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Urząd Patentowy PRL na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października
1972 r. (Dz U Nr 43 poz. 272) w „Biuletynie Urzędu Patentowego" dokonuje ogłoszenia o zgłoszonych o udzielenie ochrony prawnej wynalazkach i wzorach użytkowych.
Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane są w „Biuletynie" w
przez zgłaszających i zawierają następujące dane:
- oznaczenie klasy i podklasy według narodowej klasyfikacji
- 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
grudnia 1972 r. zamiast zastrzeżeń - skrót opisu wynalazku
wego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującego wynalazek

formie przedłożonej
patentowej,

dokonanych po 31
lub wzoru użytkolub 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 uniemożliwiających udzielenie patentu (świadectwa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa)
i prawnym uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL, Warszawa, Aleje Niepodległości 188.
Ponadto w Urzędzie Patentowym można zamawiać odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w punkcie 1), przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia
o zgłoszeniu,
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.

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. 911 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; opłaty za skargi i odwołania;
2. Urząd Patentowy PBL, 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.
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URZĘDU PATENTOWEGO
Warszawa, dnia 10.IV.1973 r.

Nr 6, Rok I

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach
— do opatentowania
II. Wzorach użytkowych — do zarejestrowania
I. WYNALAZKI
(P. 136774)
8.11.1969.
Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego,
Gdańsk (Bronisław Majda, Eugeniusz Zaręba)
Sortownik wibracyjno-wstrząsowy do materiałów
sypkich, zwłaszcza do kruszywa i węgla znamienny
tym, że w pionowym trzonie (1) prostopadłym do pod¬
stawy cokołu zamocowane są centralnie, pokładowo,
zmiennie perforowane płaszczyzny o układzie spiral¬
nym, śrubowym lub ślimakowym, przy czym pod pod¬
stawę trzonu (10) w cokole z wylotami (4), umieszczone
są amortyzatory (9), a na podstawie (10) urządzenie
pobudzające (6), a zasyp urządzenia górny a wyloty dla
poszczególnych frakcji osobno dołem.
la

30.12.1970.
(P. 145344)
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Lubin, (Ta¬
deusz Bar, Antoni Nadolny, Mirosław Oktawiec, Ja¬
nusz Maciejewicz, Leszek Dobrowolski, Roman Jurczak I, Roman Jurczak II, Adolf Piwowarczyk).
Sposób flotacyjnego wzbogacania kopalin użytecz¬
nych, zwłaszcza rud metali nieżelaznych, znamienny
tym, że do pulpy flotacyjnej jako odczynnik piano¬
twórczy wprowadza się mieszaninę pierwszorzędowych
alkoholi alifatycznych C + C , estrów tych alkoholi
oraz aldehydów C + C , w postaci naturalnej lub
emulsji wodnej, w ilości od 50 do 200 g na jedną tonę
kopaliny.

znamienny tym, że zawiera flokulant poliakryloamidowy najkorzystniej z grupami karboksylowymi oraz po¬
limer tlenku etylenu, przy czym udział flokulanta poliakryloamidowego wynosi od 10 do 90% wagowych
najkorzystniej 60% wagowych.
2b

(F. 148316)

24.05.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożyw¬
czego „Spomasz", Warszawa, (Feliks Chwarścianek,
Ireneusz Jakubowicz)
Podajnik kęsów ciasta znamienny tym, że ma wielokątne kasety (1) z gniazdami (2) i kasety te umocowane
są obrotowo na czołowych ścianach (4) obrotowego
bębna.

la

8

8

le
le

10

16

(P. 144157)
31.10.1970..
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Andrzej Tobiczyk, Emanuel Romańczyk).
Środek intensyfikujący rozdział faz układów dysper¬
syjnych sporządzony na bazie środków fłokulacyjnych,

4d

(P. 147289)

1.04.1971.

Ryszard Falaciński, Płock
Zawór termiczny samoczynnie odcinający dopływ
gazu po zaistnieniu nieprzewidzianych okoliczności
zdmuchnięcia płomienia znamienny tym, że pod wpły¬
wem rozszerzalności termostatu wypełnionego gazem
lub spirytusem (występującego w różnych odmianach)
działa na płytkę (2), siła która utrzymuje koło zębate
(3) osadzone sztywno na sworzniu wraz z nawiniętą
sprężyną płaską zegarową (5) i umożliwia obrót tego
koła do chwili rozprężenia ciśnienia w termostacie,
które następuje przez a) świadome odcięcie gazu tj.
przesuwając tarczę zębatą na wycięcie w płytce (2)
przez naciśnięcie pokrętki (9) w kierunku kurka, jak
również b) przez rozprężenie ciśnienia spowodowanego
nie przewidzianymi okolicznościami zadmuchnięcia pło¬
mienia.
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(P. 146571)

1.03.1971.

Pierwszeństwo: 3.03.1970 - Wielka Brytania.
Gullick Dobson Limited, Ince, Wigan, Lanc, Wielka
Brytania, (Thomas Pollard).

4g

(P. 145351)

30.12.1970.

Lemiesz przenośnika górniczego, znamienny tym, że
ma dowolny znany wibrator do nadawania mu drgań
i jest przymocowany do przenośnika (10) z zachowaniem możliwości ograniczonych ruchów.

Waszczuk Mieczysław, Lublin.
Palnik gazowy inżektorowy automatycznie zabezpieczony i sterowany, stanowi zespolony mechanicznie
i elektrycznie układ powszechnie znanych urządzeń
takich jak: zawory gazowe elektromagnetyczne, styczniki, manometry kontaktowe, termostaty kotłowy i pokojowy, palniki inżektorowe, zespół lampek sygnalizacyjnych, urządzenie zapłonowe z elektrodami, przyciski,
gniazda wtykowe, ujęte w korpus zewnętrzny palnika
i skrzynki znamienne tym, że poprzez zamontowany
na pomoście montażowym (6) czujnik (1) stycznie do
palnika dyżurnego (2), przy pomocy pióra bimetalicznego (26) i zaprojektowany układ styków (29), (30) i (31),
pozwala na kontrolę ciągłości palenia się płomienia (35)
palnika dużurnego (2) stanowiącego zapłon palników
głównych (4), jak również poprzez manometry kontaktowe (12) i (39) zainstalowane na przewodzie gazowym
(15) zasilającym palnik w gaz, których styki połączone
są szeregowo na obwodzie zasilającym cewkę stycznika
(13), stanowi zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem lub całkowitym ciśnieniem gazu, system ten zabezpiecza palnik w sytuacjach awaryjnych powodując
blokadę wpływu gazu i uruchomienie systemu sygnalizacyjnego a jednocześnie poprzez zaprojektowany
układ elektryczny figura (10) pozwala na całkowicie
automatyczne prowadzenie procesu ogrzewania.
5c

(P. 138507)

2.02.1970.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Michał Fels,
Stanisław Łaboński)
Urządzenie do zabezpieczenia przestrzeni roboczej w
zestawach obudowy zmechanizowanej, stosowanej w pokładach wysokich ze słabym stropem, znamienne tym,

4g

(P. 145872)

29.01.1971.

Instytut Gazownictwa, Kraków, (Jan Bruno - Kamiński).
Niskociśnieniowy palnik gazu ziemnego z zespołem
dostarczającym całkowitą ilość powietrza pierwotnego
znamienny tym, że po stronie wlotu do korpusu palnika
znajduje się zespół napędu (4) i wentylatora (5) do
przemieszczenia powietrza pierwotnego w ilości według
teoretycznego zapotrzebowania do zupełnego spalania
równocześnie podawanego gazu ziemnego niskoeiśnieniowego.
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że wewnątrz każdego zestawu obudowy ma pomost (1)
zamocowany przegubowo przednią częścią do przednich
wsporników (3), a częścią tylną spoczywający na gumowych amortyzatorach (6) i jest utrzymywany w tym
położeniu giętkim cięgnem (7), natomiast od strony
czoła ściany ma ruchomy pomost (8) połączony przegubowo, z pomostem (1) oraz za pomocą konsoli (10) ze
sterującym siłownikiem (9), którego drugi koniec jest
przymocowany do pomostu (1).
5d

(P. 147043)

20.03.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Mortimer-Porąbka"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Zagórze, (Juliusz Pellar,
Henryk Bojanowski, Jan Marchewka, Bronisław Szwaja, Adam Skarbek)
Element rozporowy do tamy podsadzkowej, wykonany z rozsuwnych profilów znamienny tym, że posiada
jedną rozporę główną (1) wykonaną z lekkich tworzyw,
korzystnie aluminium, rozpartą między stropem (2)
i spągiem (3) wyrobiska i opartą o ramę górną (4)
tamy podsadzkowej i ramę dolną (5), jedną lub więcej
rozpór pomocniczych (6) wykonanych z lekkich tworzyw, korzystnie z aluminium, umieszczonych przegubnie i przesuwnie na rozporze głównej (1), oraz urządzenie dźwigniowe (7) i ciągło (8).

5d

3
(P. 138520)

31.01.1970.

Patent dodatkowy do patentu nr P. 130400
Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Wojciech Muszyński, Mirosław Chrząszcz, Tadeusz Walter)
Kołpak dzielony do podpór hydraulicznych według
patentu nr P-130400 składający się z dwóch symetrycznych połówek połączonych górnym i dolnym pierścieniem, osadzonych na korpusie na wcisk, przy czym
dolny pierścień może być również osadzony luźno
i unieruchomiony na korpusie za pomocą kołków sprężystych, znamienny tym, że ma korpus (1) w górnej
części zaopatrzony w dwa otwory dla wałka (8) łączącego ten korpus ze stropnicą obudowy, a w dolnej
części gniazdo dla sworznia (6) unieruchamiającego
kołpak na rdzenniku (7) podpory oraz ma sprężynujący
pierścień (5) zabezpieczający dolny pierścień (4) przed
spadnięciem z korpusu (1).

5d

(P. 139698)

2.04.1970.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Janusz Ney,
Grzegorz Zawadzki, Grzegorz Wyrostkiewicz)
5d

(P. 136795)

10.11.1969.

Patent dodatkowy do patentu nr 66314
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Adolf Krupiński, Werner Sopalla)
Urządzenie pianotwórcze do zwalczania zapylenia
i ograniczanie zdolności rozprzestrzeniania pyłu węglowego w atmosferze kopalnianej, według patentu nr
P. 129521 znamienne tym. że strumienica (1, 6, 9) zasilana jest roztworem pianotwórczym, a komora mieszania (9) ma promieniowe otwory (5) łączące wnętrze
z atmosferą, zaś siatka (10) ma kształt pełnego stożka,
a następne siatki (11) mają kształt pobocznicy stożka,
przy czym odległość (L) początku przewężenia zwężki
(2) Venturiego od czoła zasilającej dyszy (8) jest tak
dobrana, że przekrój strumienia roztworu pianotwórczego w miejscu wlotu do przewężenia zwężki (2) jest
równy przekrojowi przewężenia tej zwężki.

Układ sygnalizacji awaryjno-alarmowej, złożony
z sygnalizatora połączonego za pomocą dwuprzewodowej linii z centralą alarmową, znamienny tym, że w
szereg z dwuprzewodową, dozorowaną linią (2), tworząc zamkniętą pętlę są włączone dwie, połączone przeciwsobnie diody (4, 5), zbocznikowane rozwiernymi
stykami (6, 7) przycisków (8, 9) sygnalizatora (3), generator (10) prądu przemiennego oraz dwie, przeciwnie
skierowane diody (11, 12), połączone szeregowo z opornikiem (13, 14) do których są przyłączone dwa przekaźniki (15, 16), których styki są włączone w deszyfrujący układ (17), sygnalizujący stan normalny, stan
alarmu, wywołanie i przerwę w linii (2).

5d

(P. 145085)

18.12.1970.

Patent dodatkowy do patentu nr P. 131415
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice (Jerzy Rzyttki, Jerzy Gawol)
Urządzenie do usuwania elementów przyociosowych
obudowy chodnikowej przy równoczesnym zabezpie-

4
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czaniu osłabionego odcinka obudowy złożone z dwóch
członów przesuwnych wzglądem siebie za pomocą przesuwnika lub przesuwników hydraulicznych, mające
stropnice poszczególnych członów, z których jedna mieści się i jest przesuwna w otworze drugiej, zaopatrzone
w siłownik do wyjmowania elementów przyociosowych
obudowy według patentu nr (P. 131415) znamienne tym,
że ma ślizgi (3, 4, 5) przymocowane do stropnic służące
do wspierania stropnicy członu zwolnionego z rozparcia
na stropnicy członu rozpartego oraz ma przesuwnik (6)
połączony ze stropnicami.

Nr 6/1973

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
do 4, znamienne tym, że pojemnik (1) jest wyposażony
w urządzenie do wdmuchiwania pary (2), doprowadzenie (3) i odprowadzenie (4) do cieczy, oraz w przyłącza
dla urządzeń dozujących (5), przestawne zamocowania
zbiorników wyciągu chmielowego (6), urządzenie kondensacyjne (7) oraz mieszadło lub wstrząsarkę względnie urządzenie ultradźwiękowe (8).
6a

(P. 145317)

29.12.1970.

Pierwszeństwo: 30.12.1969 - Niemiecka Republika Demokratyczna
Forschungsinstitut für die Gärungsindustrie Enzymologie und technische Mikrobiologie Berlin, NRD, (Johann Huber, Siegried Bräuniger, Rudolf Dickscheit,
Brigitte Lebentrau, Friks Herksen, Brigitte Thomas,
Sigrid Weiskopf, Brigitte Hübner).
Sposób biotechnicznego wytwarzania proteina z alkalicznych i obojętnych za pomocą bakterii gatunku Bacillus, znamienny tym, że hodowlę przeprowadza się
w warunkach aerobowych sposobem submersyjnym
przy zastosowaniu mączek zwierzęcych w połączeniu
z innymi znanymi składnikami pożywek w środowisku
reakcji, przy czym fermentacja odbywa się w obszarze
słabo kwaśnym do słabo alkalicznym.
Ôb

{P. 148113)

12.05.1971.

Pierwszeństwo: 14.05.1970, 24.06.1970 - Wielka Brytania
Ranks Hovis McDougall Limited, Londyn, Wielka
Brytania, (Gerald Lionel Solomons, Gerald William
Scammell)
6a

(P. 145121)

21.12.1970.

Pierwszeństwo: 30.12.1969 - Niemiecka Republika Demokratyczna
Forschungsinstitut für die Gärungsindustrie Enzymologie und technische Mikrobiologie, Berlin, NRD, (Klaus
"Wilding, Wilhelm Flemming, Rudolf Dickscheit)
Sposób wytwarzania nadających się do dozowania
preparatów chmielowych, znamienny tym, że tradycyjne, zizomeryzowane lub wolne od olejów chmielowych
wyciągi rozpuszcza się w alkanolach lub w innych dających się mieszać z brzeczką lub wodą czynnikach lub
do tych wyciągów dodaje się wodę lub brzeczkę w takiej ilości, że mieszanina zawiera do 80%, przeważnie
20 do 50% wagowych wody, po czym wyciągi w tej
mieszaninie emulguje się, stabilizuje i wprowadza się
do procesu warzenia piwa.

Sposób wytwarzania jadalnych substancji zawierających biaîko, znamienny tym, że nietoksyczny szczep
z rodzaju Fusarium, jego wariant lub mutant, inkubuje
się i rozmnaża wegetatywnie w warunkach aerobowych
na pożywce zawierającej zasadnicze składniki pokarmowe podtrzymujące wzrost, których węgiel w postaci
przyswajalnego węglowodanu stanowi substrat ograniczający rozmnażanie wegetatywne i z której wydziela
się rozmnożony organizm zawierający substancję białkowa.
6b

(P. 145123)

21.12.1970.

Pierwszeństwo: 22.12.1969 - Niemiecka Republika Demokratyczna
VEB Chemieanlagenbau Erfurt-Rudisleben, Rudisleben, NRD, (Peter Lietz, Wolfgang Wasmuth, Knut
Markgraf, Günter Röser, Michael Schmidt, Ferd Singer)
Aparatura do wielostopniowej ciągłej fermentacji
i dojrzewania piwa leżakowego, znamienna tym, że zawiera kilka zamkniętych, ustawionych pod gołym niebem, izolowanych zbiorników (1), usytuowanych w odstępach względem siebie w ten sposób, że obejmują one
wielopiętrowy ciąg obsługi i produkcji (2), zawierający
wszystkie potrzebne do wytwarzania piwa. znane urządzenia przy czym pomiędzy zbiornikami Í1) usytuowana jest jednopiętrowa hala maszyn i zbiorniki (1) w
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celu wielostronnego ich zastosowania do procesu fermentacji włącznie z wymiennością stopni produkcji rozmnażania się drożdży, fermentacji, dojrzewania i zbierania podzielone są na kilka usytuowanych jedna nad
drugą komór (4), w których stosunek wysokości do
średnicy poszczególnych komór (4) jest mniejszy lub
równy trzy, a każda komora (4) jest zaopatrzona w
urządzenie do chłodzenia i homogenizacji (7 : 6), połączone są pomiędzy sobą za pomocą urządzeń transportowych i przewodów (9 : 8).

7c

5
(P. 149165)

30.06.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego „Elgos", Czechowice-Dziedzice (Franciszek
Grygierczyk)
Sposób produkcji nakrętek, zwłaszcza o małych wymiarach, znamienny tym, że półfabrykaty nakrętek,
wykonywane metodą wykrawania z taśmy na prasach,
mają po dwa stożkowe nakiełki, ułożone symetrycznie
w osi nakrętki, zwrócone wierzchołkami do siebie, których średnica u podstawy jest odpowiednio większa od
średnicy otworu wykonywanego w nakrętce i które to
nakiełki są wytłaczane na prasie równocześnie z wykrawaniem półfabrykatów nakrętek.
7f

(P. 148439)

28.05.1971.

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, (Mieczysław
Olszewski, Adam Brochocki)

6b

(P. 145780)

22.01.1971.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wrocław.
Sposób prowadzenia fermentacji wgłębnej periodycznej lub ciągłej w warunkach tlenowych na pożywkach
zawierających źródło węgla i azotu z udziałem drobnoustrojów znamienny tym, że fermentację prowadzi się
przy stałym, uprzednio dobranym dla każdej fermentacji, poziomie tlenu rozpuszczonego w roztworze fermentacyjnym, regulowanym ręcznie lub automatycznie
przy pomocy urządzenia zwanego ,,Oxysterem", drogą
zmiany ilości tlenu lub gazu zawierającego tlen, przepuszczonego przez roztwór w jednostce czasu.
7c

(P. 145294)

Urządzenie do profilowania segmentów rowkowych
do walcowania wierteł krętych przeznaczone do zamontowania na klasycznej szlifierce do wałków, płaszczyzn lub ostrzarce, znamienne tym, że napęd wrzeciona (4), na którym osadzone są równocześnie dwa segmenty rowkowe (1) stanowiące parę walcowniczą, napęd stołu obrotowego (28) i wahacza (31) pobrany jest
od jednego silnika elektrycznego (17), przy czym do
ustawienia wielkości promienia R i punktu Oi jego
zaczepienia służy obrotowy korpus (33) i przesuwne
wrzeciono (4), a tarcze mimośrodowe (29) i (30) osadzone obrotowo w stole obrotowym (28) do ustawienia
punktu obrotu O2 wahacza (31), który wychyla się na
skutek działania krzywki (7) posiadającej ukształtowanie odpowiadające tylko jednemu segmentowi rowkowemu (1).

28.12.1970.

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze „INGO", Warszawa (Ryszard Błaszkiewicz, Franciszek Witek, Marian
Tomczyk)
Sposób produkcji z drutu detali mających najmniej
dwie ściany równoległe, zwłaszcza ogniw dla dłut łańcuszkowych, polegający na wyprofilowaniu drutu na
kształt detali i pocięciu drutu na poszczególne detale,
znamienny tym, że kształt detalu (10) otrzymuje się
drogą przewalcowania okrągłego drutu (a) początkowo
na płaski profil (b), a następnie, po obróceniu o kąt
90°, na profil (c) odzwierciadlający wielokrotnie zarys
(7) nierównoległych ścian detalu (10).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym., że składa się z dwóch stojaków (1),
pomiędzy którymi ułozyskowane są dwa nośne wały (2),
na których osadzone są na przemian wyprofilowane
wielokrotnie na ten sam zarys (7) robocze pierścienie
(3) i dystansowe pierścienie (4, 5), ściągnięte i zamocowane na wałach (2) za pomocą dociskowych pierścieni
(6).

8d

(P. 145718)

19.01.1971.

Pierwszeństwo: 23.01.1970 - Węgry
Fővárosi Vasipari Vállalat, Budapeszt, Węgry, (György Laszlo, Bertalan Hortobágyi).
Urządzenie do składania wyrobów włókienniczych
w kierunku poprzecznym, znamienne tym, że jest wyposażone w pary łukowych wahliwych listew (11, 12),
umieszczonych nad taśmą zasilającą lub wyładowczą
(19, 46) i skręcanych lub wychylanych jednocześnie
wokół ich przegubów (9, 10) za pomocą ramion (13, 14)
oraz w taśmy bez końca (8), dociskające wyrób włókienniczy do górnej powierzchni par listew wahliwych
(11, 12) i w parę walców składających (30, 32), zaopatrzonych w elastyczną powierzchnię i w szczelinę przepustową, zmieniającą się odpowiednio do grubości składanego wyrobu, jak również w zamocowany do końca
ramienia przytrzymującego (35) obracanego wokół
trzpienia (34), język składający (36), nastawiany samoczynnie w środku szczeliny przepustowej, pary walców
składających (30, 32) i w umieszczony na końcu obracającego się ramienia (48) czujnik (49), regulujący wysokość stosu złożonego wyrobu i uruchamiający cyklicznie taśmę wyładowczą (46).

6
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wego lub aminowego wypełniacza łańcuchowego oraz
kompleksowego barwnika bezpośredniego charakteryzującego się wartością równowagi hydrofilowo-lipofilowej wynoszącą 0,8-4,0.
8m

(P. 141663)

29.06.1970.

Politechnika Łódzka Katedra Wykończalnictwa Włókienniczego, Łódź, (Andrzej Wawrzyniak).

8i

(P. 145267)

28.12.1970.

Politechnika Łódzka Instytut Papiernictwa i Maszyn
Papierniczych, Łódź, (Jan Rutkowski).
Sposób bielenia celulozowych mas włóknistych, znamienny tym, że do bielonej zawiesiny włókna, w procesie chlorowania oraz bielenia podchlorynowego, dodaje się inhibitory degradacji węglowodanów w postaci tauryny, lub jej pochodnych, na przykład metylotaurynę, albo produkty kondensacji wyższych kwasów
tłuszczowych z metylotauryną w ilości nie przekraczającej 0,2% w stosunku do bezwzględnie suchego włókna celulozowego.
81

(P.138822)

16.02.1970.

Pierwszeństwo: 25.02.1969 - Austria
Adolf Funder OHG Faserplattenfabrik und Holzindustrie, St. Veit/Glan, Austria, (Gerhard Klenert)

Sposób barwienia i drukowania wyrobów z włókien
celulozowych naturalnych i regenerowanych barwnikami reaktywnymi jednochlorotrójazynylowymi wielofunkcyjnymi, znamienny tym, że do kąpieli barwiącej
lub pasty drukarskiej obok barwnika o wzorze ogólnym 1, w którym Ar i Ar t - oznaczają aromatyczne
pierścienie benzenu, naftalenu lub l-fenylo-3-metylo5-pirazolonu posiadające w położeniach orto do wiązania azotowego atomy lub grupy V i V^ oraz w dowolnych położeniach takie podstawniki jak atomy chloru
grupy nitrowe i inne, Ar2 - oznacza aromatyczny
pierścień benzenu lub naftalenu posiadające w dowolnym położeniu takie podstawniki jak atomy chloru,
grupy nitrowe i inne, Ar3 - oznacza aromatyczny
pierścień benzenu, V i Vi - oznaczają H i OH przy
czym V i Vł są różne od siebie, X ■- oznacza SO2NHa,
SO2NHR lub SO2NHAr3, przy czym R - oznacza CH8
lub C2H5, Xi - oznacza Cl, Br, F, Z, - oznacza SO3Na,'
Z2 - oznacza H lub SO3Na, Rt i R2 - oznaczają H,
CH3, C2H5, n - oznacza liczbę 1 lub 2, dodaje się wielofunkcyjną substancję posiadającą wolne układy reaktywne w ilości najkorzystniej 50% tych substancji użytych w stosunku do masy barwnika zaś otrzymane wydruki lub wybarwienia poddaje się obojętnemu parowaniu w temperaturze 375-378°K w czasie 10-15 minut albo dogrzewaniu w temperaturze 413°K w czasie
5 minut.

wytwarzania materiałów warstwowych przez
Zcimpregnowanie włóknistych nośników takich jak papier, runo, tkaniny i temu podobne, przy pomocy roztworów wstępnie skondensowanych żywic aminowych,
dokonywane systemem dwóch kąpieli, połączone z suszeniem i utwardzaniem żywicy pod działaniem temperatury i ciśnienia, znamienny tym, że w pierwszej
kąpieli impregnacyjnej stosuje się wstępnie skondensowaną żywicę aminową szybciej się utwardzającą
i mniej płynną niż wstępnie skondensowana żywica
aminowa używana w drugiej kąpieli.
81

(P. 147520)

14.04.1971.

Instytut Chemii Przemysłowej. Warszawa, (Danuta
Kopytowska, Anna Giertler, Halina Zowal, Eugeniusz
Zarecki, Janina Lubaszewska, Barbara Kochanowska)
Sposób otrzymywania sztucznej skóry o podwyższonych
własnościach higienicznych, otrzymywanej przez przesycanie i powlekanie włókniny roztworem żywicy oraz
jej koagulację, płukanie, suszenie i wykańczanie znamienny tym, że jako spoiwo do przesycania włókniny
stosuje się mieszaninę dwu roztworów żywic, z których
jedna jest roztworem poliestrouretanomocznika lub polieterouretanomocznika a druga nierozpuszczalnym w
wodzie roztworem kopolimeru alkoholu winylowego,
odznaczającym się sorpcją pary wodnej powyżej 10%.
81

(P. 147862)

30.04.1971.

Pierwszeństwo: 30.04.1970 - Japonia
Kuraray Co., Ltd., Kurashiki-City, Japonia, (Shigekazu Ohniski, Masaharu Nishishita, Toshiaki Iwamoto)
Sposób wytwarzania sztucznej skóry na podłożu poliuretanowym o głębokim zabarwieniu i wyglądzie,
chwycie, właściwościach marszczenia typowych dla
skóry, znamienny tym, że arkusze poliuretanowego materiału podłożowego pokrywa się powłoką o grubości
2-20 fxm, składającą się z polimeru poliuretanowego
posiadającego grupy tworzące wiązania wodorowe
z wodą w roztworze wodnym, pochodzącego z polimerycznego diolu o ciężarze cząsteczkowym w granicach
500-2000, organicznego dwuizocyjanianu i hydroksylo-

8m

(P. 143150)

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź,
Dzieża, Janusz Bajda)

10.09.1970.
(Remigiusz

Sposób barwienia skór futerkowych barwnikami
utlenialnymi zaprawionych w kąpielach piklującej
i garbującej solami żelazawymi, miedziowymi i glinowymi niezawierających związków chromu sześciowartościowego znamienny tym, że skóry futerkowe barwi
się przez okres od 30 minut do 2 godzin w kąpieli
o temperaturze 20-50°C i pH 3,0-4,5, zawierającej
barwniki utlenialne w ilości 0,3-12,0 g/l oraz wodę
utlenioną 30% w ilości 60 procent w przeliczeniu na
masę użytych do barwienia barwników utlenialnych,
po czym po podniesieniu pH do 6,5-8,5 do kąpieli
barwiącej dodaje się wody utlenionej 30% w ilości
40-50% w przeliczeniu na masę barwników utlenialnych, po czym skóry barwi się przez okres od 30 minut
do 24 godzin, płucze i wykończa według zasad stosowanych w przemyśle futrzarskim.
8m

(P. 144203)

2.11.1970.

Pierwszeństwo: 3.11.1969 - Niemiecka Republika Demokratyczna
VEB Chemiefaserkombinat Schwarza
„Wilhelm
Pieck" Rudolstadt-Schwarza, NRD (Ernst Wunsch,
Irmgard Schonfelder, Hans Steinmüller)
Sposób barwienia poliakrylonitrylowych materiałów
włóknistych, znamienny tym, że barwnik rozpuszcza
sie w rozpuszczalniku organicznym lub w mieszaninie
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kilku rozpuszczalników organicznych i barwi pasmo
włókien w stanie wilgotnego żelu lub już gotowy wyrób tekstylny w temperaturze poniżej temperatury
wrzenia środowiska barwiącego.
8m

(P. 147449)

9.04.1971.

Pierwszeństwo: 20.11.1970 - Francja
Société Anonyme Ugine Kuhlmann, Paryż, Francja,
(Paul Georges, Louis Arbaud)
Kompozycje do barwienia poliuretanów, znamienne
tym, że zawierają 1-20% barwnika rozpuszczalnego
w alkoholach, 10-85% rozpuszczalnika o charakterze
alkoholowym, 1-35% rozpuszczalnika polarnego i nieprotonowego, 1-50% rozpuszczalnika organicznego pozbawionego grupy wodorotlenowej, 0-2,5% substancji
błonotwórczej i 0-10% wody.
10a

(P. 145173)

7

która wywiera nacisk na ślizg klinowy i sprężynę obsady.
lib

(P. 143985)

20.10.1970.

Pierwszeństwo: 22.10. 1969 - Niemiecka Republika
Demokratyczna
VEB Polygraph Leipzig Kombinat für polygraphische
Maschinen und Ausrüstungen, Lipsk, NRD, (Walter
Mitschke)
Układ zabezpieczenia przed uszkodzeniem maszyny
z napędem hydraulicznym, przenoszącym siły, zwłaszcza maszyny do cięcia papieru, papy i im podobnych,
znamienny tym, że w obwodzie hydraulicznym umieszczony jest znany zawór ograniczający ciśnienie, w którym nastawianie ciśnienia granicznego jest zależne od
ruchomej części maszyny, na przykład krzywki.

24.12.1970.

Instytut Technologii Drewna, Poznań, (Ryszard Babicki, Tadeusz Jurkowski, Wacław Makarewicz, Bogumił Perzyński)
Sposób wytwarzania węgla drzewnego metodą ciągłą
z surowców lignocelulozowych jak trociny, zrębki drewna, lignity, pestki owoców, łupiny orzechów itp., polegający na suszeniu surowca, jego termicznym rozkładzie i wyżarzaniu lub aktywacji uzyskanego węgla,
znamienny tym, że wstępnie podsuszony w transporterze najkorzystniej ślimakowym (5) surowiec poddaje się
suszeniu w temperaturze 200-300°C, termicznemu rozkładowi w temperaturze 300-400°C, wyżarzaniu węgla
w temperaturze 700-800°C lub jego aktywacji najkorzystniej w atmosferze przegrzanej pary wodnej w temperaturze 700-900°C, przy czym w zależności od zapotrzebowania na produkty termicznego rozkładu, proces
prowadzi się w jednym urządzeniu systemem strefowym lub bezstrefowym, stosując ogrzewanie przeponowe i/lub bezprzeponowe.
Urządzenie według zastrz. 1., które stanowi najkorzystniej cylindryczna pionowa retorta półkowa z mieszadłem w postaci wału umieszczonego wzdłuż jej pionowej osi i zaopatrzonego w ramiona, które mają ruchome łopatki, znamienne tym, że ma przeponowy i/lub
bezprzeponowy system ogrzewania, a półki (8) retorty
(2) zaopatrzone są w wymienne pierścieniowe komory
śluzowe (10), służące jako przegrody dzielące ją na
strefy przy pracy systemem strefowym, przy czym po
wymontowaniu komór śluzowych (10) retorta pracuje
systemem bezstrefowym.

11a

(P. 145052)

17.12.1970.

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Spółdzielczy
Ośrodek Techniczny, Olsztyn (Bolesław Szymanowski)
Zszywacz znamienny tym, że ma obsadę stempla osadzoną w prowadnicy i zabezpieczony jest kołkiem,

Ile

(P. 148504)

31.05.1971.

Antoni Krauze, Piotr Krauze, Warszawa
Zszywacz papieru, mający konstrukcję ramową (1)
z osadzoną osią prowadzącą (2) i zamocowaną na niej
rolką (3) z wyfrezowanymi ząbkami oraz osadzoną na
niej osią pionową (8) również z wyfrezowanymi ząbkami, znamienny tym, że przez nadawanie ruchu obrotowego obu rolkom, papiery, przeznaczone do połączenia,
są nadcinane i miejsca nadcięcia wzajemnie przegniecione.

8
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17.02.1970.

Politechnika Wrocławska, Wrocław (Roman Koch,
Stanisław Michalak)
Żaluzyjna zaworowa półka, znamienna tym, że stanowią ją zaworowe listwy (1), które za pomocą mocujących sprężyn (7) są mocowane do elementu (4) konstrukcji żaluzyjnej zaworowej półki, przy czym zaworowa listwa (1) ma na wylotowej krawędzi (2) kierownice (3) gazu skierowane pod kątem 30-60° w stosunku do wylotowej krawędzi (2) oraz gniazda zatrzaskowe (6), natomiast mocująca sprężyna (7) ma ukształtowane przez gięcie zatrzask (5), zakleszczającą część
(8), zaczep (9) i ramię (10) z karbem (11).
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borundowej (2) połączona jest zaprawą (5) z dnem następnej wyżej położonej przylegającej do niej skrzynki
(1) podczas gdy skośna ścianka (6) wkładki karborundowej (2) styka się na całej powierzchni z kąpielą metalową (7) wypełniającą wgłębienie (8) skrzynki (1)
a boczna krótsza ścianka (9), posiada wysokość nieco
większą od przelewu (10) skrzynki (1).
12a
Pierwszeństwo:

(P. 145161)
27.04.1970 - Niemiecka
Demokratyczna

22.12.1970.
Republika

VEB Maschinen und Apparatebau Grimma, Grimma,
NRD, (Klaus Hoppe, Gerhard Kruger)
Uszczelka wymienna do kolumn, zwłaszcza rektyfikacyjnych, złożona z szeregu elementów kształtowych
poziomo i pionowo umieszczonych jeden nad drugim
oraz równoległych elementów wykonanych z perforowanego płytowego materiału podstawowego, z otworami przelotowymi zorientowanymi w określonym kierunku, znamienna tym, że części (3) podstawowego elementu (1) o kształtach geometrycznych są ustawione
pod ostrym kątem (4), przy czym powstają dodatkowe
otwory przelotowe (5), a części wystające (3) materiału
podstawowego ustawione są w tym samym i/lub w przeciwnym kierunku, zaś perforowane otwory przelotowe
(6) w elemencie (1) są tak zorientowane, że ich kierunek
zmienia się zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

12a

(P. 143198)

14.09.1970.

Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Państwowe, Katowice-Wełnowiec, (Jerzy Karwacki, Jakub
Sozański, Józef Bajdok, Jarosław Gajkowski)
Kolumna rektyfikacyjna złożona z odparnika i deflegmatora stanowiąca część składową urządzenia do
rafinacji cynku, stopów kadmowych lub urządzenia do
produkcji pyłu cynkowego albo tlenku cynku, znamienne tym, że każda skrzynka (1) odparnika w kształcie
litery W posiada wkładkę karborundową (2) która w
przekroju pionowym posiada kształt ściętego na jednym
rogu prostokąta, przy czym wkładka karborundową (2)
spoczywa na zaprawie (3) we wgłębieniu (4) usytuowanym po wewnętrznej stronie górnej części ścianki pionowej skrzynki (1) a górna powierzchnia wkładki kar-

12a

(P. 148597)

4.06.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicznych, Kraków, (Mieczysław Lubowicz, Józef Dubiel)
Sposób zatężania roztworów, zwłaszcza roztworów
saletry amonowej, polegający na przeponowym ogrzewaniu grawitacyjnie spływającego po ściankach roztworu i oddziaływaniu powierzchniowym gorącym
czynnikiem gazowym np. powietrzem znamienny tym,
że czynnik gazowy przepuszcza się współprądowo w
stosunku do przepływającego roztworu a następnie
poddaje się rozdziałowi na fazę ciekłą i gazową po
czym fazę gazową odprowadza się poza układ natomiast roztwór spadający w postaci kropel poddaje się
dalszemu zatężaniu kierowaną przeciwprądowo strugą
czynnika gazowego, który następnie korzystnie jest
użyć do współprądowego zatężania roztworu nadawanego.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2 znamienne tym, że w głowicy posiada króciec (8)
doprowadzający czynnik gazowy i dwie płyty sitowe (2)
i (5) między którymi znajduje się króciec (9) z urządzeniem przelewowym (10) przy czym w górnej płycie
sitowej (5) zamocowane są wkłady kierujące (4) wspólnie z rurami łącznikowymi (6), których swobodny koniec wprowadzony jest przez specjalne urządzenie zraszające (7) do wnętrza rur wyparnych (1) zamocowanych w płytach sitowych (2) i (3) równocześnie dolna
płyta sitowa (3) połączona jest z seperatorem (11) poniżej którego znajduje się przestrzeń susząca wyparki.
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się do niej, przy ciągłym mieszaniu 2 do 3 części wagowych, zmiękczacza, najkorzystniej ftalanu dwubutylu i ochładza do temperatury pokojowej.
12e

(P. 143783)

5.10.1970.

Cluett, Peabody and Co., Inc., Nowy York, USA.

12d

(P. 144221)

3.11.1970.

Pierwszeństwo: 4.11.1969 - Francja
Societě Fives Lille - Cail, Paryż, Francja (Francis
Dambrine, Louis Loison)
Filtr z bębnem obrotowym, którego obwód jest podzielony na szereg komórek przykrytych powierzchnią
filtracyjną, znamienny tym, że każda komórka (16)
jest przyłączona do centralnego kolektora (24) za pośrednictwem skrzynki (20) przyjmującej filtrat i przewodu (22), na którym jest umieszczony zawór (26) kontrolujący połączenie między skrzynką (20) i kolektorem
(24), przy czym skrzynki (20), zawory i kolektor są
umieszczone we wnętrzu bębna (10), który jest zamknięty, a przewód (43) łączy kolektor ze stałą wyjściową
skrzynką (45) umieszczoną na zewnątrz bębna.

12d

(P. 145436)

Sposób mieszania odmierzonych ilości materiałów nie
lotnych z cieczą lotną do obróbki tkanin, oraz zachowania stałej proporcji pomiędzy tymi materiałami, przy
stałym poziomie cieczy, znamienny tym, że ciecz lotną
doprowadza się do izolowanego, chłodzonego zbiornika,
w którym część cieczy paruje, obniżając temperaturę
we wnętrzu zbiornika, przy czym ciecz doprowadza się
w sposób ciągły aż do wymaganego poziomu, a następnie dodaje się odmierzoną ilość materiałów nie lotnych
kontynuując doprowadzenie cieczy aż do uzyskania
wymaganej ilości mieszaniny w zbiorniku, przy czym
podczas doprowadzania cieczy i materiałów nie lotnych
zawartość zbiornika miesza się w sposób ciągły.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
do 12, znamienny tym, że zawiera zbiornik mieszalnikowy z izolowaną komorą mieszalnikową, wyposażoną
w szczelną pokrywę oraz w wężownicę, przy czym do
zbiornika przyłączony jest przewTód z zaworem, służącym do doprowadzania cieczy lotnej oraz przewód z zaworem do doprowadzania materiałów nie lotnych, a ponadto w komorze mieszalnikowej umieszczony jest pływak połączony z zaworem na przewodzie doprowadzającym ciecz lotną oraz drugi pływak połączony z zaworem na przewodzie doprowadzającym materiały nie
lotne, przy czym w dolnej części zbiornika jest przyłączony przewód z zaworem służącym do odprowadzania
jego zawartości po zmieszaniu cieczy lotnej z materiałami nie lotnymi, który to zawór na przewodzie odprowadzającym jest połączony z elementami do jego otwierania i zamykania, jak również z elementami do otwierania zaworu w przewodzie doprowadzającym ciecz
lotną wtedy gdy zawór odprowadzający jest zamknięty
oraz do zamykania zaworu w przewodzie doprowadzającym wtedy gdy zawór odprowadzający jest otwarty,
a ponadto pierwszy pływak w komorze mieszalnikowej
zawiera elementy do zamykania zaworu w przewodzie
doprowadzającym ciecz lotną w chwili, gdy poziom cieczy uniesie ten pływak do góry, oraz do otwierania
tego zaworu gdy poziom cieczy się obniży i pływak
opadnie w dół.

2.01.1971.

Instytut Włókiennictwa, Łódź, (Władysław Lebrecht,
Marek Lebiedowski, Eugeniusz Munik, Zbigniew Jędrzejczyk).
Sposób wytwarzania obojętnych membran półprzepuszczalnych, stosowanych w procesach elektrodializy
do wydzielania z roztworów wodnych wielkocząsteczkowych związków koloidalnych, olejów, aminokwasów,
polimerów, antybiotyków i innych, znamienny tym, że
sporządza się masę membranową, ogrzewając pod
chłodnicą zwrotną w ciągu 4 do 7 godzin do temperatury wrzenia mieszaninę, składającą się z 20 do 40
części wagowych bezwodnego chlorku wapnia, 50 do
80 części wagowych alkoholu jednowodorotlenowego
i 10 do 20 części wagowych polimeru włóknotwórczego,
a po oziębieniu do około 50°C otrzymanej masy, dodaje

12e

(P. 145345)

30.12.1970.

Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, Szczecin,
(Zbigniew Oleśniewicz, Błażej Daszyński).
Sposób odoliwiania i odwadniania gazów a zwłaszcza
sprężonego powietrza produkowanego w sprężarkach
smarowanych olejem znamienny tym, że wprowadzony do cylindra (1) otworem wlotowym (2) gaz oddziaływujący na tłok (4) przesuwa go w skrajne położenie
i poprzez warstwę gąbki poliuretanowej (5) przedostając się do otworu wylotowego (6) pozbawiony jest zanieczyszczeń w postaci oleju i wody a nasycona tymi
zanieczyszczeniami gąbka poliuretanowa zostaje w pew-

10
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nych odstępach czasu samoczynnie regenerowana poprzez ściskające oddziaływanie tłoka (4), przesuwanego
w kierunku podwójnego dna perforowanego (3), powodując tym samym periodyczne wydalanie zanieczyszczeń na zewnątrz urządzenia zaworem spustowym (12).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
wykonane w postaci rury zamkniętej z obu stron pokrywami znamienne tym, że wewnątrz ma podwójne
dno perforowane (3), warstwy gąbki poliuretanowej (5)
oraz tłok (4).

12e
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Zakłady Urządzeń Okrętowych,
(Wacław Danisz, Czesław Paśko).

4.03.1971.
Barlinek,

Polski

Odwadniacz samoczynny działający na zasadzie różnicy ciśnień, znamienny tym, że stanowi go korpus (1)
z wlotowym kanałem (8) i wylotowym kanałem (9), oraz
sprężysty element (4) utrzymujący nad gniazdem (10)
zamykający organ (3), a także pierścień (5), który jest
osadzony we wlotowym kanale (8) mocując sprężysty
element (4) w przestrzeni wlotowego kanału (8) zajmowanej przez zamykający organ (3).

12g
Pierwszeństwo:

(P. 143332)
23.09.1969 - Niemiecka
Federalna

21.09.1970.
Republika

Dynamit Nobel AG, Troisdorf, NRF, (Erich Lindemann, Hermann Schmidt, Wilhelm Bürks, Heinrich
Kemper).
12e

(P. 145403)

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne
Węglowego Gliwice, (Hubert Urbaniec).

31.12.1970.
Przemysłu

Odwadniacz powietrza sprężonego do zabezpieczania
napędów pneumatycznych przed zalaniem wodą wykropioną w przewodach doprowadzających powietrze
do urządzeń napędowych działający na zasadzie oddzielania się wody od powietrza przy zmianie kierunku
przepływu, znamienny tym, że ma pływak (8) przymykający przepływ powietrza przy wzroście poziomu
wody ponad ustaloną wysokość oraz spustowy kanał
(6) zamykany membraną (7) tak, że zależnie od różnicy ciśnień powietrza w wylotowym króćcu (3) i naczyniu (1) następuje otwieranie bądź zamykanie kanału (6).

Sposób ciągłego wydzielania z zawiesin, wrażliwych
na działanie tlenu i wilgoci powietrza i/lub łatwo rozkładających się substancji stałych znamienny tym, że
zawiesinę poddawaną procesowi rozdzielania podaje się
w sposób ciągły do pierścieniowej komory o pionowo
ustawionej osi podłużnej, w której drogą odwirowania
oddziela się substancje stałe od cieczy, a następnie
przesyła się je w kierunku z dołu do góry do innej
komory pierścieniowej, otaczającej strefę wirowania,
której powierzchnie ograniczające są stale pokryte cieczą spłukującą.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że stanowi wirówka z koszem sitowym
i przenośnikiem ślimakowym, z pionowym wałem przy
czym przenośnik ślimakowy (1) otacza skierowany ku
górze, jednostronnie ułożyskowany bęben sitowy (2).

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
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(P. 145915)
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27.11.1970.

Porvair Limited Company, Kingstynn, Wielka Brytania
Sposób wyodrębniania rozpuszczalników organicznych
z mieszaniny z co najmniej jednym innym składnikiem
ciekłym łączącym się z tym rozpuszczalnikiem, zawierającej co najmniej jeden rozpuszczony składnik stały,
znamienny tym, że rozpuszczalnik organiczny, który
jest rozpuszczalnikiem polarnym wyodrębnia się przez
odparowanie co najmniej części składników ciekłych,
wyodrębnienie wytrąconego w roztworze macierzystym
składnika stałego, zasadniczo wolnego od tego roztworu
i oddzielenie polarnego rozpuszczalnika organicznego
od mieszaniny odparowanych ciekłych składników.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że stanowi je wyparka z elementem
grzejnym, wyposażona w system odprowadzania ciekłych składników do separatora substancji ciekłych oraz
w system odprowadzania wytwarzanych w wyparce
substancji stałych do separatora substancji stałych,
a także w system zawracania uwolnionej od substancji
stałych cieczy do wyparki.

12g

(P. 145566)

12.01.1971

Kazakhsky Gosudarstvenny Universitet imieni S. M.
Kiróva, Alma-Ata, ZSRR, (Dimitry Vladimirovich Sokolsky, Vladimir Ivanovich Shlyakhov, Valéry Mikhailovich Safronov, Nikolai Alexandrovich Nechaey, Alla
Ivanovna Shlyakhova, Fedor Grigorievich Golodov).
Katalizator do uwodorniania związków organicznych,
zawierających podwójne wiązania między atomami węgla, takich jak tłuszcze i oleje roślinne, który stanowi
stop, zawierający glin, tytan i nikiel, znamienny tym,
że wyżej wymieniony stop składa się z około 50%
wagowych glinu, około 3,0% wagowych tytanu, 27 do
47% wagowych niklu i molibdenu oraz/lub cyny, lub
platyny, albo palladu w ilości od 0,01 do 20%.
12g

(P. 146387)

20.02.1971.

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius und Brüning, Frankfurt nad Menem, NRF,
(Konrad Baessler, Kurt Mayer)
Sposób wytwarzania siarczkowych katalizatorów z platyny na węglu, znamienny tym, że sporządza się zawiesinę katalizatora z platyny na węglu w postaci2 cząstek o powierzchni czynnej co najmniej 800 m /g w
środowisku wodnym o wartości pH od około 0 do 5,
katalizator nasyca się wodorem pod ciśnieniem normalnym lub nieco zwiększonym, a następnie poddaje się
działaniu środka siarczkującego, przy czym na mol
wodoru wchłoniętego przez katalizator zostaje pochłonięte przez katalizator 0,3-0,7 mola siarkowodoru,
a następnie wydziela się z zawiesiny wodnej uzyskany
siarczkowany katalizator z platyny na węglu w znany
sposób.

12g

(P. 148492)

28.05.1971.

Zakłady Elektrod Węglowych „1 Maja", Racibórz,
(Jerzy Nowak, Tadeusz Kikowski, Werner Pośpiech,
Teresa Nowak)
Grafitowy wymiennik ciepła dla dwóch wymieniających ciepło ośrodków, stanowiący stos cylindrycznych
elementów grafitowych w którym poszczególny element bierze udział w tworzeniu kanałów przepływowych znamienny tym, że elementy grafitowe (1) i (2)
posiadają kanały przepływowe (7) połączone z otworami przelotowymi (8).

12h

(P. 141647)

29.06.1970.

Edmund Kitowski, Barbara Kitowska, Gdańsk.
Magnetolizer przeznaczony do magnetolizy ośrodków
zjonizowanych (elektrolitów i stopionych soli) w celu
otrzymywania pierwiastków chemicznych, kwasów i zasad znamiennym tym, że składa się z rury (2), która
posiada dwa rozgałęzienia (3) i (4) rurowe w celu uzyskania w momencie przesuwania ośrodka zjonizowanego względem linii sił pola magnetycznego między

magnesami (1) w rurze (3) zhydratowanych kationów
a w rurze (4) zhydratowanych anionów, które na płytach (5) ulegają utlenianiu i redukcji przez przewodnik
metalowy (6) oraz z wybrzuszenia (7) z zaworem (9)
do odbierania pierwiastków gazowych i z wybrzuszenia (8) z zaworem (9) do odbierania pierwiastków
chemicznych o masie właściwej większej niż ośrodek
zjonizowany.

12h
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(P. 143335)

21.09.1970.

Pierwszeństwo: 22.09.1969 - Francja
Progil, Paryż, Francja, (Jean Berthoux, Charles Hostein, Robert Mugnier).
Zbiornik do elektrolizy roztworów wodnych halogenków metali alkalicznych zawierający szereg katod
i anod tworzących zestaw anodowy utworzony na płycie nośnej służącej do doprowadzania prądu, pokrytej
zewnętrznie cienką warstwą metalu lub stopu metalowego odpornego chemicznie w ośrodku cieczy anodowej i z szeregu anod metalowych, zamocowanych na
płycie nośnej przy pomocy śrub, znamienny tym, że
śruby (4) zestawu anodowego do mocowania anod (7)
są zamieszczone w płycie nośnej (1) do doprowadzenia
prądu a anody są połączone między sobą górnymi częściami za pomocą łącznika (12) w postaci nagwintowanego pręta (12).

12i

(P. 143106)

9.09.1970.

Pierwszeństwo: 10.09.1969 - Niemiecka Republika Federalna
Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals
Roessler, Frankfurt n/Menem, NRF, (Gerhard Käbisch)
Sposób wytwarzania roztworów nadtlenku wodoru
metodą antrachinonową o stężeniu H2O2 w surowym
produkcie ekstrakcji ponad 35%, korzystnie 40-55%,
znamienny tym, że stosuje się roztwory robocze, które
jako przenośnik reakcji zawierają pochodne chinonowe
o masie cząsteczkowej mniejszej niż 275, wykazują
wydajności H2O2 poniżej wartości 15 g H2O2/1 roztworu
roboczego oraz mają współczynniki podziału o wartościach powyżej 30, korzystnie ponad 40.
12i

(P. 143211)

15.09.1970.

Pierwszeństwo: 28.10.1969 - Niemiecka Republika Demokratyczna
VEB Stickstoffwerk Piesteritz, Wittenberg Lutherstadt-Piesteritz, NRD, (Werner Riesel, Oskar Mann,
Dieter Pfeil, Günther Herzog, Horst Weiser)
Sposób wytwarzania odfluorowanych fosforanów
przez termiczną obróbkę wyjściowej mieszaniny surowego fosforanu i fosforanu jednowapniowego, znamienny tym, że mieszaninę składników zawierającą
jednofosforan wapnia przed procesem termicznego rozkładu poddaje się obróbce za pomocą odpowiednich
związków zasadowych i jednozasadowy fosforan wapnia przekształca całkowicie lub w przeważającej części
w fosforan dwuzasadowy.
12i

(P. 144032)

23.10.1970.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Górnictwa Surowców Chemicznych „Hydrokop", Kraków, (Halina Leszczyńska, Bronisław Piątkowski, Wiesław Cieślewski,
Jan Jagielski)

12i

(P. 136601)

30.10.1969.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol" Machów k/Tarnobrzega (Stefan Gustkiewicz, Irena Szymańska, Dorota Grzelak)
Sposób oddzielania ciekłej siarki od zanieczyszczeń
mineralnych znamienny tym, że do siarki przed jej
wydzieleniem wprowadza się związek powierzchniowo-czynny lub mieszaninę takich związków, zdolnych do
obniżania napięcia powierzchniowego na granicy rozdziału między ciekłą siarką a stykającymi się z nią
minerałami.

12i

(P. 143099)

9.09.1970.

Pierwszeństwo: 10.09.1969 - Niemiecka Republika Federalna
Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals
Roessler, Frankfurt n/Menem, NRF, (Gerhard Käbisch)
Sposób wytwarzania nadtlenku wodoru ubogiego
w węgiel metodą antrachinonową, znamienny tym, że
surowy produkt H2O2 otrzymany w etapie ekstrakcji
procesu kołowego wzmacnia się najpierw zwiększając
zawartość H2O2 przez odpędzenie wody, a następnie
destyluje.

Sposób wydzielania substancji organicznych z siarki
rodzimej polegający na działaniu kwasem siarkowym
znamienny tym, że miesza się ciekłą siarkę zawierającą substancje organiczne z ziemią okrzemkową o niskim ciężarze objętościowym (0,15-0,35 g/cm3) i dużej
powierzchni właściwej, następnie najkorzystniej w
przeciwprądzie wprowadza się do wymieszanego medium kwas siarkowy i sprężone powietrze z zapewnieniem ich intensywnego wymieszania z medium oraz kolejno wyflotowuje się i usuwa pianę bituniczną i siarkę
oczyszczoną z różnych poziomów reaktora.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeż.
1 znamienne tym, że walcowy reaktor (1) umieszczony
w termostacie (2) posiada współśrodkowe mieszadło
(3) najkorzystniej pracujące w kilku poziomach w dol2.
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nej jego części a w rozszerzonej części górnej (5) odpływ piany flotacyjnej (8) mający formę przelewu oraz
przewód odprowadzający siarkę oczyszczoną (9) umiejscowiony poniżej odpływu piany (8), przy czym poniżej przewodu odprowadzającego siarkę oczyszczoną (9)
umieszczony jest wlot doprowadzenia ziemi okrzemkowej (7), natomiast w dolnej części reaktora (1) umieszczony jest wlot przweodu 6 doprowadzającego siarkę
zanieczyszczoną, wlot przewodu 10 doprowadzającego
kwas siarkowy, oraz przewód sprężonego powietrza
w postaci perforowanej spirali (12).
12i
Pierwszeństwo:

(P. 143102)
9.09.1970.
10.09.1969 - Niemiecka Republika
Federalna
Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals
Roessler, Frankfurt n/Menem, NRF, (Gerhard Käbisch,
Rudolf Trübe)
Sposób wytwarzania nadtlenku wodoru według metody antrachinonowej, w którym pochodną chinonu
jako przenośnik reakcji naprzemian uwodarnia się
i utlenia, znamienny tym, że stosuje się mieszaninę
rozpuszczalników dla przenośnika reakcji zawierającą
5-95% t-butylobenzenu.

13

Sposób otrzymywania węglanu i tlenku magnezowego ze słonych wód i ługów pokrystalizacyjnych znamienny tym, że do zagęszczonych ługów pokrystalizacyjnych lub solanki dawkuje się mleko wapienne
względnie mleko dolonitowe aż do uzyskania optymalnej wartości pH, a następnie wydziela się wytrąconą
zawiesinę przez dekantację i filtrowanie, po czym wydzielony osad roztwarza się ponownie przy użyciu
wody nasyconej spalinami w pierwszym stopniu i rekuperowanym CO2 w drugim stopniu przy jednoczesnym dawkowaniu K2SO4, KC1 lub NaCl w takiej ilości, aby uzyskać maksimum rozpuszczalności kwaśnego
węglanu magnezowego.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
stanowiące zespolony ciąg technologiczny, który na początku ma reaktor połączony z mieszalnikiem i z filtrem, a na końcu wirówkę oraz kalcynator, znamienny
tym, że w środku ciągu technologicznego ma dwa karbonizatory (11) i (15) w kształcie odwróconych stożków wewnątrz wyposażonych w przegrody (lia) i (15a)
nadające odpowiedni kierunek dla przepływającego
roztworu oraz ma termiczny dekarbonizator (18) zaopatrzony w przewód (18a), którego elastyczne ścianki rozszerzają się ku dołowi.

9.09.1970.
(P. 143105)
10.09.1969 - Niemiecka Republika
Federalna
Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals
Roessler, Frankfurt n/Menem, NRF, (Gerhard Käbisch)
12i
Pierwszeństwo:

Sposób ekstrakcji nadtlenku wodoru z roztworów roboczych metody alkiloantrachinonowej, które są lżejsze
niż woda i stanowią fazy oddzielane w fazie ekstrakcji, znamienny tym, że ekstrakcję prowadzi się w niewypełnionych wieżach, na dnie wyposażonych w ogólnie znane elementy dla rozdzielenia organicznych cieczy.
12i

(P. 143214)
15.09.1970.
Pierwszeństwo: 16.09.1969 - Wielka Brytania
Johnson, Matthey and CO, Limited, Londyn, Wielka Brytania, (Gary James Keith Acres, Robert Michael
Hutchings)
Sposób usuwania tlenków azotu z gazów zawierających co najmniej dowolny tlenek azotu i tlen znamienny tym, że gaz przepuszcza się wraz z gazowym
paliwem redukującym w temperaturze wyższej od
temperatury zapłonu gazu i paliwa przez katalizator
na nośniku będący obojętnym pod względem chemicznym materiałem impregnowanym lub pokrytym mieszaniną lub stopem metalicznej platyny i metalicznego
rodu o zawartości rodu od 20 do 50% wagowych całkowitej ilości metali.
14.09.1970.
(P. 143183)
12m
Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, (Mieczysław Drożdż, Stanisław Pawłowski, Wanda Wołek,
Józef Dąbek, Zygmunt Guldan, Henryk Wierzbowski,
Aleksander Grzybowski)
Sposób wytwarzania korundu granulowanego na bazie technicznego tlenku glinu lub wodorotlenku glinu
znamienny tym, że aktywizowany tlenek lub wodorotlenek glinu, zawierający co najmniej 60% wagowych
ziarn poniżej 5 [im podaje się do pieca obrotowego w
postaci szlamu z dodatkiem 1-5% wagowych ługu
posulfitowego i z ewentualnym dodatkiem substancji
upłynniających, po czym szlam wypala się w temperaturze 1800-1900°C.
(P. 145207)
22.12.1970.
12m
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Władysław
Olczakowski, Ignacy Motyka, Anna Sanetra, Monika
Tomala)

12m

(P. 145269)

28.12.1970.

Wrocławskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego,
Wrocław, (Romuald Bogoczek, Stanisław Łazęcki, Andrzej Kocot, Przemysław Pawłowski)
Sposób oczyszczania roztworów siarczanu glinu od
jonów żelaza, tytanu, cyrkonu i innych metali przejściowych za pomocą jonowymiennych żywic organicznych znamienny tym, że roztwór siarczanu glinu doprowadza się do pH = 0,5 do 2,5, najkorzystniej do
pH = 1,2 do 1,8, następnie utlenia w znany ogólnie sposób, po czym kontaktuje się ten roztwór ze stałą żywicą jonowymienną, którą regeneruje się za pomocą
rozcieńczonego kwasu siarkowego.
12m

(P. 145270)

Wrocławskie Zakłady Przemysłu
Wrocław, (Romuald Bogaczek)

28.12.1970.
Nieorganicznego,

Sposób oddzielania z wykorzystaniem organicznych
żywic jonowymiennych siarczanu glinu od zanieczyszczeń, występujących w technicznym roztworze powstającym przez działanie kwasu siarkowego na surowce naturalne jak gliny, kaoliny, łupki nefelinowe,
zgary aluminiowe i popioły niektórych węgli, znamienny tym, że wymieniony roztwór kontaktuje się
z żywicą jonowymienną której grupy funkcyjne jonowymienne zostały uprzednio wysycone wymienionym
roztworem, po czym żywicę tę kontaktuje się z wodą
wymywając z niej roztwór o składzie chemicznym
innych do pierwotnego, a w tym taki, który zawiera
wyłącznie czysty siarczan glinu.
12m

(P. 145271)

Wrocławskie Zakłady Przemysłu
Wrocław, (Romuald Bogaczek)

28.12.1970.
Nieorganicznego,
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Sposób oczyszczania technicznego roztworu siarczanu
glinu otrzymanego przez działanie kwasu siarkowego
na surowce naturalne lub na zgary aluminiowe i popioły węglowe, na drodze wymiennej elektro-jonowej
znamienny tym, że surowy, klarowny roztwór siarczanu glinu przesącza się przez warstwę stałej, uaktywnionej żywicy elektrono-jonowymiennej.
(P. 141969)

12n

30.06.1970.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet", Katowice, (Aleksander Udrycki)
Sposób otrzymywania pylu glejtowego służącego do
produkcji minii ołowiowej znamienny tym, że w procesie utleniania stopionego ołowiu w urządzeniach
stosowanych do produkcji pyłu glejtowego przez utlenianie ołowiu powietrzem, prowadzonego najkorzystniej w zakresie temperatur 327-350°C, wprowadza się
parę wodną i dwutlenek węgla z dodatkiem roztworu
kwasu octowego, albo węglan amonowy względnie
kwaśny węglan amonowy z dodatkiem lub bez dodatku
pary " odnej i kwasu octowego dla przeprowadzenia
ołov - iu w związki węglanowe ołowiu.
:

.

(P. 145137)

21.12.1970.

Huta „Będzin", Przedsiębiorstwo Państwowe, Będzin,
(Jerzy Nowotarski, Zdzisław Kwiek, M. Wołkowski,
Gabriela Jędrusik)
Sposób wytwarzania krystalicznego chlorku cynku,
polegający na otrzymaniu płynnego chlorku cynku
przez działanie technicznego kwasu solnego na odpady
cynkowe, usunięciu wtrąceń żelaza i siarki a następnie odparowaniu i krystalizacji, znamienny tym, że
spaliny o temperaturze 1000-1600°C wprowadzane są
do roztworu chlorku cynku pod ciśnieniem 15-50 mm
słupa Hg.
12n

(P. 145300)

28.12.1970.

Pierwszeństwo: 15.05.1970 - Australia
Electrolytic Zinc Company of Australasia Limited,
Melbourne, Australia, (Robert William Allan, Curzon
John Haigh, Clifton John Hamdorf)
Sposób wydzielania želaza z roztworów zawierających rozpuszczalne związki żelaza i innych metali zawierających etap działania na ten roztwór czynnikiem
neutralizującym w celu wytracenia żelaza w postaci
pozwalającej się łatwo oddzielić za pomocą znanego
postępowania, znamienny tym, że roztwór ten i czynnik neutralizujący reagują w jednym lub więcej naczyniach, wskaźnik pH otrzymanej w ten sposób pulpy
utrzymuje się w granicach od 1,5 do 4,0, stężenie rozpuszczonego w tej pulpie żelaza utrzymuje się nie
większe niż 5 g/l, a temperaturę pulpy utrzymuje się
w granicach od 50°C do punktu wrzenia pulpy przy
ciśnieniu atmosferycznym.
12o
Pierwszeństwo:

(P. 141526)
24.06.1969 - Niemiecka
Federalna

23.06.1970.
Republika

Rütgerswerke Aktiengesellschaft, Frankfurt, NRF,
(Carl Finger, Heinz-Gerhard Franek, Johannes Turowski, Maximilian Zander)
Sposób wytwarzania 1-hydroksymetylo-l, 2, 3, 4-czterowodorofluorantenu o wzorze 1, znamienny tym,
że 1, 2. 3. 4-czterowodorofluoranten poddaje się reakcji z naraformaldehydem bez dostępu powietrza, w
obecności katalitycznych ilości mocnych zasad, w środowisku pirydyny, chinoliny lub podobnych rozpuszczalników, w temperaturze 0-30°C w ciągu 0,5-2
porcin i wyosobnia sie utworzony 1-hydroksymetylo-l,
2, 3, 4-czterowodorofluoranten, np. przez wytrącenie
za pomocą wody i odsączenie osadu.

12o

(P. 143833)

9.10.1970.

Pierwszeństwo: 10.10.1969 - Szwajcaria
Ciba Societě Anonyme, Bazylea, Szwajcaria
Sposób wytwarzania pochodnych 6 a-metylo-19-nor-progesteronu o wzorze 1, znamienny tym, że redukuje
się grupę aldehydową do grupy metylowej w związku
o wzorze ogólnym 2, w którym Rx oznacza wolną lub
katalizowaną grupę ketonową, R2 oznacza wolną lub
zestryfikowaną grupę hydroksylową, a R3 oznacza resztę węglowodoru lub resztę kwasu karboksylowego,
albo w związku o wzorze 3, w którym Rj i R2 mają
wyżej podane znaczenie, a X oznacza ugrupowanie
0 wzorze 4 lub 5, redukuje się selektywnie wiązanie
podwójne łączące atom węgla w pozycji 6 albo z atomem węgla w pozycji 7 albo z grupą metylenową, albo
ze związku o wzorze ogólnym 4, w którym Rt i R2
mają wyżej podane znaczenie odszczepia się razem
grupę hydroksylową umiejscowioną w pozycji 5 i atom
wodoru z pozycji 4, w postaci cząsteczki wody i wytwarza podwójne wiązanie w pozycji 4 - 5 , albo w
związku o ogólnym wzorze 5, w którym Rł( R2 i R3
mają wyżej podane znaczenie zaś A oznacza atom
azotu związany z co najmniej dwoma rodnikami, redukuje się ugrupowanie - C H 2 - A do grupy metylowej
1 ewentualnie występujące w otrzymanym związku
ugrupowanie enolowe lub ketalowe rozszczepia się do
grupy ketonowej i/lub kaproiluje się ewentualnie występującą w otrzymanym związku wolną grupę hydroksylową w pozycji 17, przy czym mieszaninę otrzymanych epimerów ewentualnie wzbogaca się w epimer a
i w dowolnym stadium reakcji wyodrębnia 6-a metylopochodną.

12o
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(P. 144009)

21.10.1970.

Pierwszeństwo: 1.08.1970 - Włochy

Recordati S. A. Chemical and Pharmacentical Company, Lugano, Szwajcaria, (Enrico Sianesi)
Sposób wytwarzania kwasu 3-propionylosalicyIowego o wzorze przedstawionym na rysunku, znamienny tym, że 2-hydroksy-3-allilopropiofenon poddaje się
izomeryzacji dla przemiany w 2-hydroksy-3-propenylopropiofenon, który następnie utlenia się ozonem w
temperaturze około 0°C w środowisku reakcji składający się z mieszaniny kwasu mrówkowego i kwasu
octowego i tak otrzymany aldehyd 3-propionylosalicylowy poddaje się stapianiu z alkaliami w celu utlenienia do kwasu 3-propionylosalicylowego.

Sposób wytwarzania dwuchlorowodorku L(+)-bis-2,
2'-(etylenodwuamino)-butanolu-l o budowie przedstawionej wzorem 1 poprzez kondensację L(+)-2-aminobutanolu-1 z chlorkiem etylenu znamienny tym, że
chlorek etylenu wkrapla się do bezwodnego L(+)-2-aminobutanolu 1 z szybkością pozwalającą utrzymać
temperaturę reakcji w granicach 170-145°C, w stosunku molarnym chlorku etylenu do L(+)-2-aminobutanolu-1 równym 1:5, po czym nadmiar L(+)-2-aminobutanolu-1 odwadnia się azeotropowo benzenem i bezpośrednio zawraca z powrotem do syntezy, natomiast
związek o wzorze 1 wydziela się z roztworu, po oddestylowaniu benzenu i nadmiaru L(+)-2-aminobutanolu, w postaci dwuchlorowodorku w znany sposób.

