieruchomych elektrod (2 i 3) lub (11 i 12) 
są tak dobrane, że przez zbliżenie do nich trzeciej elek-
trody (8) lub (13), (14, 15, 16) przez tak utworzoną po-
jemność wywołuje się dodatnie sprzężenie zwrotne 
między wyjściem i wejściem wzmacniacza (1), które 
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powoduje wzbudzenie się wzmacniacza a sygnai po-
wstały przy wzbudzeniu umożliwia zapłon tyrystora 
w elektronicznym urządzeniu zapłonowym silnika spa-
linowego. 

46c (P. 143468) 26.09.1970. 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, (Jerzy Chomiak). 
Sposób wtryskiwania cieczy, zwłaszcza paliwa do sil-

ników wysokoprężnych, znamienny tym, że w prze-
strzeni z odmierzoną dawką cieczy powoduje się wy-
ładowanie elektryczne. 

Wtryskiwacz do stosowania sposobu wg zastrz. 1, 
znamienny tym, że w korpusie (A) jest umieszczona 
półprzewodnikowa świeca zapłonowa (C), której elek-
trody znajdują się w dolnej komorze (D) zawierającej 
częściowo paliwo lub mieszankę paliwowo-powietrzną. 

46c (P. 147433) 8.04.1971. 

Jelczańskie Zakłady Samochodowe, Jelcz, (Marian 
Załęski, Ludwik Kozakiewicz). 

Mechanizm wyłączający pompę wtryskową przy uży-
ciu hamulca silnikowego znamienny tym, że cięgno (8) 
pedału (10) gazu jest połączone z cięgnem (9) dźwigni 
(16) sterowania wtrysku przy pomocy dźwigni (6) osa-
dzonej obrotowo na ruchomym elemencie (2). 

46d (P. 140567) 12.05.1970. 

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko-
munikacyjnego, Świdnik, Polska, (Zbigniew Profeta). 

Wirnikowy silnik spalinowy z wykonującą obieg 
cieczą pomocniczą, wyposażony w turbinę sprzęgniętą 
z wałem silnika, znamienny tym, że ma osadzony na 
wale (2) silnika, współosiowo z turbiną (3), wirujący 
wymiennik ciepła (1) zestawiony z przynajmniej jedne-
go elementu rurowego (12) nawiniętego na powierzchni 
obrotowej której oś pokrywa się z osią obrotu turbi-
ny (3), przy czym w kanale tego elementu rurowego 
(12) umieszczone są wtryskiwacz (20) podający paliwo, 
stabilizator płomienia (21), korzystnie znane urządze-
nie zapłonowe (22) oraz umiejscowiony w strefie spa-
lania odbiornik ciepła (15), z przepływającą wewnątrz 
cieczą przejmującą ciepło spalania paliwa, stanowiący 
na przykład spiralnie zwiniętą z rurki (16) wężownicę, 
zaopatrzony w znany układ zasilania cieczą oraz 
w przewód (16) odprowadzający ciecz zakończony dy-
szą (18) wyprowadzoną stycznie do obwodu wymien-
nika (1) i skierowaną na wieniec łopatek (19) turbi-
ny (3). 

46f (P. 142663) 13.08.1970. 
Pierwszeństwo: 14.08.1969 - Francja. 

Bennes Marrel, Saint-Etienne, Francja, (Lucien De-
keyser). 

Turbina gazowa zawierająca pierścieniowy rozdzie-
lacz o zmiennym skoku, umieszczony między kołem 

turbiny wysokiego ciśnienia na wale napędowym i ko-
łem turbiny niskiego ciśnienia na wale wtórnym, za-
opatrzony w uzębiony wieniec, o który zazębiają się 
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zębate kółka, co umożliwia sterowanie obrotem łopa-
tek znamienna tym, że dookoła sworznia (18) każdej 
nastawnej łopatki (16) jest umieszczona śrubowa do-
ciskająca sprężyna (29) ułożona między dwoma pier-
ścieniami (24 i 25) oparta z jednej strony o zewnętrzny 
pierścień (25), a z drugiej o podkładkę (28) umieszczo-
ną na odsądzeniu (27) pomiędzy sworzniem (18) i czo-
pem (17) łopatki, wskutek czego każda łopatka (16) 
jest trwale oparta o nieruchomy kulisty element (22) 
wewnętrznego karteru pierścieniowego. 

461 (P. 142664) 13.08.1970. 
Pierwszeństwo: 14.08.1969 - Francja. 

Bennes Marrel, Saint-Etienne, Francja, (Jack Guil-
lot). 

Skrzynia mechanizmu przeznaczona do umocowania 
na przedniej części karteru turbiny gazowej z obroto-
wymi wymiennikami ciepła znamienna tym, że tworzy 
zespół wyraźnie odrębny od zespołu generatora (2) 
turbiny, przy czym jej karter (12) jest przymocowany 
do karteru (13) turbiny za pomocą kołnierza (14) pod-
czas gdy połączenie ruchomych elementów jest zapew-
nione przez tuleję żłobkowaną, a wał (28) wentylatora 
przechodzi blisko wału (29) napędzającego turbinę od 
przedniej części w pobliżu górnego wierzchołka skrzy-
ni, której zarys w płaszczyźnie czołowej jest zbliżony 
do trójkąta, a w pobliżu dwóch dolnych wierzchołków 
przebiega do tyłu, a ponadto z jednej strony jest za-
opatrzona w kołnierz (14) umożliwiający umocowanie 
elektrycznego rozrusznika (16), umieszczonego równo-
legle dö podłużnej osi turbiny pod jej przednią czę-
ścią, a z drugiej strony jest wyposażona w tuleję, przez 
którą szczelnie przechodzi wał (20), którego prędkość 
jest znacznie mniejsza niż prędkość wału napędowego, 
co odpowiada współczynnikowi redukcji bliskiemu 
dwadzieścia i umożliwia napęd układu kinematycznego 
sterującego obrotowymi wymiennikami (10). 

47b (P. 148995) 22.06.1971. 

Toruńskie Zakłady Budowy Urządzeń Chemicznych 
„Tofama", Toruń, (Eugeniusz Jassowicz). 

Łożyskowanie mieszadła ślimakowego w dolnej czę-
ści mieszalnika stożkowego przeznaczonego do miesza-

nia materiałów sypkich i past znamienne tym, że ło-
żysko (8) służy do uzyskania obrotów mieszadła ślima-
kowego (20) wokół jego osi, a łożysko (6) do uzyskania 
obrotów wokół osi mieszalnika stożkowego (21). 

47c (P. 144290) 6.11.1970. 

Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Pro-
blemów Techniki, Warszawa, (Eugeniusz Kamiński, 
Jan Dekert). 

Sprzęgło, zwłaszcza wielopłytkowe, sterowane elek-
tromagnetycznie, hydraulicznie lub mechanicznie, zna-
mienne tym, że jest wyposażone w co najmniej jeden 
hydrauliczny tłumik zmian dynamicznych momentu 
obrotowego, umieszczony w miejscu osadzenia płytek 
na korpusie sprzęgła. 

47c (P. 146523) 27.02.1971. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Budowla-
nych, Warszawa, (Tadeusz Gładkowski). 

Urządzenie do włączania sprzęgieł płytkowych, 
w którym docisk płytek powodowany jest przez tłok 
sterowany ciśnieniem medium zasilającego, znamienne 
tym, że zastosowano w nim dźwignie (6) obracające 
się na czopach (7), osadzonych na stałe w uchach wał-
ka (2) oraz połączenie obrotowe tłoczyska (13) z wo-
dzikiem (8), przy czym wewnętrzne końce dźwigni (6) 
wchodzą w wytoczenie wodzika (8), który jest umiesz-
czony przesuwnie w wydrążonym wałku (2) i połączo-
ny obrotowo z tłoczyskiem (13). 

47c (P. 147621) 17.04.1971. 

Instytut Lotnictwa -■ Warszawa, Zakłady Metalowe 
im. Tomasza Dąbala, Nowa Dęba, (Irma Gruin, Jędrzej 
Kiełkiewicz, Józef Chęciński, Jan Kopeć). 

Sposób klejenia okładzin ciernych z metalami zna-
mienny tym, że materiałem klejącym jest błona klejo-
wa z papieru azbestowego nasyconego znaną żywicą 
epoksydowo-nowolakową. 
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47f (P. 146468) 25.02.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Organicznego, Warsza-
wa, (Jan Wojdaszka, Zbigniew Kardzis). 

Mechanizm zapadkowy z obrotowym chwytakiem 
znamienny tym, że składa się z pierścienia przesuwne-
go (9) z naciętymi zębami zapadkowymi, tulei zapad-
kowej (10) z rowkiem śrubowym, zapadki (12) połączo-
nej na stałe z wałkiem (7) oraz łącznika (14) z uzębie-
niem zapadkowym, połączonego na stałe z tłoczyskiem 
(6), przy czym tuleja zapadkowa (10) i zapadka (12) są 
rozpierane za pomocą sprężyny (17). 

47g1 (P. 147827) 28.04.1971. 

Tarnowskie Okręgowe Zakłady Gazownictwa, Tar-
nów, (Władysław Kasza). 

Membramowy zawór bezpieczeństwa wydmuchowy 
pośredniego działania dla niskich i średnich ciśnień, 
znamienny tym, że korpus zaworu (1) i pokrywa (5) 
posiadają wykonane otwory (8) łączące przestrzenie 
pod i nad membramą główną (6), przy czym pokrywa 
(5) jest zaopatrzona w zawór pomocniczy bezpośrednie-
go działania któremu membramą (10) uchwycona po-
między korpusem zaworu (9) a pokrywa (5) przymyka 
gniazdo zaworu (12) wykonane w pokrywie (5) i połą-
czone z króćcem wylotowym (3) za pośrednictwem 
otworów (13) które posiadają w miejscu ich przecięcia 
wkręt (14) służący do regulowania szybkości otwarcia 
grzybka zaworu głównego (7), ponadto w korpusie (5) 
wykonany jest otwór (11) łączący przestrzeń pod mem-
bramą zaworu pomocniczego (10) z przestrzenią nad 
membramą główną (6). 

48a (P. 141416) 18.06.1970. 
Pierwszeństwo: 19.06.1969 - NRD. 

VEB Galvanotechnik Leipzig, Lipsk, NRD. 
Mały zestaw do prac galwanizerskich zwłaszcza dla 

celów laboratoryjnych składający się z wymiennych 
jednostek typowych, znamienny tym, że każda jed-
nostka zawiera przejezdną, wyposażoną w kółka kon-
strukcję nośną (1, 3), w której osadzane są wanny oraz 
mocowane są elementy wyposażenia elektrycznego, 
przy czym jednostki te zestawiane są przez ustawianie 
ich jedna obok drugiej w szeregu i sprzęgane ze sobą 
w kompletny zestaw. 

48a (P. 142680) 14.08.1970. 

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia, 
Lębork, Polska, (Roman Nowicki). 

Sposób ograniczania do niezbędnego minimum po-
wierzchni pokrywanych powłokami galwanicznymi 
w szczególności powłokami metali szlachetnych, mają-
cy zastosowanie szczególnie w odniesieniu do elemen-
tów, których części powierzchni pokrywane są powło-
kami lakierniczymi lub emaliowymi, a części powłoka-
mi galwanicznymi, znamienny tym, że części po-
wierzchni przeznaczone do pokrycia galwanicznego za-
bezpiecza się najpierw odpowiedniej wielkości szablo-
nami, następnie zaś miejsca nieosłonięte pokrywa się 
chemoutwardzalnym lakierem epoksydowo-aminowym 
chemoodpornym lub emalią epoksyaminową, przygoto-
wanymi w ten sposób, że na 100 części wagowych la-
kieru lub emalii dodaje się 334-37 części wagowych 

"utwardzacza na około 2 godziny przed rozpoczęciem 
malowania dokładnie mieszając składniki i rozcieńcza-
jąc w zależności od sposobu malowania odpowiednim 
rozcieńczalnikiem do lepkości według kubka Forda 
0 4 mm dla malowania pędzlem - 60-Ы00 sekund, 
dla malowania natryskowego - 20^-30 sekund, a dla 
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malowania zanurzeniowego - 30-MO sekund następnie 
pokryte tym sposobem elementy pozostawia się na po-
wietrzu na czas około 10 min po czym zdejmuje się 
szablony osłaniające części powierzchni przeznaczone 
do pokrycia galwanicznego i pozostawia dalej na czas 
około 4 godzin w temperaturze 20°C lub na czas 30 min 
w temperaturze 120°C, następnie po zakończeniu pro-
cesu utwardzania się lakieru lub emalii elementy pod-
daje się procesom galwanicznym cjankalicznym lub 
kwaśnym dla pokrycia części powierzchni nie malo-
wanych powłokami metalicznymi. 

48a (P. 142864) 25.08.1970. 
Pierwszeństwo: 2.04.1970 - Niemiecka Republika De-

mokratyczna. 

Kombinat VVB Lokomotivbau - Elektrotechnische 
Werke z Hans Beimler, Hennigsdorf, NRD, (Roland 
Ohme, Lothar Hörig, Ulrich Viewegar, Gisela Strobel, 
Günter Wiezorek). 

Sposób galwanicznego wytwarzania powłok miedzia-
nych z połyskiem, przy zastosowaniu kwaśnych elek-
trolitów, znamienny tym, że do zwykłego elektrolitu 
podstawowego o temperaturze 15-30°C dla gęstości 
prądu 1-15 A/dm2 dodaje się równocześnie: 

- dwusiarczek zawierający grupę o wzorze 4, który 
może mieć budowę łańcuchową, cykliczną, lub stano-
wić związek polimeryczny, oraz który zawiera co naj-
mniej jedną kwasową grupę sulfonową lub fosfonową 
i może być podstawiony dalszymi grupami hydrofilo-
wymi, przy czym polimeryczne dwusiarczki zawierają 
odpowiednio zwielokrotnioną ilość ugrupowań dwu-
siarczkowych, kwasowych grup sulfonowych lub fosfo-
nowych, oraz: 

-■ kwasowy związek organiczny o ogólnym wzorze 
X-R2-Y, w którym X i Y oznaczają - H , -ОН, 
-SO3H, -PO(OH)2, przy czym X i Y mogą być jedna-
kowe, lub różne; R2 oznacza liniową lub rozgałęzioną 
resztę alkilidenową o 1-6 atomach węgla, lub resztę 
fenylenową, przy czym na każde 1-6 atomów С za-
wiera on co najmniej jedną kwasową grupę sulfonową 
lub fosfonową, lub jedną, albo więcej dalszych grup 
nadających związkowi charakter rozpuszczalny w wo-
dzie, oraz: 

- alifatyczny polieter o 6-150 eterowych atomach 
O, przy czym łączące atomy O reszty alkilidenowe 
składają się z 2-5 atomów С i mogą być jednakowe, 
lub różne. 

48b (P. 142000) 13.07.1970. 
(P. 142000) 

Patent dodatkowy do patentu (zgłoszenie 
P. 126899). 

Pierwszeństwo: 15.07.1969 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

Armco Steel Corporation, Middletown, Ohio, USA, 
(Hart Fisher Graff, John Bowen Kohler, Noël William 
Parks, Marvin Brill Pierson, Paul Edward Schnedler, 
Richard Edgar Strait). 

Sposób pokrywania ' taśm ze stopu żelaza ogniową 
powłoką ochronną obejmujący operację przygotowania 
powierzchni taśmy do pokrycia ciekłym metalem, prze-
ciągania taśmy przez wannę z roztopionym metalem 
powlekającym, w wyniku czego pewna ilość tego me-
talu jest porywana z kąpieli przez unoszącą się taśmę, 
kierowanie zasadniczo laminarnego strumienia gazu na 
powierzchnię powleczonej ciekłym metalem taśmy wy-
nurzającej się z kąpieli na wysokości, na jakiej grubość 
pokrycia ciekłym metalem przekracza jeszcze wymaga-
ną grubość powłoki ochronnej, przy czym nadmierna 
ilość metalu powlekającego ścieka pod wpływem wy-
mienionego strumienia gazu z powrotem do wanny, 
podczas gdy wymagana na powłokę ilość metalu przy-
wiera do powierzchni taśmy i wreszcie kształtowanie 
mniejszego wymiaru szerokości wymienionego stru-
mienia gazu w kierunku poprzecznym stosownie do 
działania ścierającego i wyrównującego grubość powło-
ki na całej szerokości taśmy znamienny tym, że doko-

nuje się stopniowej zmiany węższego wymiaru szero-
kości wymienionego strumienia gazu na całej szero-
kości taśmy, przez co uzyskuje się regulację rozkładu 
ciężaru powłoki ochronnej od jednej do drugiej kra-
wędzi na szerokości taśmy i eliminację nacieków cięż-
kich metali oraz ziarenek tlenków. 

48b (P. 142595) 8.08.1970. 
Pierwszeństwo: 13.02.1970 - NRD. 

VEB Chemiekombinat Bi Herfeld, Bi Herfeld, NRD, 
(Hans Hofmann, Joachim Barthel, Hermann Kögel, 
Manfred Schwalbe). 

Sposób nakładania powłok na blachy lub elementy 
konstrukcyjne ze sproszkowanych materiałów metalicz-
nych, stopowych, niemetalicznych lub związków che-
micznych znamienny tym, że materiały te w stanie 
sproszkowanym wtłacza się w powierzchnię blachy 
lub elementu konstrukcyjnego przez falę uderzeniową 
przy zastosowaniu szczególnie korzystnej metody wy-
buchowej. 

48b (P. 143585) 30.09.1970. 
Pierwszeństwo: 9.10.1969 - Wielka Brytania. 

British Steel Corporation, Londyn, Wielka Brytania. 
Sposób wytwarzania powlekanego podłoża z metali 

żelaznych polegający na wprowadzeniu żelaznego pod-
łoża do kąpieli płynnego materiału powlekającego 
w celu naniesienia powłoki, usunięcie powleczonego 
podłoża z kąpieli, a następnie skierowanie cząstek ma-
teriału na powleczone podłoże przed skrzepnięciem na 
nim materiału powlekającego znamienny tym, że sto-
suje się cząstki żelaza metalicznego lub stopu żelaza 
i osadza się je na lub przy powierzchni (33) materiału 
powlekającego w czasie jego krzepnięcia. 

FIG.2. 

48b (P. 144366) 11.11.1970. 
Pierwszeństwo: 26.11.1969, 26.05.1970 - Wielka Bry-

tania. 
Imperiał Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel-

ka Brytania, (Timothy Douglas Andrews). 
Sposób osadzania metali, zwłaszcza na materiałach 

organicznych zawierających lub stanowiących jako 
substancję aktywną związek organiczny tworzący na-
turalne wolne rodniki lub rodniki kationowe lub neu-
tralne cząsteczki w wyniku redukcji związku zawiera-
jącego jednostkę dwukationową oznaczoną symbolem 
Z++ według równania przedstawionego na rysunku, 
w którym Z++ oznacza normalny stabilny stan utle-
nienia cząsteczki w środowisku wodnym, znamienny 
tym, że materiał poddaje się kontaktowi z roztworem 
platerującym bez udziału zewnętrznego pola elektrycz-
nego. 

50b (P. 144068) 26.10.1970. 

Józef Wójcicki, Henryk Mrozowski, Gdańsk. 
Sposób samoczynnej regulacji pracy urządzeń mielą-

cych i dozujących zwłaszcza substancji drobnoziarni-
stych, w którym dla właściwej pracy jest wymagany 
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pewien poziom nadsypania produktu przemielanego czy 
dozowanego znamienny tym, że stabilizację tego pozio-
mu uzyskuje się w sposób ciągły regulacją wydajności 
urządzeń mielących czy dozujących, między innymi na 
drodze regulacji obrotów, przy czym w ciągach techno-
logicznych posiadających wiele tego rodzaju urządzeń 
w połączeniach kaskadowych i równoległych ustawiania 
sumarycznej wydajności występuje tylko w jednym 
punkcie - na linii dosyłu materiałów bez potrzeby ko-
rekty od strony dalszego przebiegu procesu technolo-
gicznego. 

Urządzenia do stosowania sposobu według zastrz. 1 
złożone z nadążanego układu regulacji wydajności mię-
dzy innymi na drodze regulacji obrotów znamienne tym, 
że wprowadzony został czujnik dynamiczny poziomu (1) 
według fig. 2 gdzie położenie elementu ciągnącego (h) 
oddziaływuje na położenie rdzenia magnetycznego mię-
dzy cewkami (Li) i (L2) zmieniając ich indukcyjności 
tworzące znany mostek z rezystorami (Rl) i (R2) tran-
zystory (Tl) i (T2) wzmacniają powstającą różnicę na-
pięć na rezystorze (R4) w obwodzie emiterowym, z któ-
rego końców wyprowadzone zostaje napięcie wyjścio-
we przy pracy czujnika w automatyce, a dla pracy ze 
sterowaniem ręcznym, przy odpowiednim położeniu 
przełącznika (P) pozostawiona zostaje możliwość regu-
lacji na rezystorze nastawialnym (R3). 

51c (P. 136867) 10.11.1969. 

Zbigniew Pączkowski, Jerzy Pączkowski, Kraków. 
Instrument szarpany z przetwornikiem elektroma-

gnetycznym o wydłużonym czasie trwania dźwięku 
znamienny tym, że ma wewnątrz pudła (1) wbudowaną 
metalową szynę (2) umocowaną jednym końcem do 
szyjki (3) instrumentu, zaś do drugiego, wolnego końca 
szyny (2) przymocowany jest strunnik (4) ze strunami 
(5), przy czym próg (6) oparty jest na szynie (2). 

51c (P. 142971) 3.09.1970. 

Complexul pentru Prelucrarea Lemnului, Reglin, Ru-
munia. 

Strunowy instrument muzyczny, ze smyczkiem, skła-
dający się ze skrzynki rezonującej, utworzonej z jed-
nej górnej płyty rezonansowej o dwóch otworach 

dźwiękowych w kształcie litery „f", dna rezonansowego 
i płaszcza wklejonego między nimi, do którego z jed-
nej strony przymocowany jest uchwyt strun, do któ-
rego przyczepione są cztery struny naprężone na pro-
gu, z drugiej zaś strony przytwierdzona jest szyjka in-
strumentu, zaopatrzona w deseczkę chwytu wystającą 
poza górną płytę rezonansową oraz cztery krętliki (klu-
cze) do naprężania strun, przy czym między płytami 
rezonansowymi zaciśnięta jest dusza, znamienny tym, 
że w celu wytwarzania tonów pośrednich o barwie 
dźwięku między barwą skrzypiec a altówki zarówno 
górna płyta rezonansowa (2) jak i dno rezonansowe (3) 
wykonane są każde ze zmniejszeniem (c) grubości 
współśrodkowym względem wzdłużnej osi i z kilkoma 
zmniejszeniami (d) grubości dokoła punktów elastycz-
nych, położonych w różnych strefach drgań płyty, 
a równocześnie po stronie wewnętrznej płyty rezonan-
sowej (2) przyklejone są dwie belki rezonansowe (11), 
(12), na powierzchniach sklejenia których przewidziane 
są wybrania (e) i (f), gdzie przerwane jest mniejsze 
sklejenie i z których jedna belka rezonansowa umiesz-
czona jest równolegle do poprzecznej osi symetrii gór-
nej płyty rezonansowej (2), a druga skośnie do jej 
wzdłużnej osi symetrii. 

51c (P. 142972) 3.09.1970. 

Complexul pentru Prelucrarea Lemnului Reghin, 
Reghin, Rumunia, (łon Delu). 

Smyczkowy instrument muzyczny, zawierający pudło 
rezonansowe, składające się z górnej płyty rezonanso-
wej z dwoma efami, z dolnej płyty rezonansowej oraz 
z przyklejonych do tych płyt boczków, do których za-
mocowany jest strunnik, do którego z kolei przycze-
pione są cztery napięte na podstawku struny oraz pod-
strunnica zaopatrzona w wystającą poza górną płytę 
rezonansową szyjkę i w kołki służące do napinania 
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strun, a między dwiema płytami rezonansowymi zaci-
śnięty jest kołek akustyczny czyli dusza, znamienny 
tym, że w celu wytwarzania dźwięków o różnej bar-
wie przy użyciu jednakowej techniki instrumentalnej, 
górna (2) i dolna (3) płyta rezonansowa wykazują 
współosiowe ze wzdłużną osią symetrii każdej z tych 
płyt zmniejszenie (c) jej grubości, oprócz niego zaś 
również lokalne redukcje (d) tej grubości, rozmieszczone 
w strefie drgań około leżących na powierzchni każdej 
płyty punktów akustycznych, przy czym dolna płyta 
rezonansowa (3) jest ugięta w kierunku swej długości, 
do płyty górnej (2) zaś przyklejona jest ukośnie do 
podłużnej osi symetrii tej płyty belka rezonansowa 
(11), mająca po stronie powleczonej klejem wyjęcia (e) 
wolne od kleju. 

53c (P. 144446) 14.11.1970. 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
w Gdańsku, (Ryszard Frączak, Zdzisław Jabłoński, Sta-
nisław Marcinek). 

Sposób produkcji wędzonek w szczególności balero-
nów, boczków, polędwic i szynek polegający na stoso-
waniu obróbki tuszy, formowaniu, peklowaniu, ocieka-
niu i wędzeniu znamienny tym, że technologiczny za-
bieg obróbki wstępnej surowca mięsnego dokonuje się 
w jednym czasie i miejscu z jego końcowym formowa-
niem w postać handlową najlepiej w osłonkę błono-
podobną pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, 
następnie pekluje się przez ciśnieniowe nastrzykiwanie 
korzystnie wieloigłowe poprzez osłonkę błonopodobną 
półproduktu uformowanego, specjalną substancją pe-
klującą, a następnie wędzi w znany sposób aż do 
uzyskania pełnej zdatności konsumpcyjnej produktu. 

53c (P. 148969) 22.06.1971. 

Fredrik Luis Müller, Oslo, Norwegia. 
Sposób konserwowania produktów spożywczych su-

rowych lub częściowo ugotowanych, znamienny tym, 
że powoduje się autosterylizację przez domieszanie do 
nieogrzanego produktu jednego lub więcej czynników 
zgęszczających, mających ujemnie naładowane czą-
steczki, a w razie potrzeby również innych substancji, 
mających właściwości przeciwdziałania fermentacji, 
a następnie przechowuje się produkty spożywcze 
w temperaturze należącej do zakresu, w którym two-
rzenie nowych komórek jest mniejsze, niż niszczenie 
występujących mikroorganizmów wskutek autolizy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-6 znamienne tym, że składa się z torebki z masy 
plastycznej odpornej na wysoką temperaturę, mającej 
dwa oddzielne szczelne pomieszczenia, przy czym czyn-
nik zgęszczający w postaci rozcieńczonego roztworu 
wodnego zawarty jest w jednym z tych pomieszczeń, 
a jedna lub więcej soli metali, mogących doprowadzić 
czynnik zgęszczający do postaci galarety zawarta jest 
w drugim pomieszczeniu jako rozpuszczona lub zawie-
szona w paście, która nie reaguje z jonami metalu. 

53e (P. 143993) 21.10.1970. 
Wyższa Szkoła Rolnicza Instytut Inżynierii i Bio-

technologii Żywności, Olsztyn, (Stefan Poznański, Zbi-
gniew Śmietana, Aleksander Surażyński, Jerzy Jaku-
bowski). 

Sposób koagulacji mleka i osuszania ziarna serowego 
w przepływie na drodze zaprawiania mleka podpuszcz-
ką dodatkiem bakterii fermentacji mlekowej i soli 
wapnia znamienny tym, że do znormalizowanego za-
prawionego zakwasem mleka o temperaturze poniżej 
20°C dozuje się w przepływie roztwór podpuszczki i po 
czasie ekspozycji podgrzewa się w przepływie do tem-
peratury koagulacji mleka pod wpływem podpuszczki, 
dozuje roztwór substancji powodującej destabilizację 
kompleksu fosforo-wapniowo-białkowego a następnie 
do momentalnie powstałego skrzepu dozuje się w prze-
pływie wodę o temperaturze od 30-40°C w ilości od 
20 do 50°/o mleka wyjściowego w zależności od wyma-
ganego typu sera. 

53e (P. 147589) 16.01.1971. 

Akademia Rolnicza Instytut Podstaw Techniki, War-
szawa, (Alojzy Świątek, Mieczysław Chwiej, Józef Ka-
rolczuk, Kazimierz Migdał). 

Urządzenie tak zwanego reaktora do ciągłego procesu 
destabilizacji roztworów koloidowych składające się 
z cylindrycznego zbiornika reaktora zamkniętego od 
góry pokrywą z zaworem powietrznym oraz zamknię-
tego od dołu dnem stożkowym, z perforowanej prze-
grody poziomej znajdującej się w pewnej odległości 
od stożkowego dna zbiornika znamienne tym, że 
w zbiorniku reaktora 7 znajduje się pływakowe urzą-
dzenie dozujące 6, które służy do równomiernego roz-
prowadzania substratu na całej powierzchni poprzecz-
nego przekroju zbiornika reaktora 7, a składa się z cy-
lindrycznej ściany bocznej 14, której zewnętrzna śred-
nica odpowiada wewnętrznej średnicy zbiornika reak-
tora, z pokrywy górnej 15, przez którą sztywnym prze-
wodem 5, doprowadza się promieniowo do wnętrza do-
zownika pływakowego 6 substrat, z perforowanej po-
krywy dolnej 16 odpowiednio dobranej do szybkości 
napełniania zbiornika 7, przez którą następuje wypływ 
substratu do zbiornika reaktora 7. 

53g (P. 142794) 20.081970. 

Pierwszeństwo: 25.08.1969, 13.05.1970 - Stany Zjedno-
czone Ameryki. 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno-
czone Ameryki, (Nelson Nehry Ludwig). 

Preparat do stabilizacji trans-dwuetylostylbestrolu, 
znamienny tym, że zawiera 0,1-15°/o wagowych trans-
-dwuetylostylbestrolu, 0,01-15%> wagowych antyutle-
niacza fenolowego takiego jak 1-naftol, 2-naftol lub 
związek o wzorze ogólnym 1, w którym n i m ozna-
czają liczby całkowite od 1 do 3, R oznacza wodór, 
rodnik alkilowy o 1-12 atomach węgla, niższy rodnik 
alkoksylowy o 1-4 atomach węgla, grupę alkilotio 
o 1-4 atomach węgla, grupę alkanokarbonylową o 1-5 
atomach węgla, grupę karboalkoksylową o 2 -5 ato-
mach węgla, grupę formylową, karboksylową, karbo-
ksyamidową, chlorowiec, grupę aminową lub monoal-
kiloaminową o 1-4 atomach węgla, a Z oznacza wo-
dór lub grupę o wzorze 2, w którym n' i m' oznaczają 
liczby całkowite od 1 do 3, R' ma znaczenie podane 
wyżej dla R, p równe jest 0 lub 1, przy czym gdy p 
jest równe 1, Y oznacza grupę - S - , - S - S - , - O - , 
- N H - lub grupę alkilenową o 1-4 atomach węgla 
z tym, że gdy R i R' nie oznaczają grupy aminowej, 
monoalkiloaminowej o 1-4 atomach węgla lub formy-
lowej suma n i n' wynosi co najmniej 2, 0,02-20% 
wagowych zasady lub soli zasadowej albo związku azo-
towego takiego jak mocznik, wodorotlenek amonowy 
lub amina o wzorze ogólnym 3, w którym podstawniki 
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R1; R2 i R3 mogą być takie same lub różne i oznaczają 
wodór, rodnik alkilowy o 1-12 atomach węgla, grupę 
hydroksyalkilową o 2-5 atomach węgla lub grupę 
aminoalkilową o 2 - 6 atomach węgla oraz jadalny noś-
nik. 

53g (P. 147291) 2.04.1971. 

Roman Kępski, Mieczysław Wilczek, Warszawa. 
Sposób wytwarzania koncentratu bialkowo-fosforo-

wego dla celów paszowych o optymalnym składzie 
aminokwasów znamienny tym że stosuje się do pro-
dukcji mieszaninę kości technicznych pierza odpado-
wego i krwi zwierzęcej w stosunku gwarantującym 
optymalny skład aminokwasów w otrzymanej miesza-
ninie białek. 

53g (P. 148905) 19.06.1971. 

Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego, Lu-
blin, (Jerzy Leśniewski, Jerzy Mazurkiewicz, Stefan 
Przedpełski, Daniela Szymczak, Jerzy Tylżanowski, 
Marian Wójciak). 

Sposób wytwarzania mlekozastępczych mieszanek pa-
szowych znamienny tym, że surowce sypkie stanowiące 
makrosurowce, w ilości około 70°/o składu mieszanki, 
podgrzewa się do temperatury 20-30°C w mieszarce 
porcjowej (8), a następnie po ich wymieszaniu, do mie-
szarki (8) wtryskuje się porcję mieszaniny tłuszczowej 
podgrzanej uprzednio w urządzeniu homogenizacyjnym 
(15) do temperatury 60°C, w ilości odpowiadającej pro-
centowemu składowi tej mieszaniny w porcjach su-
rowców sypkich podawanych jednorazowo do zbiorni-
ków retencyjnych (4) i (5), po czym do mieszarki (8) 
zsypuje się wymieszane uprzednio w mieszarce (6) su-
rowce biologicznie czynne i surowce, z których każdy 
wchodzi w skład mieszanki w ilości mniejszej od 3%, 
całość ponownie miesza się w mieszarce (8), a następ-
nie zsypuje się do mieszarki (9), w której mieszankę 
ochładza się do temperatury bliskiej temperaturze 
krzepnięcia mieszaniny tłuszczowej, po czym mieszan-
kę zsypuje się bezpośrednio do mieszarki przelotowej 
(10), w której mieszankę jednocześnie spulchnia się 
i homogenizuje, a następnie po ochłodzeniu mieszanki 
powietrzem w przenośniku pneumatycznym (11) do 
temperatury niższej od temperatury krzepnięcia mie-
szaniny tłuszczowej, mieszankę oddziela się od powie-
trza przez zmianę prędkości powietrza w komorze od-
dzielającej (14). 