12o
Pierwszeństwo:

(P. 144039)
24.10.1969 - Niemiecka
Federalna

23.10.1970.
Republika

Knapsack Aktiengesellschaft, Knapsack k/Kolonii,
NRF, (Hilmar Rosziński, Hermann Schmadel)
12o

(P. 144201)

2.11.1970.

Pierwszeństwo: 3.11.1969; 4.08.1970 - Stany Zjednoczone Ameryki
The Upjohn Company, Kalamazoo, Stany Zjednoczone Ameryki (Frank Harris Lincoln, John Edward Pike)
Sposób wytwarzania pochodnych prostaglandyny
o ogólnym wzorze 1 i jego lustrzanym odbiciu, w którym X oznacza grupę - C H 2 - C H 2 lub trans - C H = C H a Y i Z oznaczają grupę - C H 2 - C H 2 - albo X oznacza
grupę trans - C H = C H - , Y oznacza grupę cis
- C H = C H - i Z oznacza grupę - C H 2 C H 2 - lub cis
- C H = C H - oraz R4 oznacza atom wodoru lub grupę
alkilową o 1 do 4 atomach węgla, znamienny tym, że
redukuje się grupę karbonylową w pierścieniu optycznie czynnego związku lub racemicznego związku o ogólnym wzorze 3 i jego lustrzanym odbiciu, przy czym
X, Y i Z mają wyżej podane znaczenie, A oznacza
grupę alkilową o 1 do 4 atomach węgla, grupę fenylową niepodstawioną lub podstawioną 1 lub 2 atomami fluoru, chloru lub grupę alkilową o 1 do 4 atomach
węgla albo grupę aryloalkilową o 7 do 12 atomach
węgla oraz Rj oznacza atom wodoru lub grupę -Si(A) 3
jeśli R4 oznacza atom wodoru albo Rt oznacza grupę
alkilową o 1 do 4 atomach węgla gdy R4 ma oznaczać
grupę alkilową, uzyskany produkt redukcji hydrolizuje się i z mieszaniny poreakcyjnej wydziela się 9 a-hydroksy kwas lub ester.

12o

(P. 143836)

9.10.1970.

Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe, Kraków, (Barbara Staronkowa,
Stanisława Dziób, Sylwia Chromik)

Sposób wytwarzania mieszanin soli zawierających
sole kwasu 0,0-dwualkilodwutiofosforowego i n -valu
alkalicznego o ogólnym wzorze (RO/2PS/SMe), w którym
Me oznacza atom metalu alkalicznego sodu lub potasu,
a symbole R oznaczają jednakowe lub różne rodniki
alkilowe rozgałęzionych lub nierozgałęzionych łańcuchowych związków węglowodorowych o 1-8 atomach
węgla, oraz odpowiednie węglany metali alkalicznych,
przez reakcję kwasu 0,0-dwualkilodwutiofosforowego
z nadmiarem węglanu metalu alkalicznego Me, w którym Me ma znaczenie wyżej podane, znamienny tym,
że najpierw gromadzi się kwas 0,0-dwualkilodwutiofosforowy i do kwasu wprowadza się co najmniej jeden
z wyżej podanych węglanów metalu alkalicznego w takiej ilości, że wytworzona mieszanina soli kwasu
0,0-dwualkilodwutiofosforowego z metalem alkalicznym i nadmiarowego węglanu metalu alkalicznego zawiera łącznie 10-30% tego węglanu metalu alkalicznego, po czym otrzymany produkt reakcji poddaje się
dalszej obróbce.
12o

(P. 145000)

15.12.1970.

Wolskie Zakłady Przemysłu Barwników, Wola
Krzysztoporska, (Wiesław Haładaj, Julitta Korzeniowska).
Sposób acetylowania p-toluidyny bezwodnikiem
kwasu octowego, znamienny tym, że p-toluidynę acetyluje się stosując nadmiar bezwodnika kwasu octowego w ilości nieprzekraczającej 20% wagowych w stosunku do ilości p-toluidyny w temperaturze od 8 0 ° 180°C, korzystnie w 110°-175°C i w obecności środków odwadniających, a następnie powstałą N-acetylop-toluidynę wytrąca się wodą zawierającą od 1-5%
wagowych w stosunku do masy acetylozwiązku produktu addycji 2-22 cząstek tlenku etylenu z jedną cząsteczką aminy alifatycznej i/lub alkoholu alifatycznego i/lub alkilofenolu i/lub alkilowego kwasu karboksylowego.
Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako
środki odwadniające stosuje się 80-100% kwas siarkowy, pirosiarczan potasu i sodu.
12o

(P. 145704)

19.01.1971.

Instytut Chemii Ogólnej, Warszawa, (Władysław Ormaniec, Edward Treszczanowicz, Janina Werle).
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Sposób otrzymywania bezwodnika trójmelitowego na
drodze utleniania pseudokumenu powietrzem lub gazami zawierającymi tlen w fazie ciekłej pod ciśnieniem
do 30 atmosfer w podwyższonej temperaturze w środowisku kwasu octowego, w obecności katalizatorów
oraz inicjatorów reakcji utleniania, przez oczyszczanie
i poddanie powstałego kwasu trójmelitowego procesowi
dehydratacji, a następnie destylacji bezwodnika trójmelitowego znamienny tym, że proces utleniania prowadzi się wobec aldehydów i aldehydokwasów aromatycznych działających jako inicjatory reakcji w temperaturze poniżej 200°C do pełnego przereagowania
i do uzyskania powyżej 50%-owej wydajności kwasu
trójmelitowego z mieszaniny poreakcyjnej oddestylowuje się około 70% dodanego kwasu octowego z wodą
poreakcyjną, a do pozostałości dodaje się benzen lub
pseudokumen po czym oddziela się w podwyższonej
temperaturze kryształy surowego kwasu trójmelitowego wraz z kryształami kwasów dwukarboksylowych,
które dodatkowo przemywa się benzenem lub pseudokumenem, przesącz wraz z popłuczynami kieruje się
do utleniania, a kryształy surowego kwasu trójmelitowego zawierające kryształy kwasów dwukarboksylowych poddaje się dehydratacji termicznej pod ciśnieniem około 2 atmosfer w temperaturze około 200°C
w obecności pseudokumenu w atmosferze gazu obojętnego z jednoczesnym azeotropowym usuwaniem wody,
po czym z odwodnionej mieszaniny odwirowuje się w
temperaturze 170-100°C kryształy zanieczyszczeń głównie kwasów dwukarboksylowych, a przesącz zawierający bezwodnik trójmelitowy kieruje się do oczyszczania metodami destylacyjnymi, natomiast odwirowane
zanieczyszczanie zawierające głównie kwasy dwukarboksylowe kieruje się do dotleniania.
12o

(P. 145808)

25.01.1971.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska, (Kazimierz Fraczek, Wiesław Szelejewski, Józef
Kołt, Anna Niezgoda, Konrad Chmielą, Ryszard Gola,
Rafał Musioł).
Sposób odzyskiwania tereftalanu dwumetylu z zawodnionych kwaśnych roztworów metanolowych, z produkcji tereftalanu dwumetylu metodą estryfikacji zawodnionego kwasu tereftalowego w obecności oleum
znamienny tym, że reguluje się skład mieszaniny poddawanej oddzielaniu tereftalanu dwumetylu tak, aby
zawierała od 12-17% wody oraz od 3-5% kwasu siarkowego albo od 7-12% wody i 2-4% kwasu siarkowego, a następnie poddaje mieszaninę procesowi krystalizacji w temperaturze od 12-18°C, w przypadku
mieszanin zawierających od 15-17% wody albo w temperaturze od 6-14°C w przypadku mieszanin zawierających od 7-15% wody.
12o

(P. 145820)

25.01.1971.

Instytut Tworzyw Sztucznych, Warszawa, (Piotr Penczek, Henryk Staniak).
Sposób wytwarzania bezwodników kwasowych
z kwasów żywicznych przez ogrzewanie bezwodników
kwasów żywicznych z bezwodnikiem maleinowym, znamienny tym, że najpierw ogrzewa się bezwodniki kwasów żywicznych z bezwodnikiem maleinowym, a po
związaniu się części bezwodnika maleinowego kontynuuje się ogrzewanie z bezwodnikiem maleinowym
w obecności substancji o charakterze kwaśnym lub
substancji powodującej powstawanie kwasu w warunkach reakcji.
12o

(P. 143037)

5.09.1970.

Pierwszeństwo:

12o
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(P. 143103)

9.09.1970.

Pierwszeństwo: 10.09.1969 - Szwajcaria
Agripat S. A., Bazy lea, Szwajcaria
Sposób wytwarzania estrów kwasu fosforowego
o wzorze 1, w którym X oznacza atom tlenu lub siarki,
Ri i R2 oznaczają niezależnie od siebie po jednej reszcie niskoalkilo-, R3 oznacza atom wodoru, resztę alkoksykarbonylo- lub chlorowcometylo-, R4 oznacza resztę
niskoalkoksy-, alkilotio- lub dwualkiloamino, R5 oznacza resztę niskoalkoksy-, albo R4 oznacza resztę nisko
alkilotio-, a R5 oznacza resztę dwualkiloaminową, znamienny tym, że związek o wzorze 2, w którym Me
oznacza atom metalu alkalicznego, a R3, R4 i R5 mają
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z halogenkiem kwasu fosforowego o wzorze 3, w którym Hal
oznacza atom chloru lub bromu, a Ru R2 i X mają
znaczenie podane przy wzorze 1, w obecności obojętnego w stosunku do składników reakcji rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika.
12o

(P. 143144)

11.09.1970.

Pierwszeństwo: 12.09.1969 - Węgry
Chinoin Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára
RT., Budapeszt, Węgry, (László Institoris, Imre Hercsel,
Sándor Zaka, János Tóth)
Sposób wytwarzania nowych pochodnych D-sorbitu
znamienny tym, że 1, 2 - 5 , 6-dwuanhydro-3, 4-O-izopropylideno-D-sorbit wprowadza się w reakcję z haloidkami nieorganicznymi i w przypadku gdy jest to
pożądane usuwa grupę ochronną.
12o

(P. 143276)

18.09.1970.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Zygmunt Eckstein, Zdzisław Ejmocki, Jerzy Kamiński)
Sposób otrzymywania 4-metylosulfonylo-2,6-dwunitrochlorowcobenzenu, znamienny tym, że 4-metylosulfonylo-2-nitrochlorowcobenzen poddaje się, w temperaturze 80-140°C, najkorzystniej w 115-120°C, reakcji
nitrowania roztworem powstałym z dymiącego kwasu
siarkowego o zawartości 0-30% wolnego SO3, najkorzystniej 20-25% i azotanów metali najkorzystniej metali alkalicznych lub ziem alkalicznych, a zwłaszcza
azotanu potasowego względnie sodowego, w czasie 6-18
godzin, korzystnie 10-12 godzin, po czym otrzyman}'
produkt wyosabnia się ogólnie znanymi metodami.
12o

(P. 143825)

8.10.1970.

Pierwszeństwo: 9.10.1969 - Stany Zjednoczone Ameryki
The Dow Chemical Company, Midland, USA.
Sposób wytwarzania biuretu znamienny tym, że mieszaninę mocznika i ciekłego nośnika stanowiącego eter
glikolowy o ogólnym wzorze R'-(R-O-)nR" w którym R
oznacza etylen lub propylen, R'_ i R" oznaczają rodnik
alkilowy o 1-4 atomach węgla a n oznacza liczbę od
1 do 6, przy czym stosunek wagowy mocznika do dwueteru zawiera się pomiędzy 90 :10 a 10 : 90, ogrzewa
się w temperaturze 110°C-210°C w czasie potrzebnym
dla całkowitej konwersji mocznika do produktu bogatego w biuret przy jednoczesnym zmniejszeniu do minimum ilości produktów ubocznych powstałych w reakcji autokondensacji mocznika.

6.09.1969 - Niemiecka Republika
Federalna
Glanzstoff AG, Wuppertal, NRF, (Hans-Dieter Rupp,
Gerhard Meyer, Helmut Mägerlein)

Pierwszeństwo: 9.10.1969 - Stany Zjednoczone Ameryki

Sposób zmniejszenia zawartości tiomocznika w tiocyjanianach metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych, znamienny tym, że wodny roztwór tiocyjanianu
sodu, potasu, wapnia lub baru, zawierającego tiomocznik, ogrzewa się pod zwiększonym ciśnieniem w temperaturze około 170-200°C.

Sposób wytwarzania produktu o wysokiej zawartości
biuretu znamienny tym, że ogrzewa się w temperaturze
100-150°C przez okres od 10 minut do 8 godzin mieszaninę substrátu po pirolizie mocznika zawierającego
maksimum 57% biuretu i produktu po pirolizie o wy-

12o

(P. 143826)

8.10.1970.

The Dow Chemical Company, Midland, USA.
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sokiej zawartości biuretu i niskiej zawartości mocznika
przy czym skład mieszaniny jest tak uregulowany aby
zawartość mocznika nie przewyższała 20% wagowych,
ogrzewa mieszaninę w obecności węglowodoru stanowiącego ciekły nośnik, który wrze i skrapla się w temperaturze grzania i który nie jest rozpuszczalnikiem
mocznika i jego pirolitycznych produktów autokondensacji lecz jest obojętny w stosunku do nich i do amoniaku a proporcje wagowe mieszaniny i ciekłego węglowodoru zawierają się pomiędzy 5 : 95 a 60 : 40.
12o

6.11.1970.

(P. 144268)

Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Starogard-Gdański (Marian Antosz, Zdzisław Brzozowski, Brunon Jędrzejczyk,
Syplicjusz Markiewicz, Marian Senczek, Jerzy Nacel,
Halina Kawałek, Jerzy Szymendera)
Sposób wytwarzania 1,1-dwumetoksy -2-chloroetanu
z l^-dwuchloroetylometyloeteru i metanolu znamienny
tym, że reakcję wymienionych substratów przeprowadza się w temperaturze do 30°C, w rozpuszczalnikach,
0 temperaturze wrzenia nie wyższej niż 90°C, nie mieszających się z wodą i będących zarazem złymi rozpuszczalnikami chlorowodoru, w obecności takich nieorganicznych środków, które jednocześnie wiążą chlorowodór i wodę, albo mieszaniny tych środków, z których jeden wiąże wodę, a drugi chlorowodór lub wodę
1 chlorowodór.
12o

(P. 149139)

30.06.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Jan Plenkiewicz, Zbigniew K. Brzozowski)
Sposób wytwarzania kompleksów trójfluorku boru
z oksymami aldehydów o ogólnym wzorze 1, w którym
R oznacza rodnik alifatyczny lub aromatyczny znamienny tym, że na odpowiedni oksym lub jego roztwór
w węglowodorze alifatycznym lub cykloalifatycznym
lub aromatycznym lub w eterze etylowym działa się
gazowym trój fluorkiem boru albo jego kompleksem
z eterem etylowym w temperaturze - 5 - + 3 0 ° C , korzystniej 10-15°C.
12o

(P. 145319)

29.12.1970.

Pierwszeństwo: 30.12.1969 - Francja
Rhône-Poulenc S. A., Paryż, Francja
Sposób hydroksylowania związków aromatycznych
o ogólnym wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R i Ri są jednakowe lub różne i oznaczają atom
wodoru lub rodnik alkilowy zawierający 1-4 atomów
węgla, przy użyciu roztworu nadtlenku wodoru, znamienny tym, że reakcję prowadzi się w obecności katalitycznej ilości mocnego kwasu i ewentualnie stosując
obojętny rozpuszczalnik organiczny, przy czym początkowa zawartość wagowa wody w środowisku reakcji
jest niższa od 20% w odniesieniu do mieszaniny związku aromatycznego, wody i roztworu nadtlenku wodoru.

12o

(P. 141507)

22.06.1970.

Pierwszeństwo: 23.06.1969 - Japonia
Asahi Glass Company, Ltd., Tokio, Japonia, (Akira
Nishihara, Tetsuya Uthino, Kazuhiko Kuga, Masahiko
Funaki)
Sposób wytwarzania chloropochodnych metanu przez
utleniające chlorowanie metanu, znamienny tym, że ga-
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zową mieszaninę metanu, chlorowodoru i tlenu i/lub
gazu zawierającego wolny tlen przepuszcza się nad katalizatorem osadzonym na materiale nośnika posiadającym średni promień porów ponad 800 angestromów,
objętość2 porów 0,1-0,4 ml/g i powierzchnię właściwą
1-10 m /g, przy czym materiał nośnika jest mieszaniną
tlenków krzemu i glinu zawierającą ponad 60 procent
wagowych tlenku glinu, przeprowadzając mieszaninę
gazową w chloropochodne metanu.
120

(P. 141630)

27.06.1970.

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicznej,
Warszawa, (Stanisław Tyrlik, Halina Stępowska).
Sposób wytwarzania roztworów związków metaloorganicznych o ogólnym wzorze L x M/CO/RA, W którym
L przedstawia ligandy stabilizujące niskie stopnie utleniania będące trójwartościowymi pochodnymi pierwiastków V grupy układu okresowego o wzorze MAR8 lub
0 wzorze M*M2y Rz, gdzie M1 oznacza metal V grupy
układu okresowego, M2 oznacza metal alkaliczny, R jest
rodnikiem alkilowym, arylowym, alkoksylowym lub
aryloksylowym, y oznacza liczbę całkowitą 1 lub 2 zaś
z liczbą 2 lub 1 przy czym suma y + z wynosi 3, RA
oznacza we wzorze 1 rodnik o wzorze 2 lub 3, w których Ri i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają dowolny rodnik alifatyczny lub aromatyczny, M oznacza
metal przejściowy zaś x jest liczbą całkowitą 2 lub 3,
znamienny tym, że na sprzężone aldehydy o wzorze
ogólnym 4, w którym Rj i R2 są jednakowe lub różne
1 oznaczają rodnik alifatyczny lub aromatyczny działa
się monowodorkami metali przejściowych o ogólnym
wzorze 5 L x ML'VH, w którym L, M i x mają wyżej
podane znaczenie a L' oznacza ligand stabilizujący niższe stopnie utlenienia zawierający w cząsteczce wiązanie potrójne, taki jak N2, CH3CN itp, zaś v oznacza
liczbę całkowitą 1 lub 2.
12o

(P. 143119)

10.09.1970.

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej,
Warszawa, (Edward Grochowski, Krzysztof Majewski)
Sposób wytwarzania pochodnych trójorganocynowych kwasów karboksylowych o ogólnym wzorze
R3SnA, w którym R oznacza alkil lub aryl, zaś A oznacza anion kwasu karboksylowego, przez działanie na
tlenki lub wodorotlenki trójorganocynowe pochodnymi
kwasów karboksylowych, znamienny tym, że jako pochodne kwasu karboksylowego stosuje się ester lotnego
alkoholu, a reakcję prowadzi się w obecności katalizatora zasadowego usuwając ze środowiska reakcji jeden
z produktów.
12o

(P. 145064)

17.12.1970.

Pierwszeństwo: 20.10.1970, 18.12.1969 - Szwajcaria
Ciba - Geigy A G, Bazylea, Szwajcaria
Sposób wytwarzania nowych kwasów ct-fenoksyoctowych, podstawionych w pozycji a jedną lub dwiema
resztami alkilowymi lub alkenylowymi, w których
reszta fenylowa podstawiona jest cykloalifatyczną nienasyconą tylko w pozycji 1 resztą węglowodorową oraz
estrów i amidów tych kwasów, znamienny tym, że wytwarza się mostek eterowy między resztą fenylowa
zawierającą jako podstawnik cykloalifatyczną nienasyconą tylko w pozycji 1 resztą węglowodorową, a podstawionym w pozycji a jedną lub dwiema resztami alkilowymi lub alkenylowymi kwasem octowym lub jego
estrem albo amidem, albo że w anizolu podstawionym
w pierścieniu benzenowym cykloalifatyczną nienasyconą tylko w pozycji 1 resztą węglowodorową a w pozycji 1, a w grupie metylowej podstawionym jedną lub
dwiema resztami alkilowymi albo alkenylowymi oraz
jakąś resztą X zdolną do przeprowadzenia w wolną, zestryfikowaną lub zamidowaną grupę karboksylową,
albo w odpowiednim związku, zawierającym w pozycji a względem wolnej lub przekształconej grupy
karboksylowej, odszczepialną, resztę Y', odszczepia się
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resztą Y' i, jeśli to jest pożądane, to w powstałych
związkach w ramach przewidzianych produktów końcowych wprowadza się, przekształca lub odszczepia
podstawniki, i/albo otrzymane mieszaniny izomerów
rozdziela się na izomery czyste i/albo otrzymane racematy rozdziela się na antypody optyczne i/albo otrzymane związki wolne przekształca się w ich sole lub
otrzymane sole przeprowadza się w związki wolne.
12o

(P. 145516)

7.01.1971.

Zakłady Chemiczne „Blachownia", Blachownia Śląska, (Włodzimierz Kotowski, Krystyna Dworzańska,
Joachim Kiklas, Józef Cierpioł, Grażyna Miller, Zygmunt Żegleń).
Sposób otrzymywania naftalenu uszlachetnionego dla
wytwarzania bezwodnika kwasu ftalowego znamienny tym, że surowiec naftalenowy poddaje sią termicznej obróbce z aldehydami alifatycznymi lub ich wodnymi roztworami i następnej destylacji podczas której
otrzymuje się przedgon zawierający resztki nieprzereagowanego aldehydu, uszlachetniony bezbarwny naftalen, oraz pozostałość po destylacji w której pozostają
produkty kondensacji związków barwnych z aldehydami.
12o

(P. 145128)

21.12.1970.

Instytut Technologii Nafty, Kraków, (Ryszard Dettloff, Bronisław Zmudziński)
Sposób produkcji rozpuszczalników węglowodorowych z odaromatyzowanej zreformowanej benzyny
znamienny tym, że uzyskany w procesie ekstrakcji rafinat o zakresie wrzenia 30-180° podgrzany do temperatury 80-90° poddaje się destylacji ciągłej pod ciśnieniem atmosferycznym lub zwiększonym, odbierając
ze szczytu kolumny I w temperaturze 50-60° C/760 mm
Hg frakcję o zakresie destylacji 30-80°C kierowaną
następnie do trzeciej wieży destylacyjnej, ze szczytu
której w temperaturze 50-55°/760mm Hg odbiera się
przedgon do 65°C, a ze spodu w temperaturze 68-75°/
/760 mm Hg benzynę ekstrakcyjną I, zawierającą 6 0 80% n-heksanu, podczas gdy odbierana ze spodu wieży
pierwszej w temperaturze 100-105°/760 mm Hg frakcję
80-180°C kieruje się do drugiej wieży, otrzymując ze
spodu w temperaturze 105-155°/760 mm Hg benzynę lakową aromatyczną, a ze szczytu w temperaturze 100105°/760mm Hg benzynę ekstrakcyjną III (80-120°C)
kierowaną następnie bądź do wtórnej destylacji celem
odebrania ze szczytu wieży w temperaturze 94-98°
frakcji heptanowej (90-105°C) a ze spodu w temperaturze 115-125° frakcję izooktanową 110-130°C, bądź
też benzynę ekstrakcyjną III poddaje się dwustopniowej destylacji odbierając ze szczytu jednej kolumny w
temperaturze 85-90° przedgon izoheptanowy wrzący
w zakresie 85-92° i kierując produkt odbierany ze
spodu tejże wieży do drugiego stopnia destylacji, gdzie
ze szczytu wieży w temperaturze 95-98°C odbiera się
n-heptan 60-80%-owy, a ze spodu w temperaturze
115-120° pozostałość izooktanową 105-130°, z której
przez wkomponowanie z przedgonem 85-93°C otrzymuje się benzynę o własnościach odpowiadających benzynie ekstrakcyjnej III.

12o

Nr 6/1973
(P. 143213)

15.09.1970.

Pierwszeństwo: 16.09.1969 - Wielka Brytania
Johnson Matthey and Co. Limited, Londyn, Wielka
Brytania, Gary James Keith Acres, Robert Michael
Hutchings)
Sposób usuwania związków organicznych z gazów,
zawierających tlen, znamienny tym, że gaz przepuszcza
się w temperaturze wyższej od temperatury zapłonu
tego gazu przez katalizator na nośniku, składający się
z obojętnego pod względem chemicznym materiału impregnowanego lub pokrytego mieszaniną lub stopem
platyny i rodu o zawartości metalu.
12o

(P. 143785)

5.10.1970.

Pierwszeństwo: 6.10.1969 - Niemiecka Republika Federalna
C. H. Boehringer Sohn Ingelheim n/Renem, NRF,
(Herbert Koppe, Karl Zeile, Albrecht Engelhardt).
Sposób wytwarzania nowych l-/2-cyjano-5-metylofenoksy-hydroksy-3-alkilo-aminopropanów o ogólnym
wzorze 1, w którym R oznacza grupę alkilową o 2 - 6
atomach węgla, znamienny tym, że związek o wzorze
ogólnym 2, w którym Z oznacza grupę o wzorze 3 lub
grupę o wzorze -CHOH-CH^-Hal, przy czym Hal oznacza atom chlorowca, poddaje się reakcji z alkiloaminą
o wzorze ogólnym ŃH2-R lub związek o wzorze ogólnym 2 poddaje się reakcji z N,N-dwualkilomocznikiem
o wzorze ogólnym 4, w którym R ma podane wyżej
znaczenie, lub w l-/2-cyjano-5-metylofenoksy/-2-hydroksy-3-aminopropanie o wzorze 5 wprowadza się resztę
R o podanym wyżej znaczeniu przez reakcję z elektrofilnym środkiem alkilującym lub przez reduktywne
alkiiowanie, lub ze związków o wzorze ogólnym 6,
w którym R ma wyżej podane znaczenie, a G oznacza
grupę dającą się łatwo odszczepić hydrolitycznie, odszczepia się grupę G, lub ze związków o wzorze ogólnym 7, w którym R ma wyżej podane znaczenie, a Sch
oznacza grupę chroniącą aminę dającą się łatwo odszczepić, odszczepia się grupę Sch, lub oksazolidynon
o wzorze 8, w którym R ma podane wyżej znaczenie,
hydrolizuje się, lub pochodną mocznika o wzorze 9,
w którym R ma podane wyżej znaczenie, a R^ jak również R2, które mogą być jednakowe lub różne, oznaczają wodór lub grupę alkilową, korzystnie niższą grupę alkilową, grupę aralkilową, korzystnie grupę benzylową, lub grupę arylową, korzystnie grupę fenylową,
hydrolizuje się lub pirolizuje, lub związki o wzorze
ogólnym 10, w którym R ma podane wyżej znaczenie,
a A oznacza resztę dającą się przeprowadzić w grupę
cyjanową, przekształca się w związki o wzorze 1 przez
przeprowadzenie reszty A w grupę cyjanową, lub
związki o wzorze ogólnym 11, w którym R ma podane
wyżej znaczenie, a B oznacza grupę dającą się przeprowadzić w grupę metylową, przekształca się w związki o wzorze 1 przez przeprowadzenie reszty B w metyl,
oraz w razie potrzeby związki o wzorze 1 przeprowadzą się w ich fizjologicznie dopuszczalne sole addycyjne'z kwasami.
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(P. 143879)

12.10.1970.

Pierwszeństwo: 13.10.1969, 28.08.1970 - Niemiecka Republika Federalna
Dr Karl Thomae G.m.b.H., Biberach nad Riss, NRF,
(Helmut Piper, Gerd Krüger, Klaus-Reinhold Noll, Johannes Keck, Joachim Kähling).

12o

(P. 143868)

12.10.1970.

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicznej,
Warszawa, (Marian Kocór, Feliksa Werner-Zamojska).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych pregnenolanu o wzorze ogólnym 1, w którym Ac oznacza grupę
acylową, Rx i R2 są jednakowe i oznaczają grupę cyjanową, lub grupę estrową -COOAlk, gdzie Alk jest
małocząsteczkową resztą alkilową, zwłaszcza metylową lub etylową, bądź Ri i R2 są różne i oznaczają
wodór, grupę -COOAlk, gdzie Alk ma wyżej podane
znaczenie lub grupę amidową -CONH 2 , znamienny
tym, że 3-ß-acyloksy-20-metyleno-prednadien - 5,16
o wzorze 2, w którym Ac ma wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym 3,
w którym R' i R" są jednakowe i oznaczają grupę cyjanową lub grupę estrową -COOAlk, gdzie Alk ma wyżej podane znaczenie, bądź też R' i R" są różne i oznaczają wodór i grupę estrową - COOAlk, przy czym
w przypadku gdy R' i R" są różne, ewentualnie w
otrzymanym związku grupę estrową przekształca się
w znany sposób w grupę amidową -CONH 2 .

Sposób wytwarzania nowych zasadowo podstawionych III-rzędowych butanoli o wzorze 1, w którym Hal
oznacza atom chloru lub bromu, Ri oznacza atom wodoru, chloru lub bromu, R2 i R3 oznaczają jednakowe
lub różne, proste lub rozgałęzione rodniki alkilowe, alkenylowe, dwualkiloaminoalkilowe, cykloalkilowe, fenylowe, aryloalkilowe lub adamantylowe, przy czym
jeden z rodników R2 lub R3 może oznaczać atom
wodoru, albo R2 i R3 razem z atomem azotu oznaczają ewentualnie podstawiony grupą hydroksylową,
rodnikiem alkoksylowym, fenylowym lub niższym
alkilowym, pierścień pirolidynowy, piperydynowy, piperazynowy, morfolinowy, sześciometylenoiminowy lub
kamfidynowy, a R4 oznacza prosty lub rozgałęziony
rodnik alkilowy, cykloalkilowy, cykloalkenylowy, norbornylowy, fenylowy, aryloalkilowy, naftylowy, pirydylowy lub tienylowy, albo rodnik cykloalkilowy podstawiony grupą hydroksylową lub rodnikiem alkilowym, albo rodnik fenylowy podstawiony grupą hydroksylową, rodnikiem alkilowym, alkoksylowym, alkilotiolowym, trójfluorometylowym, fenylowym, fenoksylowym lub atomem fluoru, chloru lub bromu, oraz ich
dopuszczalnych farmakologicznie soli addycyjnych
z kwasami, znamienny tym, że związek o wzorze 2, w
którym R^ R2, R3 i Hal mają wyżej podane znaczenie,
poddaje się w środowisku rozpuszczalnika reakcji ze
związkiem metaloorganicznym o wzorze R4-X, w którym R4 ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom
metalu z I lub II grupy układu okresowego pierwiastków lub halogenek metalu z II grupy układu okresowego, albo keton o wzorze 3, w którym R1; R4 i Hal
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się w środowisku rozpuszczalnika reakcji ze związkiem metaloorganicznym o wzorze 4, w którym R2, R„ i X mają wyże"
podane znaczenie, albo w przypadku wytwarzania
związków o ogólnym wzorze 1, w którym R2 i R3 nie
oznaczają rodnika alkenylowego, a R4 nie oznacza rodnika cykloalkenylowego, związek o ogólnym wzorze 5,
w którym Rt, R2 i R3 mają, z wyjątkiem rodnika alkenylowego, znaczenie wyżej podane, a R4 ma, z wyjątkiem rodnika cykloalkenylowego, znaczenie wyżej
podane, poddaje się reakcji halogenowania, albo związek o ogólnym wzorze 6, w którym Hal, Rlt R2, R3 i R4
mają wyżej podane znaczenie, a Ac oznacza dowolny
rodnik acylowy, poddaje się w środowisku rozpuszczalnika reakcji odacylowania, albo w przypadku wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, w którym R2 i Rg
razem z atomem azotu nie oznaczają rodnika cyklicznego, związek o ogólnym wzorze 7, w którym Hal, R1(
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12o

Nr 6/1973
(P. 143305)

19.09.1970.

Pierwszeństwo: 20.09.1969 - Niemiecka Republika Federalna
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad
Menem, NRF, (Manfred Schorr, Walter Diirckheimer,
Lothar Behrendt, Dieter Düwel).
Sposób wytwarzania nowych estrów kwasów fenyle no-bis-dwutiokarbaminowych o ogólnym wzorze 1, w
którym Rj i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają
atomy wodoru, atomy chlorowca, rodniki alkilowe lub
alkoksylowe o 1-6 atomach węgla, a R3 oznacza grupę
pirydylową, chinolilową lub izochinolilową, ewentualnie podstawioną jednym lub kilkoma rodnikami alkilowymi o 1-6 atomach węgla, znamienny tym, że rozpuszczalną w wodzie sól kwasu bis-dwutiokarbaminowego o ogólnym wzorze 2, w którym X oznacza jeden
równoważnik kationu, poddaje się reakcji ze zdolnym
do reakcji estrem alkoholu o ogólnym wzorze R3-CH2-OH, w którym R3 ma wyżej podane znaczenie.

R2 mają, z wyjątkiem atomu wodoru, znaczenie wyżej
podane, a R4 ma, z wyjątkiem rodnika pirydylowego,
znaczenie wyżej podane, poddaje się w środowisku
rozpuszczalnika reakcji alkilowania związkiem o ogólnym wzorze R3-Y, w którym R3 ma wyżej podane znaczenie, a Y oznacza atom chloru, bromu lub jodu
i otrzymane związki o ogólnym wzorze 1 ewentualnie
przekształca się znanym sposobem w ich sole z dopuszczalnymi farmakologicznie kwasami nieorganicznymi lub organicznymi.
12o

(P. 143294)

18.09.1970.

Nippon Soda Company, Limited, Tokio, Japonia, (Teruhisa Noguchi, Mitsuo Asada, Reiji Sakimoto, Koichi
Hashimoto).
Sposób wytwarzania nowych związków kwasów benzohydroksamowych o ogólnym wzorze 1, w którym R
oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla dla rodnik alkenylowy o 2 - 4 atomach węgla, X oznacza atom
wodoru, grupę metoksylową lub atom chlorowca, a Y
oznacza rodnik fenylowy, ewentualnie podstawiony
rodnikiem metylowym, atomem chlorowca lub grupą
nitrową, znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze
2, w którym R i X mają wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 3,
w którym Y ma wyżej podane znaczenie.