53k (P. 144087) 27.10.1970. 

Poznańskie Zakłady Koncentratów Spożywczych, Po-
znań, (Antoni Świerczyński, Antoni Karpiński, Walen-
ty Lesiński). 

Sposób preparowania ziarn roślin strączkowych, na 
przykład grochu lub fasoli, stanowiących surowiec dla 
wytwarzania suchych koncentratów zup szybko się od-
twarzających w zagotowanej wodzie polegający na spe-
cjalnym potraktowaniu surowca a następnie rozdrob-
nieniu, złuszczeniu i zgnieceniu w celu otrzymania 
płatków znamienny tym, że ziarno zawierające w po-
czątkowej fazie obróbki 13-15% wody ogrzewa się 
przeponowo w zamkniętej hermetycznie komorze obro-
towego warnika w ciągu 2-4 godzin i po tym okresie 
sprowadza zawartość wody w ziarnie do granic 9-ll°/o 
przez szybkie rozładowanie ciśnienia w komorze drogą 
wypuszczenia pary wydzielonej z ogrzanego ziarna, po 
czym po rozdrobnieniu i oddzieleniu łuski w znany 
sposób, traktuje się je krótko nasyconą parą wodną 
w celu nawilżenia do granicy nie przewyższającej 17% 
zawartości wody i w końcu w znany sposób zgniata 
na walcach a otrzymane płatki odwadnia dowolnym 
sposobem do zawartości wody nie przekraczającej 
11%. 

53k (P.148849) 16.06.1971. 

Instytut Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Warszawa 
(Wiktor Sarzyński, Zenon Ryszard Szczepanik, Zofia 
Wnękowa). 

Sposób otrzymywania naturalnych aromatów owo-
cowych znamienny tym, że: 

- do kondensatu wodnego 100-150 krotnego aro-
matu, uzyskiwanego w procesie produkcji skoncentro-
wanego soku jabłkowego dodaje się olejek miętowy 
w ilościach nie przekraczających dziesięciotysięcznych 
procenta w stosunku do kondensatu wodnego przyję-
tego za sto, a do kondensatu bezwodnego przyjętego 
za 100 w ilościach nie przekraczających dziesięciu pro-
cent wagowych olejku miętowego, 

- do kondensatu wodnego 100-150 krotnego aro-
matu, przyjętego za 100% uzyskiwanego w procesie 
produkcji zagęszczonego soku z owoców czarnej po-
rzeczki, dodaje się bądź olejku różanego w ilościach 
nie przekraczających pięciu tysięcznych % bądź gera-
niolu w ilościach nie przekraczających dziesięciu ty-
sięcznych % bądź mieszaniny olejku różanego i gera-
niolu w ilościach zależnych od ich wzajemnego sto-
sunku wagowego, a do kondensatu bezwodnego w ilo-
ściach około 1000 razy większych każdego z wymie-
nionych olejków. 

54a4 (P. 142918) 28.08.1970. 
Pierwszeństwo: 29.08.1969 - Dania 

Ake Evald Edkvist, Staffanstorp, Szwecja. 
Sposób wytwarzania falistego kartonu składającego 

się z co najmniej jednej okładziny i jednej warstwy 
falistej łączonych ze sobą w momencie przechodzenia 
pomiędzy obracającymi się wokół swych podłużnych 
osi walcami, znamienny tym, że na przodzie warstwy 
stykającej się z walcami, uwzględniając kierunek 
w jakim warstwy są wprowadzane pomiędzy walce, 
nakłada się na powierzchni okładziny skierowanej 
w stronę rowkowania i/lub na powierzchnię rowko-
wania skierowanego w stronę okładziny płynny ma-
teriał, który w temperaturze pokojowej pozostaje 
w stanie stałym. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-5 znamienne tym, że urządzenie nakładające (apli-
kator) umieszczone jest na stronie wlotowej warstwy 
stykającej się z walcami w celu nałożenia roztopione-
go materiału, który w temperaturze pokojowej pozo-
staje w stanie stałym, na powierzchnię okładziny lub 
okładzin skierowanych w stronę rowkowania i/lub na 
powierzchnię rowkowania skierowanego w stronę okła-
dziny lub okładzin. 
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56a (P. 141947) 10.07.1970. 

Szprotawskie Zakłady Przemysłu Terenowego, Szpro-
tawa, (Jan Magda, Stanisław Pajewski, Jan Krukar, 
Jerzy Laskowski, Czesław Sechafer). 

Tapicerski układ sprężysty, znamienny tym, że im-
pregnowane lateksem gąbczaste materiały (3) wypeł-
niają materiał sprężynujący (1) i wraz z materiałami 
gąbczastymi wyścielającymi (4) są poddane procesowi 
wulkanizacji. 

57b (P. 141390) 17.06.1970. 
Pierwszeństwo: 18.06.1969 - NRD 

VEB Filmfabrik Wolfen, Wolfen, NRD. 
Sposób stabilizowania i chronienia przed zadymie-

niem materiałów fotograficznych z emulsjami chlorow-
cosrebrowymi przez zastosowanie związków 5-merkap-
totetrazolu, znamienny tym, że do emulsji i/albo do 
wywoływacza dodaje się związki o ogólnym wzorze 
przedstawionym na załączonym rysunku, w którym 
Rj i R2 oznaczają atom wodoru, metalu alkalicznego 
lub NH4 i mogą być jednakowe lub różne. 

57Ь (Р. 141773) 2.07.1970. 
Pierwszeństwo: 3.07.1969, 23.04.1970 - Stany Zjedno-

czone Ameryki 

Xerox Corporation, Rochester, USA, (Arun Kunar 
Chattergi, Marianne Custozzo). 

Elektrostatograficzny materiał do wywoływania obra-
zów, znamienny tym, że składa się z cząsteczek, które 
zawierają bardzo miałko rozdrobniony materiał bar-
wiący posiadający średnią wielkość cząsteczki nie 
większą niż około 30 mikronów oraz mniejszą ilość 
trwałych odpornych na działanie mechaniczne, nie roz-
mazujących się domieszek polimerycznych posiadają-
cych średnią wielkość cząsteczki mniejszą od średniej 
wielkości cząsteczki wspomnianego bardzo drobno roz-
drobnionego materiału barwiącego. 

Sposób stosowania materiału do wywoływania obra-
zów według zastrz. 1-15, znamienny tym, że elektro-
statyczny obraz utajony na powierzchni gromadzącej 
obraz oraz obraz barwny na wspomnianej powierzchni 
otrzymuje się poprzez stykanie (zwieranie) wspomnia-
nej powierzchni gromadzącej obraz z elektrostatogra-
ficznym materiałem wywołującym. 

57b (P. 143535) 29.09.1970. 
Pierwszeństwo: 13.11.1969 - Wielka Brytania 

Gevaer-Agfa N. V. - Mortsel, Belgia, (Wilfried Elo-
rent De Geest, Paul August Verkinderen, Felix Fre-
derik de Smedt). 

Sposób wytwarzania błony polimerycznej w postaci 
taśmy przez wyciskanie materiału polimerycznego 
w stanie płynnym poprzez ustnik wyciskowy na po-
ruszający się element chłodzący, znamienny tym, że 
nadaje się różnicę potencjałów elektrycznych pomię-
dzy elementem chłodzącym (16) i inną częścią urzą-
dzenia która znajduje się w kontakcie z materiałem 
polimerycznym zanim znajdzie się on w kontakcie 
z elementem chłodzącym (16), przy czym wymieniona 
różnica potencjałów elektrycznych jest wystarczająca 
aby spowodować, bądź poprawić, przyleganie filmu do 
elementu chłodzącego (16), po czym utwardzony film 
odbiera się z elementu chłodzącego (16). 

57b (P. 145119) 21.12.1970. 
Pierwszeństwo: 31.12.1969 

Xerox Corporation Rochester, Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej (Joseph Mammino, Robert Fergu-
son). 

Sposób tworzenia obrazu elektrostatycznego zna-
mienny tym, że samonośną lub naniesioną na podłoże 
warstwę elektrofotograficzną zawierającą pigment fta-
locyjaniny, który jest co najmniej jednym elementem 
wybranym z grupy złożonej z ftalocyjaniny alfa, fta-
locyjaniny beta i ftalocyjaniny X oraz z mieszaniny 
żywic alkidowo-akrylanowych, żywicy silikonowej 
i chlorowanego węglowodoru, ładuje się elektrostaty-
cznie, naświetla się według kopiowanego obrazu akty-
wującym promieniowaniem elektromagnetycznym oraz 
wywołuje się tak utworzony na powierzchni warstwy 
przynajmniej jeden obraz utajony przy użyciu tonera 
podlegającego przyciąganiu elektrostatycznemu. 

Płyta elektrofotograficzną do stosowania sposobu 
według zastrz. 1 i 2 znamienna tym, że zawiera sa-
monośną lub naniesioną na podłoże warstwę fotoprze-
wodzącą złożoną z 1 do 2 części wagowych pigmentu 
ftalocyjaniny, przy czym pigment ten jest przynaj-
mniej jednym elementem wybranym z grupy złożonej 
z ftalocyjaniny alfa, ftalocyjaniny beta i ftalocyjaniny 
X, około 2-4 części wagowych żywicy silikonowej, 
około 6-13 części wagowych chlorowanego węglowo-
doru i około 4-12 części wagowych mieszaniny żywic. 

57c (P. 142667) 13.08.1970. 

Platoga Industriel S.A., Granada, Hiszpania, (Placi-
do Toro Gaian). 
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Pojemnik do transportowania lub przechowywania 
filmów kinematograficznych lub tym podobnych ma-
teriałów zwijanych znamienny tym, że składa się z ze-
stawu ułożonych w stos szeregu pojemników do taśmy 
filmowej umieszczonych w cylindrycznym pojemniku 
mieszczącym całość, zamykanym przy pomocy sprę-
żyny śrubowej przechodzącej wzdłuż osi głównego po-
jemnika i przez wnętrza pojemników. 

57e (P. 141268) 12.06.1970. 
Pierwszeństwo: 19.06.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki Północnej 

Xerox Corporation, Rochester, Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej. 

Substancja nośnika dla wywoływacza elektrostaty-
cznego zawierająca substancję rdzeniową i pokrycie 
żywicowe, znamienne tym, że substancja rdzeniowa 
zawiera od około 95,0 do około 99,0 części żelaza, od 
około 0,1 do około 2,0 części węgla, od około 0,5 do 
około 2,0 części manganu, od około 0,5 do około 2,0 
części krzemu, od około 0,03 do około 0,1 części glinu, 
od około 0,01 do około 0,05 części fosforu i od około 
0,02 do około 0,05 części siarki. 

57e (P. 141706) 30.06.1970. 
Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki Północnej 

Xerox Corporation, New York, Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej, (Dennis P. Gerbasi). 

Urządzenie kserograficzne do wywoływania utajone-
go obrazu elektrostatycznego, znamienne tym, że po-
siada zespół do odzyskiwania resztek pigmentu pozo-
stałych na powierzchni kserograficznej po przeniesie-
niu wywołanego obrazu z tej powierzchni na arkusz 
papieru, który wyposażony jest w środki do oddziele-
nia resztek pigmentu z elementu kserograficznego, 
środki zbierające oddzielony pigment w zbiorniku, 
przewód przesyłowy łączący zbiornik zbiorczy z urzą-
dzeniem wywołującym oraz łańcuch znajdujący się 
wewnątrz przewodu przesyłowego posiadający zewnę-
trzną średnicę cokolwiek mniejszą od wewnętrznej 
średnicy wspomnianego przewodu, łańcuch ten prze-
suwa się pomiędzy zbiornikiem zbiorczym i urządze-
niem wywołującym, dzięki czemu pigment jest prze-
syłany ze zbiornika do urządzenia wywołującego. 

57e (P. 141707) 30.06.1970. 
Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki Północnej 

Xerox Corporation, New York, Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej, (Ernest A. Weiler, Frederick 
W. Hudson). 

Urządzenie do wywoływania utajonego obrazu elek-
trostatycznego znajdującego się na powierzchni świa-
tłoczułej znamienne tym, że posiada elektrodę umiesz-
czoną równolegle w stosunku do tej powierzchni two-
rzącą wydłużoną, wąską strefę wywoływania przez 
którą przepływa materiał wywołujący, oraz odpo-
wiednie środki zapewniające przepływ materiału wy-
wywołującego przez strefę wywoływania i środki znaj-
dujące się wewnątrz tej strefy pozwalające na rozdrab-
nianie przepływającego materiału wywołującego. 

57e (P. 141725) 1.07.1970. 
Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

Xerox Corporation, Rochester, USA, (James E. Britt, 
Robert E. Hewitt). 

Urządzenie do sterowania ruchu dwuskładnikowego 
materiału wywołującego przez obszar wywoływania 
w powielaczu kserograficznym w bezpośredniej blisko-
rci członu, na którym znajduje się utajony obraz elek-
trostatyczny, znamienne tym, że zawiera elektrodę 
umieszczoną w obszarze wywoływania w położeniu 
równoległym blisko członu zawierającego obraz, do na-
dawania tej elektrodzie potencjału o tej samej biegu-
nowości co biegunowość elektrostatycznego obrazu 
utajonego, wyższego niż potencjał obszarów nie po-
krytych obrazem na powyższym członie i niższego, niż 
potencjał elektrostatycznego obrazu utajonego na po-
wyższym członie, oraz środki do zmiany kierunku 
przepływu materiału wywołującego, przemieszczające-
go się pomiędzy wspomnianą elektrodą i członem 
z obrazu, celem zderzenia materiału wywołującego 
z powierzchnią wspomnianego członu. 
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57e (P. 141726) 1.07.1970. 
Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki Północnej 

Xerox Corporation, Rochester, USA, (James N. Ly-
les, Glenn L. Hilt, Robert E. Hewitt, James E. Britt), 

Sposób wywoływania elektrostatycznego obrazu uta-
jonego, posiadającego obszary o względnie dużym po-
tencjale i obszary tła o małym potencjale, zawiera-
jące element przenoszący obraz, który ma być wy-
wołany wzdłuż uprzednio określonego toru obok sze-
regu elektrod kontrolnych usytuowanych równolegle 
blisko członu nośnego na torze jego ruchu w celu 
utworzenia zasadniczo zamkniętej wydłużonej strefy 
wywoływania znamienny tym, że strumień rozdzielo-
nego ostatecznie dwuskładnikowego materiału wywo-
łującego przechodzi przez tę strefę, wywołującą w kie-
runku przeciwnym do kierunku ruchu obrazu, przy 
czym pierwszej elektrodzie nadaje się potencjał niższy 
od potencjału tła w obszarze nie pokrytym obrazem 
na członie nośnym, a elektrodzie pośredniej nadaje się 
potencjał o wartości pomiędzy potencjałem obrazu 
a potencjałem tła, zaś elektrodzie końcowej potencjał 
znacznie większy od potencjału obrazu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że zawiera człon nośny obrazu, szereg 
elektrod kontrolnych umieszczonych równolegle blisko 
członu nośnego, gdy człon ten porusza się wzdłuż 
uprzednio określonego toru, tworząc zasadniczo za-
mkniętą wydłużoną strefę wywoływania przeznaczoną 
do pomieszczenia przesuwającego się strumienia drob-
noziarnistego, dwuskładnikowego materiału wywołują-
cego połączone z elektrodami środki do nadawania to-
warzyszącego elektrodom potencjału, celem nadania 
każdej następnej w kierunku ruchu członu nośnego 
elektrodzie wyższego potencjału, oraz środki do poru-
szania członu nośnego wzdłuż toru w kierunku prze-
ciwnym do przepływu materiału wywołującego. 

57e (P. 142717) 15.08.1970. 
Xerox Corporation, New York, USA, (Leonard Mau-

rice Carreira). 
Sposób przenoszenia eiektroforetycznego obrazu, zna-

mienny tym, że zawiesina obrazowa poddaje się na-
tężeniu przyłożonego pola elektrycznego, przy czym 
zawiesina ta zawiera dużą ilość drobnych fotoelektro-
foretycznych cząstek obrazowych w płynnym nośniku 
a każda z cząstek jest elektrofotoczułym pigmentem, 
który jest zarówno elementem elektrofotoczułym, jak 
również barwnikiem tej cząstki, przy czym zawiesinę 
tę selektywnie naświetla się promieniowaniem elek-
tromagnetycznym w celu wytworzenia obrazu, prze-
niesienie tego obrazu na nośne podłoże obrazowe i ze-
tknięcie podłoża obrazowego z powierzchnią elementu 
odbierającego w taki sposób, że obraz zostaje prze-
niesiony na ten element. 