12o

(P. 143312)

19.09.1970.

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź,
(Edward Chodkowski, Jan Maćkowiak).
Sposób wytwarzania dwumetyloacetamidu działaniem dwumetyloaminy na kwas octowy lub jego bezwodnik, znamienny tym, że proces nasycania kwasu
octowego lub jego bezwodnika dwumetyloaminą prowadzi się przy jednoczesnym odpędzaniu wody ze środowiska reakcji za pomocą odpowiedniego czynnika
obiegowego tworzącego z wodą mieszaninę azeotropową o temperaturze wrzenia niższej od temperatury
wrzenia dwumetyloacetamidu.
12o

(P. 143299)

19.09.1970.

Pierwszeństwo: 20.09.1970 - Holandia
Stamicarbon N. V., Heerlen, Holandia, (Abraham Hermanus De Rooij, Jan Elmendorp).
Sposób ciągłego wytwarzania oksymu cykloheksanonu przez poddanie cykloheksanonu w przeciwprądzie,
w strefie syntezy oksymu, reakcji ze zbuforowanym
wodnym roztworem dwuwodorofosforanu hydroksyloamoniowego, przy czym stosuje się wyjściowy roztwór
soli hydroksyloamoniowej, zawierający oprócz dwuwodorofosforanu co najmniej 0,7 mola azotanów na kg
roztworu, oraz wolny kwas fosforowy, sole kwasu fosforowego z metalem alkalicznym lub z amonem i sole
kwasu siarkowego z metalem alkalicznym lub z amonem i wykazujący odczyn o wartości pH = 1,3-2,0
zmierzonej pH-metrem, znamienny tym, że w reakcji
stosuje się wyjściowy roztwór soli hydroksyloamoniowej, w którym zawartość soli hydroksyloamoniowej
jest równa 0,5 mola/kg roztworu lub wyższa, a zawartość rozpuszczonych soli i kwasów, oprócz azotanów,
przekracza 1 mol/kg a wyprowadza się wodny roztwór
prawie pozbawiony soli hydroksyloamoniowej, zawierający najwyżej 0,9 kg cykloheksanonu na 1 kg wytworzonego oksymu.
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24.06.1970.

Uniwersytet Łódzki, Łódź, (Witold E. Hahn, Tadeusz
Zieliński).
Sposób wytwarzania nowych N',N'-dwupodstawio~
nych pochodnych N-(-4-amino-2-butinylo-l-)-imidu
kwasu cis-3,6-endometyleno-A4-tetrahydroftalowego w
postaci chlorowodorków o wzorze przedstawionym na
rysunku, w którym B,! i R2 oznaczają jednakowe lub
różne grupy alkilowe względnie tworzą z atomem
azotu układ heterocykliczny, na drodze aminometylowania propargilowej pochodnej imidu kwasu cis-3,6-endometyleno-A 4 -tetrahydroftalowego z paraformaldehydem i aminą drugorzędową o wzorze H N - R ^ ,
w którym Rt i R2 mają wyżej podane znaczenie, w bezwodnym dioksanie z dodatkiem chlorku miedziawego
jako katalizatora, znamienny tym, że po zakończeniu
syntezy odsącza się nieprzereagowany paraformaldehyd, zakwasza pozostały roztwór kwasem solnym, oddestylowuje dioksan z wodą i nadmiarem kwasu solnego pod zmniejszonym ciśnieniem i osusza pozostałość
azeotropowo benzenem, a następnie oczyszcza przez
krystalizację, korzystnie z alkoholu.

12p

(P. 143319)

19.09.1970.

Starogardzkie
Zakłady Farmaceutyczne
„Polfa"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Starogard
Gdański,
(Zdzisław Brzozowski, Stefan Angielski, Czesław Wójcikowski).
2

Sposób wytwarzania sulfamidowych pochodnych A -pirazolino-1-karbonamidu o ogólnym wzorze 1, w którym Z oznacza wodór, chlorowiec lub niskocząsteczkowy alkil, a R, Rl5 R2, R3 oznacza wodór lub również
niskocząsteczkowy alkil, o własnościach biologicznych,
zwłaszcza posiadających zdolność obniżania poziomu
cukru w krwi, znamienny tym, że odpowiednie pochodne A 2 -pirazoliny o ogólnym wzorze 2, w którym R,
R1; R2, R3 mają wyżej podane znaczenie, lub ewentualnie ich sole z kwasami, poddaje się reakcji z N-arylosulfonylomocznikiem o ogólnym wzorze 3 lub N-arylosulfonyloizocyjanianem o ogólnym wzorze 4, w których
to wzorach Z ma wyżej podane znaczenie lub poddaje
się termicznemu rozkładowi molekularne połączenia
powstające podczas mieszania molowych ilości N-arylosulfonylomocznika z pochodnymi A 2 -pirazoliny.

12p
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(P. 143334)

21.09.1970.

Pierwszeństwo: 23.09.1969, 23.04.1970 - Szwajcaria
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Anton Ebnöther,
Jean-Michel Bastian, Erwin Rissi).
Sposób otrzymywania nowych związków heterocyklicznych o wzorze 1, w którym Rj oznacza niższy
rodnik alkilowy, rodnik cykloalkilowy, albo rodnik fenylowy ewentualnie monopodstawiony atomem chloru,
bromu, fluoru, grupą metoksylową, metylotio lub niższym rodnikiem alkilowym, a A oznacza rodnik alkilenowy o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu węglowym zawierający 1 - 4 atomów węgla oraz ich soli
addycyjnych z kwasami, znamienny tym, że związek
o wzorze 2 lub jego sole poddaje się reakcji ze związkami o wzorze 3, w którym Rx i A mają wyżej podane
znaczenie, a X oznacza resztę kwasową reaktywnego
estru, w rozpuszczalniku obojętnym w warunkach
reakcji i w obecności środka wiążącego kwas i otrzymane związki o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza
w sole addycyjne z kwasami.

12p

(P. 143376)

23.09.1970.

Pierwszeństwo: 24.09.1969 - Szwajcaria
Lonza A.G., Gampel/Wallis, Geschäftleitung: Basel
Szwajcaria, (August Stocker, Othmar Marti, Theodul
Phammatter, Gerhart Schreiner, Stephan Brander).
Sposób wytwarzania kwasu pirydynokarboksylowego
przez utlenianie kwasem azotowym w nadmiarze alkilopirydyny i/lub związków heterocyklicznych, zawierających pierścień pirydynowy i co najmniej jeden
podstawnik w podwyższonej temperaturze i przy zwiększonym ciśnieniu, znamienny tym, że związki wyjściowe utlenia się za pomocą nadmiaru kwasu azotowego
w reaktorze przepływowym, w temperaturze 180 do
370°C, pod ciśnieniem 20-500 ata, przy czym potrzebną
energię cieplną wytwarza się bezpośrednio w ścianach
odpornego na składniki reakcyjne reaktora przepływowego, po czym mieszaninę poreakcyjną odprowadza
się z reaktora.
12p

(P. 145362)

30.12.1970.

Pierwszeństwo: 30.01.1970 - Francja
Rhône-Poulenc S.A., Paryż, Francja.
Sposób
wytwarzania
dwu(benzotiazolilotio)aminy
o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza rodnik węglowodorowy, przez reakcję bezwodnika kwasu organicznego z benzotiazolilotioaminą o wzorze ogólnym 2,
w którym R ma wyżej podane znaczenie, znamienny
tym, że stosuje się bezwodnik o wzorze pierścieniowym.
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Sposób wytwarzania soli l,l'-dwupodstawionych-4,4'-dwupirydyliowych, znamienny tym, że sól pirydyniową N-podstawioną zawierającą w pozycji 4 grupę
COOH lub sól pochodną tego związku, poddaje się
reakcji z jonami cyjanowymi, a następnie otrzymany
związek pośredni poddaje się utlenieniu.
12p

(P. 145363)

30.12.1970.

12p

Pierwszeństwo: 31.12.1969 - Szwajcaria
Ciba-Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazolu
o wzorze ogólnym 1, w którym Ri oznacza grupę alkilową o 2 - 6 atomach węgla albo grupę cykloalkilową
o 3 - 6 atomach węgla, R2 oznacza grupę metoksy, metylową, hydroksylową lub metylosulfonylową, zaś R3
oznacza grupę metoksy albo metylową lub atom wodoru albo chloru, oraz ich addycyjnych soli z kwasami,
znamienny tym, że podstawiony benzil o wzorze ogólnym 2, w którym R^ i R3 mają wyżej podane znaczenie, kondensuje się z co najmniej podwójnie molową
ilością amoniaku i/lub dużym nadmiarem formamidu
oraz z aldehydem o wzorze ogólnym 3, w którym Rt
ma wyżej podane znaczenie, a otrzymaną pochodną
imidazol ewentualnie przeprowadza się w sól addycyjną z nieorganicznym lub organicznym kwasem.

12p

(P. 143271)

Merck a. Co., Inc., Rahway, USA, (Janos Kollonitsch,
Wiliam A. Sklarz)
Sposób wytwarzania karbaminianu l-metyIo-5-nitroimidazolilo-2-alkilowego o niższej grupie alkilowej
znamienny tym, że l-metylo-2-hydroksyalkilo-5-nitroimidazol poddaje się reakcji z karbaminianem niższego alkilu lub fenylu w obecności organicznego tytanianu lub cyrkonianu jako katalizatora transestryfikacji o wzorze odpowiednio Ti(OR3)4 lub Zr(OR3)4,
w którym R3 oznacza grupę alkilową o 1-6 atomach
węgla, grupę benzylową, fenylową lub cykloalkilową
o 1-6 atomach węgla.
(P. 143835)

13.10.1970.

Pierwszeństwo: 14.10.1969 - Węgry
Chinoin Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára
RT, Budapeszt, Węgry, (Lajos Guczoghy, Mária Puklics).
Sposób wytwarzania nowych czwartorzędowych pochodnych chinoliny o wzorze ogólnym 1, w którym
R oznacza niższą grupę alkilową, R1 oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, Y oznacza grupę
Z n C l 4 - lub X - , przy czym X oznacza anion, znamienny tym, że związek o •wzoxv& ogólnym 2, w którym R2 oznacza grupę alkoksylową, atom chlorowca,
grupę hydroksylową, estrową, tioalkilową lub merkaptanową poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3
lub jego solami i, w wytworzonym związku o wzorze 1,
w którym X - oznacza 2C1- ewentualnie wymienia
się grupę C l 2 - - na grupę ZnCl4 za pomocą reakcji
z chlorkiem cynku lub związek o wzorze 4 poddaje
się reakcji ze związkiem o wzorze 3 lub jego solą
w którym R i R1 posiada wyżej podane znaczenie.

17.09.1970.

Pierwszeństwo: 18.09.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki

12p

(P. 143894)

9.10.1970.

Pierwszeństwo: 21.10.1969 - Wielka Brytania
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania, (John Gerard Carey, John Reginald Case).

12p

(P. 145043)

16.12.1970.

Pierwszeństwo: 17.12.1969 - Szwajcaria
Ciba-Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób optycznego wybielania materiałów organicznych, znamienny tym, że wybielanie prowadzi się za
pomocą związków bis-aroksazolilowych o ogólnym
wzorze 1, w którym X oznacza atom tlenu, siarki
lub grupę - S O 2 - , stanowiący człon mostka, Ti i T2
oznaczają atom wodoru lub chlorowca albo niższą grupę alkilową lub alkoksylową, grupę sulfonową albo
ich funkcjonalne pochodne, A i A' oznaczają pierścień
benzenowy zawierający w położeniach 1-4 podstawniki nie będące grupami chromoforami, pierścień czterowodoronaftalenu lub, naftalenu ewentualnie zawierający podstawniki jak ewentualnie w postaci ich
funkcyjnych pochodnych grupy sulfonowe, alkilowe
lub alkoksylowe lub oznacza pierścień hydrindenu, jak
i soli tych związków zwłaszcza w postaci karboksylanów i sulfonianów metali alkalicznych i ziem alkalicznych oraz soli amonowych i aminowych.
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(P. 145157)

22.12.1970.

Pierwszeństwo: 23.12.1969, 11.12.1970 - Wielka Brytania
Glaxo Laboratories Limited, Greenford, Wielka Brytania, (Brian Edgar Looker, John Attenburow, McKenzie Wilson).
Sposób acylowania antybiotyków za pomocą halogenku acylu, znamienny tym, że acylowanie prowadzi
się w obecności oksiranu wiążącego chlorowcowodór
uwolniony podczas reakcji.
12p

(P. 147076)

23.03.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr P. 140405
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa",
Warszawa, (Edward Żukowski, Jerzy Szymański, Joanna Żarnecka, Kazimiera Skrzypkowska).
Sposób wytwarzania kwasu 6-aminopenicylanowego
i jego pochodnych na drodze chemicznej według patentu nr
(P. 140405), znamienny tym, że reakcję transformacji estrów dwumetylochlorosilanowych
penicyliny prowadzi się w środowisku azotu wprowadzanego do reakcji w stanie ciekłym i w obecności
bezwodnych siarczanów sodu, magnezu lub żelu krzemionkowego.

12p

(P. 148589)

(3.06.1971.

12p

(P. 144675)

27.11.1970.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, (Roman Dąbrowski, Zygfryd
Witkiewicz).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych ftalocyjaniny, znamienny tym, że 2,3-dwucyjanohydrochinon
lub 2,3-dwucyjanobenzochinon albo mono- lub dwupodstawione pochodne halogenowe tych związków lub
estry i etery wymienionych pochodnych hydrohinonu
ogrzewa się z tlenkami metali, zwłaszcza Cu, Ni, Co,
Mn, Mg w zakresie temperatur 150-220°, w wysokowrzącym rozpuszczalniku organicznym, po czym otrzymany produkt końcowy oddziela się i oczyszcza w znany sposób.

Pierwszeństwo: 5.06.1970, 8.01.1971 - Szwajcaria
12p

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania pochodnych kwasu 6-acyIoaminopenamokarboksylowego-3 i kwasu 7-acyIoamino-cefemokarboksylowego 4, w których reszta acylowa wywodzi się z kwasu karboksylowego i podstawiona jest
wolną grupą aminową, znamienny tym, że odpowiednie pochodne kwasu 6-[(2-jodoetoksykarbonyloamino)-acyloamino]-penamokarboksylowego-3 i pochodne
kwasu
7-[(2-jodoetoksykarbonyloamino)-acyloamino]-cefemokarboksylowego-4 traktuje się chemicznymi
środkami redukującymi.

12p

(P. 143204)

15.09.1970.

Pierwszeństwo: 16.09.1969 - Szwajcaria
Agripat S.A., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych dwuamino-s-triazyn o wzorze 1, w którym R : oznacza atom wodoru, rodnik metylowy lub etylowy, R2 oznacza rodnik
metylowy lub etylowy a R3 oznacza rodnik cyklopropylowy lub metylocyklopropylowy, znamienny tym, że
albo 2,6-dwuchloro-4-amino-s-triazynę o wzorze 2,
w którym R3 ma wyżej podane znaczenie, poddaje się
w obecności środka wiążącego kwas i w środowisku
rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika, reakcji z cyjanoalkiloaminą o wzorze 3, w którym Rj i R2 mają wyżej podane znaczenie, albo 2,4-dwuchloro-6-amino-s-triazynę o wzorze 4, w którym R t i Ra mają wyżej
podane znaczenie, poddaje się, w obecności środka
wiążącego kwas i w środowisku rozpuszczalnika lub
rozcieńczalnika, reakcji z aminą o wzorze NH 2 -R 8 ,
w którym R8 ma wyżej podane znaczenie.

(P. 145013)

18.05.1790.

Pierwszeństwo: 19.05.1969, 4.08.1969 - Stany
Zjednoczone Ameryki
Sandoz A.G., Bazylea, Szwajcaria, (William J. Houlihan).
Sposób wytwarzania 5-fenylo-l, 2, 3, 9b-czterowodoro-5H-imidazo-[2,l-a]izoindol-9b-oli o wzorze 1, w którym R i Rj oznaczają atomy wodoru, fluoru lub chloru, znamienny tym, że 9b-fenylo-l, 2, 3, 9b-czterowodoro-5H-imidazo [2,l-a]izoindol-5-ony o wzorze 2,
w którym R i Rt mają wyżej podane znaczenie, traktuje się wodorkiem litowo-glinowym w obojętnym eterze jako rozpuszczalniku i w obojętnych warunkach,
w temperaturze poniżej 25°C, najwyżej w ciągu 1 godziny i usuwa się natychmiast resztę wodorku litowo-glinowego utrzymując powyższą granicę temperatury.
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(P. 145029)

16.12.1970.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa",
Warszawa, (E. Żukowski, I. Dziągielewska, K. Skrzypkowska).
Sposób wytwarzania penicylin pólsyntetycznych znamienny tym, że przez działanie kwasów karboksylowych o ogólnym wzorze R-COOH gdzie R oznacza
resztę kwasu SíchlorowcofenyloJ-ö-alkiloizoksazolokarboksylowego-4, a-alkilofenoksyoctowego, a-aminofenylooctowego, a-arylofenoksyoctowego, 2,6-dwumetoksybenzoesowego i ß-alkoksy a-naftoesowego lub ich soli
z metalami alkalicznymi, metalami ziem alkalicznych
amonowych z aminami alifatycznymi o 1-6 atomach
węgla, z aminami aromatycznymi jedno lub dwupierścieniowymi na roztwór iminochlorku estru dwumetylochlorosilanowego lub trójmetylosilanowego penicyliny G w chloroformie, dwuchlorometanie otrzymuje się
penicyliny półsyntetyczne pochodne w/w kwasów.
12p
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sami, znamienny tym, że arylideno-bis-fenyloacetamid
o wzorze ogólnym 2, w którym Rls R2 i R3 mają wyżej
podane znaczenie poddaje się reakcji zamknięcia pierścienia w kwasie polifosforowym, lub też nitryl, albo
amid o wzorze ogólnym 3, w którym R2) R3, R4 i R5
mają wyżej podane znaczenie a X oznacza grupę C N lub CONH 2 - poddaje się reakcji w kwasie polifosforowym z aldehydem o wzorze ogólnym 4, w którym R
oznacza grupę fenylową, ewentualnie podstawioną grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, grupę nitrofenylową, grupę trójfluorometylofenylową, grupę fenylową
podstawioną atomem chlorowca lub grupę pirydylową,
0 ile to pożądane grupę nitrową w podstawniku Ri
otrzymanego związku redukuje się do grupy aminowej
1 ewentualnie otrzymany związek przeprowadza się
z kwasem organicznym lub nieorganicznym w terapeutycznie dopuszczalną sól.

26.08.1970.

(P. 145224)

Patent dodatkowy do patentu nr P. 139266
Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe, Kraków, (Stanisław Biniecki,
Wanda Modrzejewska, Paweł Nantka-Namirski, Piotr
Kubikowski, Wojciech Kostowski).
Sposób wytwarzania pirydyloamidów kwasów furanokarboksylowych według patentu głównego P. 139266
a w szczególności 4-metylo-2-pirydoamidu kwasu furano-2-karboksylowego o wzorze ogólnym fig. 1 znamienny tym, że na 4-metylo-2-aminopirydynę działa
się chlorkiem kwasu furano-2-karboksylowego, ogrzewa w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika organicznego i otrzymuje chlorowodorek 4-metylo-2-pirydyloamidu kwasu furano-2-karboksylowego.
12p

(P. 148149)

13.05.1971.

Pierwszeństwo: 15.05.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki
Merck and Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA,
(George P. Lampson, Alfred A. Tytell, Arthur K. Field,
Maurice R. Hilleman).
Sposób wytwarzania nowych wielopasmowych kompleksów polinukleotydowych powodujących wytwarzanie interferonu i mających zmniejszoną toksyczność,
znamienny tym, że kompleksuje się homopolinukleotyd
zawierający przynajmniej 500 jednostek nukleotydowych.
12p

(P. 155595)

12p

(P. 143005)

1.09.1970.

Pierwszeństwo: 15.09.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki
Merck and Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA,
(Janos Kollanitsch).
Sposób wytwarzania niższych estrów l-metylo-5-nitroimidazol-2-yloalkilowych kwasu karbaminowego,
znamienny tym, że niższy l-metylo-2-hydroksyalkilo-5-nitroimidazol poddaje się reakcji z niższym estrem
alkilowym lub z estrem fenylowym kwasu karbaminowego w obecności alkoholami glinowego jako katalizatora transestryfikacji.

25.05.1972.

Pierwszeństwo: 27.05.1971 - Węgry
Egyt Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapest, Węgry,
(Gyula Deák, Margit Doda, Klara Gall, Lajos György,
Klara Pfeifer).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,4-dwuwodoro-3(2H)-izochinolinonu o wzorze ogólnym 1,
w którym Rj oznacza grupę fenylową, grupę fenylową
podstawioną grupą alkilową o 1-3 atomach węgla,
grupę nitrofenylową, grupę aminofenylową, grupę trójfluorometylofenylową, grupę fenylową podstawioną
atomem chlorowca lub grupę pirydylową, R2 i R3 niezależnie od siebie oznaczają grupę alkilową o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, zawierającą 1-6 atomów węgla, przy czym jednym z tych podstawników
może być także atom wodoru, lecz R2 i R3 nie mogą
oznaczać grupy metylowej jeżeli R t oznacza niepodstawioną grupę metylową, zaś R4 i R s niezależnie od siebie
oznaczają atom wodoru, grupę alkilową o 1-4 atomach
węgla, albo grupę alkoksylową o 1-2 atomach węgla,
oraz ich soli z organicznymi lub nieorganicznymi kwa-

12p

(P. 143420)

25.09.1970.

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe, Pabianice, (Stanisław Kotlicki,
Mirosława Kalenik, Zbigniew Ludwicki).
Sposób wytwarzania 5-chlorobenzoksazolonu-2, znamienny tym, że p-chloro-o-aminofenol zawiesza się
w rozpuszczalniku wrzącym powyżej 100° zwłaszcza
w chlorobenzenie, dodaje kwasu nieorganicznego lub
organicznego jak np. siarkowy, octowy a zwłaszcza
kwasu solnego, oddestylowuje azeotropowo wodę i kondensuje w tymże rozpuszczalniku z mocznikiem w temperaturze 110-150°, najlepiej w 125-130° oddziela
wytworzony produkt, rozpuszcza w wodnym środowisku alkalicznym i wyodrębnia wolny 5-chloro-benzoksazolon-2 przez zakwaszenie roztworu kwasem nieorganicznym lub organicznym, a następnie przekrystalizowuje z rozpuszczalników organicznych lub nieorganicznych zwłaszcza z acetonu i etanolu lub z ich mieszanin z wodą.
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(P. 144004)

21.10.1970.

Pierwszeństwo: 27.10.1969 - Wielka Brytania
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania, (John Gerard Carey).
Sposób wytwarzania soli l,l'-dwupodstawionych-4,4'-dwupirydyliowych, znamienny tym, że sól pirydyniową N-podstawioną poddaje się reakcji z jonami cyjanamidowymi, a następnie otrzymany związek poddaje
się utlenieniu.
12p

(P. 144008)

21.10.1970.

Pierwszeństwo: 23.10.1969 - Szwajcaria
Lonza A.G., Gampel/Wallis (Geschäftsleitung Basel),
Szwajcaria, (Theodor Völker, Klaus Hering, Eduard
Dallwigk).
Sposób wytwarzania hydrowodorochinolin, ewentualnie podstawionych przy atomie azotu resztami acylowymi lub metylowymi albo etylowymi, znamienny
tym, że odpowiednie związki chinolinowe w temperaturze około 160-280°C poddaje się reakcji z kwasami
karboksylowymi o 1-4 atomach węgla albo z mieszaninami kwasów karboksylowym o 1-4 atomach z ich
niższymi estrami pod ciśnieniem ustalającym się podczas reakcji.
12p

(P. 144024)

22.10.1970.

Pierwszeństwo: 24.10.1969 - Szwajcaria
Sandoz A.G., Bazylea, Szwajcaria, (Gerhard Bormann, John Gmünder, Heinrich Wilkens, Franz Troxler).
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dy azotowej i związku krzemu, w którym krzem jest
związany z chlorowcem, przy czym na 1 ml sulfotlenku
penicylanowego stosuje się co najmniej 5 moli zasady.
12p

(P. 145212)

22.12.1970.

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego,
(Irena Buśko-Oszczapowicz, Jerzy Cieślak).

Warszawa,

Sposób otrzymywania nowych pochodnych penicylin
o wzorze ogólnym 1 przedstawionym na rysunku, w
którym R oznacza podstawiony lub niepodstawiony alkil, cykloalkil, aryl, aralkil, układ heterocykliczny lub
wodór, Rj i R2 mogą być takie same lub różne i oznaczają podstawiony lub niepodstawiony alkil, cykloalkil, aryl, aralkil albo wodór lub też R± i R2 łącznie
z atomem azotu tworzą układ cykliczny, X oznacza
grupę hydroksylową lub grupę OR3, w której R3 oznacza podstawioną resztę sililową albo podstawiony lub
niepodstawiony alkil, cykloalkil, aryl, aralkil, korzystnie metyl, etyl, propyl, butyl, benzyl, ß, ß, (3 - trójchloroetyl, metoksymetyl, fenacyl, p-bromofenacyl, cyjanometyl, nitrofenyl, acetoksymetyl, propionyloksymetyl, piwaloiloksymetyl, znamienny tym, że na pochodne kwasów e-acyloaminopenicylanowych o wzorze ogólnym 2 przedstawionym na rysunku, w którym
R i R3 zostały określonej powyżej, w bezwodnych rozpuszczalnikach organicznych nie mieszających się z wodą, działa się środkami chlorującymi w obecności
trzeciorzędowych amin, uzyskując imidochlorki o wzorze ogólnym 3 przedstawionym na rysunku, w którym
R i R3 zostały określone powyżej, które następnie poddaje się aminolizie działaniem amoniaku albo amin
pierwszo- lub drugorzędowych o wzorze ogólnym 4
przedstawionym na rysunku, w którym Ri i R2 zostały określone powyżej a otrzymane pochodne penicylin izoluje się w postaci wolnej lub w postaci soli.

Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicznych o wzorze 1, w którym albo X oznacza atom
wTodoru, atom chlorowca, rodnik metylowy lub grupę
metylotio, a Y atom wodoru, albo X oznacza atom wodoru, a Y rodnik metylowy, albo X i Y oznaczają atom
chloru, znamienny tym, że związki o wzorze 2, wT którym X i Y mają wyżej podane znaczenie, RŁ oznacza
atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, a R2 oznacza
niższy rodnik alkilowy, poddaje się reakcji z etylenodwuaminą.

12p

(P. 145073)

Instytut Antybiotyków, Warszawa,
-Oszczapowicz, Jerzy Cieślak).

12p

(P. 146306)

17.02.1971.

Pierwszeństwo: 18.02.1970, 23.07.1970 - Wielka
Brytania
Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek
N.V., Delft, Holandia
Sposób wytwarzania podstawionych w pozycji 7 pochodnych kwasu T-aminodezacetoksycefalosporanowego
przez przekształcanie podstawionych w pozycji 6 pochodnych sulfotlenku kwasu 6-aminopenicylanowego,
jego soli, estrów lub amidów, znamienny tym, że pochodną sulfotlenku kwasu aminopenicylanowego ogrzewa się do temperatury 160°C w bezwodnym środowisku w obecności co najmniej jednej organicznej zasa-

18.12.1970.
(Irena Buśko-

Sposób otrzymywania nowych pochodnych kwasu
6-aminopenicylanowego o wzorze ogólnym 1 przedstawionym na rysunku, w którym R1; R2 i R3 są takie
same lub różne i oznaczają atom wodoru albo podstawiony lub niepodstawiony alkil o łańcuchu prostym
lub rozgałęzionym, korzystnie metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl, izobutyl, pentyl, heksyl, alken korzystnie allil, butenyl, pentenyl, heksenyl, jedno- lub wielopierścieniowy aryl albo aralkil, korzystnie fenyl, benzyl, naftyl, dwufenylometyl, fenyloetyl, naftylometyl,
araikén korzystnie cynamyl, cykloalkil korzystnie cyklopentyl, cykloheksyl, cykloheptyl, cykloalken korzystnie cyklopentenyl, cykloheksenyl, alkil podstawiony układem heterocyklicznym lub układ heterocykliczny o różnym stopniu uwodornienia, z jednym lub kilkoma jednakowymi lub różnymi heteroatomami korzystnie furyl, tienyl, pirolidyl, pirydyl, pirymidyl, piperydyl, oksazolil, izoksazolil, chinolil, izochinolil, mor-
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folii, indolu, Ri i R2 wraz z atomem azotu tworzą
układ cykliczny o różnym stopniu uwodornienia z jednym lub kilkoma jednakowymi lub różnymi heteroatomami taki jak podstawiony lub niepodstawiony
układ pirolidyny, piperydyny, heksametylenoiminy,
heptametylenoiminy, morfoliny, R4 oznacza wolną grupę hydroksylową lub grupę OR5, w której R5 oznacza
podstawioną resztę sililową, alkil, aryl, aralkil, cykloalkil korzystnie trójmetylosilil, podstawiony dwumetylosilil, metyl, etyl, propyl, butyl, benzyl, ß, ß, ß-trojchloroetyl, metoksymetyl, fenacyl, p-bromofenacyl, cyjanometyl, nitrofenyl, acetoksymetyl, propionyloksymetyl, piwaloiloksymetyl, znamienny tym, że pochodną
kwasu 6-aminopenicylanowego o wzorze ogólnym 2
przedstawionym na rysunku, w którym R5 jest określone powyżej poddaje się reakcji w bezwodnych rozpuszczalnikach organicznych z reaktywną pochodną
amidu o wzorze ogólnym 3 przedstawionym na rysunku, w którym R1; R2, R3 są określone powyżej i otrzymane związki izoluje się w postaci wolnej lub w postaci soli.

12p
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(P. 143262)

17.09.1970.

Polska Akademia Nauk Zakład Farmakologii, Kraków, (Stanisław Misztal).
Sposób wytwarzania 6-podstawionych perhydrodwupirydo-(l,2-e,2',l'-e)-imidazolo-(3,4-e)-indoli o ogólnym
wzorze 1, w którym R oznacza wodór, grupę alkilową
korzystnie o liczbie węgli 1--3 lub rodnik fenylowy
ewentualnie podstawiony chlorowcem lub grupą hydroksylową, znamienny tym, że związek o wzorze ogólnym 2 bądź jego dwuchlorowodorek poddaje się reakcji z aldehydem o wzorze R CHO, w którym R ma wyżej podane znaczenie.

12p

(P. 145012)

18.05.1970.

Pierwszeństwo: 16.06.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki
Sandoz A.G., Bazylea, Szwajcaria, (William J. Houlihan, George A. Cooke).
12p

(P. 143261)

17.09.1970.

Polska Akademia Nauk Zakład Farmakologii, Kraków, (Stanisław Misztal).
Sposób wytwarzania pochodnych indolu o ogólnym
wzorze 1, w którym R oznacza wodór lub niższą grupę
alkilową, znamienny tym, że 2, 3, 4, 9-tetrahydro-lH-(2pirydylo)-lH-pirydo (3,4-b) indol o wzorze 2, w którym R ma wyżej podane znaczenie, poddaje się redukcji w obecności katalizatora platynowego.

Sposób wytwarzania 5-fenylo-5-wodoronadtleno- lub
-5-hydroksy-l, 2, 3, eb-czterowodoro-öH-imidazo^.l-a]
izoindol-9b-ol o wzorze 1, w którym R i Rt oznaczają
atomy wodoru, fluoru lub chloru, a R' oznacza atom
wodoru lub grupę hydroksylową, znamienny tym, że
5-fenylo-l, 2, 3, gb-czterowodoro-SH-imidazo [2,1-a]
izoindol-9b-ole o wzorze 2, w którym R i Ri mają
wyżej podane znaczenie, utlenia się w obojętnym polarnym rozpuszczalniku w temperaturze od -10°C do
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0°G za pomocą powietrza, tlenu, nadtlenku wodoru lub
nadtlenków o wzorze 3, w którym R2 oznacza rodnik
alkilowy lub grupę alkanoilową o 1-6 atomach węgla
lub grupę o wzorze 4, w którym n oznacza liczbę 0, 1
lub 2.
12p

(P. 145126)

21.12.1970.

Pierwszeństwo: 1.06.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki
F. Hoffmann - La Roche Co. Aktiengesellschaft,
Bazylea, Szwajcaria, (George Francis Field, Leo Henryk Sternbach).
Sposób wytwarzania pochodnych benzodwiiazepiny
o ogólnym wzorze 1, w którym Rt oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy, jak również addycyjnych
soli tych związków z kwasami, znamienny tym, że
związek o ogólnym wzorze 2, w którym Rx ma wyżej
podane znaczenie, poddaje się cyklizacji, albo związek
o ogólnym wzorze 3, w którym Ri ma wyżej podane
znaczenie, traktuje się glicyną lub jej estrem, albo
związek o ogólnym wzorze 4, w którym Rt ma wyżej
podane znaczenie, a R2 oznacza niższy rodnik alkilowy,
poddaje się procesowi rozszerzenia pierścienia i hydrolizie w kwaśnym środowisku wodnym, albo odtlenia
się związek o ogólnym wzorze 5, w którym Rt ma wyżej podane znaczenie, albo dwuazoniową sól związku
o ogólnym wzorze 6, w którym Rt ma wyżej podane
znaczenie, poddaje się przegrupowaniu typu Sandmeyera, albo związek o ogólnym wzorze 7, w którym Rt
ma wyżej podane znaczenie, utlenia się lub odwodornia w pozycji 4, 5, albo związek o ogólnym wzorze 8;
w którym Rt ma wyżej podane znaczenie, a R3 oznacza atom chlorowca lub grupę acylową, za pomocą
silnej zasady przekształca się w odpowiadający mu
związek o wzorze 1, odwodorniony w pozycji 4, 5, albo
odwodornia się związek o ogólnym wzorze 9, w którym
Ri ma wyżej podane znaczenie, otrzymując odpowiadający mu związek o wzorze 1, odwodorniony w pozycji 4, 5, albo związek o ogólnym wzorze 10, w którym
Rt ma wyżej podane znaczenie, a R4 oznacza grupę
acylową, traktuje się zasadą, przekształcając go w odpowiadający mu związek o wzorze 1 odwodorniony
w pozycji 4, 5, albo związek o ogólnym wzorze 11,
w którym R± ma wyżej podane znaczenie, poddaje się
przegrupowaniu, otrzymując odpowiadający mu związek o wzorze 1, odwodorniony w pozycji 4, 5, albo
związek o ogólnym wzorze 12, wT którym R} i R2 mają
wyżej podane znaczenie, zmydla się i dekarboksyluje,
albo związek o wzorze 1, w którym Rj oznacza atom
wodoru metyluje się, otrzymując związek o wzorze 1,
w którym Rj oznacza rodnik metylowy i otrzymany
związek o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się
w jego sól addycyjną z kwasem.

N - C O - Ç H - COOR

12p

(P. 148833)

16.06.1971.

Pierwszeństwo: 18.06.1970 - Szwajcaria
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania pochodnych kwasu 7-aminocefalosporanowego, o ogólnym wzorze 1, w którym X
oznacza atom wodoru lub grupę acylową, a R t oznacza
atom wodoru, kation tworzący sól lub ORX oznacza
odszczepialną, podstawioną estrową grupę metylową,
znamienny tym, że związek o wzorze 2, w którym X
ma wyżej podane znaczenie, a OR oznacza odszczepialną podstawioną grupę estrową metylową, utlenia
się alifatycznym sulfotlenkiem w obecności bezwodnika kwasu karboksylowego i otrzymany związek ewentualnie przeprowadza w sól lub otrzymaną sól przeprowadza w inną sól.
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(P. 141613)
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26.06.1970.

Pierwszeństwo: 27.06.1969 - Wielka Brytania
Instituto de Angeli S.p.A., Mediolan, Włochy, (Silvano Casadio, Gianfranco Pala).
Sposób wytwarzania nowych l,2-dwufenylo-3,5-dwuketopirazolidyn podstawiony w pozycji 4 o wzorze 1,
w którym R oznacza 3-metylobutenyl-2 lub 4-metylopentenyl-3, znamienny tym, że hydrazobenzen lub jego
reaktywną pochodną poddaje się reakcji z reaktywną
pochodnąT kwasu malonowego o wzorze 2, w którym
R ma w yżej podane znaczenie, a X oznacza grupy,
które reagując z hydrazobenzenem lub z jego reaktywną pochodną dają związek o wzorze 1, wobec środka
cyklizującego, w bezwodnym środowisku, co pozwala
na utworzenie się związku o wzorze 1, lub 1,2-dwufenylo-3,5-dwuketopirazolidynę lub jej sól z metalem
alkalicznym poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze R - H a l , w którym R ma wyżej podane znaczenie,
a Hal jest atomem chlorowca wobec środka wiążącego kwas, lub związek o wzorze 4, w którym X oznacza 1 lub 2 odwadnia się za pomocą środka odwadniającego, lub związek o wzorze 5, w którym R ma wyżej podane znaczenie poddaje się reakcji, w środowisku bezwodnym, z reaktywną pochodną kwasu węglowego wobec alkalicznego środka kondensującego.

12p

Pierwszeństwo:

(P. 143143)
12.09.1970 - Niemiecka
Federalna

11.09.1970.
Republika

Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius und
Brüning, Frankfurt/Main, NRF, (Heinrich Ruschig,
Karl Schmitt, Werner Mohler, Axel Göbel, Ernst Lindner).
Sposób wytwarzania eterów heterocyklicznych o wzorze ogólnym 1, w którym Rj^ oznacza jednopierścieniowy heterocykliczny układ nienasycony zawierający
azot, który może dodatkowo zawierać jeszcze atom
siarki lub/i skondensowany z tym układem pierścień
benzenowy i może być podstawiony niższymi grupami
alkilowymi lub alkoksylowymi, fenyloalkilowymi lub
fenylowymi R2 oznacza grupę fenylową, która także
może zawierać w pierścieniu 1-2 atomy azotu i w
szczególnym przypadku może być podstawioną niższymi grupami alkilowymi lub alkoksylowymi, atomami
chloru lub bromu, zaś A oznacza liniową lub rozgałęzioną alkilenową grupę zawierającą 2 - 6 atomów węgla, a także dopuszczalne pod względem fizjologicznym
sole addycyjne tych związków z kwasami, znamienny
tym, że albo związki o wzorze ogólnym Ri-Hal, w
którym Hal oznacza atom chloru, bromu lub jodu, poddaje się reakcji ze związkami o wzorze ogólnym 2,
najkorzystniej w postaci soli tych związków z metalami I lub II grupy układu okresowego pierwiastków,
12p

(P. 143125)

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego,
(Andrzej Rudnicki, Tadeusz Jaworski).

10.09.1970.
Warszawa,

Sposób wytwarzania pirydoksyny oraz jej pochodnych o wzorze ogólnym 1, w którym Rt i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru lub grupę
alkoksylową, R3 i R4 są jednakowe lub różne i oznaczają grupę hydroksylową, alkoksylową, alkoksyalkcksylową, aryloalkoksylową.
Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym,
że jako filodien o wiązaniu acetylenowym stosuje się
związek o wzorze ogólnym 2, w którym Rt i R2 oznaczają wodór, a R3 i R4 mają podane wyżej znaczenie,
zwłaszcza dwuester niższego kwasu i chlorowcokwasu
alifatycznego lub dwueter alkilowy, alkoksyalkilowy
i arylowy, a reakcję prowadzi się w środowisku niższych kwasów lub chlorowcokwasów alifatycznych przy
ewentualnym dodatku odpowiednich bezwodników
kwasowych, lub w środowisku obojętnych rozpuszczalników organicznych z dodatkiem związków o charakterze kwaśnym, takich jak halogenowodorki zasad organicznych, np. chlorowodorku pirydoksyny lub chlorowodorku pirydyny, kwasu Lewisa i inne związki przyspieszające aromatyzację powstającego adduktu Diels-Aldera, w temperaturze 120-200°C.
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albo związki o wzorze ogólnym 3, w którym X oznacza atom chlorowca lub grupę hydroksysulfonyloksylową, alkilosulfonyloksylową lub arylosulfonyloksylową, poddaje się reakcji z solami metali, najkorzystniej
z solami srebra związków o wzorze ogólnym R i - O H ,
albo związki o wzorze ogólnym 4, w którym B oznacza grupę alkilową zawierającą 1-5 atomów węgla,
redukuje się w znany sposób, albo związki o wzorze
ogólnym Y - N H 2 poddaje się reakcji ze związkami
0 wzorze ogólnym 5, najkorzystniej w postaci ich
zdolnych do reakcji estrów, przy czym każdorazowo
jeden z symboli Y i Z oznacza grupę - R 2 , drugi zaś grupę R 2 - O - A , albo związki o wzorze ogólnym
R j - O - A - N H - C H 2 - C H 2 - N H - R 2 poddaje się reakcji ze zdolnymi do reakcji estrami glikolu etylenowego
1 w szczególnym przypadku przeprowadza się uzyskane w ten sposób sole w wolne zasady lub zasady przeprowadza się w ich sole addycyjne z kwasami.
12p

(P. 145784)

22.01.1071.

Pierwszeństwo: 23.01.1970, 6.05.1970, 12.01.1971 - Anglia
Glaxo Laboratories Limited, Greenford, Wielka Brytania, (John Colin Clark, Alan Gibson Long, Niall
Galbraith Weir).
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(P. 144202)

2.11.1970.

Pierwszeństwo: 3.11.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki
The Upjohn Company Kalamazoo, Stany Zjednoczone Ameryki (Brian Bannister).
Sposób wytwarzania nowych alkilo 7-0-alkilo-l-tio-a-lin-kosaminidów o ogólnym wzorze 17 w którym
Alk oznacza grupę alkilową o nie więcej niż 4 atomach węgla, znamienny tym, że związek o ogólnym
wzorze 3 w którym Ac oznacza grupę zabezpieczającą,
poddaje się reakcji z tiomocznikiem w trzeciorzędowym amidzie jako dipolarnym rozpuszczalniku aprotonowym otrzymując sól izotiomocznika o ogólnym wzorze 9 w którym Ac ma wyżej podane znaczenie i tak
uzyskaną sól poddaje się hydrolizie w łagodnych warunkach alkalicznych otrzymując tiozwiązek o ogólnym wzorze 18, w którym Äc ma wyżej podane znaczenie, który następnie poddaje się alkilacji do tioglikozydu o ogólnym wzorze 19 w którym Ac ma wyżej
podane znaczenie oraz usuwa zabezpieczające grupy
oznaczone symbolami Ac i Alkil, przy czym Alkil ma
wyżej podane znaczenie a Ac oznacza zabezpieczającą grupę acylokarbonylową.

Sposób wytwarzania związków eefalosporyny o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę acylową
a R3 i R4 oznaczają tę samą lub różne grupy takie
jak atom wodoru lub inny podstawnik, znamienny
tym, że związek o ogólnym wzorze 10, w którym R1
oznacza grupę acylową, R 6 oznacza atom wodoru lub
karboksylową grupę zabezpieczającą, Z oznacza > S
lub >S -> O (a lub ß - ) a R oznacza organiczny podstawnik, poddaje się reakcji ze związkiem karbonylowym o ogólnym wzorze R3 • CO • R4, w którym R3 i R1
mają wyżej podane znaczenie lub związek o ogólnym
wzorze 13, w którym Z, R8, R4 i R6 mają wyżej podane
znaczenia acyluje się przy użyciu czynnika acylującego takiego jak kwas o ogólnym wzorze R ^ O O H , po
czym w razie potrzeby przeprowadza się reakcję: konwersji izomeru A2 do pożądanego izomeru A3 lub, usunięcia grupy zabezpieczającej grupę aminową lub karboksylową lub redukcji związku, w którym Z oznacza
>S -> O do związku, w którym Z oznacza > S .
Odmiana sposobu według zastrz. 1 znamienna tym,
że związek o ogólnym wzorze 11, w którym R1, Z i R°
mają wyżej podane znaczenie poddaje się reakcji z glidem fosforanowym o ogólnym wzorze 12, w którym
R, R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie.

12p

(P. 144681)

27.11.1970.

Pierwszeństwo: 27.11.1969; 5.06.1970 - Szwajcaria
Ciba Societě Anonyme, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania 4,4-dwumetylo-5-tia-2,7-diazabicyklo(4, 2, 0)okt-2-en-8-onu o wzorze 1, znamienny
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tym, że związek penamowy o wzorze 2, w którym grupa - C ( = O ) - X x oznacza podstawioną rozszczepialną
w warunkach obojętnych lub kwaśnych grupę hydroksykarbonylową lub grupę merkaptokarbonylową, symbol R° oznacza atom wodoru albo odszczepialną w warunkach procesu resztę acylową Ac° kwasu organicznego, rozszczepia się grupę - C ( = O)-Xj^ w środowisku obojętnym lub kwaśnym przy jednoczesnym lub
późniejszym traktowaniu wodą i wyodrębnia się 4,4-dwumetylo-5-tia-2,7-diazabicyklo(4, 2, 0)okt-2-en-8-on.

nm

(P. 144679)

27.11.1970.

Pierwszeństwo: 28.11.1969; 24.12.1969; 17.02.1970;
20.04.1970; 2.06.1970
Ciba-Geigy AG Bazylea, Szwajcaria.

12p

(P. 144682)

27.11.1970.

Pierwszeństwo: 27.11.1969; 5.06.1970 - Szwajcaria
Ciba Societě Anonyme, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania pochodnych 2-podstawionej tiazolidyny typu 2-R1-3-R2-4-tia-2,6-dwuazadwucyklo(0, 2,
3)heptanonu-7 o wzorze 1, w którym ^ oznacza wodór
lub resztę acylową Ac kwasu organicznego a R2 oznacza wodór lub ewentualnie podstawioną resztę węglowodorową, znamienny tym, że związek o wzorze 2,
w którym Y oznacza dwupodstawiony atom węgla,
poddaje się reakcji z aldehydem o wzorze R 2 -CHO
lub jego reaktywną pochodną, albo w związku typu
penam o wzorze 3, w którym grupa - C ( = O ) - X t oznacza podstawioną, rozszczepialną w warunkach obojętnych lub kwasowych grupę hydroksy- lub merkaptokarbonylową, a R° oznacza wodór lub odszczepialną
w warunkach procesu resztę acylową Ac° kwasu organicznego, grupę - C ( = O ) - X t rozszczepia się w warunkach obojętnych lub kwasowych, przy równoczesnym lub późniejszym traktowaniu wodą i ewentualnie utworzony 4,4-dwumetylo-5-tia-2,6-dwuazadwucyklo(0, 2, 4)okten-2-on-8 oddziela się lub redukuje się
w nim podwójne wiązanie węgiel-azot i, jeśli to jest
pożądane, otrzymany związek o wzorze 1, w którym
Ri oznacza atom wodoru, acyluje się w pozycji 2, i/lub,
jeśli to jest pożądane, otrzymaną mieszaninę izomerów
rozdziela się na poszczególne izomery.

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu 7-aminocefalosporanowego o wzorze ogólnym 2, w którym Rx i R2
oznaczają atom wodoru albo jednowartościową grupę
węglowodorową ewentualnie podstawioną albo grupę
heterocykliczną związaną poprzez atom węgla albo
łącznie oznaczają grupę węglowodorową ewentualnie
rozdzieloną heteroatomem i/lub podstawioną, R3 oznacza grupę heterocykliczną o charakterze aromatycznym związaną ze siarką poprzez atom węgla, zawierającą co najmniej dwa atomy azotu i" oprócz tego inny
heteroatom z grupy jak atom azotu, tlenu lub siarki,
oraz estrów i soli tych związków, znamienny tym, że
związek o wzorze ogólnym 3, w którym R4 oznacza
resztę acylową o wzorze 4, gdzie ^ i R2 mają znaczenie takie same jak we wzorze ogólnym 2, a R3'
oznacza funkcjonalnie przekształconą grupę hydroksylową, ewentualnie w postaci estru lub soli poddaje się
reakcji z pochodną związku tiolowego o wzorze
HS-R 3 , w którym R3 ma wyżej podane znaczenie lub
solą tego z metalem, albo związek o wzorze 2, w którym R4 oznacza atom wodoru a R3' oznacza grupę
S-R 3 , ewentualnie w postaci estru lub soli acyluje
się środkiem acylującym, zawierającym jako resztę
acylową grupę o wzorze 4 i otrzymany związek o wzorze 1 ewentualnie zawierający ugrupowanie estrowe
poddaje hydrolizie do odszczepienia grupy estrowej lub
ewentualnie, w przypadku gdy w otrzymanym związku
o wzorze 1 symbole Rt i R2 oznaczają atomy wodoru
poddaje reakcji z aldehydem, ketonem lub nitrylem
korzystnie w obecności katalizatorów lub związek
o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza w sole z metalami alkalicznymi lub metalami ziem alkalicznych albo
z amoniakiem lub z organicznymi zasadami, ewentualnie z otrzymanych soli wytwarza wolne kwasy karboksylowe albo ich wewnętrzne bezwodniki.

12q
Pierwszeństwo:

(P. 144225)
15.11.19*69 - Niemiecka
Federalna

3.11.1970.
Republika

Merck Patent Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Darmstadt, NRF,
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Sposób wytwarzania nowych związków 4-amino-spiro[cykloheksano-l,9'-tioksantenu] o ogólnym wzorze 1,
w którym R1 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy, zawierający do 6 atomów węgla, R2 oznacza
atom wodoru lub rodnik alkilowy, zawierający do
3 atomów węgla, R1 i R2 wraz z łączącym je atomem
azotu oznaczają także rodnik morfolinowy lub rodnik
pirolidynowy, piperydynowy albo piperazynowy, ewentualnie podstawiony rodnikiem metylowym lub etylowym, a R3 i R4 oznaczają atomy wodoru lub chloru,
jak również fizjologicznie nieszkodliwych soli addycyjnych tych związków z kwasami oraz ich czwartorzędowych soli amoniowych, znamienny tym, że na
związki o ogólnym wzorze 2, w którym przerywana
linia między pozycjami 2 i 3 w pierścieniu cykloheksanowym oznacza, że w tym miejscu może także występować podwójne wiązanie i w którym X oznacza grupę o wzorze =NOH, =NR1, (H, NR2 Ac1) lub (H,
NR1 Ac2) lub inną resztę, dającą się przekształcić przez
redukcję w grupę o wzorze - N R 1 R2, przy czym we
wzorach tych Ac1 oznacza resztę acylową, zawierającą
do 6 atomów węgla i Ac2 oznacza resztę acylową, zawierającą do 3 atomów węgla, zaś R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, albo na enaminę o wzorze 3, w
którym R1, R2, R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie
działa się środkami redukującymi lub na związek
o ogólnym wzorze 4, w którym Y oznacza atom chloru, bromu lub jodu albo ewentualnie reaktywnie zestryfikowaną grupę OH, a R3 i R4 mają wyżej podane
znaczenie, działa się zasadą o ogólnym wzorze 5, w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, lub środkami wydzielającymi taką zasadę, albo w związku,
posiadającym zasadniczą budowę taką jak związek
o wzorze 1, lecz grupa aminowa występuje w nim w
postaci zmienionej funkcyjnie, uwalnia się grupę aminową na drodze hydrogenolizy, hydrolizy, alkoholizy
lub aminolizy, albo na związek metaloorganiczny
o ogólnym wzorze 6, w którym R3 i R4 mają wyżej
podane znaczenie, a M oznacza atom litu lub grupę
o wzorze Mg Hal, w którym Hal oznacza atom chloru,
bromu lub jodu, działa się pochodną hydroksyloaminy
o ogólnym wzorze 7, w którym R1 i R2 mają wyżej
podane znaczenie, a A oznacza niższą grupę alkoksylową lub atom chlorowca, albo związek o ogólnym
wzorze 8, w którym R1, R2, R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze środkiem wytwarzającym mostek tioeterowy z równoczesnym wewnątrzcząsteczkowym zamknięciem pierścienia, po
czym na otrzymaną pierwszorzędową lub drugorzędową aminę o ogólnym wzorze 1, w którym wówczas
R2 oznacza atom wodoru, ewentualnie działa się środkiem alkilującym oraz na otrzymane związki o ogólnym wzorze 1 ewentualnie działa się kwasem lub środkiem czwartorzędującym, przekształcając je w dopu-

3.1

szczalne pod względem fizjologicznym sole addycyjne
z kwasami lub czwartorzędowe sole amoniowe, albo
związki o ogólnym wzorze 1 wydziela z nich soli.
12q

(P. 144640)

25.11.1970.

Pierwszeństwo: 26.11.1969; 16.10.1970 - Niemiecka
Republika Federalna
Karl Thomae GMBH Biberach/Riss, NRF, (Eberhard
Woitun, Wolfgang Reuter).
Sposób wytwarzania nowych 2-(5-nitro-2-furylo)-tieno[3,2-d]pirymidyn o wzorze ogólnym 1, w którym R
oznacza wolną grupę aminową, lub niższą alifatyczną
grupę acyloaminową ewentualnie podstawioną jednym
lub dwoma atomami chloru, grupę monoalkiloaminową
o 1-5 atomach węgla o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, grupę alliloaminową, grupę cykloheksyloaminową, ewentualnie podstawioną w pierścieniu grupą
hydroksylową, grupę dwualkiloaminową o 1-4 atomów
węgla, grupę hydroksyalkiloaminową o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym o 1-6 atomach węgla i 1-5
grupach hydroksylowych, ewentualnie podstawioną
przy atomie azotu rodnikiem alkilowym o 1-4 atomach węgla, a przy rodniku alkilenowym rodnikiem
fenylowym,
grupę
dwu-(hydroksyalkilo)-aminową
o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym o 1-5 atomach
węgla, grupę alkoksyalkiloaminową lub dwu-(alkoksyalkilo)-aminową o 1-2 atomach węgla w grupie alkoksylowej i 1-3 atomach węgla w grupie alkilenowej,
wolną lub dwualkilowaną grupę aminoalkiloaminową
o 1-3 atomach węgla w grupie alkilenowej względnie
alkilowej, ewentualnie podstawioną w grupie alkilenowej grupą hydroksylową, grupę N-acetyloalkilenodwuaminową o dwóch lub trzech atomach węgla w części
alkilenowej, grupę anilinową, ewentualnie podstawioną w pierścieniu atomem chloru lub jedną grupą metylową, metoksylową lub hydroksylową, grupę N-metyloanilinową, grupę fenyloalkiloaminową o 1-2 atomach węgla w reszcie alkilenowej, lub oznacza zawierający atom azotu i związany przez ten atom z pierścieniem tieno [3,2-d]pirymidynowym nasycony 5-cio
lub 6-cio członowy monocykliczny, heterocykliczny
pierścień, ewentualnie jeszcze przerwany atomem tlenu lub siarki lub dalszym atomem azotu i/lub podstawiony rodnikiem alkilowym lub grupą hydroksylową i który, jeżeli w pierścieniu znajduje się jeszcze
dalszy atom azotu jest ewentualnie podstawiony przy
tym dalszym atomie azotu grupą hydroksylową, formylową, lub karboetoksylową i który, jeżeli w pierścieniu znajduje się atom siarki, może być utleniony
przy tym atomie, a Ri oznacza atom wodoru lub grupę
metylową i ich addycyjnych soli z kwasami nieorganicznymi lub organicznymi, znamienny tym, że w celu
wytworzenia związków o wzorze ogólnym 1, w którym
R ma wyżej podane znaczenie, z wyjątkiem ewentualnie podstawionej 1 lub 2 atomami chloru niższej alifatycznej grupy acyloaminowej, związek o wzorze ogólnym 2, w którym Ri ma wyżej podane znaczenie,
a Z oznacza atom chlorowca albo wolną lub podstawioną grupę merkapto, poddaje się reakcji z aminą
0 wzorze ogólnym 3, w którym R' posiada wyżej podane znaczenie, z wyjątkiem ewentualnie podstawionej
1 lub 2 atomami chloru alifatycznej grupy acyloaminowej, ewentualnie w obecności środka wiążącego
chlorowcowodór, lub związek o wzorze ogólnym 4, w
którym Rj ma znaczenie wyżej podane, a R" posiada
znaczenie R z wyjątkiem grupy anilinowej lub fenyloalkiloaminowej, traktuje się środkiem nitrującym i w
przypadku nitrowania związku o wzorze 4 zawierającego wolne grupy aminowe lub hydroksylowe, chroni
się wolne grupy aminowe lub hydroksylowe przed nitrowaniem przez wprowadzenie jednej ze znanych grup
ochronnych i po nitrowaniu ewentualnie odszczepia
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się te grupy ochronne, lub związek o wzorze ogólnym
5, w którym reszty R i R t mają znaczenie wyżej podane poddaje się reakcji z solą kwasu azotowego w
obecności polarnego rozpuszczalnika w temperaturze
0°-120°, lub związek o wzorze ogólnym 6, w którym
R i Ri mają znaczenie podane na wstępie, traktuje się
kwasem azotowym lub solą kwasu azotowego w obecności mocnego kwasu mineralnego w temperaturze
•-20 do +50°C, przy czym wolne grupy aminowe lub
hydroksylowe w związku o wzorze 6 przed reakcją
zabezpiecza się grupami ochronnymi, które po reakcji
ewentualnie znowu odszczepia się lub w celu wytworzenia związków o wzorze ogólnym 1, w którym R
oznacza grupę acyloaminową ewentualnie podstawioną 1 lub 2 atomami chloru, acyluje się związek o wzorze ogólnym 7, w którym Rt ma znaczenie podane na
wstępie i otrzymane związki o wzorze ogólnym 1, w
których zawarte są wolne grupy aminowe ewentualnie
następnie acyluje się i/lub tak otrzymane związki
ewentualnie następnie przeprowadza się za pomocą
kwasów nieorganicznych lub organicznych w ich addycyjne sole z kwasami.

12q

Nr 6/1973
(P. 143170)

14.09.1970.

Pierwszeństwo: 15.09.1969 - Szwajcaria
J. R. Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych heterocyklicznych kwasów karboksylowych o wzorze ogólnym 1, w którym
X oznacza atom tlenu lub siarki, Y oznacza atom wodoru lub grupę metylową, Zx oznacza atom chlorowca
do liczby atomowej 17 lub grupę metylową albo metoksy, Z2 oznacza atom wodoru lub grupę metylową,
a Ej i R2 oznaczają grupę metylową lub etylową oraz
ich soli z nieorganicznymi i organicznymi zasadami,
znamienny tym, że związek o wzorze ogólnym 2, w
którym X, Y, Lx i Z2 mają wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji z dwuketonem o wzorze ogólnym
3, w którym Rt i R2 mają wyżej podane znaczenie,
a otrzymany kwas karboksylowy ewentualnie przeprowadza się w sól z nieorganiczną lub organiczną zasadą.

12q

(P.143950)

16.10.1970.

Pierwszeństwo: 17.10.1969 - Szwajcaria
12q

(P. 144656)

27.11.1970.

Pierwszeństwo: 28.11.1969; 5.10.1970 - Szwajcaria
Ciba Societě Anonyme, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych amin o wzorze ogólnym
9-(R-alkilo)-9, 10-dwuwodoro-9, 10-etenoantracen, w
którym R oznacza drugo- lub trzeciorzędową grupę
aminową zawierającą aromatyczny układ trójpierścieniowy o wzorze ogólnym 1, znamienny tym, że w 9 X - 9 10-dwuwodoro-9, 10-etanoantracenie, w którym
X oznacza grupę dającą się przekształcić w grupę
R-alkilową, przeprowadza się grupę oznaczoną symbolem X w grupę R-alkilową o wyżej podanym znaczeniu symbolu R albo z odpowiedniego związku zawierającego mostek 9, 10-etanowy, w którym to mostku do obu atomów węgla przyłączone są grupy ulegające odszczepieniu, odszczepia się te grupy, albo do
9-(R-alkilo)-antracenu, w którym R ma wyżej podane
znaczenie, wprowadza się grupę 9, 10-etanową, albo
odpowiedni związek, który zawiera co najmniej jedną
grupę acyleaminową przyłączoną do pierścieni aromatycznych o wzorze ogólnym 1, hydrolizuje się i w
otrzymanym związku ewentualnie wymienia lub wprowadza nowe podstawniki i/lub rozdziela otrzymany
związek racemiczny na antypody optyczne i/lub otrzymane wolne związki przeprowadza w ich sole albo
otrzymane sole przekształca w wolne związki.

J. R. Gcigy A.G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych zasadowych pochodnych
pirolu o ogólnym wzorze 1, w którym Rt oznacza atom
wodoru, rodnik metylowy lub etylowy, R2 oznacza
atom wodoru lub chloru, a R3 i R4 niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru, rodnik metylowy lub etylowy, oraz ich soli addycyjnych z kwasami nieorganicznymi i organicznymi, znamienny tym, że związek
0 wzorze ogólnym 2, w którym A oznacza grupę ketonową, przy czym R3' wówczas ma znaczenie podane
dla R3 przy omawianiu wzoru 1, albo A oznacza dwa
atomy wodoru, przy czym R3' oznacza wówczas grupę
acetylową, formylową lub niższą grupę alkoksykarbonylową, a R1; R2 i R4 mają znaczenie wyżej podane,
redukuje się za pomocą wodorku kompleksowego
1 otrzymany związek o wzorze 1 ewentualnie przekształca się w sól addycyjną z kwasem nieorganicznym lub organicznym.
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30.11.1970.

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej, Warszawa, (Anna Banaszek, Aleksander Zamojski).
Sposób wytwarzania alkiIo-3,4-dwudezoksy-heksano-3-piranozydów o ogólnym wzorze 1, w którym Ri
oznacza rodnik alkilowy, zwłaszcza metylowy, R2 oznacza grupę metylową, hydroksymetylową lub acetoksymetylową, R 3 oznacza wodór lub grupę acetylową znamienny tym, że alkilo-3,4-dwudezoksy- lub 3,4,6-trójdezoksy-3-dwumetyloamino-a i ß DL-arabino- lub ksylo-piranozydy o ogólnym wzorze 2, w którym R1( R2
i R3 ma znaczenie takie, jak we wzorze 1 poddaje się
utlenianiu, przy czym otrzymuje się związki o wzorze 3, w którym R1( R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, które następnie poddaje się pirolizie, przy
czym otrzymuje się alkilo-3,4-dwudezoksy-hekseno-3-piranozydy o konfiguracji a-treo lub a-erytro oraz
ich ß-anomery.

12q

(P. 144711)

30.11.1970.

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicznej,
Warszawa, (Anna Banaszek, Aleksander Zamojski).
Sposób wytwarzania racemicznych alkilo-3,4 dwudezoksy-3-dwumetyloaminoheksopiranozydów o ogólnym
wzorze 1, w którym R t oznacza rodnik alkilowy, zwłaszcza metylowy, R2 oznacza wodór lub grupę acetylową znamienny tym, że mieszaninę izomerów cis,
trans lub izomer trans 2-alkoksy-6-hydroksymetylo-5,6-dwuhydro-a-piranu o wzorze 3, w którym Ri i R2
mają takie samo znaczenie jak we wzorze 1, poddaje
się epoksydacji, przy czym otrzymuje związki o wzorze 4, w którym Ri i R2 mają wyżej podane znaczenie,
te zaś poddaje się reakcji z dwumetyloaminą otrzymując alkilo-3,4-dwuezoksy-3-dwumetyloamino-o. lub ß
DL-arabino- oraz ksyloheksopiranozydy, a także alkilo-2,4-dwudezoksy-2-dwumetyloamino-a oraz ß DL-arabinohekso-piranozydy.

12q

(P. 145254)

28.12.1970.

Pierwszeństwo: 29.12.1969 - Węgry
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R. T. Budapeszt,
Węgry.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu a-aminoksykarbonylo-hydroksamowego o działaniu tuberkulostatycznym o wzorze ogólnym 1, w którym X
oznacza atom wodoru lub grupę acylową, R oznacza
atom wodoru, rodnik alkilowy, arakilowy lub arylowy, Y oznacza rodnik alkilowy lub cykloalkilowy
o 1-15 atomach węgla, ewentualnie podstawiony rodnik aralkilowy lub arylowy, albo grupę heterocykliczną oraz ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami, jak również postaci optycznie
czynnych tych związków, znamienny tym, że pochodną
kwasu a-aminoksykarboksylowego o ogólnym wzorze
2, w którym A oznacza grupę acylową lub w przypadku, gdy X w wytwarzanym produkcie reakcji oznacza
atom wodoru, A oznacza grupę ochronną nadającą się
do przejściowej ochrony grupy aminowej, korzystnie
grupę benzyloksykarbonylową lub Ill-rzęd.-butyloksykarbonylową, B oznacza grupę hydroksylową lub grupę
nadającą się do aktywowania grupy karboksylowej,
korzystnie grupę pięciochlorofenoksylową, atom chlorowca lub grupę - N 3 , a R ma znaczenie wyżej podane,
poddaje się reakcji z pochodną hydroksyloaminy
o ogólnym wzorze 3, w którym A, R i Y mają znaczenie wyżej podane i od otrzymanego produktu reakcji
o ogólnym wzorze 4, w którym A, R i Y mają wyżej
podane znaczenie, ewentualnie odszczepia się w znany
sposób grupę ochronną A wprowadzoną do przejściowej ochrony grupy aminowej i otrzymany związek
o wzorze ogólnym 1 ewentualnie przeprowadza w farmaceutycznie dopuszczalną sól addycyjną z kwasami
i/lub ewentualnie N-acyluje i/lub otrzymany w postaci
racemicznej związek o wzorze ogólnym 1 ewentualnie
rozkłada się w znany sposób na izomery optycznie
czynne.
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(P. 145255)

28.12.1970.

Pierwszeństwo: 29.12.1969 - Węgry
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT, Budapeszt, Węgry, (Lajos Kisfaludy, Agnes Patthy, Lajos Dancsi,
György Fekete, István Szabó).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych N,N'-dwuacylohydrazyny o ogólnym wzorze 1, w którym X
oznacza atom wodoru lub resztę acylową, R oznacza atom wodoru albo rodnik alkilowy, aralkilowy lub arylowy, który ewentualnie może być podstawiony, a Ac oznacza resztę acylową kwasu karboksylowego alifatycznego, aromatycznego, aralifatycznego
albo heterocyklicznego, jak również soli addycyjnych
tych związków z kwasami, nadającymi się do celów
leczniczych i ewentualnie ich optycznie aktywnych izomerów, znamienny tym, że pochodną kwasu a-aminohydroksykarboksylowego o ogólnym wzorze 2, w którym A oznacza resztę acylową lub, w przypadku gdy
w wytwarzanym produkcie podstawnikiem X ma być
atom wodoru, oznacza grupę ochronną przeznaczoną
do przejściowej ochrony grupy aminowej, korzystnie
grupę benzylohydroksykarbonylową lub III-rzęd. butylohydroksykarbonylową, B oznacza grupę wodorotlenową lub grupę nadającą się do zaktywizowania grupy
karboksylowej, korzystnie grupę pięciochlorofenoksylową, dalej atom chlorowca lub grupę N3, a R ma wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z hydrazydem
0 ogólnym wzorze 3, w którym Ac ma wyżej podane
znaczenie lub hydrazyd kwasu a-aminohydroksykarboksylowego o ogólnym wzorze 4, w którym A i R mają
wyżej podane znaczenia, poddaje się reakcji z pochodną kwasu o ogólnym wzorze 5, w którym Ac i B
mają wyżej podane znaczenie, a od związku o wzorze
6, w którym A, R i Cmają wyżej podane znaczenie,
otrzymanego jako produkt reakcji, jeżeli nie jest on
identyczny z żądanym produktem końcowym, odszczepia się w znany sposób grupę ochronną A i ewentualnie acyluje uwolnioną grupę aminową i/lub ewentualnie przekształca otrzymany związek o ogólnym wzorze
1 w nadającą się do celów leczniczych sól addycyjną
kwasu i/lub ewentualnie rozdziela na antypody optyczne produkt otrzymany w postaci racematu.