57e (P. 142865) 25.08.1970. 
Pierwszeństwo: 29.08.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki Północnej 

Xerox Corporation, Rochester, USA, (Samuel David 
Coriale, Ned Jay Seachman). 

Urządzenie do sterowania jakości wywoływania uta-
jonego obrazu kserograficznego za pomocą naładowa-
nego elektrycznie materiału wywołującego, poruszają-
cego się w styku z członem nośnym utajonego obrazu 
w strefie wywoływania, znamienne tym, że zawiera 
odizolowaną elektrycznie elektrodę usytuowaną w od-
stępie od członu nośnego obrazu w strefie wywoływa-
nia, gdzie materiał wywołujący porusza się między tą 
elektrodą a wymienionym członem, urządzenie czujni-
kowe przeznaczone do okresowego próbkowania poten-
cjału odniesienia na członie nośnym obrazu, oraz po-
łączony z wymienioną elektrodą regulacyjny układ po-
laryzujący przeznaczony do polaryzowania wymienio-
nej elektrody określonym potencjałem zależnym od 
zmierzonego potencjału odniesienia. 

57e (P. 142916) 28.08.1970. 
Pierwszeństwo: 3.09.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki Północnej 

Xerox Corporation Rochester, USA, (Eugene 
F. Young). 

Urządzenie do wibracyjnego wywoływania utajonego 
obrazu elektrostatycznego, znamienne tym, że zawiera 
urządzenie do pobudzania magnesowalnego wywoływa-
cza w celu wytworzenia zawiesiny wywoływacza 
w kontakcie operacyjnym z utajonym obrazem oraz 
urządzenie mieszające do powodowania ruchu magne-
sowalnego wywoływacza w zawiesinie, w kierunku 
niezależnym od ruchu pobudzania. 
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57e (P. 143518) 28.09.1970. 
Pierwszeństwo: 29.09.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

Xerox Corporation, Rochester, Stany Zjednoczone 
Ameryki, (Dean Ray Newcomb). 

Urządzenie do regulacji położenia ruchomo osadzo-
nej pokrywy osłaniającej powierzchnię nieruchomą, 
znamienne tym, że zawiera środki do utrzymywania 
wspomnianej pokrywy w położeniu nieruchomym, gdy 
jest ona ustawiona między pozycją zamknięcia wspo-
mnianej powierzchni i pozycją pełnego otwarcia, oraz 
środki do przezwyciężania działania powyższych środ-
ków i doprowadzania pokrywy do pozycji zamknięcia 
gdy pokrywa ta jest ustawiona między pozycją pełne-
go zamknięcia i drugą pozycją, leżącą między pozy-
cjami zamknięcia i otwarcia. 

57e (P. 144114) 28.10.1970. 
(P. 144114) 

Pierwszeństwo: 31.10.1969 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki Północnej 

Xerox Corporation, Nowy Jork - Stany Zjednoczo-
ne Ameryki Północnej, (Richard Theodore Zichm). 

Urządzenie do sortowania dokumentów w kserogra-
fie zawierające układ przenoszenia dokumentów ma-
jący pewną drogę przejścia dokumentów, wiele kory-
tek do składania dokumentów wraz z korytkiem nad-
miarowym, przy czym każde korytko posiada otwór 
wlotowy umieszczony wzdłuż drogi przejścia doku-
mentów oraz powiązany z nim odchylacz przystosowa-
ny do kierowania wymienionych dokumentów, gdy 
znajduje się on w pozycji czynnej, z wymienionego 
układu przenoszenia do tego korytka, układ progra-
mowy do uruchamiania poszczególnych z wymienio-
nych odchylaczy w celu kierowania wymienionych 
dokumentów do wybranych korytek wybranych seg-
mentów w z góry określonej kolejności, znamienne 
tym, że ma układy czujnikowe (Sl, S2, S3, S4, S5, S6) 
do wykrywania obecności lub braku dokumentu 
w z góry określonych pozycjach wzdłuż wymienionej 
drogi przejścia dokumentów i do dostarczania odpo-
wiednich sygnałów (202, 204, 205, 206, 207) wskazują-
cych na tę obecność lub brak, oraz układ elektryczny 
sprężony z wymienionym układem przenoszenia, za-
wierający układy czasowe reagujące na wymienione 
sygnały z wymienionych określonych pozycji oraz do-
starczające sygnał (307) zadający do sterowania ukła-
du przenoszenia, dzięki czemu w przypadku wystąpie-
nia pomiędzy wymienionymi sygnałami pochodzącymi 

z określonych pozycji większego okresu czasu niż czas 
ustalony -wprowadzanie dokumentów do wszystkich 
korytek segmentów (12, 14) zostaje wstrzymane a do-
kumenty są wprowadzane do nadmiarowego korytka 
(24"). 

57e (P. 144363) 11.11.1970. 
(P. 144363) 

Pierwszeństwo: 14.11.1969 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki Północnej 

Xerox Corporation, Rochester, Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej, (Raymond Keith Egnaczak, Gino 
Frank Squassoni). 

Sposób fotoelektroforetycznego wytwarzania obra-
zów znamienny tym, że przesuwa się zasadniczo pła-
ską elektrodę przesuwną wzdłuż na ogół prostolinio-
wej drogi obok elektrody wytwarzającej obrazy, po-
krywa się co najmniej jedną ze wspomnianych elek-
trod atramentem fotoelektroforetycznym, pomiędzy 
wspomnianymi elektrodami ustala się pole elektryczne 
wtedy, gdy elektroda przesuwna wędruje obok elek-
trody wytwarzającej obraz i napromieniowuje się 
atrament fotoelektroforetyczny znajdujący się na jed-
nej ze wspomnianych elektrod promieniowaniem elek-
tromagnetycznym aby utworzyć obraz z atramentu na-
świetlonego promieniowaniem i poddanego polu elek-
trycznemu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że zawiera zasadniczo płaską elektro-
dę przesuwną, która może wędrować pomiędzy poło-
żeniem wyjściowym i zawracania, przynajmniej jedną 
elektrodę wytwarzającą obraz umocowaną stycznie do 
drogi przebieganej przez elektrodę przesuwną i wy-
posażoną w możliwość przyłączenia do źródła napięcia 
w celu wytworzenia pola elektrycznego pomiędzy 
wspomnianą elektrodą przesuwną i wspomnianą elek-
trodą wytwarzającą obraz, środka do dokonywania 
ekspozycji, służącego do naświetlania atramentu foto-
elektroforetycznego znajdującego się na jednej ze 
wspomnianych elektrod promieniowaniem elektro-
magnetycznym w celu utworzenia obrazu wtedy, gdy 
elektroda przesuwna wędruje stycznie do elektrody 
wytwarzającej obrazy z atramentu fotoelektrofore-
tycznego poddanego działaniu promieniowania elektro-
magnetycznego i pola elektrycznego. 

57e (P. 144413) 13.11.1970. 
Pierwszeństwo: 14.11.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki 

Xerox Corporation, Rochester - USA, (Raymond 
Keith Egnaczak). 

Urządzenie do wytwarzania obrazów znamienne tym, 
że zawiera wydrążony przezroczysty człon (1) obracany 
dokoła osi, pierwszy sektor (20) przesuwany do zbli-
żenia z zewnętrzną powierzchnią (3) wymienionego 
przezroczystego członu w ustalonej pozycji na drodze 
jej ruchu obrotowego, drugi sektor (32) przesuwany 
do zbliżenia z zewnętrzną powierzchnią wymienionego 
przezroczystego członu w wymienionej ustalonej po-
zycji, trzeci sektor (45) przesuwany do zbliżenia z ze-
wnętrzną powierzchnią wymienionego przezroczystego 
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członu w wymienionej ustalonej pozycji, projekcyjny 
układ (76, 30) do rzucania przedstawianych obrazów 
promieniowania elektromagnetycznego do wymienio-
nej pozycji poprzez ten wydrążony przezroczysty 
człon, podczas zbliżania tego przezroczystego członu 
z więcej niż jednym z tych sektorów (20, 32, 45), układ 
(43, 43a, 43b, 44, 44a) do dołączania przynajmniej jed-
nego z wymienionych sektorów do elektrycznego źró-
dła (31), zdolnego do wywołania pola elektrycznego 
w tej ustalonej pozycji podczas zbliżenia z tym prze-
zroczystym członem (1). 

57e (P. 144414) 13.11.1970. 
Pierwszeństwo: 14.11.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Xerox Corporation, Rochester, USA, (Raymond Keith 
Egnaczak). 

Urządzenie do powielania obrazów znamienne tym, 
że zawiera człon przenoszenia, układ sprzęgający wy-
mieniony człon przenoszenia ze źródłem energii elek-
trycznej, układ mocujący arkusze do mocowania arku-
szy podłoża na powierzchni członu, przenoszenia, układ 
napędowy do poruszania członu przenoszenia styku 
z materiałem przenoszonym na arkusz podłoża, układ 
nakładający do nakładania tego materiału na znajdu-
jący się na członie przenoszenia arkusz podłoża, oraz 
układ zdejmowania, do zdejmowania arkusza podłoża 
z członu przenoszenia. 

57e (P. 144415) 13.11.1970. 
Pierwszeństwo: 14.11.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Xerox Corporation Rochester, USA, (Raymond Keith 
Egnaczak, Egon Zurowskis). 

Urządzenie do wytwarzania obrazów znamienne tym, 
że zawiera przezroczysty człon w kształcie części cy-
lindra zdolny do utrzymywania materiału zawieszonego 
na jego zewnętrznej powierzchni, zazwyczaj cylindrycz-
ną komorę posiadającą pierwszy otwór do zamonto-
wania wymienionego członu i drugi otwór w przybli-
żeniu geometrycznie przeciwległy do wymienionego 
pierwszego otworu i co najmniej tak szeroki, jak ten 
pierwszy otwór, przy czym oba otwory są usytuowane 
w ścianie wymienionej komory, oraz układ do obraca-
nia wymienionej komory ze stałą prędkością. 

57e (P. 144416) 13.11.1970. 
Pierwszeństwo: 14.11.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Xerox Corporation, Rochester, USA, (Raymond Keith 
Egnaczak, Gino Frank Squassoni). 

Urządzenie do powielania obrazów, znamienne tym, 
że składa się z: cylindrycznej obudowy, przezroczystego 
członu cylindrycznego zamocowanego w tej obudowie; 
mechanizmu napędowego powodującego ruch obroto-
wy wymienionej obudowy i przezroczystego członu cy-
lindrycznego po określonym torze, pierwszego członu 
wytwarzającego obraz, mechanizmu doprowadzającego 
do przesunięcia pierwszego członu wytwarzającego 
obraz po określonym torze w pierwszej strefie, mecha-
nizmu powodującego projekcję obrazu do tej pierw-
szej strefy, mechanizmu powodującego przyłączenie 
źródła energii elektrycznej między wymieniony człon 
przezroczysty i pierwszy człon wytwarzający obraz, 
oraz mechanizmu dostarczającego materiał podkłado-
wy w celu powielenia na nim obrazu wytworzonego 
przez projekcję promieniowania do pierwszej strefy 
urządzenia. 
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57e (P. 144417) 13.11.1970. 
Pierwszeństwo: 14.11.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Xerox Corporation, Rochester - USA, (Raymond 
Keith Egnaczak, Gino Frank Squassoni). 

Urządzenie do wytwarzania obrazów znamienne tym, 
że zawiera nieruchomą przezroczystą elektrodę (2) 
i przynajmniej pierwszą rolkową elektrodę (3), prze-
chodzącą po tej nieruchomej elektrodzie pomiędzy po-
zycją spoczynkową a pozycją przestawioną, układ (5) 
naświetlający do naświetlania farby fotoelektrofore-
tycznej, nakładanej pomiędzy wymienioną rolkową 
elektrodą a wymienioną nieruchomą elektrodą, pro-
mieniowaniem elektromagnetycznym w konfiguracji 
obrazu, dla uformowania na wymienionej nieruchomej 
elektrodzie obrazu z farby naświetlanej tym promie-
niowaniem i poddawanej działaniu pola elektrycznego 
wywoływanego pomiędzy tymi elektrodami, rolkę (8) 
przenoszenia przechodzącą po wymienionej nierucho-
mej elektrodzie po zasadniczo tej samej drodze, co wy-
mieniona pierwsza rolkowa elektroda, dla przeniesie-
nia uformowanego na nieruchomej elektrodzie obrazu 
na arkusz zapisowy naniesiony przez tę rolkę przeno-
szenia, układ (43-52) napędowy ruchu postępowego, 
do przesuwania wymienionej pierwszej rolkowej elek-
trody i wymienionej rolkowej elektrody przenoszenia, 
po wymienionej nieruchomej elektrodzie, pomiędzy po-
zycją spoczynkową a pozycją przestawioną, oraz układ 
(56, 59) napędowy ruchu obrotowego, do obracania 
tych elektrod rolkowych tylko wtedy, gdy przechodzą 
one po nieruchomej elektrodzie od pozycji spoczynko-
wej do pozycji przestawionej dla dokonania formowa-
nia i przeniesienia obrazu. 

57e (P. 144418) 13.11.1970. 
Pierwszeństwo: 14.11.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki. 

Xerox Corporation, Rochester, USA, (Raymond Keith 
Egnaczak, Gino Frank Squassoni). 

Urządzenie do wytwarzania obrazów, znamienne tym, 
że zawiera wydrążony przezroczysty człon (1) wykona-
ny w kształcie cylindra i przystosowany do obracania 
wokół jego osi, układ (161) optyczny zawierający źró-
dło oświetlenia i układ do rzucania światła na ze-
wnętrzną powierzchnię wymienionego przezroczystego 
członu w strefie obrazowania przy pomocy układu (24) 

odbijającego, znajdującego się wewnątrz wymienione-
go wydrążonego przezroczystego członu, tak że droga 
optyczna przechodzi przez wnętrze tego przezroczystego 
członu do jego zewnętrznej powierzchni, człon (20) 
elektrodowy umieszczony na drodze przejścia tego 
przezroczystego członu, zbliżany do tego przezroczy-
stego członu w strefie obrazowania i przystosowany 
do przesuwania zsynchronizowanego z ruchem po-
wierzchni wymienionego przezroczystego członu, oraz 
układ do dołączania przynajmniej jednego z wymie-
nionych członów do elektrycznego źródła (23) zdolnego 
do wywoływania pola elektrycznego pomiędzy wymie-
nionymi członami (1, 20). 

60a (P. 143541) 29.09.1970. 

Spetsialnoe Konstruktorkoe В jur o Stankostroenia pri 
Tbilisskom stankostroitelnom zavode imeni S. M. Ki-
rova, Tbilisi, ZSRR, - (Avel Efimovich Kolchinsky). 

Urządzenie do sterowania siłownikiem hydraulicz-
nym, dołączone z jednej strony do kanału tłocznego 
i dwóch kanałów odpływowych, a z drugiej - do prze-
strzeni trzonowej i bezczłonowej cylindra hydraulicz-
nego, zawierające trójpozycyjny rozdzielacz suwakowy, 
którego wszystkie wymienione kanały są zamknięte 
w jego środkowym położeniu, znamienne tym, że za-
wiera na wlocie rozdzielacza jeden z odpływowych ka-
nałów (9) dołączony do tłocznego kanału (11) tak, że 
w odpowiednim skrajnym położeniu suwaka (2) wtła-
czana ciecz wywiera ciśnienie na obie strony tłoka (20), 
zapewniając różnicowe działanie hydraulicznego cy-
lindra (17). 

60a (P. 147873) 29.04.1971. 
Zakłady Metalowe „Pilmet" im. Gen. K. Swierczew-

skiego, Wrocław, (Bogdan Jopp, Zdzisław Jarończyk, 
Maciej Stefański). 

Końcówka hamująca trzona tłokowego w siłowni-
kach, zwłaszcza hydraulicznych, z wykonanym od czoła 
poosiowym wydrążeniem, znamienna tym, że u jej 
podstawy (2) i poprzecznie do osi zaopatrzona jest 
w kanały wypływowe (3) oraz umieszczony wewnątrz 
otworu (1) jednokierunkowy zawór, którego element 
zamykający (4) zabezpieczony jest od strony czoła koń-
cówki (5) przez odpowiednio zamocowaną tulejkę (6). 
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61a (P. 143540) 29.09.1970. 
Pierwszeństwo: 16.10.1969 - NRF. 

Drägerwerk AG, Lubeka, NRF, (Ernst Warncke). 
Urządzenie sygnalizacyjne do przyrządów zabezpie-

czających drogi oddechowe, z zapasem gazu pod ci-
śnieniem, znamienne tym, że za zaworem ciśnieniowym 
(4, 6) w przewodzie prowadzącym do akustycznego 
elementu (15) zawiera umieszczony drugi zawór ciśnie-
niowy (12, 13), którego sterujący element w postaci 
membrany (10) znajduje się z jednej strony pod dzia-
łaniem ciśnienia panującego w przewodzie prowadzą-
cym do akustycznego elementu (15), a z drugiej strony 
zawiera pomieszczenie (16) zamknięte ze wszystkich 
stron, połączone poprzez dławik (14) z przewodem pro-
wadzącym do akustycznego elementu (15). 

61a (P. 143996) 21.10.1970. 

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin, 
(Zygmunt Tomczyk). 

Maska ochronna do malowania zaopatrzona w znaną 
obudowę znamienna tym, że ma elastyczną uszczelkę 
(6) w której osadzony jest okular (3) i przezroczysty 
ekran (1) posiadający otworki (2) a między nimi usy-
tuowany jest przewód (4) zakończony dyszą (5). 

62a2 (P. 136528) 27.10.1969. 

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko-
munikacyjnego, Świdnik k/Lublina, (Stanisław Kamiń-
ski). 

Sposób sterowania z uwzględnieniem wyższych har-
monicznych skokiem łopat wirnika nośnego wiroplata, 
zwłaszcza śmigłowca polegający na przekazywaniu 
przy użyciu popychaczy wychyleń tarczy sterującej na 
dźwignie zmiany skoku łopat znamienny tym, że po-
pychacze (18) w punktach (A) ich łączenia z tarczą 
sterującą wprowadza się w ruch po krzywej, która 
w płaszczyźnie tarczy sterującej jest epicykloidą lub 
krzywą zbliżoną do niej. 

Tarcza sterująca do stosowania sposobu według 
zastrz. 1 zestawiona z nieobracającego się pierścienia 
lub pierścieni, suwliwie i przechylnie osadzonych na 
nieobracającej się osłonie wału wirnika znamienna 
tym, że ma na obwodzie zewnętrznego pierścienia (5) 
uzębienie (6), obiegowe koła zębate (7) obtaczające się 
po tym uzębieniu, oraz ułożyskowany na wymienio-
nym pierścieniu (5) i obracający się razem z wałem (1) 
wirnika korpus (10), połączony z wałem na przykład 
znaną dźwignią przegubową (12) w którym to korpusie 
osadzone są, na stałe związane z kołami, osie (8) któ-
rych końce, zwykle górne, wyprowadzone są poza 
płaszczyznę korpusu, przy czym jeden koniec każdej 
osi (8), korzystnie górny, ma rozłącznie zamocowaną 
korbę (16) do której przyłączony jest za pośrednictwem 
przegubu (17), na przykład kulowego, popychacz (18) 
sterujący zmianą kąta nastawienia łopaty. 

63a (P. 147838) 28.04.1971. 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Błoniu, Błonie, 
(Leonard Chłystowski, Kazimierz Fronczak, Henryk 
Kopik, Czesław Zabierzewski). 

Sposób odbioru mleka znamienny tym, że bezpośred-
nio u producenta odbierane jest mleko w konwiach 
przez ruchomą zlewnię mleka, przy czym mleko mie-
rzone jest ilościowo i jakościowo, następnie schładzane 
i w takim stanie za pomocą ruchomej zlewni dostar-
czane do zakładu mleczarskiego. 

Ruchoma zlewnia mleka do stosowania sposobu we-
dług zastrz. 1 znamienna tym, że składa się z zamknię-
tego pomieszczenia (1) ulokowanego na podwoziu, sta-
nowiące nadczepę lub przyczepę samochodu, przy czym 
w bocznej ścianie znajdują się drzwi wejściowe, oraz 
otwór przeładunkowy wraz z mechanizmem (5) do wy-
ciągania konwi, zaś wnętrze pomieszczenia wyposażone 
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jest w zbiorniki odbiorcze mleka (2) połączone energe-
tycznie z agregatem chłodniczym (3), ponadto we wnę-
trzu pomieszczenia znajdują się szafki (6 i 7) z odczyn-
nikami i aparaturą pomiarową ilości i jakości mleka. 

63c (P. 144331) 9.11.1970. 

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Edward Ha-
bich). 

Przekładnia planetarna do ciągników rolniczych, 
składająca się z dwóch kół zębatych o uzębieniu we-
wnętrznym, ze współpracującymi z tymi kołami sate-
litów, z koła zębatego słonecznego oraz z dwóch sprzę-
gieł ciernych i dwóch hamulcy znamienna tym, że koło 
zębate o uzębieniu wewnętrznym związane z wałem 
silnika za pośrednictwem sprzęgła ciernego umieszczo-
ne jest wewnątrz koła o zazębieniu wewnętrznym od-
bierającego napęd, które ukształtowane jest w formie 
pustego wewnątrz cylindra. 

63c (P. 144517) 18.11.1970. 

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Edward Ha-
bich). 

Przekładnia planetarna do pojazdów mechanicznych 
składająca się z trzech kół zębatych słonecznych, 
współpracujących z odpowiednimi satelitami, z jednego 
koła zębatego o zazębieniu wewnętrznym, z dwóch 
sprzęgieł i dwóch hamulcy, znamienna tym, że osie 
satelitów (10) i (16), względem których obracają się 
satelity (9) i (14) są na stałe związane z kołem zęba-
tym o zazębieniu wewnętrznym (8). 

63с (P. 144603) 24.11.1970. 

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Edward Ha-
bich). 

Trzybiegowa przekładnia planetarna do ciągników 
rolniczych składająca się z dwóch szeregów planetar-
nych i hydraulicznie sterowanych sprzęgieł ciernych 
i hamulcy znamienna tym, że koło centralne (14) jed-
nego szeregu jest stale złączone z kołem zębatym (9) 
o zazębieniu wewnętrznym drugiego szeregu, którego 
koło centralne (10) jest stale związane z wałem silnika 
(1), który z kolei jest połączony z kołem (12) o zazę-
bieniu wewnętrznym za pośrednictwem sprzęgła głów-
nego (S), zaś ramię wodzące (17) satelitów (13) jest 
stale złączone z wałem odbioru mocy (15). 

63c (P. 147838) 28.04.1971. 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Błoniu, Błonie, 
Polska, (Leonard Chłystowski, Kazimierz Fronczak, 
Henryk Kopik, Czesław Zabierzewski). 

Sposób odbioru mleka, oraz ruchoma zlewnia do wy-
konania tego sposobu (skrót zgłoszenia oraz rys. za-
mieszczono w klasie 63a na str. 134). 

64a (P. 144412) 13.11.1970. 

Genossenschaft Deutscher Brunnen e GmbH, Bonn-
-Bad Godesberg, NRF, (Günter Kupetz, Erick Gersten-
berg). 

Butelka do napojów, zwłaszcza butelka do wody mi-
neralnej, mająca w zasadzie korpus cylindryczny, któ-
ry krzywoliniowo przechodzi w szyjkę butelki, zna-
mienna tym, że znajdująca się głównie przy szyjce bu-
telki krzywoliniowa w swym przekroju połówka prze-

wężenia, przewidzianego w pobliżu krzywoliniowego 
przejścia korpusu butelki w szyjkę i rozciągającego się 
na całym obwodzie butelki, zaopatrzona jest od strony 
zewnętrznej w występy (9) polepszające przyczepność 
butelki. 
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64b (P. 141144) 8.06.1970. 

Edward Bartecki, Siemianowice Śląskie. 
Dozownik soków do napoi chłodzących znamienny 

tym, że posiada główny element roboczy w postaci 
nurnika (3) pracujący bezstykowo z korpusem cylin-
dra (7), uszczelniony w górnej swej części manżetową 
uszczelką (6). 

65a (P. 137981) 3.01.1970. 

Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, (Władysław 
Gallar). 

Urządzenie do ratowania załóg i pasażerów wszel-
kich jednostek pływających znamienne tym, że kon-
strukcja jego odpowiadając celowi jaki ma osiągnąć 
składa się z korpusu (1), będącego trzonem całego urzą-
dzenia ratunkowego, wewnątrz którego znajdują się: 
koło nośne (2) napełniane gazem ze zbiorniczka (3), 
sześć pojemników na zapasy (4)4dwie komory z wysu-
wanymi rękawami (5) z rękawicami, z błonami między 
palcami do pływania (6), pasy bezpieczeństwa (32) 
z otwieranymi szybko klamrami (33), chroniące rozbit-
ka przed ewentualnymi obrażeniami ciała, pojemnik 
ochronny z tkanin (17) zamontowany u spodu korpusu 
(1) przy pomocy kręgu montażowego (51), który dzięki 
podwójnym powłokom, zewnętrznej (18) i wewnętrznej 
(19) ibeliptycznym kręgom (20) i (21), rozpierającym 
obie powłoki oraz otworom w kręgach i przewodom 
(22) doprowadzającym gaz ze zbiorniczka (3), stwarza 

na podobieństwo termosu, przestrzeń izolującą, utrud-
niającą przenikanie zimna z zewnątrz, a tym samym 
pozwalającą utrzymać wewnątrz całego urządzenia nie-
zbędną dla życia temperaturę, w pojemniku z tkanin 
(17) znajduje się siedzenie z tkaniny (23) z naczyniem 
sanitarnym (24) oraz wentyl (25) do wypuszczania gazu 
z koła nośnego (2) i z pojemnika ochronnego z tkanin 
(17) w celu złożenia całego urządzenia ratunkowego, 
a w denku (26) są zamocowane wysuwane z pojemnika 
(17) nogawice (29), u spodu korpusu (l) znajdują się 
cztery stabilizatory przechyłów (14), zwiększające sta-
teczność całego urządzenia, na korpusie (1) u góry jest 
kołnierz (7) z uszczelką (8) z tulejką zawiasową (44) na 
które jest nakładana, przy pomocy zawiasy (41) z bol-
cem (42) i z zabezpieczającą zapadką sprężynową (43) 
kopułka (9) z przezroczystego tworzywa sztucznego, po-
siadająca u góry dwa przewody oddechowe (10) z sa-
mozamykającymi się kulkami (11) w przypadku zanu-
rzenia się kopułki w wodzie, na kołnierzu (12) kopułki 
od przodu znajduje się zatrzask (13), otwierający się 
z zewnątrz i od środka. 

65a (P. 144090) 27.10.1970. 
Pierwszeństwo: 30.10.1969 - Norwegia. 

0ystein Rasmussen, Bekkestua, Norwegia. 
Sposób zapobiegania porastaniu zanurzonych po-

wierzchni kadłuba statku lub innych konstrukcji mor-
skich znamienny tym, że dozuje się i rozprowadza ozon 
na zanurzonych częściach kadłuba statku, przy czym 
czynność tę trwającą stosunkowo krótko, rzędu jednej 
do pięciu minut powtarza się po stosunkowo długich 
przerwach rzędu jednej do kilku godzin, w dozowaniu 
i rozprowadzaniu ozonu. 

65ai (P. 144529) 20.11.1970. 

Centrum Techniki Okrętowej Przedsiębiorstwo Pań-
stwowe Wyodrębnione, Gdańsk, (Wiesław Medyński). 

Sposób wytwarzania powłoki ochronnej na izolacji 
z wełny mineralnej znamienny tym, że płyty izolacyjne 
z wełny mineralnej pokrywa się dwukrotnie farbą 
emulsyjną, a następnie po wysuszeniu farbę pokrywa 
się natryskowo szkłem wodnym sodowym. 

65b (P. 141495) . 22.06.1970. 

Ryszard Braun, Łódź. 
Samoczynny układ zwłaszcza przed skutkami zasłab-

nięcia lub zatonięcia osoby przebywającej w wodzie, 
znamienny tym, że w zespole styków przewodzących 
(5) i (6) jest jeden styk reagujący w sposób natychmia-
stowy na poziom powierzchni na której się znajduje, 
by za pośrednictwem odbiornika sygnalizacyjnego (10) 
o poziomie takim zasygnalizować. 
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65b (P. 142766) 19.08.1970. 
Patent dodatkowy do patentu dodatkowego nr 

zgłoszenia P. 137844 

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej, 
Warszawa, (Jacek Mokrzycki). 

Urządzenie zabezpieczające człowieka przed utonię-
ciem według patentu dodatkowego nr (zgłosze-
nie P-137844), zaopatrzone w elastyczne przepony, butlę 
z gazem połączoną z pojemnikiem ratunkowym, iglicę 
do przebijania kapsla butli oraz mechanizm spustowy 
iglicy uruchamiany przez odkształcanie elastycznych 
przepon za pośrednictwem profilowej płytki, przy 
czym iglica jest umieszczona w metalowym korpusie 
i zaopatrzona w sprężynę oraz mechanizm blokujący 
złożony z przesuwanych promieniowo kulek i wypy-
chacz kulek, znamienne tym, że korpus (3, 4) ma w tyl-
nej części cylinder (5) połączony szczelnie na górnej 
krawędzi z mechanizmem mieszczącym elastyczne 
przepony, a przez cylinder (5) przechodzi wypychacz 
(15) kulek zaopatrzony na swym zewnętrznym końcu 
w pierścień (20) oraz zaopatrzony w środkowej części 
w kołnierz (16), zaś między tylnym końcem iglicy (1) 
i kołnierzem (16) jest umieszczona równoważąca sprę-
żyna (21), równocześnie zaś w cylindrze (5) równolegle 
do osi wypychacza (15) są wahliwie umocowane dwa 
ramiona (24), na których jest umocowany próg wyzwa-
lania (26) oraz łącznik widełkowy (28) zakończony 
tarczką (29), przy czym między progiem (26) a łączni-
kiem (28) są umieszczone sprężyny (27) o łącznej sile 
w stanie naprężonym nieco większej od siły sprężyny 
(21), zaś na końcach (23) są mieszczone sprężyny (22) 
ruchu powrotnego. 

66b (P. 140617) 15.05.1970. 

Instytut Przemysłu Mięsnego, Warszawa, (Marek 
Branicz). 

Głowica do wytłaczania osłonek białkowych, zna-
mienna tym, że wewnętrzna tuleja wirująca posiada 
tylko jedno ułożyskowanie na rdzeniu nieruchomym 
ustalonym względem ustnika. 

66b (P. 142821) 21.08.1970. 
Pierwszeństwo: 28.08.1969. 

Sposób wytwarzania ulepszonych produktów mię-
snych w postaci jednorodnej pasty mięsnej znamienny 
tym, że surowe mięso dzieli się tak aby otrzymać emul-
sję tłuszczu i wody stabilizowaną przynajmniej częścio-
wo białkiem surowego mięsa, którego cząsteczki mają 
wymiary mniejsze od 2 mm, przy czym dzielone goto-
wane mięso zawiera oddzielone wiązki mięśni włókni-
stych o długości 2-50 mm i średnicy 0,2-2 mm, miesza 
się 30-97,5 części wagowych emulsji dokładnie roz-
drobnionego surowego mięsa z 2,5-70 częściami wago-
wymi oddzielonych wiązek mięśni włóknistych gotowa-
nego mięsa celem otrzymania pasty mięsnej o całkowi-
tej zawartości wilgoci od 50-80% wagowych i całkowi-
tej zawartości tłuszczu od 1-40%, wytłacza się pastę 
otrzymując ukształtowaną wytłoczkę w której propor-
cja wiązek mięśni włóknistych uporządkowanych wza-
jemnie równolegle wynosi 70-100%, a następnie 
utrwala się wytłoczkę przez zamrożenie lub ogrzanie. 

66b (P. 147190) 29.03.1971. 

Instytut Przemysłu Mięsnego, Warszawa, (Edmund 
Kosiba). 

Urządzenie do cięcia mięsa mrożonego w blokach 
znamienne tym, że składa się z poziomego stołu obro-
towego (5), na którego górnej płaszczyźnie zamocowane 
są elementy tnące (6), a na stronie dolnej zgarniacz (7) 
i górny kołnierz (8) systemu uszczelniającego (9) oraz 
z połączonych ze sobą rozłącznie na przykład przy po-
mocy śrub osłony górnej (10), bocznej (11) i dolnej (12), 
przy czym do nieruchomej części osłony górnej (10) 
przytwierdzony jest lej załadunkowy (13), natomiast 
osłona dolna (12) zaopatrzona jest w koryto zsypowe 
(14) oraz w kołnierz dolny (15) systemu uszczelniające-
go (9). 

66b (P. 147507) 13.04.1971. 

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożyw-
czego „SPOMASZ", Warszawa, (Stanisław Smarkusz, 
Henryk Brett, Eugeniusz Karczmarczyk). 

Głowica do formowania osłonek białkowych zna-
mienna tym, że ma na tulei wirującej (2) śrubowe 
rowki (4) o kierunku skrętu przeciwnym do kierunku 
obrotów tulei oraz na powierzchni wewnętrznej ustni-
ka (5) wzdłużne rowki zbieżne (6). 

Unilever N.U., Rotterdam, Holandia, (Ferdinand Ma-
ria Van Werren). 
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68b (P. 142123) 17.07.1970. 

Zakład Badań i Doświadczeń Przemysłu Stolarki 
Budowlanej, Wołomin, (Jan Łasiewicz, Wojciech 
Drewniak). 

Zaenwnlca do okien przechylnych (treść zgłoszenia 
zamieszczono w klasie 37g1 na str. 89). 

68b (P. 147811) 26.04.1971. 

Jelczańskie Zakłady Samochodowe Jelcz k/Oławy 
(Eligiusz Maciejewski, Zygmunt Duch). 