12q

(P. 138768)

12.02.1970.

Pierwszeństwo: 13.02.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki
Uniroyal Ltd., Montreal, Kanada, (Ethel Ellen Felauer, Marshall Kulka).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych furano-3-karbonamidu o ogólnym wzorze 1, w którym X, Y i Z
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oznaczają niezależnie atom wodoru, grupę N H , - , alkilową, chlorowcową, podstawioną alkilową, alkenyIową, Y i Z razem oznaczają grupę a, co-alkilenową,
fenylową, podstawioną fenylową; R oznacza atom wodoru, grupę alkilową, acylową, aroilową i sulfenylową;
Ri oznacza grupę fenylową, alkilofenylową, alkoksyfenylową, chlorowcofenylową, nitrofenylową, benzylową, dwufenylilową, alkilową, alkenylową, cykloalkilową, naftylową, pirydylową, tiazolilową, dwuetylenową,
furfurylometylową, znamienny tym, że poddaje się
reakcji a-hydroksyketon o ogólnym wzorze 2, w którym Y i Z mają wyżej podane znaczenia z acetoamidem o ogólnym wzorze 3 w którym X, R, ^ mają
wyżej podane znaczenia, w obojętnym rozpuszczalniku
w obecności aktywnego reagenta Friedel-Craftsa.

12q

(P. 144223)

3.11.1970.

Pierwszeństwo: 8.11.1969 - Niemiecka Republika
Federalna
Schering Aktiengesellschaft Berlin Zachodni, Bergkamen NRF.
Sposób wytwarzania nowych amidyn o ogólnym
wzorze 1, w którym R1; R3 i R4 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru lub niższe rodniki alkilowe, przy czym R3 i R4 razem z atomem azotu mogą
tworzyć grupę heterocykliczną, ewentualnie zawierającą dalszy heteroatom, a R2 oznacza niższy rodnik
alkilowy, jak również soli tych związków z dopuszczalnymi w lecznictwie zasadami, znamienny tym, że w
związku o ogólnym wzorze 2, w którym R1; R2, R3 i R4
mają wyżej podane znaczenie, a X oznacza grupę
ochraniającą grupę karboksylową, odszczepia się grupę
ochronną X, uwalniając grupę karboksylową, po czym
otrzymany wolny kwas ewentualnie przeprowadza się
w sól.
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28.12.1970.

Pierwszeństwo: 29.12.1969 - Węgry
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT. Budapeszt, Węgry, (Lajos Kisfaludy, Agnes Patthy, Lajos Dancsi,
György Fekete, István Szabó).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych amidów
kwasów a-aminoksykarboksylowych o działaniu tuberkulostatycznym, o ogólnym wzorze 1, w którym X
oznacza atom wodoru lub resztę acylową, R oznacza
atom wodoru lub rodnik alkilowy, aryloalkilowy lub
arylowy, zaś Z oznacza podstawiony lub niepodstawiony rodnik alkilowy lub cykloalkilowy o 1-5 atomach
węgla, podstawiony lub niepodstawiony rodnik aryloalkilowy lub arylowy albo grupę heterocykliczną oraz
utworzonych z nich ze stosowanymi do celów terapeutycznych kwasami soli addycyjnych i optycznie czynnych, zawierających asymetryczny atom węgla takich
związków, znamienny tym, że pochodna kwasu a-aminoksykarboksylowego o ogólnym wzorze 2, w którym
A oznacza resztę acylową, lub gdy X w wytwarzanym produkcie reakcji oznacza atom wodoru, grupę
ochronną nadającą się do przejściowej ochrony grupy
aminowej, na przykład grupę benzyloksykarbonylową,
lub III rz. - butoksykarbonylową, zaś B oznacza grupę hydroksylową lub grupę nadającą się do aktywowania grupy karboksylowej, a zwłaszcza grupę pięciochlorofenoksylową, atom chlorowca lub grupę N3, zaś
R ma wyżej określone znaczenie, poddaje się reakcji
z aminą o wzorze ogólnym H 2 N-Z, w którym Z ma
wyżej podane znaczenie i od otrzymanego produktu
reakcji o wzorze 3, w którym A, R i Z mają wyżej
określone znaczenie, odszczepia się znanymi sposobami wprowadzoną dla przejściowej ochrony grupy aminowej grupę ochronną A i ewentualnie otrzymany
związek o wzorze 1 przeprowadza się w dopuszczalną
w lecznictwie kwasową sól addycyjną i/lub otrzymany związek acyluje się przy atomie N i/lub otrzymany
w recemicznej postaci związek o wzorze 1 rozkłada
znanymi sposobami na optj^cznie czynne izomery.

12q

(P. 148871)
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alifatycznego lub aromatycznego, znamienny tym, że
izomeryzuje się pirolitycznie 11-spiro- połączoną N-acylo-azyrydynę o wzorze ogólnym 2, w którym Ph1(
Ph2, R, R1} R2 i acyl posiadają wyżej podane znaczenia.

12q

Pierwszeństwo:

(P. 144639)
27.11.1969 - Niemiecka
Federalna

25.11.1970.
Republika

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius und Bruning, Frankfurt nad Menem, NRF,
(Konrad Baessler, Kurt Meyer).
Sposób wytwarzania eterów aminofenyloalkilowych
o ogólnym wzorze 1, w którym Y oznacza atom wodoru albo grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, X
oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach węgla a z i n
oznaczają liczbę 1-3, przez katalityczną redukcję odpowiednich eterów nitrofenyloalkilowych w fazie ciekłej pod zwiększonym ciśnieniem i w podwyższonej
temperaturze, znamienny tym, że etery nitrofenyloalkilowe o ogólnym wzorze 2, w którym Y, X, z i n
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się uwodornieniu w obecności nie mieszającego się z wodą, rozpuszczającego produkt wyjściowy i końcowy, obojętnego
rozpuszczalnika o m#łej przenikalności dielektrycznej
w obecności katalizatora uwodornienia.

17.06.1971.

Pierwszeństwo: 19.06.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej
CIBA-GEIGY AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nienasyconych amin tetracyklicznych, jak ll-N-acylo-aminometylo-g.lO-dwuhydro9,10-etano-antracenów o wzorze ogólnym 1, w którym
każdy z symboli Phi i Ph 2 oznacza resztę 1,2-fenylenową, R oznacza wodór, grupę hydroksylową w postaci eteru, resztę alifatyczną, aryloalifatyczną lifb
aromatyczną, każdy z symboli ^ i R2 oznacza wodór,
wolną lub w postaci eteru występującą grupę hydroksylową lub resztę alifatyczną, acyl oznacza resztę
acylową kwasu karboksylowego alifatycznego, arylo-

12q

(P. 143823)

8.10.1970.

Pierwszeństwo: 9.10.1969 - Niemiecka Republika
Federalna
Glanzstoff AG, Wuppertal, NRF, (Michael Wallrabenstein, Albert Schöpf, Dieter Frank).
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Sposób wytwarzania poiitereftaloilohydrazonu oksamirïu przez reakcję dwuhydrazonu oksamidu z chlorkiem tereftaloilu w dwufazowym układzie rozpuszczalników składającym się z wody i z niemieszającej się
z wodą obojętnej cieczy organicznej w obecności akceptorów kwasu przy jednoczesnym mieszaniu i odprowadzaniu ciepła reakcji w temperaturze 0°-60°C,
znamienny tym, że reakcję prowadzi się w obecności
obojętnej soli alkalicznej o stężeniu w granicach od
10% wagowych do stężenia stanu nasycenia w fazie
wodnej.
I2q

(P. 14143)
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poddaje się kondensacji z wolnym kwasem a-naftylofosforowym w temperaturze pokojowej w środowisku
bezwodnym wobec czynnika kondensującego a po hydrolizie grupy acetylowej prowadzonej w znany sposób, produkt chromatograf uje się na płytkach cienkowarstwowych z kwasem krzemowym i eluuje alkoholem; zwłaszcza metanolem.

30.10.1970.

Spółdzielnia Pracy Chemików ,,Argon", Łódź, (J. Zimnicki, Kazimierczak, Księżak, Sł. Jabłoński, H. Walczak, E. Błaszczyk, J. Jodłowski, W. Kaczor).
Sposób wytwarzania kwasu antranilowego, znamienny tym, że jako surowiec stosuje się odpady przemysłowe zawierające kwas ftalowy i/lub jego bezwodnik
takie jak pozostałość po destylacji bezwodnika ftalowego lub odcieki z produkcji barwników zasadowych
typu rodamin.
12q

(P. 145063)

17.12.1970.

Pierwszeństwo: 18.12.1969, 5.02.1970, 24.02.1970,
25.03.1970 - Kanada
Merck and Co., Inc., Rahway, USA, (Sándor Karady,
Seemon Hyden Pines, Manuel Guing Ly, Meyer Sletzinger, John Edward Allegretti, Arthur Stephen Wildman).
Sposób wytwarzania pochodnych kwasu L-oc-hydrazyno-ß-fenylopropionowego o wzorze 1, w którym R1
i R 2 oznaczają atom wodoru, grupę hydroksylową lub
grupę alkoksylową o najwyżej 6 atomach węgla, grupę
fenyloksylową lub benzyloksylową, R3 i R4 oznaczają
atom wodoru lub rodnik alkilowy o najwyżej 6 atomach węgla, R 5 oznacza atom wodoru, atom metalu
lub rodnik alkilowy o najwyżej 6 atomach węgla, znamienny tym, że racemat lub inną mieszaninę DL-izomerów pochodnych kwasu L-hydrazyno-ß-fenylopropionowego o wzorze 1, w którym R1, R2, R3, R4 i R5
mają wyżej podane znaczenie poddaje się rozdzielaniu.

12q

(P. 145383)

12q

(P. 149136)

30.06.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Biochemii i Biofizyki, Warszawa, (Ryszard Kole, Halina Sierakowska,
David Shugar).
Sposób wytwarzania nowych estrów rybonukleozydów o wzorze ogólnym 1, w którym R 1 oznacza alkil
lub jest taki sam jak rodnik oznaczony symbolem R3,
R 2 oznacza przyłączony poprzez atom azotu rodnik
uracylowy lub hipoksyntynowy zaś R 3 oznacza grupę
labilną w środowisku kwaśnym, zwłaszcza grupę tetrahydropiranową, metoksytetrahydropiranowe, teoksyetylową, znamienny tym, że kwas a-naftylofosforowy
lub jego sól poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym 2 w którym symbole R1, R2 i R3 mają
takie same znaczenie jak we wzorze 1.

31.12.1970.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Zbigniew K.
Brzozowski, Maciej Z. Dukielski, Franciszek Kubala).
Sposób wytwarzania bis(p-aminofenylo)sulfonu na
drodze reakcji bis(p-halogenofenylo)sulfonu z amoniakiem, znamienny tym, że stosuje się amoniak w roztworze wodnym nasycony dodatkowo amoniakiem gazowym tak, aby jego stężenie wynosiło co najmniej
35% a reakcja przebiegała w warunkach zwiększonego
ciśnienia uzyskiwanego przez wprowadzenie gazu obojętnego, korzystnie azotu, przy użyciu jako katalizatora związków metali I grupy układu okresowego zawierających tlen.
12q

(P. 149135)

30.06.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Biochemii i Biofizyki, Warszawa, (Halina Szemplińska, Halina Sierakowska, David Shugar).
Sposób wytwarzania 5'-a-naftylofosforanu tymidyny
o wzorze 1, znamienny tym, że acetylowaną tymidynę

12q

(P. 149142)

30.06.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Zbigniew K.
Brzozowski, Ewa Kicko).
Sposób otrzymywania hydroksyeterów chlorobisfenoIi, znamienny tym, że na chlorobisfenole działa się
tlenkami alkilenu, korzystnie tlenkiem propylenu, w
temperaturze 10-50°C w roztworze wodorotlenków
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metali alkalicznych lub w obecności metanolanu sodu,
wobec IV-rzędowych soli amoniowych jako katalizatora, korzystnie chlorku benzylotrójetyloamoniowego.
(P. 143212)

12q

Pierwszeństwo:

16.09.1969 - Niemiecka
Federalna

15.09.1970.
Republika

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt
nad Menem, NRF, (Heinrich Ruschig, Dieter Düwel,
Johann König, Heinz Loewe).
Sposób wytwarzania nowych anilidów kwasu 3-acylo-y-rezorcylowego o ogólnym wzorze 1, w którym R
oznacza rodnik alkilowy o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, zawierający 1-6 atomów węgla, X oznacza atom wodoru lub chlorowca albo grupę nitrową
lub trójfluorometylową, a Y i Z oznaczają atomy wodoru, rodniki metylowe, grupy trójfluorometylowe lub
metoksylowe albo atomy chlorowca, znamienny tym,
że anilid kwasu y-rezorcylowego o ogólnym wzorze 2,
w którym X, Y i Z mają wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji Friedel-Crafts'a w obecności kwasów Lewisa i zmydla ester ewentualnie powstający
jako produkt pośredni.

37

Sposób ciągłego wytwarzania roztworu zawierającego
dwuwodorosól hydroksyloamoniową przez katalityczną
redukcję jonów azotanowych za pomocą cząsteczkowego tlenu, w środowisku z odczynem o wartości pH = 0 - 3 , zawierającym kwas fosforowy lub wodorosiarczan amonu, przy czym jako ciecz uzupełniającą do
strefy syntezy soli hydroksyloamoniowej ciągle wprowadza się roztwów zawierający jony azotanowe lecz
prawie wolny od kwasu azotowego, znamienny tym,
że ciecz dodatkową początkowo zawierającą wolny
kwas azotowy miesza się z taką ilością odprowadzanej
ze strefy reakcyjnej cieczy zawierającej sól hydroksyloamoniową a prawie wolnej od kwasu azotowego, że
wolny kwas azotowy zostaje związany w wyniku reakcji zachodzącej według schematu HNO3 + NH3OH • Z ->
-> NH3OH • NO3 + HZ, w którym Z oznacza resztę
kwasową H2PO4 lub NH4SO4 lub ich mieszaninę,
a otrzymany zawierający azotany roztwór doprowadza
się do strefy syntezy soli hydroksyloamoniowej.

13b

(P. 145206)

22.12.1970.

Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Chemicznego „KOTŁOMONTAŻ", Siemianowice, (Sylwester
Kempa).
Sposób kontrolowania procesu usuwania kamienia
kotłowego drogą rozpuszczania go w cieczy cyrkulującej w kotle poddawanym oczyszczaniu znamienny tym,
że próbki kamienia wycięte z kotła poddaje się działaniu tej samej cieczy, którą stosuje się w oczyszczanym kotle, zachowując te same warunki jakie panują
w kotle podczas jego oczyszczania a mianowicie temperaturę i prędkość przepływu cieczy oraz obserwuje
się wizualnie rozpuszczanie tych próbek.

12q

(P. 143272)

17.09.1970.

Pierwszeństwo: 18.09.1969, 24.08.1970 - Niemiecka
Republika Demokratyczna
VEB Jenapharm, Jena, NRD, (Udo Eberhardt, Lothar
Loosch, Imrao Anger, Johannes Depner).
Sposób wytwarzania nowych związków N^N
podstawionej dwutiokarbamoilohydrazyny, znamienny
tym, że dwutiokarbamoilohydrazynę o ogólnym wzorze 1, w którym Rx oznacza atom wodoru lub rodnik
alkilowy albo alkenylowy, a R2 oznacza rodnik alkilowy lub alkenylowy, poddaje się reakcji w stosunku
stechiometrycznym z solą ciężkiego metalu, korzystnie
z solą ciężkiego metalu, mającego powinowactwo do
siarki.

14b

Pierwszeństwo:

(P. 143304)
20.09.1969 - Niemiecka
Federalna

19.09.1970.
Republika

Danfoss A/S, Nordborg, Dania, (Carl Werner Ohrberg).
12q

(P. 143301)

19.09.1970.

Pierwszeństwo: 20.09.1969 - Holandia
Stamicarbon N.V., Heerlen, Holandia, (Abraham Hermanus De Rooij, Jan Elmendorp).

Wirnikowa maszyna robocza, zawierająca przynajmniej dwa robocze elementy współpracujące wzajemnie, z których jeden przynajmniej umieszczony jest
obrotowo w pierścieniu obudowy, skrajne części obudowy osadzone po obu stronach wspomnianych elementów roboczych i złączonych wzajemnie elementami
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łączącymi korzystnie śrubami oraz element równoważący, dociskany jedną stroną do elementów roboczych,
a którego druga strona wystawiona jest na działanie
ciśnienia równoważącego znamienna tym, że element
równoważący (3) stanowi płytą umieszczoną między
pierścieniem (4) i częścią skrajną (2) obudowy, przy
czym komora równoważąca (36) wystawiona na działanie ciśnienia równoważącego, ukształtowana jest między dwoma pierścieniami uszczelniającymi (37) i (38)
o różnej długości obwodowej.

14c

(P. 143244)

15k
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(P. 143206)

15.09.1970.

Pierwszeństwo: 18.09.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki
Xerox Corporation, Rochester, USA, (Edward H. Nutter, Alfred I. Moretti)
Sposób drukowania, w którym szereg elementów
elektronowych ślizga się wzdłuż arkusza zapisowego
celem wytworzenia na nim znaków w wyniku doprowadzanych doń sygnałów elektrycznych, znamienny
tym, że analizuje się wspomniany arkusz wzdłuż kolejnych równoległych dróg w celu otrzymania kopii przekazywanego dokumentu, przy selektywnym zasilaniu
najpierw co najmniej niektórych spośród wspomnianych
elementów elektrodowych przy sposobie znakowym,
a następnie co najmniej jednego z tych elementów
przy sposobie facsimile.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz 1-4
znamienne tym, że stylus zawiera szereg elementów
elektrodowych przesuwających się wzdłuż wspomnianego arkusza zapisowego i wytwarzających znaki w wyniku doprowadzanych do nich sygnałów elektrycznych,
urządzenie kodowe do wytwarzania tych sygnałów elektrycznych w wyniku wprowadzanych doń informacji,
przy czym wspomniane urządzenie kodowe obejmuje
pierwsze urządzenie do selektywnego zasilania co najmniej niektórych spośród wspomnianych elementów
elektrodowych celem wydrukowania znaku według sposobu znakowego oraz drugie urządzenie do selektywnego zasilania co najmniej jednego z wspomnianych
elementów elektrodowych celem wydrukowania co najmniej jednej linii informacji według sposobu fascimile.

16.09.1970.

Zakłady Mechaniczne im. Gen. K. Šwierczewskiego,
Elbląg, (Kamil Czwiertnia).
Turbina parowa zwłaszcza ciepłownicza w rozwiązaniu jako turbina przeciwprężna, albo upustowo-przeciwprężna, albo upustowo-kondensacyjna albo kondensacyjna z nieregulowanymi i regulowanymi odbiorami
pary, ze stopniami jednostrumieniowymi i ze stopniami o rozdzielonym na kilka części wzdłuż wysokości
łopatki przepływem i z utworzonymi w ten sposób
pierścieniowymi przestrzeniami przepływowymi zarówno w łopatkach kierowniczych jak i wirnikowych
tych stopni, znamienna tym, że stopnie (4) z rozdzielonym na kilka części przepływem umieszczone są
bezpośrednio przed odbiorami (3) (7) (8) niezależnie od
miejsca położenia odbioru w turbinie i para z jednej
(5) lub kilku (9) (5) przestrzeni pierścieniowych stopnia
(4) przepływa do jednego (3) lub kilku (7) (8) odbiorów,
z pozostałych przestrzeni (6) do dalszych stopni turbiny, albo ze wszystkich przestrzeni pierścieniowych
stopnia do różnych odbiorów.

16a

(P. 144073)

26.10.1970.

Pierwszeństwo: 31.10.1969 - Włochy
Montecatini Edison S.p.A., Mediolan, Włochy, (Gio-.
vanni Pellegrini, Romano Santi)
Nawozy sztuczne zawierające fosfor i azot, w których
jako składnik aktywny występuje co najmniej jeden
związek należący do grupy określonej ogólnym wzorem 1, w którym X oznacza grupę - N H 2 lub R ' O - ,
zaś R i R' oznaczają takie same lub różne, nisko- lub
wysokocząsteczkowe grupy alkilowe o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, znamienne tym, że zawierają
metoksyfosfoksydwuamid i dwumetoksyfosfoksyamid
jako nowe środki nawożące do stosowania dolistnego.

7 8
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(P.147038)
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20.03.1971.

Instytut Odlewnictwa, Kraków, (Zbigniew Tyszko,
Edmund Machynia, Janusz Stryjski, Jan Barwiński,
Zbigniew Katra, Zygmunt Szendera, Marian Koźma,
Jerzy Dytko, Jan Glenc)
Stop krzemu o działaniu modyfikująco-rafinującym
zawierający w swym składzie 3,0-38,0% Mg, 20-70%
Si, 0,1-2,5% Ca, Al do 5%, Ce do 2% znamienny tym,
że w swym składzie zawiera dodatkowo La od 0,1 do
1,0%, Pr od 0,05-0,5%, Nd do 0,4%, Te do 2,5%, Na do
2,0%, K do 1,6%, Mn do 3,0%, Ba do 1,5%, Be do 1,5%,
Sr do 2,0%, Zn do 2,4%, do 1,0% P, resztę do 100% stanowi Fe.
18b

(P.137966)

2.01.1970.

Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe,
Stalowa Wola, (Janusz Gorczyca, Henryk Wilusz, Leszek Kałmuczek, Stanisław Kubrak, Tadeusz Jarosz)
Sposób wytwarzania stali i stopów najwyższej czystości wytapianych w łukowym piecu zasadowym bez
zastosowania odtleniaczy znamienny tym, że metal rafinowany jest po spuście w kadzi (1) płynnym żużlem
syntetycznym wapniowo-glinowym (2) po czym spuszczany jest do kadzi pośredniej (3) napełnionej płynnym
żużlem (4) stosowanym w metodzie elektrożużlowego
przetapiania a następnie spuszczany jest do kadzi (5)
umieszczonej w komorze próżniowej (6) przy czym do
metalu dostarczane są przez zasobnik (7) żelazostopy,
odtleniacze i niskotopliwy żużel.

18c

(P. 143914)

15.10.1970.

Pierwszeństwo: 21.10.1969 - Holandia
N. V. Bekaert S. A., Z we vegem, Belgia, (Willy Tournoy).
Sposób tenno-mechanicznej obróbki wyrobów przedmiotów w kształcie walca, takich jak drut, taśma lub
pręt, ze stali węglowej, o strukturze ferrytyczno-perlitycznej, poddanych na zimno szeregowi zgniotów w
przekroju poprzecznym, znamienny tym, że bezpośrednio po przejściu ostatniej fazy przeróbki plastycznej na
zimno obrabiany przedmiot podgrzewa się i poddaje się
przeróbce plastycznej na gorąco, zmniejszającej jego
przekrój poprzeczny, przy równoczesnym poosiowym
naciągu wstecznym, który, w trakcie tej przeróbki plastycznej na gorąco, powoduje naprężenie wsteczne,
mieszczące się w zakresie pomiędzy 15% wytrzymałości
na rozciąganie, a granicą sprężystości, przy czym bezpośrednio po tej przeróbce plastycznej na gorąco przedmiot ma temperaturę 350-500°C.
19c

(P. 141713)

29.06.1970.

Piotr Swierczyna, Rybnik.
Samobieżny pług ładujący służy do mechanicznego
załadowania urobku na przenośnik, posiada dwa rozpostarte i do przodu wysunięte ramiona, które swoim
uzębieniem i wibracją mają ułatwione zadanie w podchodzeniu pod urobek znamienny tym, że posiada zamontowane cztery elektromagnetyczne wibratory (3)
i (12) oraz specjalne przedłużacze (13), które umożliwia18b

(P. 143203)
Pierwszeństwo:

15.09.1970.

18.09.1969 - Austria

Gebr. Böhler und CO Aktiengesellschaft Edelstahlwerke Kapfenberg, Austria
Sposób
elektro-żużlowego
przetapiania
metali,
zwłaszcza stali, przy którym elektroda lub kilka elektrod, umieszczonych pod warstwą żużla i wykonanych
ż przetapianego właśnie metalu stapia się w chłodzonej
cieczą kokili wskutek ciepła powstałego z przepływającego przez nie prądu, przy czym ciekły metal krzepnie przyjmując postać stałego, wychodzącego z kokili
bloku, znamienny tym, że wychodzący z kokili blok
utrzymuje się w stanie ciepłym oraz ewentualnie nagrzewa się go.
Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz.
1 lub 2, znamienne tym, że ma kilka dwuczęściowych,
izolacyjnych pierścieni (40) do otulania bloku (13) wychodzącego z kokili (20).
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ją montowanie rynny wysypowej I i II i za pośrednictwem przesuwników hydraulicznych przesuwać mogą
pług do przodu.

20a

(P. 143218)

Układ zabezpieczający dla kolei linowych składający
się z układów wzmacniających, mierników elektrycznych, przekaźników elektronicznych, zespołów czujnikowych, znamienny tym, że w urządzeniach podtrzymujących lub prowadzących liny (3) są umieszczone
zespoły czujnikowe (10), które są szeregowo połączone
w jeden zabezpieczający obwód (15) połączony z instalacją sterowania silnika napędu (7) poprzez wykonawczy przekaźnik (9).

(P. 143135)

kątem oparciem, wykonanym, na przykład jako ramię
(16), wzmacnia działanie znanego jako taki wyprzęgacza w tym sensie, że mieszany sprzęg przewodów odrzucony zostaje niezawodnie, a dzięki podparciu o głowicę (9) sprzęgu zapobiega się wysunięciu teleskopów.

15.09.1970.

Krakowskie Biuro Projektowo Badawcze Budownictwa Przemysłowego Kraków, (Jerzy Osmólski)

20e
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10.09.1970.

Pierwszeństwo: 21.11.1969 - Niemiecka Republika
Demokratyczna
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Klaus
Fähnrich, Siegfried Tais)
Mieszany sprzęg przewodów dla pojazdów szynowych
przeznaczony do łączenia przewodów powietrznych lub
tym podobnych u pojazdów, z których jeden zaopatrzony jest w sprzęg automatyczny cięgłowo-zderzakowy
łącznie ze sprzęgiem przewodów, a drugi, na przykład
sprzęgany z nim pojazd wyposażony jest jeszcze w
zwykły sprzęg śrubowy z hakiem pociągowym, a jego
wąż przewodowy posiada końcówkę łączącą według patentu (zgłoszenia patentowego P-141565), znamienny
tym, że znana wkładana podpora (2) mieszanego sprzęgu przewodów posiada dodatkowe oparcie względem
głowicy sprzęgu, na przykład ramię (16), które odgięte
jest, na przykład, pod kątem, a swoim swobodnym
końcem przylega do powierzchni (17) znanej głowicy (9)
sprzęgu podczas gdy drugi koniec połączony jest na
stałe ze znaną podporą (2), a tym samym stanowi zderzak między mieszanym sprzęgiem przewodów a głowicą (9) sprzęgu, przy czym zamykająca klapa osłonowa (18) w poleczeniu z dodatkowym, odgiętym pod

20e

(P. 143208)

15.09.1970.

Pierwszeństwo: 20.01.1970 - Niemiecka Republika
Demokratyczna
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD
Urządzenie uruchamiające pokrywy osłaniającej złącze przewodów przy automatycznym sprzęgu cięgłowo-zderzakowym, przy czym złącze to doprowadzane jest
przy włączaniu sprzęgu cięgłowo-zderzakowego przez
mechanizm dosuwający lub inny tego rodzaju, najkorzystniej ruchem poosiowym, z cofniętego położenia
spoczynkowego, w którym styki złącza elektrycznego
jak też otwory rurowych przewodów powietrznych
osłonięte są pokrywą, do wysuniętego położenia roboczego, a przy jednoczesnym otwarciu tej pokrywy następuje połączenie ze złączem przewodów dołączonego
wagonu, znamienne tym, że znana dźwignia (1) kierująca umieszczona jest swym kulistym końcem w wycięciu w obudowie (2) styków, która osadzona i prowadzona jest w obudowie sprzęgu cięgłowo-zderzakowego, zaś element (3) sprężynowy, umieszczony jest
przy tylnej powierzchni wycięcia, zapewniając przy
współdziałaniu z dźwignią (1) kierującą sprężynujące
położenie zamknięcia pokrywy (5) osłaniającej, przy
czym pomiędzy kulistym końcem dźwigni (1) kierującej
i przednią powierzchnią wycięcia obudowy (2) styków
istnieje luz (8), podczas gdy osadzona ruchomo w obudowie sprzęgu cięgłowo-zderzakowego i podlegająca
dociskowi sprężyny (10) zamocowanej również w obudowie sprzęgu cięgłowo-zderzakowego pokrywa (5) osłaniająca jest przegubowo połączona przez łącznik (11),
mający podłużny otwór z kulistym końcem dźwigni (1)
kierującej, przy czym pokrywa (5) osłaniająca ma
krzywkę (6), która za pomocą występu współpracuje
ryglująco z boczną prowadnicą (7) obudowy (2) styków.

20e

(P. 145158)

22.12.1970.

Pierwszeństwo: 22.12.1969 - Niemiecka Republika
Demokratyczna
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD
Urządzenie sterownicze do organów odcinających dopływ powietrza przy sprzęgach przewodów rurowych
sprzęgów cięgłowo-zderzakowych, które daje się uruchamiać z jednej strony ręcznie, z drugiej zaś strony
automatycznie za pośrednictwem organów stykowych,

Nr 6/1973
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znamienne tym, że w przybliżeniu prostopadle do osi
środków tłoka (1) umieszczona jest dźwignia ryglująca
(5), położona swoją płaszczyzną obrotu równolegle do
płaszczyzny obrotu krzywki ryglującej (2) i naprężona
sprężyną (8), która to dźwignia ułożyskowana jest poniżej osi środków tłoka i na której umieszczone są
zarówno na wysokości osi środków tłoka, jak również
na wysokości ułożyskowania krzywki ryglującej człony
stykowe (4, 7) w kształcie ramienia korby i tak są
ukształtowane, że każdorazowo istnieje (jedno) położenie styku między krzywką ryglującą (2) lub tłokiem
(1).

20e

(P. 145222)
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23.12.1970.

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, (Bogusław Momot, Wojciech Popławski)
Układ mocujący amortyzator sprzęgu samoczynnego
zwłaszcza do kasowania luzu montażowego powstałego
między stałymi oporami ujednoliconej wolnej przestrzeni pod zabudowę amortyzator w ramie podwozia wagonu kolejowego, a sztywnym korpusem amortyzatora
sprzęgu samoczynnego, znamienny tym, że złożony jest
z klinów (5) i (9) połączonych śrubą (3), których powierzchnie robocze (6) i (7) są płaskie od strony opór
a powierzchnie (4) i (10) od strony sztywnego korpusu
(1) są pochylone do osi (8) pod kątem a i umieszczony
jest między stałymi oporami (X) i (Y) a sztywnym
korpusem (1) amortyzatora sprzęgu samoczynnego.

23.12.1970.

Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych, Chorzów, (Józef Kupski, Ryszard Klepek, Kazimierz Stasiak)
Urządzenie cięgłowo-zderzakowe, zwłaszcza do lokomotyw dołowych, znamienne tym, że ma sztywną ramę,
której pionowe dźwignie (4) są nierozłącznie połączone
czołową blachą zderzakową (1) i środnikiem (2), który
jest usytuowany od wewnętrznej strony blachy zderzakowej (1), pomiędzy pionowymi dźwigniami (4), a nad.
środnikiem (2) jest zastosowana poprzeczna belka (7),
której zewnętrzne końce (15) są obrotowo osadzone
w pionowych dźwigniach (4), zaś pod środnikiem (2)
jest przyspawana oporowa płyta (3) łącząca dolne końce
(16) pionowych dźwigni (4), przy czym w górnej części
dźwigni (4) wykonane są otwory (17) za pomocą których rama jest przegubowo mocowana do czołowej
ściany (6), natomiast od strony zewnętrznej do dźwigni
(4), na wysokości środnika (2), są przyspawane poziome
usztywnienia (18 i 19), pomiędzy którymi jest zastosowana poprzeczka (20), a w komorach (21 i 22) są usytuowane amortyzatory (13).

20e

(P. 145527)

8.01.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego Biprohut,
Gliwice, (Jarosław Ranczakowski, Leszek Chomicki,
Marian Hartel).
Układ napędowy zwłaszcza do przeciągania wagonów
mające napędowy wózek jeżdżący po szynach i osie dla
rolek wraz z mechanizmem umieszczającym rolki między kołem a szyną, znamienny tym, że na osi (5) ma
umieszczone dwie rolki (4 i 3), z których jedna rolka
(4) toczy się po szynie (2) a druga (3) toczy się po jezdnym kole (1) wagonu.
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(P. 144657)

26.11.1970.

Ministerium für Verkehrswesen Berlin, Niemiecka
Republika Demokratyczna
Kozioł odbojowy dla pojazdów szynowych wyposażonych w automatyczne sprzęgi cięgłowo-zderzakowe
typu Willisona, który składa się z dwóch połówek
ukształtowanych jako trójkąty odbojowe, połączonych
ze sobą za pomocą belki zderzakowej i zaopatrzony jest
w element kształtowy dla sprzęgu cięgłowo-zderzakowego, znamienny tym, że na belce zderzakowej (3)
kozła odbojowego element kształtowy (6) zaopatrzony
jest w profil Willisona i ułożyskowany wychylnie w
płaszczyźnie poziomej, przy czym w kierunku uderzenia i wzajemnie równolegle umieszczone pary sprężyn
dociskowych (7) ułożyskowane są w przynależnych
otworach (9) elementu kształtowego (6) i nasadki przedniej (5).

Nr 6/1973

niki elektryczne (8) wysyłające w tor elektryczny (5)
sygnał prądu o stałym poziomie przy czym w układach
odbiorczych tych czujników (8) będzie płynął prąd, którego wielkość jest zależna od odległości na torze kolejowym lokomotyw (6) na których są umieszczone czujniki (8), które powodują automatyczne uruchomienie
hamulców na lokomotywach.