Urządzenie do otwierania i zamykania okien zwłasz-
cza okien dachowych (skrót zgłoszenia zamieszczono 
w klasie 37g1 na str. 90). 

7lc (P. 140857) 25.05.1970. 

Południowe Zakłady Skórzane „Chełmek", Chełmek 
(Tomasz Remsak, Józef Bernacik, Maria Lech, Tadeusz 
Wanat, Władysław Szczurek, Józef Dyląg). 

Tworzywo wtórne na spody do obuwia, zawierające 
rozdrobnione odpady gumy porowatej, zeosil lub ultra-
silj sadzę aktywną, plastyfikator naftowy B, asfalt, biel 
cynkową, siarkę oraz przyspieszacze, znamienne tym, 
że skład mieszanki na tworzywo stanowią odpady 
w ilości do 80% wagowych oraz zeosil lub ultrasil do 
25% wagowych, sadza aktywna do 10% wagowych, 
asfalt do 10% wagowych, biel cynkowa do 3% wago-
wych, siarka 0,5 do 2% wagowych, przyspieszacz DM 
do 2% wagowych, przyspieszacz D do 1,5% wagowych 
i przyspieszacz T 0,1 do 1% wagowych. 

74a (P. 147260) 31.03.1971. 

Kolejowe Zakłady Łączności, Bydgoszcz, Polska, 
(Włodzimierz Rohloff, Eugeniusz Karaszewski, Lech 
Banicki). 

Układ elektryczny zamknięcia i sygnalizacji alarmo-
wej zwłaszcza do schowków bagażowych zawierający 
zespół nastawników szyfru, zespół przekaźników i elek-
tromagnesów, impulsator oraz zespół multiwibratorów 
i zespół różniczkujący znamienny tym, że zespół zna-
nych nastawników szyfru (Sz) włączony jest w obwód 
przekaźnika szyfru (Ps) którego styki (ps) włączone są 
w obwód roboczy elektromagnesu (Er) ryglującego oraz 
elektromagnesu (Ez) czujnika monet zaś z nastawnika-
mi szyfru (Sz) sprzężony jest impulsator (J) przyłączo-
ny na wejściu multiwibratora (MVi) z którym jest po-
łączony poprzez zespół różniczkujący (UR) multiwibra-
tor (MVII). 

75c (P. 141778) 2.07.1970. 

Firma inż. Josef Wagner, Friedrichshafen, NRF, (Jo-
sef Wagner). 

Urządzenie dostarczające farbę do pistoletu natry-
skowego, zawierające pompę napędzaną przez zatacza-
jącą się tarczę, osadzoną w przewodzie doprowadzania 
farby, na przykład pompę przeponową, znamienne tym, 
że silnik (1) do napędu zataczającej się tarczy (3) na 
przykład silnik elektryczny jest sprzężony współosiowo 
z tą tarczą i umieszczony po stronie tarczy (3) oddalo-
nej od pompy (4), przy czym silnik ten jest z wymie-
nioną tarczą połączony bezpośrednio napędowo. 

76b (P. 147835) 28.04.1971. 

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó-
kienniczych, Łódź (Kazimierz Wieczorek, Bohdan 
Stasz). 

Sposób dozowania materiału ziarnistego lub rozdrob-
nionego, zwłaszcza włókien, doprowadzanego przewo-
dem do kilku miejsc odbioru, w którym materiał jest 
częściowo odprowadzany z przewodu otworami boczny-
mi w wyniku zwiększenia oporności aerodynamicznej 
przewodu w okolicy wymienionych otworów bocznych, 
znamienny tym, że oporność aerodynamiczna przewo-
du (2) w okolicy otworu (3) zamienia się w zależności 
od ilości włókien (1) doprowadzonych na wlocie prze-
wodu (2). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że w przewodzie (2) w okolicy otworu 
(3) są usytuowane elementy utrudniające przepływ po-
wietrza. 

77а (P. 147370) 5.04.1971. 

Jan Neugebauer, Chechło - Mirosław Pakuła, Łódź. 
Kij hokejowy, znamienny tym, że zawiera rdzeń 

utworzony z warstw obłogów (1) i warstw szklanej 
tkaniny (2), przy czym warstwy obłogów (1) i war-
stwy szklanej tkaniny (2) są usytuowane prostopadle 
do płaszczyzny łopatki (3) oraz odręcznej (4) i biegną 
wzdłuż osi łopatki (3), a następnie przechodzą łukiem 
w odręczną (4) i biegną wzdłuż osi odręcznej (4), zaś 
część dolnych warstw obłogów (1) i warstw szklanej 
tkaniny (2) rdzenia łopatki (3) jest ścięta na całej dłu-
kości łuku, przy czym na zewnętrzne płaszczyzny rdze-
nia są nałożone okładki utworzone z warstw szklanej 
tkaniny (5) i obłogów (6). 

77b (P. 141324) 16.06.1970. 
Pierwszeństwo: 1.07.1969 - NRF. 

Hannes Marker, Garmisch-Partenkirchen, NRF. 
Przyrząd do zabezpieczania przed kradzieżą, zwła-
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szcza nart, znamienny tym, że zawiera taśmę (4) wy-
ciąganą z obudowy (1, 2), na przykład w rodzaju ta-
śmy mierniczej, zaopatrzoną na swoim swobodnym 
końcu w rygiel zamykający (5), umieszczany w wy-
braniu obudowy i zabezpieczany przed wyciągnięciem 
za pomocą zamka, dzięki czemu w położeniu zamknię-
tym taśma nie może być wyciągnięta z obudowy. 

78c (P. 141797) 2.07.1970. 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Witold 
Pągowski, Emil Boryczko, Zdzisława Janik, Piotr Jar-
mołowicz, Wiesław Kutkiewicz, Wiktor Patrzyczny, 
Krzysztof Salmonowicz, Bohdan Subocz). 

Sposób nadawania amonowo-saletrzanym materiałom 
wybuchowym wodoodporności oraz zabezpieczenia ich 
przed zbrylaniem polegający na wprowadzaniu do 
składu materiałów wybuchowych środków hydrofobi-
zujących te materiały znamienny tym, że jako środek 
hydrofobizujący wprowadza się do materiałów wybu-
chowych produkt uzyskany przez wymieszanie 1-9 
części wagowych porowatej mączki roślinnej najko-
rzystniej drzewnej lub paździerzowej, z 1 częścią wa-
gową mieszaniny wyższych węglowodorów, najkorzyst-
niej parafinowych, zawierających w cząsteczce co naj-
mniej 16 atomów węgla i o temperaturze kropienia 
co najmniej 40°C. 

80a (P. 141560) 24.06.1970. 

Pierwszeństwo: 26.06.1969 - Holandia. 
Galsilox S. A. Boulevard de la Foire, Luksemburg, 

(Berend Vrijma). 
Sposób cięcia bloku z materiału plastycznego szcze-

gólnie lekkiego betonu, polegający na żłobieniu po-
wierzchni, która w sposób ciągły oczyszczana jest za 
pomocą ssania, znamienny tym, że materiał odpado-
wy usuwany jest za pomocą urządzenia ssącego wy-
twarzającego podciśnienie w miejscu żłobienia po-
wierzchni. 

Urządzenie do wykonania sposobu według zastrz. 1, 
składające się z agregatu tnącego przeznaczonego do 
cięcia materiału o utwardzonej powierzchni, który od-
dzielany jest od bloku wzdłuż wyżłobień ukształtowa-
nych podczas formowania tego bloku znamienne tym, 
że posiada element przecinający (11) składający się 
z licznych, ukształtowanych w formie litery V noży 
(12), które zawieszone są na poprzecznej belce (7) za 
pomocą haków (14) i rozmieszczone nad górną po-
wierzchnią bloku (15) oraz przyssawkę (18) uzbrojoną 
w siatkę (22). 

80а (Р. 141561) 24.06.1970. 
Pierwszeństwo: 26.06.1969 - Holandia. 

Galsilox S. A., Boulevard de la Foire, Luksemburg, 
(Berend Vrijma). 

Urządzenie do cięcia bloków z materiałów plasty-
cznych, szczególnie lekkich betonów w przynajmniej 
jednym kierunku cięcia, składające się z wielkiej ilo-
ści wsporników, które ustawione są poprzecznie do 
kierunku cięcia i których górne powierzchnie uformo-
wane są z wielką ilością występów oraz wielką ilością 
trzpieni rozmieszczonych w kierunku cięcia oraz zlu-
zowanej przestrzeni między występami przeznaczony-
mi do przenoszenia bloku i pewnej ilości przecinają-
cych przewodów, z których każdy naciągnięty jest mię-
dzy elementami naciągowymi nad trzpieniami i ele-
mentami naciągowymi umieszczonymi pod trzpienia-
mi, przy czym blok, który przenoszony jest przez 
trzpienie, podlega przecięciu podczas odnośnego prze-
suwu dokonywanego równolegle do kierunku cięcia 
ustalonego z jednej strony między trzpienie, a z dru-
giej między przewody tnące, znamienny tym, że łączni-
ki łączące się jeden z drugim oraz występy i pręty są 
w rzeczywistości na tej samej wysokości i tworzą ze 
sobą kształt płaskiego stołu. 

80a (P. 141562) 24.06.1970. 
Pierwszeństwo: 26.06.1969 - Holandia. 

Galsilax S. A. 13, Boulevard de la Foire, Luksem-
burg, (Berend Vrijma). 

Sposób cięcia materiałów plastycznych, szczególnie 
lekkich betonów, których bloki przecinane są za po-
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mocą licznych drutów tnących, z których każdy nacią-
gnięty jest między elementami zaciskowymi ustalo-
nymi nad blokiem i elementami zaciskowymi ustalo-
nymi pod blokiem, znamienny tym, że blok jest cięty 
podczas przesuwania go za pomocą urządzenia prze-
suwnego w kierunku przeciwnym w stosunku do prze-
suwających się drutów tnących. 

Urządzenie do osiągnięcia sposobu według zastrz. 1, 
składające się z uchwytów przenośnych działających 
z obu przeciwległych stron bloku i licznych drutów 
tnących przeznaczonych do cięcia bloku przynajmniej 
w jednym kierunku, znamienne tym, że druty tnące 
naciągnięte są między górną i dolną belką w obramo-
waniu urządzenia tnącego. 

80a (P. 141564) 24.06.1970. 
Pierwszeństwo: 26.06.1969 - Holandia. 

Galsilox S. A., Boulevard de la Foire, Luksemburg, 
(Berend Vrijma). 

Sposób wykonywania wyżłobień w materiale plasty-
cznym, szczególnie w lekkim betonie, znamienny tym, 
że wyżłobienia wykonywane są podczas przesuwania 
bloku za pomocą przenośnika, utrzymującego blok 
z przeciwległych stron. 

Urządzenie do wykonania sposobu według zastrz. 1, 
składające się z przenośnika przeznaczonego do prze-
noszenia bloku i elementów tnących, przeznaczonych 
do nacinania wyżłobień w podstawie bloku, znamien-
ne tym, że przenośnik składa się z przeciwległych 
chwytaków, przeznaczonych do utrzymania bloku 
i urządzeń prowadzących między urządzeniem nacina-
jącym wyżłobienia. 

80b (P. 137924) 31.12.1969. 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-

ca (Międzyresortowy Instytut Technologii Materiałów 
Budowlanych i Ceramiki). 

Sposób wprowadzania pyłów kominowych do pieca 
obrotowego, zwłaszcza przy produkcji klinkieru cemen-
towego metodą mokrą znamienny tym, że do roztworu 
wodnego detergentu o stężeniu 0,1-l,O°/o wagowych 
wprowadza się w sposób ciągły pyły kominowe, przy 
czym wytworzoną wodną zawiesinę pyłową łączy się 
ze szlamem surowcowym w dowolnym węźle układu 
technologicznego. 

80b (P. 141567) 25.60.1970. 
Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Polska, 

(Mieczysław Drożdż i Towarzysze). 
Sposób wytwarzania wyrobów korundowych zna-

mienny tym, że w skład mieszanki korundowej wcho-
dzi granulowany, kulisty tlenek glinu i stabilizowany, 
aktywizowany tlenek glinu w stosunku 60-MO do 
70 : 30. 

80b (P. 142593) 8.08.1970. 
Zakłady Ceramiczne „Józefów", Czeladź, Polska, 

(Adam Wójcik). 
Masa ceramiczna zwłaszcza do produkcji płytek 

ściennych - wykładzinowych i elewacyjnych składa-

jąca się, ze znanych glin fajansowych i bentonitów 
znamienna tym, że zawiera samoistnie wypalone łupki 
ilaste z kopalni węgla kamiennego najkorzystniej w ilo-
ści 40 do 9O°/o. 

80b (P. 142649) 12.08.1970. 
Pierwszeństwo: 12.08.1969 - NRD. 

Institut für Energetik, Lipsk, NRD. 
Sposób przetwarzania popiołów lotnych samych lub 

w połączeniu ze znanymi dodatkami, zwłaszcza do wy-
twarzania materiałów budowlanych, znamienny tym, 
że stosuje się popioły o zawartości SOS od 3 do 15°/o 
wagowych i o zawartości od 40 do 9O°/o składników 
czynnych, które w przeliczeniu na wolny SOS i lOO°/o 
czynnej substancji muszą zawierać 

od 8 do 25°/o wagowych SiO2 
od 18 do 45% wagowych Al2O8+Fe2O, i 
od 35 do 75°/« wagowych CaO+MgO, 

wiążą się z wodą przy temperaturze od 50 do 90°C, 
przeważnie od 60 do 80°C, w warunkach hydrotermal-
nych, przez co w obrębie czasu mniejszym od 24 godz. 
po początku wytwarzania otrzymuje się materiały bu-
dowlane niewrażliwe na zmiany objętości oraz wodo-
i mrozoodporne. 

80b (P. 142754) 18.08.1970. 

Karl Beckenbach, Büderich/Düsseldorf, NRF. 
Sposób wypalania i spiekania zwłaszcza wapienia, 

w którym materiał z szybu doprowadzającego poda-
wany na górną krawędź ograniczonej po bokach, umie-
szczonej wewnątrz komory spalania powierzchni zsu-
wania, zsuwa się po tej powierzchni znajdując się 
jednocześnie pod działaniem wytwarzanych przez pal-
niki gazów spalinowych, a następnie opuszcza przez 
umieszczony w pobliżu dolnej krawędzi powierzchni 
zsuwania wylot, który może być szybem chłodzącym 
bądź prowadzić do leżącej poniżej pierwszej komory 
spalania następnej komory spalania, znamienny tym, 
że na materiał zsuwający się po środkowej części po-
wierzchni zsuwania oraz na materiał zsuwający się po 
bokach tej powierzchni działa się gazem spalinowym 
z niejednakową intensywnością, przy czym gaz wy-
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dechowy, służący do ogrzania powietrza odciąga się do 
punktu lub punktów leżących przy górnej krawędzi 
powierzchni zsuwania, usuwa się go z pieca i kieruje 
do rekuperatora. 

Piec do stosowania sposobu według zastrz. 1, z je-
dnym lub wieloma leżącymi jedna nad drugą komo-
rami spalania, z ograniczonymi po bokach nachylony-
mi powierzchniami zsuwania, w którym leżące na-
przeciw powierzchni zsuwania, ściana lub ściany ko-
mory spalania mają umieszczone palniki jeden obok 
drugiego i w którym na końcach powierzchni zsuwa-
nia umieszczone są szyby doprowadzające i odprowa-
dzające do obrabianego materiału, znamienny tym, że 
ma co najmniej trzy palniki (28, 30), z których środ-
kowy palnik lub palniki (30) regulowane są oddzielnie 
od palników (28), przy czym rekuperator połączony 
jest przez wykonany koło górnej krawędzi powierzchni 
zsuwania (14) i/lub (18) otwór lub otwory (42) z komo-
rami spalania (10) ШиЬ (12). 

80b (P. 142825) 22.08.1970. 

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-
łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi-
ce, (Karol Seydak, Antoni Kalarus, Alojzy Machalica, 
Juliusz Wiśniowski). 

Sposób wytwarzania lekkich kruszyw, zwłaszcza bu-
dowlanych szczególnie z łupków węglowych złożony 
z procesu przygotowania wsadu, prażenia i operacji 
wykańczających znamienny tym, że w procesie przy-
gotowania wsad dzieli się na dwie klasy ziarnowe, 
korzystnie powyżej i poniżej 10 mm, przy czym praże-
nie drobniejszych sortymentów odbywa się w piecach 
fluidyzacyjnych, natomiast grubszych w piecu obro-
towym. 

80b (P. 142831) 24.08.1970. 

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-
łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi-
ce, (Karol Seydak, Antoni Kalarus, Alojzy Machalica, 
Juliusz Wiśniowski). 

Sposób wytwarzania lekkich kruszyw zwłaszcza bu-
dowlanych z łupków węglowych szczególnie o granu-
lacji do 10 mm złożony z procesu przygotowania wsa-
du, prażenia i operacji wykańczających znamienny 
tym, że prażenie odbywa się w piecach fluidyzacyj-
nych. 

80b (P. 142832) 24.08.1970. 

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa-
łych „Bipromog" Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwi-
ce, (Karol Seydak, Antoni Kalarus, Alojzy Machalica, 
Juliusz Wiśniowski). 

Sposób wytwarzania lekkich kruszyw, zwłaszcza bu-
dowlanych szczególnie z łupków węglowych złożony 
z procesu przygotowania wsadu, prażenia i operacji 
wykańczających znamienny tym, że w procesie przy-
gotowania wsadu dzieli wsad na dwie klasy ziarnowe, 
korzystnie powyżej i poniżej 10 mm, przy czym klasę 
drobną poddaje się granulacji korzystnie powyżej 
10 mm i wprowadza do pieca obrotowego, natomiast 
klasę gruboziarnistą wprowadza się bezpośrednio do 
pieca obrotowego. 

80b (P. 143967) 19.10.1970. 

Zakład Badań i Doświadczeń Przemysłu Betonów, 
Warszawa, (Zofia Dziecinniak, Tadeusz Cupryk, Jan 
Kolisko). 

Sposób przyspieszania dojrzewania betonu przez 
ogrzewanie betonu znamienny tym, że składniki beto-

nu ogrzewa się w czasie mieszania i tak otrzymaną 
gorącą masę zaformowuje się w elementy, w formach 
do których doprowadzane jest ciepło w sposób zape-
wniający równomierny rozkład temperatur w elemen-
cie i które ogrzewają element według ściśle określone-
go reżimu. 

80b (P. 144096) 28.10.1970. 

Zakłady Elektrod Węglowych „1 Maja", Racibórz, 
(Józef Gonsior, Józef Fica, Kazimierz Skoczkowski). 

Sposób wytwarzania impregnowanych wyrobów wę-
glowych i grafitowych zawierającym węgiel syciwem 
znamienny tym, że zielone kształtki poddawane są 
przed procesem impregnacji obróbce termicznej w tem-
peraturze nie przekraczającej 600°C. 

80b (P. 149019) 24.06.1971. 

Centralne Laboratorium Gazownictwa, Warszawa, 
(Marian Falęcki, Jacek Chrzanowski, Czesław Kempa, 
Andrzej Cylejewski). 

Sposób sporządzania betonów i zapraw o przedłużo-
nym czasie wiązania oraz mieszanin powodujących te 
procesy znamienny tym, że do betonów i zapraw opar-
tych na cementach krzemianowych dodaje się mie-
szaninę synergiczną lignosulfonianu wapnia i sześcio-
metafosforanu sodu, w roztworze wody zarobowej naj-
korzystniej w ilościach od 0,1 do O,4°/o w stosunku 
wagowym do cementu. 

80b (P. 149244) 5.07.1971. 

Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań, (Konrad 
Bolewski, Grzegorz Uchman, Jerzy Samek). 

Zabezpieczenie włóknistej izolacji termicznej przed 
pyleniem i nasiąkliwością znamienne tym, że zastoso-
wano powlekanie wełny mineralnej rozpuszczonym ne-
iritem lub neoprenem, mogącym zawierać dodatek wę-
glanu ołowiawego oraz powlekanie uprzednio zaimpre-
gnowanej neiritem lub neoprenem.wełny mineralnej 
roztworem zawierającym spoiwo metylosilikonowe Si-
lak M-10. 

81a (P. 143521) 28.09.1970. 
Pierwszeństwo: 10.10.1969 - NRD 

VEB Kombinat NAGEMA, Drezno, NRD. 
Sposób wytwarzania, napełniania i zamykania wo-

reczków do płynów z cienkiego spawalnego pasma folii 
w kształcie rury z obustronnymi zagięciami, w któ-
rym utworzone dzięki spawaniu, a następnie rozdzie-
laniu, woreczki są ustawione, otworzone, napełnione 
i zamykane, znamienny tym, że w odwijanym z cewy 
wężu z zagięciami bocznymi wykonuje się w częściach 
bocznych to znaczy w częściach przeznaczonych do 
wykonania dna woreczka skośnie linie zagięć, w środ-
ku oznaczenia daty i zawartości a jednocześnie spawa 
się wąż wielokrotnie poprzecznie do kierunku ruchu, 
następnie oddziela się wiszące razem podwójne wo-
reczki a w końcu pojedyncze woreczki ustawia się 
w podwójnym szeregu i zawiesza na ciągle biegnący 
taśmowy podajnik listew ssących, gdzie woreczki 
otwiera się, napełnia płynem, tworzy się dno zgodnie 
z poprzednio wykonanymi liniami zagięć, a po napeł-
nieniu woreczki zamyka się i odprowadza, przy czym 
napęd wytwarzania woreczków steruje się fotomecha-
nicznie wydrukowanymi na folii znakami w zależności 
od ruchu taśmowych podajników łańcuchowych wzglę-
dnie listew ssących. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrze-
żenia znamienny tym, że jest wyposażone w urządze-
nie ściągające wąż z zagięciami bocznymi z cewy (2), 
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w sterowane znakami urządzenia do oznaczania daty 
i zawartości, jak również w trójkątne przekładki (13) 
ze ściętą pod kątem 45° krawędzią, wsuwane między 
boczne zagięcia, które umieszczone są powyżej i poni-
żej węża i które poruszają się wspólnie z płytkami (11, 
12) obłożonymi twardą gumą, a ponadto na urządze-
niach udarowych znajduje się walec (15) spawający 
folię z wieloma szczękami spawającymi na przykład 
trzema szczękami umieszczonymi wokół jednego punk-
tu który jednocześnie jest środkowym punktem walca 
spawającego (15) folię, poza którym umieszczone są 
wahacze spawające (17), dzielące wąż z bocznymi za-
gięciami w środku wzdłuż osi podłużnej i w poprzek 
na pojedyncze woreczki, jak również znajdują się li-
czne sterowane znakami urządzenia na ciągle poru-
szających się taśmowych podajnikach łańcuchowych 
(34), oraz sterowane krzywkami wahające dźwignie 
podające (31), które wyposażone są w listwy ssące do 
chwytania pojedynczych woreczków, przy czym listwy 
ssące ustawione są równolegle i są współbieżne do 
poruszającej się do siebie pary listew ssących (45), 
która umieszczona jest na następnym taśmowym po-
dajniku ssącym (47), przy czym napęd urządzenia pro-
dukującego woreczki sterowany jest fotomechanicznie 
na podstawie znaków drukarskich (5) w zależności od 
biegu podajników łańcuchowych i listew ssących (34, 
47) i para listew ssących uruchamiana jest samoczyn-
nie przy czym może się odłączać od próżniowego prze-
wodu pierścieniowego, a ponad taśmą podajników li-
stew (47) znajdują się pomocnicze urządzenia otwie-
rające (56) oraz na wózku (58) poruszającym się 
z szybkością równą szybkości taśmy podajnika (47) 
i ponownie wracającym znajdują się liczne urządzenia 
dozujące, napełniające i zamykające, przy czym po 
urządzeniu zamykającym ustawione jest zbiorcze urzą-
dzenie pakujące. 

81a (P. 144079) 26.10.1970. 

Nippon Jido Fukurozumeki MFG. CO., Ltd, Tokio 
Japonia, (Kutsuji Obara). 

Automatyczne urządzenie do pakowania sproszko-
wanego materiału, znamienne tym, że zawiera lej sa-
mowyładowczy, stanowiący pojemnik materiału, ko-
morę, umieszczoną poniżej tego leja, przy czym komo-
ra ta w swej górnej części jest wyposażona w wylot 
wyciągowy dla odprowadzania z niej powietrza po za-
kończeniu pakowania, a w swej dolnej części w układ 
wlotowy powietrza, służący do wdmuchiwania powie-

trza do tej komory dla fluidyzacji przechodzącego 
przez nią materiału, obudowę umieszczoną pod spo-
dem tej komory, przy czym ta obudowa jest wyposa-
żona w drugi układ dopływu powietrza, doprowadzają-
cy je do tej obudowy, dla fluidyzacji dostarczanego 
do niej materiału, oraz wyposażona jest w przyrząd 
zapobiegający zbrylaniu, ułatwiający przepływ fluidy-
zowanego materiału przez tę obudowę oraz wypływ 
z niej, układ rur doprowadzających połączonych z tą 
obudową i odbierających z niej materiał, przemiesz-
czający się pod wpływem dostarczanego powietrza, 
układ do regulacji przepływu, połączony z tym ukła-
dem rur doprowadzających, służący do regulacji na-
tężenia przepływu materiału przez ten układ rur, przy-
rząd napełniający, połączony z tym układem regulu-
jącym przepływ, służący do ładowania materiału do 
torby, przy czym ten przyrząd napełniający jest wy-
posażony w elastyczną tuleję, ułatwiającą przepływ 
materiału, automatyczny układ ważący, współpracują-
cy z tym układem regulującym przepływ, dla selekty-
wnej regulacji przepływu materiału w zależności od 
ciężaru torby, dzięki czemu można napełniać dużą ilość 
toreb, uzyskując jednolity ich ciężar, zespół wsporczy 
torby, umieszczony niezależnie od tego układu ważące-
go, służący do ułatwienia usuwania torby z urządze-
nia, oraz układ odprowadzający pył z komory i przy-
rządu napełniającego z powrotem do leja samowyła-
dowczego dla zawrócenia tego pyłu do obiegu. 

81e (P. 141477) 20.06.1970. 
Pierwszeństwo: 1.07.1969 - Włochy. 

Enrico Putin, Villaverla, Włochy. 
Urządzenie do napędu rolek luźno osadzonych w je-

dno lub wielopoziomowych ramach przenośnikowych 
znamienne tym, że zawiera przynajmniej jeden pręt (1) 
dla każdej półki który styka się z rolkami (3) podczas 
pracy urządzenia i powoduje ich obrót, przez co prze-
suwa przedmioty umieszczone na rolkach. 
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81e (P. 143603) 30.09.1970. 

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych Przedsię-
biorstwo Państwowe Wyodrębnione, Bielsko-Biała, 
(Danuta Boruta, Bronisław Forytarz). 

Układ napędowy transportera mechanicznego z auto-
matyczną zmianą ruchu skokowego roboczego na ruch 
powrotny ciągły złożony ze sprzęgieł jednostronnych 
oraz mechanizmu korbowo-zapadkowego, znamienny 
tym, że jest wyposażony w jarzmo (13) przymocowane 
do nura elektromagnesu (14) sprzężonego zwrotnie 
z wyłącznikiem krańcowym (15) umieszczonym 
w przednim krańcowym położeniu (I) drogi transpor-
tera (10). 

81e (P. 144312) 7.11.1970. 

Centrala Zbytu Wyrobów Metalowych, Bytom, 
(Augustyn Dubiński, Stefan Skrzypiec, Jan Staniusz). 

Urządzenie do składowania, przemieszczania i tran-
sportu zestawów i elementów, składające się z układu 
połączonych części, znamienne tym, że posiada płytę 
stanowiącą płaszczyznę nośną (1), płytę stabilizującą 
(2) połączenie trwałe złączami (3) oraz stopkami (4), 
które na linii połączenia z płytą nośną (1) posiadają 
przegubowe zespolenie ramion (5) posiadających na 
swej długości połączone człony (6) oraz na ich końcach 
dowolne zamki sprężynowe, zaskokowe lub śrubowe. 

81e (P. 144480) 18.11.1970. 
Pierwszeństwo: 12.11.1970. 

Maschinenfabrik Hartmann Aktiengesellschaft-
-Offenbach an Main, NRF, (Karl Mack). 

Urządzenie ssące do pneumatycznych urządzeń prze-
nośnikowych dla materiałów nasypowych, w którym 
otworowi ssącemu jest podporządkowany płaszcz pier-
ścieniowy do doprowadzenia powietrza ssącego, zna-
mienne tym, że na dyszy ssącej umieszczone są rucho-
me łopatki mieszające. 

81e (P. 147380) 15.04.1971. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Prezydent", Chorzów, 
(Stanisław Musialik, Jerzy Utikal). 

Sposób awaryjnego wyłączania przenośników i urzą-
dzenie do stosowania tego sposobu znamienne tym, że 
wzdłuż trasy przenośnika w miejsce dotychczas stoso-
wanych linek lub przewodów wprowadzono wiązkę 
światła modulowanego (3) umieszczając na jednym 
końcu przenośnika nadajnik (1) a na drugim odbior-
nik (4). 

81e (P. 147499) 13.04.1971. 

Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów", Turoszów 
(Norbert Wocka, Helmut Lipiński). 

Urządzenie zabezpieczające taśmę gumową przeno-
śników taśmowych przed wzdłużnymi rozcięciami zna-
mienne tym, że posiada w ramie nośnej (2) przegubo-
wo osadzone jarzma (4), na których końcach umieszczo-
ne są krążniki nośne (5). 

81e (P. 147710) 22.04.1971. 

Zakłady Chemiczne „Police" Jasienica k/Szczecina 
(Teodor Krawczyk, Edmund Kamiński, W. Werbik). 

Zsyp do transportu materiałów sypkich, lepkich, ma-
zistych oraz szybkoodparowujących i agresywnych 
o obudowie o dowolnym przekroju poprzecznym, przy-
kładowo prostokątnym, trójkątnym, kołowym i półko-
łowym wykonanej przykładowo ze stali węglowej zna-
mienny tym, że składa się z wmontowanej do obu-
dowy (1) rynny łuskowej (segmentowej) (2), wykonanej 
z tworzywa odpowiednio dobranego do czynnika tran-
sportowanego przykładowo ze stali kwasoodpornej, 
składającej się z szeregu łusek (segmentów) (10), po-



Nr 5/73 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 143 

łączonych w jedną całość, stanowiącą płaszcz powie-
trzny, przy czym rynna łuskowa (2) posiada szczeliny 
(11) korzystnie w każdej łusce (10) co najmniej jedną, 
którymi współprądowo do zsypywanego produktu 
wpływa powietrze, rurociągu (3) doprowadzającego po-
wietrze oraz rurociągu (7) doprowadzającego czynnik 
oczyszczający szczeliny przez przedmuchiwanie i szyb-
kie rozpuszczanie produktu znajdującego się w rejo-
nie szczelin. 

82b (P. 144755) 2.12.1970. 

Zjednoczenie Przemysłu Precyzyjnego, Warszawa, 
Polska, (Jan Wieczorek). 

Urządzenie do odwirowywania soków zwłaszcza 
z owoców i jarzyn (skrót i rysunek zamieszczono w kl. 
45e na str. 109). 

84d (P. 145322) 29.12.1970. 
Pierwszeństwo: 30.12.1969; 8.01.1970; 2.05.1970 - Wiel-

ka Brytania. 

Mining Dewelopments A. G. a Body Corporate 
Zug - Szwajcaria, (Allan Richard Hilton). 

Urządzenie do wiercenia gleby lub skał o różnym 
stopniu twardości (skrót zgłoszenia zamieszczonego 
w klasie 5a na str. 2). 

85b (P. 142849) 24.08.1970. 
Pierwszeństwo: 26.08.1969 - Węgry. 

„LABOR" Muszeripari Muvek, Esztergom, Węgry, 
(Istvan Pados). 

Sposób traktowania cieczy polem elektrycznym, 
w którym traktowaną ciecz lub roztwór zmusza się do 
przepływania przez pola elektryczne zmieniające się 
co do kierunku i/lub częściowo lokalnie i co do wiel-
kości oraz zmieniające się lokalnie okresowo na kie-
runku przepływu wejście-wyjście i/lub nieruchomą 
ciecz lub roztwór traktuje się impulsami napięciowymi, 
znamienny tym, że wektory natężenia pól elektry-
cznych tworzą ze sobą kąt (alfa) spełniający równanie 
lub nierówność: 

•2tga=2tg(180o-a)<(l/E1E2-l)/(VE]E2-M) 
gdzie Ej oznacza względną stałą dielektryczną ścianek 
kanału przepływowego (4), a E2 oznacza względną stałą 
dielektryczną traktowanej cieczy lub roztworu, a po-
nadto równolegle do linii środkowej kanału przepły-
wowego (4) stosuje się drugie pole elektryczne i/lub 
magnetyczne, którego natężenie może mieć chwilowo 
wartość zerową. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 -
5, wyposażone w kanał przepływowy utworzony ze 
ścianek izolacyjnych, wewnątrz których usytuowany 
jest układ elektrod a na zewnątrz ścianek kanału 
przepływowego usytuowany jest przynajmniej jeden 
układ przeciwelektrod, znamienne tym, że elektrody 
układu elektrod (2) i układu przeciwelektrod (7) mają 
w stosunku do siebie różne powierzchnie, a ponadto 
urządzenie wyposażone jest w łączniki i tulejki łączące 
(33a, 33b i 35, 35b) zabezpieczające włączanie drugiego 
pola elektrycznego i/lub magnetycznego. 

85b (P. 146479) 25.02.1971. 

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług 
Rybackich „Odra", Świnoujście (Maria Koper, Zygmunt 
Kaczorowski). 

Sposób uzdatniania wody, zwłaszcza dla morskich 
jednostek pływających, polegający na przepompowy-
waniu wody wstępnie przez szereg warstw żwirowych 
a następnie wiązaniu pozostałych w wodzie zanieczy-
szczeń w warstwie aktywnej znamienny tym, że są 
stosowane kolejne warstwy żwiru z których pierwszą 
czynną warstwą filtracyjną jest gruba warstwa (5) 
żwiru o drobnej granulacji korzystnie 0,8-1,4 mm 
a ostatnią czynną warstwą także gruba warstwa węgla 
aktywowanego (10) korzystnie o granulacji 1 mm, 
przy czym rozdzielające je pośrednie warstwy cienkie 
(6), (7), (8), i (9), (11), i (12), żwiru mają granulację ro-
snące ze współczynnikiem około 3 (drugiego stopnia 
pierwiastek z liczby 3), z tym, że górna granica wiel-
kości granulacji i warstwy pośredniej poprzedzającej 
jest dolną granicą wielkości granulacji warstwy po 
niej następującej, a oczyszczanie jest prowadzone 
w obu operacjach jednostkowych, to jest filtrowania 
mechanicznego w warstwach (6) do (9) i filtrowania 
wykańczającego w warstwach (10), (11) i (12). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że składa się z dwu zbiorników filtra-
cyjnych: wstępnego zbiornika filtracyjnego (1) i za-
sadniczego zbiornika filtracyjnego (2) połączonych ze 
sobą w szereg układem znanych połączeń surowych (3) 
z zaworami odcinającymi (4), z których zbiornik fil-
tracyjny (1), zawiera grubą a najkorzystniej 1000 do 
1200 mm warstwę filtracyjną czynną (5) żwiru o dro-
bnej granulacji najlepiej o granicach 0,8-1,4 mm 
i cztery cienkie najkorzystniej o grubości 100 mm 
warstwy pośrednio filtracyjne żwiru (6), (7), (8) i (9) 
o granulacjach rosnących najkorzystniej mających ko-
lejno 1,4-2,00 mm 2,0-3,0 mm, 3,0-5,0 mm i 5,0-
10,0 mm, natomiast zasadniczy zbiornik filtracyjny (2) 
zawiera grubą najkorzystniej 1200-1500 mm warstwę 
filtracyjną węgla aktywowanego (10) o granulacji naj-
lepiej mm i dwie pomocnicze cienkie warstwy filtra-
cyjne żwirowe (11) i (12) mające grubość po około 
100 mm i odpowiednio granulacje 0,8-1,4 mm i 1,4-
2,0 mm. 
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85c (P. 141731) 1.07.1970 
Pierwszeństwo: 2.07.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki Północnej. 

Union Carbid Corporation, Nowy Jork, USA, (John 
Ruben Mewhiter). 

Sposób oczyszczania ścieków zawierających zanieczy-
szczenia dające się utleniać biologicznie przez napo-
wietrzanie w obecności osadu czynnego recyrkulowa-
nego po sedymentacji napowietrzonej zawiesiny, zna-
mienny tym, że do napowietrzanych ścieków wprowa-
dza się osad czynny w ilości wystarczającej dla utwo-
rzenia w strefie napowietrzania zawiesiny osadu o stę-
żeniu co najmniej 3000 mg/l oraz pierwszy gaz napo-
wietrzający, zawierający co najmniej 50% tlenu, mie-
sza się ten gaz z zawiesiną osadu w ściekach przez 
co najmniej 5 min. w ilości pozwalającej na uzyskanie 
zawartości rozpuszczonego w zawiesinie tlenu w grani-
cach powyżej 0,5 mg/l, następnie tak powstałą zawie-
sinę odprowadza się ze strefy napowietrzania do od-
dzielonej od niej strefy stabilizacji osadu, gdzie wpro-
wadza się do zawiesiny drugi raz napowietrzający za-
wierający co najmniej 35% tlenu objętościowo i mie-
sza się go z zawiesiną w ilości umożliwiającej znaczne 
zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń dających się 
biologicznie w porównaniu do ich zawartości we wpro-
wadzanej do tej strefy zawiesinie, przy czym zawiesinę 
zatrzymuje się w strefie napowietrzania i w strefie 
stabilizacji przez 20 do 90 min następnie zawiesinę 
osadu czynnego odprowadza się ze strefy stabilizacji 
do oddzielonej od niej strefy autooksydacji, do której 
również wprowadza się trzeci gaz napowietrzający za-
wierający co najmniej 35% tlenu objętościowo i mie-
sza się go z tą zawiesiną osadu czynnego w ilości wy-
starczającej dla uzyskania zawartości rozpuszczonego 

tlenu w granicach powyżej 5 mg/l, przy czym czas 
zatrzymania zawiesiny w tej strefie wynosi 30 do 210 
min a tak otrzymany poddany autooksydacji osad 
czynny usuwa się ze strefy autooksydacji i recyrkulu-
je do strefy napowietrzania, gdzie miesza się go ze 
ściekami znajdującymi się w tej strefie. 

85c (P. 141732) 1.07.1970. 
Pierwszeństwo: 2.07.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki Północnej. 

Union Carbid Corporation, Nowy Jork, USA, (Ernest 
Kent). 

Sposób oczyszczania wody odpadowej zawierającej 
materiał biologicznie utlenialny (MBU) przez napowie-
trzenie w zetknięciu z bakteryjnie aktywnym osadem 
0 stosunku stężenia zawiesiny nieopadającej do całko-
witego produktu stałego równym przynajmniej 0,55, 
zawierającym zatężone produkty stałe z obszaru na-
powietrzania oraz recyrkulowane do obszaru napowie-
trzania, znamienny tym, że osad czynny miesza się 
z wodą odpadową zawierającą materiał biologicznie 
utlenialny MBU o stężeniu zawiesiny równym 12 000 
do 50 000 mg/l całkowitego produktu stałego i z gazem 
zasilającym zawierającym przynajmniej 50% tlenu 
(objętościowo) w obszarze natleniania w ilościach do-
starczanych do utworzenia mieszaniny cieczy o stęże-
niu 4000 do 12 000 mg/1 całkowitego produktu stałego 
1 gazu nad wyżej wymienioną cieczą o cząstkowym 
ciśnieniu tlenu równym przynajmniej 300 mm Hg 
w wyżej wymienionym obszarze natleniania, przy 
czym mieszanie prowadzi się przez 20 do 180 min re-
tencji osadu, w celu utworzenia cieczy natlenionej 
o stężeniu rozpuszczonego tlenu DO równym przynaj-
mniej 3 mg/l przy średnim stosunku pożywki do bio-
masy utrzymanym przynajmniej na poziomie 0,15 kg 
MBU (dzień x kg zawiesiny nieopadającej), następnie 
rozdziela się wyżej wymienioną ciecz natlenioną na 
szlam i oczyszczony odpływ ścieku oraz ponownie 
wprowadza się wyżej wymieniony osad czynny do wy-
żej wymienionego obszaru natleniania przy szybkości 
przepływu związanej z wyżej wymienioną wodą za-
wierającą MBU i określonej stosunkiem objętości osa-
du recyrkulowanego do objętości wody zawierającej 
produkty odpadowe wynoszącym 0,1 do 0,5. 

2/ 2Û 

85c (P. 141733) 1.07.1970. 
Pierwszeństwo: 2.07.1969 - Stany Zjednoczone Ame-

ryki Północnej 

Union Carbid Corporation, Nowy Jork, USA, (John 
Ruben Mc Whirter). 

Sposób oczyszczania ścieków zawierających składniki 
biologicznie utleniane polegające na napowietrzaniu 
tych ścieków w obecności biologicznie czynnej zawie-
siny (biomasy), znamienny tym, że w pierwszym sta-
dium napowietrzania miesza się ścieki z biomasą oraz 
gazem zawierającym co najmniej 50% tlenu objętościo-
wo prowadząc jednocześnie ciągłą recyrkulację tego 
gazu w stosunku do ścieków lub odwrotnie otrzymując 
pierwszą napowietrzoną mieszaninę ścieków i biomasy 
oraz niezużyty gaz zawierający co najmniej 35% tlenu, 
odprowadza się następnie pierwszy niezużyty gaz 
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z pierwszego stadium napowietrzania i miesza się go 
z zawiesiną ścieków biomasy w drugim stadium na-
powietrzania przy jednoczesnej recyrkulacji ścieków 
względem gazu napowietrzającego lub odwrotnie otrzy-
mując drugą napowietrzaną mieszaninę ścieków i bio-
masy oraz drugi niezużyty w tym stadium napowie-
trzania, gaz zawierający jeszcze mniej tlenu niż gaz 
pozostały z pierwszego stadium, następnie odprowadza 
się drugi gaz z drugiego stadium napowietrzania przy 
czym dopływ ścieków zmieszanych z osadem czyn-
nym i dopływ gazu napowietrzającego do poszczegól-
nych stadiów napowietrzania oraz dość zużywanej 
energii na mieszanie w każdym ze stadiów napowie-
trzania reguluje się tak aby przynajmniej 6O°/o tlenu 
zawartego w gazie napowietrzającym została zużyta 
we wszystkich stadiach napowietrzania, a tlen był do-
prowadzany do pierwszego stadium napowietrzania 
w ilości 0,04 do 0,24 kilomoli na jeden kilowat energii 
zużytej na mieszanie i doprowadzanie gazu do wszyst-
kich stadiów i aby gaz odprowadzany z ostatniego sta-
dium napowietrzania, w którym napowietrzanie to od-
bywało się gazem niezużytym w poprzednim stadium, 
zawierał ponad 21% ale mniej niż 80% tlenu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
do 10, które składa się ze zbiornika na ścieki podzie-
lonego przynajmniej na dwie komory napowietrzania 
oddzielone od siebie przegrodami sięgającymi zasadni-
czo do dna zbiornika i wystającym ponad poziom ście-
ków w zbiorniku, pokryw tworzących wraz z przegro-
dami nad powierzchnią ścieków przestrzenie do gro-
madzenia gazu, środki do doprowadzania ścieków, do 
komór napowietrzania, urządzenia do mieszania ście-
ków z gazem napowietrzającym w pierwszej komorze 
przewodów o ograniczonym przepływie służących do 
doprowadzania niezużytego gazu napowietrzającego 
z pierwszej komory do drugiej, przewodów o ograni-
czonym przepływie służących do odprowadzania napo-
wietrzonych ścieków z pierwszej komory do drugiej, 
oraz urządzenia do mieszania niezużytego gazu ze ście-
kami doprowadzonymi z pierwszej komory napowie-
trzania do drugiej, znamienne tym, że jest wyposażone 
w źródło gazu napowietrzającego, przewody łączące to 
źródło z pierwszą komorą napowietrzania oraz środki 
do ciągłej recyrkulacji jednego płynu w każdej z ko-
mór napowietrzania w stałym kontakcie z drugim pły-
nem. 

85c (P. 141735) 2.07.1970. 
(Р. Ш735) 

Pierwszeństwo: 2.07.1970 - Stany Zjednoczone Ame-
ryki Północnej. 

Union Carbid Corporation, Nowy Jork, USA, (John 
Ruben Mc Whirter). 

Sposób obróbki wody zawierającej materiał biolo-
gicznie utlenialny MBU przez utlenianie w kontakcie 
z biomasą bakteryjnie aktywną znamienny tym, że 
wodę zawierającą MBU miesza się z biomasą oraz ga-
zem zasilającym zawierającym przynajmniej 60% tle-
nu (objętościowo) w obszarze napowietrzania dla utwo-
rzenia cieczy mieszanej, przy czym w czasie mieszania 
jednocześnie utrzymuje się stosunek gazu zasilającego 
wzbogaconego w tlen do energii mieszania plus ener-
gia kontaktu gaz-ciecz równy 0,02-0,24 kg moli tle-
nu/kWh energii dostarczonej cząstkowe ciśnienie tlenu 
w gazie napowietrzającym nad powierzchnią wyżej 
wymienionej cieczy równe przynajmniej 300 mm Hg, 
lecz stężenie tlenu w gazie napowietrzającym mniejsze 
niż 80% przy zużyciu przy tym przynajmniej 50% tle-
nu z gazu zasilającego w wyżej wymienionej cieczy, 
stężenie tlenu rozpuszczonego w wyżej wymienionej 
cieczy poniżej 70% nasycenia w stosunku do stężenia 
tlenu w wyżej wymienionym gazie napowietrzającym, 

ale powyżej 2 mgfl oraz ciągłą recyrkulację jednego 
z gazów napowietrzających oraz cieczy w ścisłym kon-
takcie z drugą z wyżej wymienionych cieczy w obsza-
rze napowietrzania przez następne usuwanie cieczy na-
tlenionej z wyżej wymienionego obszaru natleniania. 

85с (P. 145259) 28.12.1970. 
Centralne Laboratorium Przemysłu Wełnianego, 

Łódź, (Tadeusz Gazewski). 
Urządzenie do zatrzymywania włókien ze ścieków 

popralniczych i pofarbiarskich, zawierające kanały, 
blachy perferowane, zasuwy i zastawki, znamienne 
tym, że składa się z równolegle usytuowanych prosto-
kątnych przedziałów (2) oddzielonych od kanałów (3) 
blachą perferowaną (6) z otworkami o średnicy 2-Ś-5 
mm, przy czym każdy przedział (2) posiada na począt-
ku próg wlewowy (5) a na końcu ściankę zamykającą 
(11), w pobliżu której umieszczona jest zasuwa (7) 
i obok niej zastawka prętowa (8). 

85c (P. 146470) 25.02.1971. 
Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich Biuro 

Projektowo-Konstrukcyjne, Warszawa, (Czesław Za-
bierzewski). 
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Osadnik-klarownik znamienny tym, że stanowi jeden 
obiekt budowlany ze zbiorników do oczyszczania ście-
ków metodą osadu czynnego o poziomym kierunku 
cyrkulacji cieczy i zajmuje przestrzeń oddzieloną od 
tego zbiornika ścianką działową z otworami zamyka-
nymi przy pomocy ruchomych zastawek. 

85d (P. 136940) 17.11.1969. 

Józef Thiel, Świętochłowice 5 - Iipiny. 
Zbiornik na płyny, znamienny tym, że doprowadze-

nie (6) wody (7) znajdujje się u góry zbiornika (5), 
a odpływ (10) u dołu, oraz w górnej części zbiornika 
(5) ma pływak (2), który zamyka wylot (1) powietrza. 

86c (P. 136444) 22.10.1969. 
Pierwszeństwo: 23.10.1968 - Szwajcaria. 

Gebruder Sulzer A.G. Winterthur, Szwajcaria, (Er-
win Pfarrwaller). 

Hamulec wątku, z dwoma współdziałającymi ze sobą 
klockami hamującymi przechodzący między nimi wą-
tek na zasadzie tarcia, przy czym jeden z klocków wy-
konany jest jako podatny, znamienny tym, że podatny 

klocek hamulcowy (2), posiada podkładkę (12) z mięk-
kiego, elastycznego materiału, na przykład z dzianiny, 
na której znajduje się cienka nakładka (11), z powierz-
chnią roboczą zwróconą ku wątkowi (15) wykonaną 
z materiału odpornego na ścieranie. 

87» (P. 147012) 19.03.1971. 

Łambinowska Fabryka Maszyn Celulozowo-Papierni-
czych „Celpa" Łambinowice, (Józef Barankiewicz, Mi-
chał Raczkowski). 

Imadło do mocowania przedmiotów o dowolnym 
kształcie, składające się z korpusu i szczęki przesuwnej 
do prowadnicy za pomocą śruby i posiadające prze-
suwne segmenty, znamienne tym, że jest zaopatrzone 
w stalowe kulki (6), osadzone w wyjęciu (4) korpusu 
(1) i osłonięte z góry pokrywą (7), przymocowaną do 
korpusu (1) wkrętami (8) oraz w listwę (9) osadzoną 
w dolnej części wyjęcia (4). 

89h (P. 141772) 2.07.1970. 
Pierwszeństwo: 8.07.1969, 24.06.1970 - Belgia. 

Raffinerie tirlemontoise, Bruksela, Belgia, (Gustave 
Romain, Edgar Vandeweyer). 

Sposób obróbki melasy cukrowej zawierającej roz-
twór melasy otrzymanej z roztworu wydzielającego fa-
zę wytrąconą na zimno przez dodanie wapna w celu 
otrzymania zestawu sacharoza-wapno, który oddziela 
się przez filtrację, a otrzymany filtrat jest podany fa-
zie wytrącania na zimno w celu odzyskania nowej ilo-
ści zestawu sacharoza-wapno, znamienny tym, że 
miesza się w sposób ciągły rozcieńczoną melasę z me-
lasą już obrobioną zawróconą do obiegu przed doda-
niem wapna. 

Urządzenie dla wykonywania sposobu według zastrz. 
1 do 7, znamienne tym, że zawiera zbiornik (1) zaopa-
trzony w mieszadło (2), w układ wtórnego obiegu me-
lasy obrobionej i w środki chłodzące (6). 
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