20i

(P. 143083)

9.09.1970.

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków (Wiktor Mól)

20i

(P. 142327)

28.07.197C

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków (Wiktor Mól)

Torowy wskaźnik krańcowy przeznaczony dla określenia zajętości toru przez tabor kolejowy znamienny
tym, że składa się z czujnika torowego (1), który w momencie przejechania pierwszej osi pociągu przez początek kontrolowanego odcinka toru podaje kryterium
zajętości tego odcinka przy pomocy przekaźników (4)
i (21) poprzez położenie zestyków (24) oraz odbiornika
sygnału (8) końca pociągu, który w momencie przejechania ostatniej osi pociągu jadącego z kierunku przeciwnego podaje kryterium niezajętości kontrolowanego
odcinka toru przy pomocy przekaźników (10) i (21) poprzez położenie zestyków (24).

Czujnik elektryczny przeznaczony do instalowania
zwłaszcza na lokomotywach, reagujący na wzajemne
położenie odległościowe względem siebie lokomotyw na
jednym torze kolejowym znamienny tym, że składa się
z części (2) nadawczej będącej źródłem prądu o częstotliwości fj wysyłającej w tor (7) elektryczny sygnał
prądu o stałym poziomie na przykład O(N) poprzez
układ (5) rozwidlający oraz układ filtru (6) dla częstotliwości fj, oraz z części (4) odbiorczej odbierającej sygnał wysyłany przez część (2) nadawczą poprzez układ
filtru (6) i układ (5) rozwidlający, przy czym wielkość
prądu płynącą w częściach odbiorczych (4) czujników
(1) jest zależna od ich odległości od siebie.

20i

20i

(P. 142328)

28.07.1970.

Biuro Projektów Kolejowych, Kraków (Wiktor Mól)
Sposób zabezpieczający przed zderzeniem się pociągów na liniach kolejowych przy zastosowaniu czujników elektrycznych, (znanych z opisu wynalazku
P-142327), znamienny tym, że na liniach kolejowych
tworzy się tor elektryczny (5) z toków szyn (1) oraz
przewodu ślizgowego (2) z którym będzie kontaktował
zbierak prądowy (7) umocowany na lokomotywach (6)
na których to lokomotywach (6) zainstalowane są czuj-

(P. 143252)

17.09.1970.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Poznań
(Edward Janowski, Mirosław Loręcki, Ryszard Sobkowiak, Zygmunt Szwaja)
Układ umożliwiający pracę odcinka izolowanego
o małym oporze elektrycznym z urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego znamienny tym, że ma zastosowany wzmacniacz pobudzający przekaźnik, w wyniku czego możliwa jest normalna praca urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego, przy opornościach odcinka izolowanego, zbliżonych do oporności bocznikowania odcinka przez zestawy kołowe pojazdów szynowych.
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układu przełączającego (10) bezpośrednio i na drugie
wejście tegoż układu przełączającego (10) poprzez kolejno filtr i wzmacniacz sygnału pilotującego (9), prostownik sygnału pilotującego (11) oraz układ porównujący (12) połączony z układem odniesienia (13), do
którego przyłączone są również inne tory analogiczne
do wyżej opisanego (1-12).

21a

(P. 144146)

30.10.1970.

Zdzisław Urbaniak, Aleksander Tomąlski, Warszawa
Generator mocy wielkiej częstotliwości zwłaszcza do
zgrzewania tworzyw sztucznych w układzie jednostopniowym samowzbudnym, znamienny tym, że w obwodzie pierwotnym (1) znajdują się dwie cewki indukcyjne (3) połączone szeregowo i ustawione w pewnej odległości od siebie wzdłuż linii stanowiącej wspólną oś
symetrii obu cewek (3).

21a2

(P. 148625)

5.06.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej, Wrocław, (Czesław Zdanowicz)
Sposób kompensacji niejednorodności pomiarowego
toru przesyłowego napięcia wielkiej częstotliwości w
miejscach przeznaczonych do załączania urządzeń lub
czujników pomiarowych, a szczególnie sond detekcyjnych znamienny tym, że niejednorodność wprowadzoną
przez dołączenia sondy detekcyjnej kompensuje się przy
pomocy wymiarów geometrycznych trój nika dla górnej
częstotliwości pracy sondy, a dla częstotliwości niższych
kompensację uzyskuje się przez zwiększenie dodatkowej pojemności regulowanej, załączonej równolegle do
sondy detekcyjnej.
(P. 149144)

21a

(P. 147033)

20.03.1971.

Gdańskie Zakłady Elektroniczne „UNIMOR", Gdańsk,
(Zbigniew Edward Klaudel)
Sposób automatycznego wybierania stałej stacji odbiorczej w sieci radiotelefonicznej przy pomocy sygnałów pilotujących przesyłanych z poszczególnych stałych
stacji odbiorczych do układu automatycznego wybierania jednocześnie z sygnałami rozmowy tą samą linią
dwuprzewodową i zawierających informacje o stosunku sygnał/szum znamienny tym, że sygnały pilotujące
przesyła się w postaci prądu zmiennego łącznie z sygnałami rozmowy jedną linią dwuprzewodową.
Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1, znamienny tym, że z pierwszego wyjścia odbiornika (1)
sygnał jest podawany na pierwsze wejście wzmacniacza
liniowego (6) bezpośrednio, a z drugiego wyjścia odbiornika (1) - na drugie wejście tegoż wzmacniacza liniowego (6) poprzez kolejno wzmacniacz szumu (2), prostownik szumu (3) i modulator (4) poziomu sygnału pilotującego, doprowadzanego do modulatora (4) z generatora sygnału pilotującego (5), następnie zaś z wyjścia
wzmacniacza liniowego (6) sygnały są przesyłane dwuprzewodową linią telefoniczną (7) na wzmacniacz liniowy (8), a z jego wyjścia podawane na pierwsze wejście

30.06.1971.

Zakład Doświadczalny Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Eureka" przy Zjednoczonych Zakładach
Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo", Warszawa (Witold Spława-Neyman)
Układ połączeń generatora RC małej częstotliwości
zbudowany z dwustopniowego wzmacniacza o sprzężeniu bezpośrednim i z mostka generacyjnego Wiena,
znamienny tym, że obwód sprzężenia stabilizującego
jest połączony z obwodem mostka generacyjnego, przy
czym połączenie to stanowią elementy sprzężenia stabilizującego będące równocześnie elementami gałęzi nieselektywnej mostka.
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21c

(P. 139803)

4.04.1970.

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsiębiorstwo Państwowe, Bytom, (Jan Kwaśnicki, Norbert
Hoefler)
Elektryczny układ do sterowania nawrotnych urządzeń zawierających mechanizmy o dwóch prędkościach
szczególnie dla mechanizmów podnoszenia i jazdy
wciągników elektrycznych oraz suwnic z wciągnikami,
znamienny tym, że obwód prędkości mniejszej stanowią szeregowo połączone cewka stycznika prędkości
mniejszej (Sl), rozwierny styk (S2) i zwiemy styk (S3),
natomiast obwód prędkości mniejszej dla przeciwnego
kierunku obrotów silnika napędowego (M) stanowią
szeregowo połączone cewka stycznika prędkości mniejszej (Sl), rozwierny styk (S2) i zwiemy styk (S4).
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wodorem znamienny tym, że przy wyciskaniu wodoru
bądź powietrza stosuje się azot jako gaz neutralny.
(P. 151315)

Zakłady Energetyczne Okręgu Zachodniego Zespół
Elektrowni Szczecin, Szczecin (Piotr Gliński)
Sposób obróbki szczotek grafitowych znamienny tym,
że powierzchnię stykową szczotki poddaje się obróbce
za pomocą obracającego się freza przesuwając zamocowaną w uchwycie urządzenia szczotkę po drodze
okręgu odpowiadającej obwodowi komutatora lub
pierścienia.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że posiada podstawę (1) o kształcie
trójkąta na której nasadzony jest sworzeń (2) z nakrętką (3) przytrzymujący liniał (4) zakończony rękojeścią
(5) i umożliwiający jego ruch wahadłowy, przy czym
na wyskalowanym liniale (4) osadzony jest przesuwnie
uchwyt szczotki (6), którego położenie ustala się wkrętem (7).

(P. 137844)
21c

(P. 148655)

7.06.1971.

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, (Mirosław
Pryczek, Andrzej Jerzykiewicz)
Elektroniczny układ automatycznego ładowania pojemnościowych zasobników energii znamienny tym, że
ładowany zasobnik energii (5) dołączony jest do źródła
ładowania (1) przez człon wykonawczy (4), którego wejście sterownicze dołączone jest do wyjścia przerzutnika (3) z nastawianą histerezą, którego wejście jest dołączone do wysokoporowego lub pojemnościowego dzielnika napięcia (6) na ładowanym zasobniku energii (5).

(P. 139241)

5.03.1970.

Zakłady Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego, Elektrownia Turów w Turoszowie (Mieczysław Śliwa)
Sposób wymiany gazów w zbiornikach wodoru,
zwłaszcza w generatorach elektrycznych chłodzonych

30.10.1971.

29.04.1971.

„Elta" Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej im. Bojowników PPR, Łódź (Włodzimierz Bujakiewicz, Wacław Jezierski, Andrzej Łowicki)
Układ izolacyjny do uzwojeń warstwowych transformatorów, posiadający przekładki między warstwowe
i paski izolacyjne nałożone na kilka pierwszych zwojów
warstwy, znamienny tym, że przekładki międzywarstwowe (2) kończą się poniżej czoła uzwojenia, a izolację międzywarstwową czół uzwojeń stanowią międzywarstwowe przekładki (3, 4 i 5) czół uzwojeń wraz
z izolacyjnymi paskami (6) nałożonymi na kilka pierwszych zwojów warstwy.
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14.09.1970.

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „Elgo" - Gostynin,
(Józef Warzywoda, Janusz Maison, Waldemar Maziarz,
Andrzej Dzięgielewski)
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ciem sterującym przetwornika tak, że tranzystor kluczujący (12) jest zatykany tylko w okresie trwania zakłócającego impulsu szpilkowego.

Dławik do lamp wyładowczych, w szczególności do
wysokoprężnych lamp rtęciowych, składający się z obudowy, cewki, rdzenia i materiału izolacyjnego, znamienny tym, że blaszki (3b) rdzenia (3) mają wycięcia (4),
do których przylega zwora (3a).

21e

(P. 148159)

14.05.1971.

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa,
(Jacek Gronowski, Justyn Szyszko)
21e

(P. 149145)

30.06.1971.

Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo", Warszawa (Wiesław Martynow)
Tranzystorowy przetwornik napięcia stałego na
zmienne, znamienny tym, że tranzystory przełączające
(Tl) i (T2) są umieszczone w bloku (3) wykonanym
z materiału o dobrej przewodności cieplnej, przy czym
tranzystory przełączające (Tl) i (T2) są połączone między sobą oraz z układem zewnętrznym za pomocą przewodów (5), najlepiej cienkich, połączonych z wyprowadzeniami (4) w pobliżu obwodów tych tranzystorów
i umieszczonych w kanałach (1) i (2) bloku (3) wypełnionych materiałem o dobrej przewodności cieplnej
i dużej oporności elektrycznej.

21e

(P. 149146)

Układ kontrolno-pomiarowy do wykrywania i określania poziomów napięć stanów przejściowych i powstających podczas załączania i odłączania źródła napięcia
stałego zasilającego elektroniczne układy odbiorcze znamienny tym, że tworzą go tory a i b o wspólnym wejściu c z tym, że tor a jest utworzony z układu progowego (3) o wyjściu cyfrowym pracującym dla sygnałów
ujemnych, którego drugie wejście jest połączone ze
źródłem (6) napięcia progowego, zaś wyjście jest połączone z elementem pamiętającym (4) i dalej z sygnalizatorem (5), natomiast tor b jest utworzony z układu
progowego (9) o wyjściu cyfrowym, pracującym dla
sygnałów dodatnich, którego drugie wejście jest połączone ze źródłem (8) napięcia progowego, zaś wyjście
połączone z elementem pamiętającym (10) i dalej z sygnalizatorem (11), przy czym element pamiętający (4)
i element pamiętający (10) są połączone z układem sterującym (7).

30.06.1971.

Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo", Warszawa (Wiesław Martynow)
Układ wytłumiania szpilkowych przebiegów zakłócających we wzmacniaczu napięcia stałego z przetwarzaniem zawierającym wzmacniacz różnicowy, na którego
jedno wejście jest podawane napięcie wyjściowe przetwornika, a drugie wejście jest połączone torem ujemnego rezystancyjnego sprzężenia zwrotnego z wyjściem
wzmacniacza, znamienny tym, że stanowi go kluczujący tranzystor (12) włączony szeregowo z układem rezystancyjno-pojemnościowym (10), (11) pomiędzy wejście wzmacniacza (1), z podłączonym torem sprzężenia
zwrotnego, a punkt o stałym potencjale i sterowany
z impulsatora napięciem zsynchronizowanym z napię-

21e

(P. 148203)

17.05.1971.

Kombinat Przemysłu Teletechnicznego Unitra - Telkom, Zakład Badań i Studiów Teletechniki, Warszawa,
(Jan Goliszewski)
Sposób pomiaru małych rezystancji zwłaszcza rezystancji przejścia elementów stykowych znamienny tym,
że pomiar wykonywuje się w dwóch etapach, przy czym
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w pierwszym etapie rezystancję mierzoną (Rx) zasila
się poprzez rezystor pomiarowy (Rp) oraz pierwszą
parę przewodów doprowadzających (Rdi) i (Rd2) ze
źródła napięcia pomiarowego (Up) o wartości (Umax)
nie przekraczającej dopuszczalnej wartości napięcia dla
danej rezystancji mierzonej (Rx) a wartość rezystora
pomiarowego (Rp) określona jest wzorem

w którym (Rxmax) oznacza maksymalną wartość rezystancji (Rx) jaką układ jest w stanie zmierzyć, przy
czym w przypadku gdy spadek napięcia (Ux) na rezystancji mierzonej (Rx) jest większy od spadku napięcia
(UN) na rezystorze wzorcowym (RN) drugi etap pomiaru
nie zostaje wykonany, zaś w przypadku, gdy spadek
napięcia (Ux) jest mniejszy od spadku napięcia (UN)»
zostaje wykonany drugi etap pomiaru, polegający na
dobraniu zgodnie z zależnością

takiego napięcia pomiarowego (Up) i takiej wartości
rezystora pomiarowego (Rp) aby spadek napięcia (Ux)
na rezystancji mierzonej (Rx) zrównał się ze spadkiem
napięcia (UN) na rezystorze wzorcowym (RN).
Układ pomiarowy do stosowania sposobu według zastrz. 1 posiadający wskaźnik zera znamienny tym, że
zawiera dwa identyczne transformatory (Tri) i (Tr2)
przy czym wyprowadzenia (11) i (12) uzwojenia pierwotnego (I) pierwszego transformatora (Trl) dołączone są
równolegle poprzez drugą parę przewodów doprowadzających (Rd3) i (Rd4) oraz kondensator (Cl), do rezystancji mierzonej (Rx)» wyprowadzenia uzwojenia
pierwotnego (III) drugiego transformatora (Tr2) dołączone są równolegle poprzez czwartą parę przewodów
doprowadzających (Rd7) i (Rd8) oraz drugi kondensator (C2) do rezystancji wzorcowej (RN), przy czym rezystancja mierzona (Rx) jest dołączona poprzez rezystor
pomiarowy (Rp) oraz pierwszą parę przewodów doprowadzających (Rdi) i (Rd2) do źródła napięcia pomiarowego (Up) a rezystancja wzorcowa (RN) jest dołączona
poprzez rezystor odniesienia (Ro) i trzecią parę przewodów doprowadzających (Rd5) i (Rd6) do źródła napięcia odniesienia (Uo), ponadto wyprowadzenia (21),
(22) i (41), (42) uzwojeń wtórnych (II) i (IV) obu transformatorów (Trl) i (Tr2) połączone są szeregowo i dołączone do wejścia wskaźnika zera (WZ).

21e

(P. 148212)
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przedziału czasu między impulsem N-l i impulsem N
sygnału wejściowego, napięcie pamiętane do tej chwili
na drugim kondensatorze zmienia się wraz z napięciem
na pierwszym kondensatorze zależnie od aktualnego
przedziału czasu jaki upłynął od ostatniego impulsu N
do chwili wystąpienia kolejnego impulsu N + l sygnału
wejściowego, przy czym wynik pomiaru częstości chwilowej impulsów sygnału wejściowego otrzymuje się
przez pomiar napięcia na drugim kondensatorze.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że układ standaryzatora (1) sterowany
impulsami sygnału wejściowego połączony jest wyjściem (2) z wejściem układu kluczującego (5), wyjściem
(3) z wejściem źródła prądu (6) i wyjściem (4) z wejściem układu kluczującego (7), przy czym wyjście źródła
prądu (6) i wyjście układu kluczującego (7) połączone
są w jednym punkcie z kondensatorem pierwszym (8)
i wejściem wtórnika (9), natomiast wyjście wtórnika (9)
połączone jest w jednym punkcie z kondensatorem
drugim (10), wyjściem układu kluczującego (5) i wejściem układu wskaźnika mierzonej wielkości (11).

(P. 148133)

21e

Instytut
Bayer)

Badań

Jądrowych,

13.05.1971.
Warszawa,

(Ryszard

Dyskryminator napięcia zbudowany na podwójnym
komparatorze lub dwu pojedynczych komparatorach
pracujących na wspólne wyjście przez układ sumujący,
znamienny tym, że pomiędy wspólnym wyjściem komparatorów (Uwy) a wejściem nieodwracającym (U+)
jednego z nich wprowadzono dodatnie sprzężenie
zwrotne.

18.05.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Sprzętu Medycznego,
Warszawa, (Andrzej Cisek, Krzysztof Borodziński, Tadeusz Pałko, Sławomir Kopp, Juliusz Keller)
Sposób pomiaru częstości chwilowej impulsów sygnału wejściowego, w którym w czasie między dwoma
kolejnymi impulsami sygnału wejściowego zmienia się
zależnie od tego czasu napięcie na pierwszym kondensatorze znamienny tym, że przy każdym impulsie N
sygnału wejściowego zapamiętuje się na drugim kondensatorze napięcie zależne od aktualnego napięcia na
pierwszym kondensatorze na czas nie dłuższy od przedziału czasu między impulsem N-l i impulsem N sygnału wejściowego do chwili pojawienia się kolejnego
impulsu N + l sygnału wejściowego, natomiast od
chwili gdy przedział czasu między impulsem N i impulsem N + l sygnału wejściowego staje się większy od

21e

(P. 148222)

18.05.1971.

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsiębiorstwo Państwowe, Bytom, (Ryszard Wolski)
Układ do kompensacji wpływu napięcia zasilania na
wskazania w urządzeniach pomiarowych, zawierających
zasilacz, czujnik typu potencjometru, obwody dopasowujące oraz miernik z rezastorem szeregowym, znamienny tym, że zawiera równolegle do miernika (4)
włączony potencjometr (6), fotorezystor (7), włączony
między ślizgacz i jeden z końców potencjometru (6)
oraz żarówkę (8), zasilaną z tego samego źródła co
czujnik (2).
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21e

(P. 148414)

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne,
(Andrzej Maruda, Grzegorz Zieliński)

25.05.1971.
Warszawa,
21e

Sposób i urządzenie do kontroli prawidłowości zadziałania zestyków w przekaźniku znamienne tym, że
pomiar różnicy prądów odpowiadających kolejnym zadziałaniom zestyków kontrolowanego przekaźnika (4)
dokonuje się w sposób pośredni przez pomiar czasu
między zadziałaniami poszczególnych zestyków przekaźnika, w którego uzwojeniu wymuszony jest przez
sterowane źródło prądowe (3) liniowo rosnący lub liniowo malejący w funkcji czasu prąd o znanej prędkości zmian, a zestyki kontrolowanego przekaźnika (4)
podłączone do miernika czasu (5) dają kryterium rozpoczęcia i zakończenia pomiaru czasu.
Urządzenie do kontroli prawidłowości zadziałania zestyków w przekaźniku według zastrz. 1 znamienne tym,
że w celu wymuszenia w uzwojeniu kontrolowanego
przekaźnika (4) liniowo zmieniającego się w czasie prądu, użyto źródła prądowego (3) sterowanego z wyjścia
całkującego wzmacniacza operacyjnego (2) liniowo
zmieniającym się w czasie napięciem o znanej prędkości zmian i kierunku zmian zależnym od położenia
układu klucza (1).

21e

(P. 143652)
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(P. 148717)

8.06.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej we Wrocławiu, Wrocław, (Zbigniew
Mroziński, Tadeusz Karał).
Termograficzny sposób kontroli jakości połączeń nierozłącznych, zwłaszcza w elektronice znamienny tym,
że sprawdza się temperaturę do jakiej nagrzewają się
złącza pod wpływem przepływającego przez nie prądu
elektrycznego na podstawie analizy wydzielanego przez
nie promieniowania podczerwonego, a wynik porównuje się z równolegle połączonym wzorcem.
Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1 znamienny tym, że układ badany (2) i układ wzorcowy (6)
są zasilane prądem z zasilacza (1), a wydzielane promieniowanie podczerwone jest odbierane przez analizatory
(3) i (7) rozkładu temperatury i przekazywane do bloku
porównawczego (4), z którego wynikowy sygnał przekazywany jest do analizatora (5).
Odmiana układu według zastrz. 1 i 2 znamienna tym,
że zamiast układu wzorcowego (6) oraz analizatora rozkładu temperatury (7) włączony w obwód jest symulator wzorcowego rozkładu temperatur (8), którego sygnał
wyjściowy przekazywany jest do bloku porównawczego (4).

30.09.1970.

Politechnika Warszawska Katedra Budowy Maszyn
Matematycznych, Warszawa, (Stanisław Budkowski).
Sposób kontroli zawierania się rozrzutu cech mierzalnych układów elektrycznych, a w szczególności elektrycznych układów logicznych w obszarach dopuszczalnych znamienny tym, że dokonuje się symulacji zmian
wartości poszczególnych parametrów układu badanego
w granicach założonych jako dopuszczalne dla tego
układu i kolejno sprawdza się, jednocześnie dla wszystkich cech mierzalnych badanego układu, czy ich wartości kolejno pomierzone dla tak wytworzonych kolejnych kombinacji wartości parametrów zawierają się
w obszarach dopuszczalnych wynikających z wymagań
stawianych badanemu układowi.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
2, 3, 4, 5, 6 składające się ze znanych elektrycznych
urządzeń do pomiaru i kontroli rozrzutu cech mierzalnych badanego układu połączonych w znany sposób
między sobą i z układem badanym znamienne tym, że
w jego skład wchodzi dodatkowo układ symulatora 3
zmian wartości parametrów, na przykład napięć zasilających, na wyjściach którego pojawiają się kolejno automatycznie wartości poszczególnych parametrów
z ustalonych z góry dopuszczalnych przedziałów ich
zmienności, przy czym wyjścia układu symulatora 3
połączone są, na przykład galwanicznie, z tymi punktami badanego układu 1, w których dany parametr oddziaływuje w trakcie rzeczywistej eksploatacji tego
układu.

21g

(P. 148549)

1.06.1971.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, (Julian Auleytner, Józef Żmija,
Andrzej Szczerbakow)
Sposób odwzorowania defektów w monokryształach
polegający na tym, że próbkę oraz film wprowadza się
we wspólne oscylacje wokół osi, leżącej w tej samej
płaszczyźnie, co badany obszar próbki, który ugina promieniowanie rentgenowskie, znamienny tym, że równoległe do osi oscylacji, quasiliniowe ognisko promieni
ugiętych ogranicza się przesłoną szczelinową a film
umieszcza się równolegle do osi oscylacji na drodze
promieni ugiętych na zewnątrz okręgu ogniskowania,
przy czym wartość kąta nachylenia filmu do powierzchni próbki jest taka, że wydłużenie obrazu obszaru badanego próbki w płaszczyźnie prostopadłej do osi, wokół
której oscylują próbka wraz z filmem, równe są wy-
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dłużeniu obrazu tego obszaru, równoległemu do tej osi,
spowodowanemu rozbieżnością wiązki promieni rentgenowskich.

21n7

(P. 143847)

9.10.1970.

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, (Jan
Walczyk, Krystyna Tymińska, Leonard Turek).
System rozprowadzania sygnałów telewizji barwnej
w studiach TV kolorowej i wozach transmisyjnych TV
znamienny tym, że sygnał wizyjny jest rozprowadzany przy pomocy dwóch kanałów, przy czym jednym
kanałem jest przesyłany sygnał luminancji (Y), a drugim kanałem sygnał (D) zawierający całkowitą informację o chrominancji.
21g

(P. 148614)

5.06.1971.

Szefostwo Techniki Lotniczej Ministerstwa Obrony
Narodowej, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
Warszawa, (Jerzy Zierka)
Matrycowy ekran elektroluminoforowy do zobrazowania informacji cyfrowej, składający się z umieszczonej pomiędzy dwoma warstwami ortogonalnie
względem siebie usytuowanych elektrod warstwy elektroluminofora, znamienny tym, że na warstwie elektroluminofora (7) umieszczone są warstwami kolejno
elektrody indywidualne (4) i (6) i waristor (3).

22a

(P. 141633)

27.06.1970.

Pierwszeństwo: 30.06.1969 - Szwajcaria
Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nitrowanych, karboksylowych
pochodnych barwników azowych o wzorze 1, w którym
Rx oznacza resztę składowej dwuazowej, znamienny
tym, że karboksylową pochodną barwnika azowego
o wzorze 2, w którym R ma wyżej podane znaczenie,
traktuje się czynnikami nitrującymi.

21g

(P. 146623)

2.03.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 51994.
Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Polska (Andrzej Michalik, Marian Przybyło).
Urządzenie do wykrywania obecności metalu w procesach przeróbki plastycznej metalu na walcowniach,
lub śledzenia jego przepływu, składające się z nadajnika mikrofalowego o sygnale ciągłym i odbiornika
dwustanowego, połączonych poprzez cyrkulator ferry-"
towy lub inne urządzenia rozgałęziające z nieruchomą
anteną według patentu 51994, znamienne tym, że metalowe zwierciadło (6), umieszczone jest pomiędzy anteną nadawczo-odbiorczą (5), a wykrywanym obiektem.
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(P. 143377)

23.09.1970.

Pierwszeństwo: 16.10.1969 - Szwajcaria
Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania barwników azowych wolnych od
grup kwasowych nadających rozpuszczalność w wodzie,
o wzorze ogólnym 1, w którym symbole R i R t oznaczają reszty alifatyczne, cykloalifatyczne, aryloalifatyczne, aromatyczne lub heterocykliczne, symbol X
oznacza grupę wodorotlenową ewentualnie zeterowaną
lub zestryfikowaną, symbol A oznacza ewentualnie podstawioną resztę p-fenylenową, zaś symbol D oznacza
resztę składnika dwuazowego, znamienny tym, że
sprzęga się aminę o wzorze ogólnym 2, w którym symbol A i X mają wyżej podane znaczenie, a R i R± mają
wyżej podane znaczenie i oznaczają resztę węglowodorową ewentualnie podstawioną i ewentualnie przerwaną heteroatomem, ze związkiem dwuazoniowym
aminy o wzorze ogólnym D-NH2, w którym D ma wyżej podane znaczenie i wytworzony barwnik wyodrębnia w znany sposób.

49

Sposób wytwarzania wielkocząsteczkowych produktów kondensacji barwników, znamienny tym, że organiczne barwniki zawierające zdolne do kondensacji
grupy, poddaje się reakcji polikondensacji z ketonami
i formaldehydem, lub płynnymi produktami ich kondensacji.
22a

(P. 148789)

14.06.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Śniadeckich, Bydgoszcz (Kazimierz Kozłowski, Kuś Ewa)
Sposób otrzymywania barwnika reaktywnego bis
dwuetanoloaminowiolantronu znamienny tym, że dwubromowiolantron ogrzewa się z nadmiarem dwuetanoloaminy przez okres 1-8 godz. w temperaturze od
130°-230°C z dodatkiem katalizatorów.
22f

(P. 144209)

2.11.1970.

Pierwszeństwo: 29.11.1969 - Niemiecka Republika
Federalna
Merck Patent Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Darmstadt, NRF
Wielowarstwowy pigment połyskujący, otrzymany na
podstawie łusek miki pokrytych tlenkami metali, znamienny tym, że łuski miki mają po obu stronach nałożone na siebie dwie mocno przylegające warstwy o równomiernej grubości, przy czym dolna warstwa składa
się z uwodnionych tlenków tytanu i/lub cyrkonu i innych tlenków metali, a leżąca na niej warstwa górna
składa się z ewentualnie uwodnionego dwutlenku tytanu i/lub cyrkonu.
22g

22a

(P. 144199)

2.11.1970.

Pierwszeństwo: 25.11.1969 - Wielka Brytania
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn Wielka Brytania (Gerald Booth, Ronald Thompson, Michael
Yelland)
Sposób wytwarzania barwników reaktywnych o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru lub
rodnik alkilowy, X oznacza atom wodoru, chloru lub
rodnik metylowy a grupa D-N(R) - oznacza rodnik
barwnika rozpuszczalnego w wodzie, zawierającego
w cząsteczce grupę NHR, przy czym rodnik D oznacza
rodnik rozpuszczalnego w wodzie barwnika szeregu
azowego, takiego jak mono- lub dwuazowego, antrachinonowego lub ftalocyjaninowego, ewentualnie w postaci związku kompleksowego z metalem, znamienny
tym, że aminę o ogólnym wzorze 2, w którym R, X i Ó
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z fosgenem, proporcji molowej 2 : 1.

(P. 143336)

21.09.1970.

Biuro Projektów Konstrukcji i Technologii Obrabiarek i Narzędzi „Koprotech", Warszawa, (Alicja Kuraszkiewicz, Irena Kossowska, Janina Kwasek).
Kompozycja klejowa do wytwarzania nasypowych
wyrobów ściernych, zwłaszcza papierów i płócien ściernych wodo-, nafto- i olejoodpornych, której podstawą
jest znany lakier elektroizolacyjny zawierający w swoim
składzie znane żywice alkidowe i fenolowe znamienna
tym, że utwardzaczem substancji klejącej jest związek
chemiczny należący do grupy typu podanego na załączonym wzorze strukturalnym 1.
22g

(P. 143854)

10.10.1970.

Stołeczne Zakłady Wyrobów Chemicznych, Warszawa, (Edwin Mańkowski).
Sposób stabilizowania tlenku miedziawego zwłaszcza
jako zatruwacza w przeciwporostowych dennych farbach okrętowych znamienny tym, że jako stabilizatory
stosuje się stałe substancje organiczne z grupy fenoli
wielowodorotlenowych szczególnie orto i para dwuhydroksybenzen, 1, 2, 3 i 1, 2, 4-trójhydroksybenzen jak
również ich pochodne kwasowe w postaci estrów z alkoholami niskocząsteczkowych węglowodorów nasyconych np. propylogalusan itp.
22g

(P. 148802)

15.06.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa (Zbigniew
K. Brzozowski, Lech E. Czarnecki, Franciszek M. Wróblewski, Maria H. Vogtman, Jan Plenkiewicz)

22a

(P. 147227)

30.03.1971.

Pierwszeństwo: 30.04.1970 - Niemiecka Republika
Demokratyczna
Chemiekombinat Bitterfeld, Bitterfeld, NRD, (Friedrich Wolf, Gerhard Wolter, Fritz Kleine)

Sposób wytwarzania kompozycji izolacyjnej, znamienny tym, że niskolepkie związki epoksydowane
o liczbie epoksydowej 0,035-0,15 gramorównoważników na 100 g lub w mieszaninie z żywicami epoksydowymi miesza się z utwardzaczami katalitycznymi typu
kompleksów BF3 i/lub utwardzaczami aminowymi i modyfikatorami regulującymi czas żelowania, ewentualnie
wypełniaczami, rozpuszczalnikami, środkami barwiącymi, środkami przeciwstarzeniowymi oraz stabilizatorami itp.
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(P. 141376)

17.06.1970.

Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb i Lakierów, Gliwice, (Lesław Zassowski, Wanda Szporek-Dykowska, Ludwik Chromy, Andrzej Kwiatkowski).
Termoutwardzalny lakier epoksydowy do głęboko«
tłocznyeh puszek konserwowych, znamienny tym, że w
skład jego wchodzą dwie żywice epoksydowe o zawartości 0,04-0,05 gramorównoważnika grup epoksydowych na 100 g żywicy i o zawartości 0,025-0,04 gramorównoważnika grup epoksydowych na 100 g żywicy.
22g

(P. 141642)

27.06.1970.

Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb i Lakierów, Gliwice, (Maria Bulwicka, Edmund Rączka,
Maria Tokarzewska, Teresa Stareczek, Wacław Flak,
Tadeusz Kotniewicz).
Sposób otrzymywania spoiw lakierniczych tiksotropowych, znamienny tym, że tiksotropowanie żywicy alkidowej około 100% najkorzystniej tłustej lnianej lub
talowej przeprowadza się żywicą poliamidową w ilości
na 100 części żywicy alkidowej 1-20 części żywicy poliamidowej a najkorzystniej 1-10 w temperaturze
180-260°C a uzyskany klarowny stop żywicy tiksotropowej rozpuszcza się w rozpuszczalniku organicznym
a najkorzystniej w benzynie do lakierów i/lub ksylenie
jako 50-60% roztwory.
22g

(P. 143249)

17.09.1970.

Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych Nr
Gdańsk (Zdzisław Cichoń, Henryk Bielawski)

2,

Masa do uszczelniania zwłaszcza pokładów okrętowych, zawierająca polimer i utwardzacz, znamienna
tym, że na 100 części wagowych rozgałęzionej żywicy
poliestrowej zawiera 5-30 części wagowych oleju rycynowego pełniącego funkcję spowalniacza reakcji sieciowania, 10-30 części wagowych sorbentu jako pochłaniacza wody i 20-30 części wagowych utwardzacza
w postaci dwufenylometanu - 4, 4' dwuizocyjanianu.
22g

(P. 143250)

17.09.1970.

Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego Centralny
Ośrodek Rozwoju Meblarstwa, Poznań (Wilhelm Leimann)
Sposób stabilizacji i naprawy wad powłok lakierowych, szczególnie powłok z lakierów syntetycznych,
aminowych i ftalowych, na wyrobach z drewna przez
nałożenie dodatkowej, wiążącej powłoki lakierowej
znamienny tym, że w środku przekroju nowo nakładanego układu powłoki umieszcza się symetrycznie dodatkową, wiążącą i stabilizującą elastyczną między warstwę z lakieru chemoutwardzalnego, a powłokę lakierową z wadami naprawia się przez zeszlifowanie na
sucho papierem ściernym nr 150 lub nr 8 i nr 320 aż do
uzyskania równej powierzchni, po czym oczyszcza się
z pyłu szlifierskiego oraz nanosi metodą natryskowy
lakier chemoutwardzalny z żywic aminowych i ftalowych w ilości 150-180 g/m2, na przykład typu „Chemolak" dla wytworzenia wiążącej i stabilizującej międzywarstwy, następnie sezonuje najmniej przez 36 godzin
w temperaturze około 20-25°C, a w końcu ponownie
szlifuje naprawioną powłokę papierem ściernym nr 320,
oczyszcza z pyłu i nanosi jednokrotnie chemoutwardzalną emalię nawierzchniową, na przykład typu
„Plastmat", którą sezonuje się przez 24 godziny w temperaturze 20°C.
22g

(P. 144001)

21.10.1970.

Kujawska Fabryka Farb i Labierów, Włocławek, (Kazimierz Kołodziej, Grażyna Kapuścińska, Ryszard Mocarski, Irena Michalska, Janina Pilichowicz)
Kompozycja błonotwórcza na bazie rozcieńczalnej
wodą żywicy syntetycznej odpowiednia do powlekania
przedmiotów w aparaturze powlekającej przez polewa-
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nie wielostrumieniowe, znamienna tym, że w stanie
lepkości roboczej zawiera co najmniej 30% wagowych
butyloglikolu w stosunku do całkowitej ilości obecnych
w kompozycji rozpuszczalników, lecz w takiej ilości aby
stężenie par mieszaniny palnych rozpuszczalników leżało poniżej granicy zapłonu i eksplozji.
22g

(P. 144042)

23.10.1970

Pierwszeństwo: 11.11.1969.
VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt, Schwedt,
NRD, (Kurt Müller, Eberhard Mehnert, Gunter Wolfram, Elk Richter)
Sposób wytwarzania przeciwkorozyjnej substancji
ochronnej do zbrojeń stalowych w materiałach budowlanych, znamienny tym, że sporządza się mieszaninę
20-35% wagowych bitumu o temperaturze mięknienia
powyżej 80°C, 25-40% wagowych rozpuszczalnika bogatego w związki aromatyczne, 15-35% wagowych obojętnego wypełniacza, np. talku lub mączki łupkowej,
i 5-25% wagowych pigmentu rdzochronnego, np. minii
ołowiowej lub chromianu cynku, i tę mieszaninę zarabia się następnie w młynie tak, aby przeciętna średnica ziarna, wartość grindometryczna, była mniejsza
niż 30 [im.
22g

(P. 144142)

30.10.1970.

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, (Zbigniew
Jedliński, Jan Łukaszczyk, Jerzy Birn, Andrzej Domański, Jan Pawełczak, Zbigniew Somnicki).
Sposób otrzymywania i utwardzania krzemianowych
powłok przeciwporostowych opartych o spoiwo ze szkła
wodnego sodowego lub potasowego, znamienny tym, że
spoiwo farb o module 2,7 do 3,4 w ilości 26-34 części
wagowych miesza się mechanicznie z częścią pigmentową zawierającą 18-42 części wagowych pyłu cynkowego 5-30 części wagowych bieli cynkowej, 16-30
części wagowych Cu2O i HgO, po czym farby rozcieńczone wodą nakłada się znanymi metodami.
i ■ >;1

22g

(P. 144232)

4.11.1970.

Zakłady Metali Lekkich, Kęty (Franciszek Studencki)
Lakier do zgrzewania folii aluminiowej znamienny
tym, że składnik błonotwórczy stanowi mieszanina kopolimeru metakrylanu butylu z kwasem metakrylowym
w ilości 10-33% oraz kopolimeru chlorku winylu z octanem winylu i bezwodnikiem kwasu maleinowego w
ilości 25-2% w znanych rozpuszczalnikach estrowych
i ketonowych.
22i2

(P. 143248)

Centralne Biuro Konstrukcji
Gdańsk (Zdzisław Cichoń)

17.09.1970.
Okrętowych

Nr

2,

Klej do wykładzin izolacyjnych, zwłaszcza okrętowych, chemoutwardzalny znamienny tym, że na 100
części wagowych rozgałęzionej żywicy poliestrowej zawiera 30-75 części wagowych superchlorku winylu,
6 - 8 części wagowych tlenku antymonawego, 0-10
części wagowych oleju rycynowego i 15-30 części wagowych dwufenylometanu - 4, 4' dwuizocyjanianu jako
utwardzacza.

23b

(P. 143100)

9.09.1970.

Pierwszeństwo: 10.12.1969 - Stany Zjednoczone Ameryki
Cities Service Research and Development Company,
Nowy Jork, USA, (Roger P. Van Driesen')
Sposób obróbki oleju węglowodorowego obejmujący

zetknięcie tego oleju z wodorem w przestrzeni reakcyjnej zawierającej warstwę fluidalną w temperaturze
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powyżej 340°C i pod ciśnieniem powyżej 116 Atm.
w obecności ziarnistego katalizatora utrzymywanego
w warstwie fluidalnej przez przepuszczenie z dołu do
góry oleju i gazu zawierającego wodór z prędkością
dostateczną do spowodowania ekspansji warstwy i wywołania przypadkowego ruchu cząstek katalizatora wewnątrz warstwy, następnie usunięcie wstępnie obrobionego strumienia ciekłych węglowodorów z fluidalnej strefy reakcji, redukcję ciśnienia tego strumienia
węglowodorów do 68-116 Atm. rozdzielenie tego strumienia węglowodorów na gazy zawierające wodór oraz
strumień ciekłych węglowodorów pod zredukowanym
ciśnieniem, który następnie się frakcjonuje, przy czym
jako jedną z frakcji otrzymuje się frakcję oleju gazowego, znamienny tym, że powoduje się zetknięcie tej
frakcji oleju gazowego (60) z wymienionym wyżej strumieniem gazów zawierających wodór (68) w obecności
nieruchomej warstwy (64) katalizatora obróbki wodorem pod ciśnieniem poniżej 116 Atm.
Sposób według zastrz. 1 - 3 , znamienny tym, że przestrzeń reakcyjna zawierająca warstwę fluidalną obejmuje dwie strefy reakcyjne zawierające warstwy fluidalne (16) i (20), przy czym strumień z pierwszej przestrzeni reakcyjnej (16) stanowi wsad do drugiej przestrzeni (20) i (24), zaś strumień opuszczający tę drugą
strefę rozdziela się (26) na pierwotny strumień ciekłych
węglowodorów (46) oraz pierwotny strumień gazów (28).
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cyjną (14, 36), w której utrzymuje się wysoką temperaturę i wysokie ciśnienie, a z drugiej przestrzeni reakcyjnej odbiera się produkt.
23b

(P. 145034)

16.12.1970.

Pierwszeństwo: 17.12.1969 - Stany Zjednoczone Ameryki
Universal Oil Products Company, Des Plaines, USA,
(Laurence Oliver Stine)
Sposób wytwarzania wysokooktanowej benzyny znamienny tym, że poddaje się przemianie co najmniej
część ciężkiej ropy naftowej w strefie reformowania,
przy stosunkowo łagodnych warunkach reformowania,
uzyskując benzynę reformowaną zawierającą węglowodory aromatyczne i nasycone, a następnie kieruje się
co najmniej część wspomnianej reformowanej benzyny,
zawierającej związki nasycone, do strefy krakowania
związków nasyconych i krakuje się wspomniane nasycone węglowodory w warunkach pozwalających uzyskać nasycone i nienasycone lekkie węglowodory i benzynę i poddaje się przemianie część nasyconych i nienasyconych lekkich węglowodorów na składnik benzyny.
23b

(P. 148106)

12.05.1971.

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej,
Warszawa, Polska (Józef Lipman, Łucja Ostropolska,
Izabella Gajewska, Józef Wrzyszcz).
Sposób oczyszczania benzyny popirolitycznej w obecności katalizatorów znamienny tym, że najpierw przeprowadza się polimeryzację dwuolefin w temperaturze
170-260°C, przy szybkości objętościowej 0,5-2,0 l/l
godz. pod ciśnieniem 20-100 atm a następnie prowadzi
się odparowanie pod tym samym ciśnieniem przy czym
temperatura w górnej części odparowalnika wynosi
140-300°C, a dolnej części odparowalnika 135-180°C,
w której to części stale barbotuje gaz uwodarniający,
który jednocześnie ułatwia szybkie odparowanie z tym,
że stosunek gazu do cieczy wynosi 200-2000 :1 Nl/1
surowca, a dalej prowadzi się właściwą hydrorafinację.
23b

(P. 143101)

9.09.1970.

23c

(P. 143077)

8.09.1970.

Cities Service Research and Development Company,
Nowy Jork, USA.

Pierwszeństwo: 9.09.1969 - Niemiecka Republika Demokratyczna

Sposób obróbki ciężkich olejów węglowodorowych za
pomocą wodoru pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej
temperaturze w obecności katalizatora, obejmujący
przepuszczenie ciężkiego oleju węglowodorowego i gazu
zawierającego wodór w obecności ziarn katalizatora
z dołu do góry pierwszej przestrzeni reakcyjnej, w której utrzymywana jest wysoka temperatura i wysokie
ciśnienie, znamienny tym, że strumień węglowodorów
odebrany z pierwszej przestrzeni reakcyjnej (16, 24)
i rozcieńczalnik węglowodorowy przepuszcza się w obecności ziarn katalizatora przez drugą przestrzeń reak-

VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt, Schwedt,
NRD, (Helmut Fiedler, Klaus Lorenz, Otto Pucher,
Klaus Staege)
Sposób przeróbki zużytych olejów smarowych, zwłaszcza pozostałych po eksploatacji silników spalinowych,
znamienny tym, że z odwodnionych i odszlamowanych
zużytych olejów, uwolnionych od składników wrzących
w temperaturze do około 350°C w pierwszym stadium
procesu w znany sposób przez ekstrakcję propanową
w temperaturze powyżej 80°C i pod ciśnieniem 35-42 at
przy stosunku propanu do oleju od 4 : 1 do 10 : 1 uwalnia się od głównej części zanieczyszczeń chemicznych
i w drugim stadium procesu oleje te poddaje się obróbce pod ciśnieniem 50-300 at, korzystnie 80-150 at, w
temperaturze 290-370°C, korzystnie 320-350°C, w obecności katalizatora metali 6 i/lub 8 podgrupy układu
okresowego w postaci ich tlenków lub siarczków
w czystej postaci albo na nośniku o aktywowanej powierzchni, za pomocą wodoru w stosunku 3000 do
1000 : 1 Nm3/m3, korzystnie 500 :1 Nm3/m3, przy obciążeniu kontaktowym 0,5-2,0 v/vh, korzystnie 1,0 v/vh.
23c

(P. 145430)

2.01.1971.

Instytut Technologii Nafty, Kraków, (Andrzej Kowalówka, Elżbieta Przyłuska, Michał Królik).
Sposób wytwarzania olejów smarowych do silników
wysokoprężnych zasilanych paliwem o zawartości siarki do 5%, zawierającego dodatki uszlachetniające, znamienny tym, że do 76-90% wagow. bazy olejowej, którą
stanowi selektywnie rafinowany olej mineralny o za-
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wartości węglowodorów aromatycznych nie wyżej 30%
i lepkości 5 - 2 5 cSt przy 100°C otrzymany z rop bezparafinowych lub odparafinowanych rop parafinowych,
albo parafino-siarkowych wprowadza się w temperaturze 30-90°C przy stałym mieszaniu 3-12% wag. naftosulfonianów lub alkiloarylosulfonianów wapnia lub
baru 1-6% soli wapniowej salicylanu oktylu z rezerwą
alkaliczną powyżej 300 mg/KOH/g, 0,1-2% wag alkilonaftalenów, 0,3-3,0% wag dwualkilodwutiofosforanu
cynku i 0,3-3,0% wag polimetakrylanów uzyskiwanych
przez polimeryzację zestryfikowanego alkoholami alifatycznymi o długości łańcucha C12 - C20 kwasu metakrylowego lub poliizobutylenu i 0,001-0,003% wag dodatku antypiennego np. Silol 350.
23c

(P. 148793)

14.06,1971.

Zakłady Mechaniczne „Łabędy", Gliwice (Piotr Wrzosek)
Olej do obróbki metali stanowiący mieszaninę rafinowanych olejów maszynowych i dodatków zwiększających wytrzymałość filmu smarowego i dodatków antykorozyjnych oraz poprawiających smarność znamienny
tym, że składa się z oleju wrzecionowego Nr 2 i Nr 5
wziętych w stosunku wagowym 1 : 1 lub jednego z nich
w podwójnej ilości, jednej części koncentratu ACP i pół
części stabilizowanej suspensji olejowej dwusiarczku
molibdenu na przykład na bazie oleju lotniczego MP
16P, lub suspensji ACP z dodatkiem dwusiarczku molibdenu, przy czym najlepiej z zachowaniem w suspensji proporcji 95% oleju lotniczego i 5% dwusiarczku
molibdenu lub 95% ACP i 5% dwusiarczku molibdenu,
a zaś stosunki wjagowe poszczególnych składników wahają się od 2 : 1 : 0,5 (olej wrzecionowy Nr 2 i Nr 5 : koncentratu ACP : suspensji olejowej stabilizowanej dwusiarczku molibdenu) poprzez 2 : 1 : 2 (olej wrzecionowy
Nr 2 i Nr 5 : koncentratu ACP : suspensji olejowej stabilizowanej dwusiarczku molibdenu) aż do 5 : 1 : 0,5,
a przy stosowaniu suspensji ACP z dwusiarczkiem molibdenu 5 : 1 (olej wrzecionowy Nr 2 i Nr 5 : suspensji
stabilizowanej ACP z dodatkiem dwusiarczku molibdenu).
24b

(P. 145604)

7.01.1971.

Warszawskie Okręgowe Zakłady Gazownictwa, Warszawa, (Waldemar Bołdaniuk, Józef Dąbrowski).
Palenisko gazowe kotłów, składające się z inżekcyjnych palników, których obsady są mocowane na stałe
do rurowego rusztu gazowego znamienne tym, że palniki posiadają wymienne dysze, oraz nakładane na obsady dysz rury palnikowe z przesłoną do regulacji dopływu powietrza pierwotnego.

24c
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(P. 145007)

15.12.1970.

Pierwszeństwo: 17.12.1965 - Niemiecka Republika Demokratyczna
VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe, Schwarze Pumpe, NRD, (Dietrich Holze, Klaus Zschike, Erich Müller).
Palnik, zwłaszcza do ubogiego w metan gazu ziemnego, składający się z przewodu gazowego, z elementów
doprowadzających powietrze i z obudowy z korpusem
wyposażonym w rurowy przewód centralny, znamienny
tym, że korpus (18) palnika zawiera kilka odsadzeń pozostających w określonym wzajemnie stosunku średnic
i długości a w rurze centralnej (17) obudowy (28) jest
umieszczony współosiowo, elektrycznie zapalany palnik
pilotowy (20) z kombinowaną regulacją powietrza
i gazu, zaś wokół tego palnika jest umieszczony obiegający go śrubowo układ powietrzny (15), otaczający
przewody gazowe (3, 4), a także jest umieszczona na
rurze centralnej (17) osłona (16) doprowadzająca powietrze.

24g

(P. 143898)

13.10.1970.

Pierwszeństwo: 14.10.1969, 11.08.1970, 23.09.1970 - NRF
Max Seishaupt GmbH., Schwendi (Württ) NRF, (Wilhelm Willi Brödlin, Siegfried Weishaupt).
Palnik do paliw ciekłych, napędzany w przybliżeniu
stechiometryczną ilością powietrza, którego dysza rozpylająca ciśnieniowa jest umieszczona współśrodkowo
w rurze doprowadzającej powietrze, zwężającej się
stożkowo zbieżnie na jej końcu położonym w pobliżu
komory, a którego wydrążony korpus rozdzielczy do
mieszanki posiadający w zasklepionej powierzchni
otwory przelotowe jest umieszczony w regulowanej odległości przed wylotem rury doprowadzającej powietrze, współśrodkowo do osi dyszy rozpylającej ciśnieniowej, znamienny tym, że wylot (5) dyszy rozpylającej
ciśnieniowej (6) jest umieszczony w znany sposób (zna-

Nr 6/1973

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ny z innego rodzaju palnika według patentu amerykańskiego nr 2 215 281) w przekroju poprzecznym wylotu (4) rury (2, 3) doprowadzającej powietrze, a średnica wylotu (4) jest mniejsza od przekroju poprzecznego obrysu korpusu rozdzielczego (8) do mieszanki,
patrząc w kierunku przepływu.

tworzących oczka, znamienna tym, że włókna mają postać zasadniczo płaskich taśm.

26a
25b

(P. 143333)

21.09.1970.

Pierwszeństwo: 23.09.1969 - Niemiecka Republika Federalna
August Herzog Maschinenfabrik, 29 Oldenburg, NRF,
(Reiner Strangfeld).
Urządzenie do podawania młotka pleciarki ustawione
między dwoma sąsiednimi kołami skrzydełkowymi przy
których dla przytrzymania młotka przewidziane jest
podwójne ramię, zaopatrzone w szczęki chwytakowe,
które współpracują ze sobą i umieszczone są na kołach
skrzydełkowych a których osie przechodzą przez oś
młotka, znamienne tym, że płaszczyzny szczęk chwytakowych (24 i 25), połączone są z trzpieniami (21, 22),
które ustawiane są w promieniu odpowiadającym okręgowi obrotu tych płaszczyzn wokół osi młotków (19),
w celu ich zaryglowania, przy czym podwójne ramię
(23) szczęk chwytakowych ustawione jest w sposób
obrotowy w stosunku do koła skrzydełkowego (13, 14)
obracającego młotek w sposób taki, że szczęka chwytakowa (24, 25) zostaje połączona z trzpieniami (21, 22)
powodując zaryglowanie względnie odryglowanie może
być sterowane w taki sposób, że rozciąga się przez
określony zasięg trasy przed i za punktem zdawczym
przy równomiernie przyspieszonej prędkości obrotów
w stosunku do ilości obrotów zdającego koła skrzydełkowego 13 i ilości obrotów przejmującego koła skrzydełkowego 14.

25e

(P. 148321)

19.05.1971.

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, (Witold Strzyżewski, Stanisław Priiffer, Grzegorz Zdziebkowski, Andrzej
Lewandowski)
Tkanina sieciowa ciągnionego morskiego narzędzia
połowowego z włókien połączonych na skrzyżowaniach,
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(P. 149133)

30.06.1971.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Aleksander Moszczyński, Zygmunt Szczepankowski)
Sposób wytwarzania endotermicznych atmosfer
ochronnych, znamienny tym, że do reaktora zawierającego dobrany zależnie od substancji organicznej katalizator i ogrzanego do temperatury 900-1100°C wprowadza się ciekły związek organiczny np. z grupy alkoholi oraz powietrze i przeprowadza konwersję, przy
czym skład atmosfery reguluje się w znany sposób
przez zmianę stosunku doprowadzanej ilości ciekłego
związku organicznego do ilości powietrza.

26a

(P. 149134)

30.06.1971.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Aleksander Moszczyński)
Układ do selektywnego wytwarzania ochronnych
atmosfer egzotermicznych i endotermicznych, albo obu
atmosfer równocześnie, znamienny tym, że w komorze
spalania generatora (1) do wytwarzania ochronnych
atmosfer egzotermicznych umieszczona jest retorta (2)
przeznaczona do wytwarzania ochronnych atmosfer
endotermicznych, przy czym do zasilania powietrzem komory generatora (1) jest przeznaczony przewód (3), do stałego zasilania gazem opałowym komory
generatora przewód (5), a do selektywnego retorty (2)
przewód (6), natomiast do odprowadzania wytworzonej w komorze generatora atmosfery egzotermicznej
przewód (7) doprowadzający spaliny do chłodnicy (8),
z której wyprowadzane są przewodem (9) rozdzielonym
na przewód (11) przeznaczony do selektywnego zasilania retorty (2) i przewód (10) przeznaczony do odprowadzania spalin do komory pieca do obróbki cieplnej
lub na zewnątrz pomieszczenia, a do odprowadzania
atmosfery endotermicznej z retorty przewód (12).
Sposób selektywnego wytwarzania ochronnych atmosfer egzotermicznych i endotermicznych albo obu
atmosfer równocześnie w urządzeniu w układzie według
zastrz. 1, znamienny tym, że ochronną atmosferę egzotermiczną wytwarza się ze spalania mieszaniny gazu
opałowego i powietrza znanym i obecnie stosowanym
sposobem, wyłączając z ruchu przewody zasilające retortę, natomiast ochronną atmosferę endotermiczną
wytwarza się, skierowując około 50% objętościowych
spalin wytworzonych w komorze generatora do retorty,
do której doprowadza się równocześnie do 4% objętościowych gazu opałowego w stosunku do ilości doprowadzanych spalin i przeprowadza konwersję mieszaniny
w znany i stosowany sposób, a pozostałe 50% objętościowych spalin przeprowadza się albo do komory pieca
do obróbki cieplnej, albo też odprowadza na zewnątrz
pomieszczenia.

26b
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(P. 143926)

15.10.1970.

Spółdzielnia Pracy „Blachosprzęt", Cieszyn, (Lech
Bielewicz, Zbigniew Rak, Roman Suchánek).
Wysokociśnieniowa stykowa wytwornica acetylenowa, znamienna tym, że kulisty i walcowy korpus (5)
wytwornicy jest podzielony przegrodą (9) na dwie przestrzenie (10) i (6), zaś pionowy reaktor (2) jest umieszczony w przegrodzie (9) i w korpusie (5) oraz trwale
i szczelnie z nimi związany.

28a

(P. 145770)

22.01.1971.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Jan
Froelich, Jan Kraft, Włodzimierz Lipniacki, Jan Hanuś,
Bolesław Jaskólski).
Sposób wytwarzania garbnika syntetycznego przez
metylenosulfonowanie nowolaku znamienny tym, że do
syntezy nowolaku używa się mieszaninę fenoli jednoi dwuwodorotlenowych w której udział wagowy fenoli
jednowodorotlenowych wynosi 40-80%.

29b

(P. 141626)

27.06.1970.

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź,
(Henryk Nadziakiewicz, Aurelia Jajeśniak).
Sposób wytwarzania powłoki poliamidowej na włóknie szklanym, znamienny tym, że na włókno szklane
bezpośrednio po jego wyciągnięciu z dyszy przędzalniczej lub na wyroby gotowe z włókien szklanych nanosi się zmodyfikowany chemicznie poliamid, w którym pewna ilość atomów wodoru przy azocie grup
amidowych podstawiona jest podstawnikami o ogólnym wzorze 1 lub 2, w których R oznacza atom wodoru, jednowartościowy rodnik węglowodorów alifatycznych, aromatycznych, cyklicznych lub ich kombinację między sobą, w postaci roztworu w rozpuszczalnikach organicznych o stężeniu 0,5-10% z dodatkiem
substancji zwilżających i plastyfikujących oraz z ewentualnym dodatkiem katalizatorów powodujących usieciowanie polimeru, a następnie tak spreparowane
włókno lub gotowy wyrób poddaje się procesowi wygrzewania w temperaturze 60-150°C.
27b

(P. 153945)

9.03.1972.

Pierwszeństwo: 11.03.1972 - Niemiecka Republika Demokratyczna
VEB Kombinat Pumpen und Verdichter, Halle, NRD,
(Herbert Helka, Rolf Schumann, Peter Tennert, Karl-Heinz Breustedt)
Układ napędowy dla jedno- lub wielostopniowej próżniowej sprężarki tłokowej, przy czym sprężarka zakotwiona jest na podwyższonym fundamencie, znamienny
tym, że silnik napędowy (3) ułożyskowany jest na ramie
fundamentowej (1), niosącej część sprężarkową (5) i jej
mechanizm napędowy (4) i stanowiącej ze sprężarką
zamkniętą całość, a wymiar długości i szerokości ramy
fundamentowej (1) są równe tymże wymiarom mechanizmu napędowego (4) sprężarki.

29b

(P. 144222)

3.11.1970.

Pierwszeństwo: 5.11.1969 - Niemiecka Republika Demokratyczna
VEB Chemiefaserwerk Schwarza „Wilhelm Pieck"
Rudolstadt - Schwarza, NRD (Volker Grobe, Heinz
Herma, Werner Makschin, Werner Zibell, Eberhard
Peter, Joachim Aurich, Werner Berger, Hans Jürgen
Adler)
Sposób
wytwarzania
wyrobów
kształtowanych
zwłaszcza nici, włókien i folii z polimerów akrylonitrylowych przez polimeryzację mieszaniny monomerów
w obecności zmiękczacza i następnie przędzenie stopu
przy pomocy wytłaczarki, znamienny tym, że jako
zmiękczacz stosuje się dwumetyloformamid, przy czym
ilość zmiękczacza w mieszaninie wyjściowej monomeru
i zmiękczacza wynosi mniej niż 20%, korzystnie 8-18%
i polimeryzację prowadzi się ponad godzinę w obecności skutecznych regulatorów łańcucha, takich jak
związki merkaptanu.

29b

(P. 143702)

1.10.1970.

Zakłady Włókien Sztucznych „Stilon" w Gorzowie
Wielkopolskim,
Gorzów
Wielkopolski,
(Zbigniew
J. Płonka, Alicja Jaszczak, Jan Smigielski, Tadeusz
Fredyk, Bronisław Fryc, Irena Kulesza, Zbigniew Sprusiński, Jadwiga Warzywoda, Krystyna Dąbkiewicz).
Sposób wytwarzania poliamidowych włókien wieloskładnikowych, w szczególności dwuskładnikowych, odznaczających się udoskonalonym utajonym skędzierzawieniem na skutek różnej kurczliwości obydwu części
włókna, przez jednoczesne wytłaczanie poprzez wspólne otwory dyszy przędzalniczej (filiery) stopów dwóch
syntetycznych termoplastycznych polimerów włóknotwórczych, składników (A) i (B), połączonych ze sobą
wzdłuż całej długości włókna w konfiguracji bok do
boku lub rdzeń z otoczką znamienną tym, że pierwszym
włóknotwórczym składnikiem (A) włókien jest polimer
mieszany uzyskany przez zdyspergowanie, w stanie
stopionym, poliestru aromatycznego kwasu dwukarboksylowego w polikaproamidzie, natomiast drugim
włóknotwórczym składnikiem (B) włókien dwuskładnikowych jest kopoliamid o wzorze budowy Nr 1, łańcuchy makrocząsteczek które zbudowane są z segmentów
polikaproamidu i segmentów innego heterołańcuchowego poliamidu, zawierającego co najmniej jedną strukturalną jednostkę utworzoną z ekwimolarnych ilości
reszt kwasu dwukarboksylowego i dwuaminy.
29b

(P. 146637)

3.03.1971.

Zakłady Włókien Sztucznych „Anilana", Łódź, Polska
(Witold Osiński, Tadeusz Myszkorowski, Stanisława
Hodurek, Zygmunt Pławik, Wiesław Grabski).
Sposób wytwarzania włókien kazeinowych niskoskarbikowanych przez koagulowanie przędzalniczego
alkalicznego roztworu kazeinowego w kwaśnej kąpieli
koagulacyjnej znamienny tym, że kabel włókna poddaje się w kąpieli glinowej o temperaturze 65-70°C
skokowemu rozciągowi do 105-120%, a następnie pocięte włókno po utrwaleniu i wypłukaniu poddaje się
działaniu kąpieli preparacyjnej zawierającej w swym
składzie mieszaninę środków niejonowych amidu kwasu stearynowego z 4-ma molami tlenku etylenu i kwasu
stearynowego z 7-ma molami tlenku etylenu oraz oleju
metylosilikonowego częściowo usieciowanego i zagęszczonego krzemionką koloidalną, eliminując wzajemne
przyciąganie włókienek i nadając poślizg, po czym
włókno suszy się w temperaturze 85-90°C.
29b

(P. 146702)

5.03.1971.

Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J. Dąbrowskiego,
Zgierz, Polska (Gabriel Barański, Jan Panek, Emil
Krupnik, Ładysław Šrednicki, Mieczysław Heler, Janusz Kaczmarek, Jan Pisz, Henryk Zagórowski, Antoni
Wdowiak).
Sposób wytwarzania przędzy czesankowej z wełny
krajowej znanymi metodami i parku maszynowym systemu francuskiego, znamienny tym, że wysortowany
z run wełny krajowej sortyment 64s drugiej klasy długościowej przeznacza się na taśmę czesankową o parametrach włókien, których średnia grubość i równomierność grubości w procentach oraz średnia długość
i procent włókien krótkich odpowiada wymogom przędzenia czesankowego.

30a
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(P. 143818)

8.10.1970.

Zakład Doświadczalny Elektronicznej Aparatury Pomiarowej przy Zjednoczonych Zakładach Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo", Wrocław, (Józef
Woźny, Zdzisław Karkowski, Janusz Nowaczyk, Jan
Berkowski, Wiesław Wrębiak, Henryk Stýbel, Franciszek Jóźwin, Czesław Jankowski).
Zestaw do pomiaru reakcji alternatywnej, znamienny
tym, że zawiera cyfrowy miernik (3) czasu, do którego

jest dołączona przystawka (1) do pomiaru reakcji alternatywnej, mająca automatyczny programator i układy
poprawności i niepoprawności reagowania, połączona
ze stymulatorem (2) o sterowanych źródłach światła
oraz z zespołem (4) organów do reagowania.

30e

(P. 143160)

12.09.1970.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Sprzętu Medycznego,
Warszawa, (Józef Ankudowicz)
Urządzenie hydrauliczne do napędu stołów operacyjnych stosowanych w medycynie znamienne tym, że zawiera zbiornik (1) na ciecz oraz pompę (2), a następnie
akumulator hydro-pneumatyczny (3), przynajmniej jeden siłownik (4) dwustronnego działania oraz przynajmniej jeden siłownik (5) jednostronnego działania, przy
czym siłowniki (4) i (5) połączone są z odpowiednimi
elementami stołu operacyjnego, celem zmiany położenia tych elementów.

30h

(P. 149137)

30.06.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Biochemii i Biofizyki, Warszawa (Halina Sierakowska, Małgorzata Zan-Kowalczewska, Ryszard Kole, David Shugar)
Środek do oznaczania aktywności rybonukleaz w
tkankach roślinnych lub zwierzęcych, znamienny tym,
że stanowi roztwór wodny związku o wzorze ogólnym
1, w którym R1 oznacza wodór lub grupę alkilową zaś
R2 oznacza przyłączony poprzez atom azotu rodnik uracylowy lub hipoksantynowy.

30h

(P. 143295)

18.09.1970.

Pierwszeństwo: 26.09.1969 - Węgry
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT, Budapeszt,
Węgry, (László Szemier, Dénes Székely, Belo Johan,
Katalin Szerecz, János Kiss, István Simon, László Kuti,
Imre Nagypataki, Sándor Berkes).
Sposób wytwarzania suchego koncentratu witaminy
B12 o wysokiej zawartości proteiny stosowanego jako
pożywka białkowa albo jako substancja wyjściowa
w produkcji krystalicznej witaminy B12 znamienny tym,
że do brzeczki otrzymanej z procesu fermentacyjnego
prowadzonego przez metanobakterię albo propionibakterie i zawierającej witaminę B12, dodaje się organiczne
koagulanty pochodzenia naturalnego, korzystnie zawiesinę komórek drożdżowych, grzybni grzybów albo
skrobii w ilości 0,01-5,0%, korzystnie 0,01-1,0%, a następnie oddziela się wytrąconą substancję stałą przez
sedymentację, dekantację i/albo odwirowanie i następnie suszy.
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30h

(P. 143751)

2.10.1970.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa",
Warszawa, (Janusz Bielecki, Edward Czyżyk, Wiesław
Danielski, Kazimierz Gawle, Wiesława Koriak, Ludwik
Kosiak, Irena Šnioch).
Sposób oczyszczania płynów pofermentacyjnych
zwłaszcza płynów otrzymywanych w wyniku biosyntezy antybiotyków znamienny tym, że środkami koagulującymi, klarującymi roztwór i przyspieszającymi
proces filtracji brzeczek są nierozpuszczalne w wodzie
krzemiany.
30h

(P. 145400)

31.12.1970.

Pierwszeństwo: 31.12.1969 - Węgry
Chinoin Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára
RT, Budapeszt, Węgry, (László Feuer, István Inezefi,
Sándor István).
Sposób zahamowania pienienia w procesach fermentacyjnych znamienny tym, że do układu fermentacyjnego dodaje się glikol polipropylenowy i co najmniej
jeden polimer lub kopolimer zawierający, łańcuch alkilenowy i/albo alkilenoksylowy, ewentualnie zawierający grupy hydrofilowe.
Środek hamujący pienienie, znamienny tym, że zawiera glikol polipropylenowy i co najmniej jeden polimer lub kopolimer posiadający łańcuch alkilenowy
i/albo alkilenoksylowy, ewentualnie zawierający grupy
hydrofilowe.
30h

(P. 143118)

10.09.1970.

Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa, (Wojciech Rewerski, Stanisław Lewak)
Sposób otrzymywania preparatu z głogu znamienny
tym, że poddaje się sączeniu molekularnemu ekstrakt
z głogu pozbawiony lipidów i niskocząsteczkowych fenoli, w wyniku czego otrzymuje się kilka wolnych od
domieszek polifenoli a zwłaszcza oligomeryczną procyjanidynę o działaniu hypotensyjnym i sedatywnym.
30h

(P. 143822)

8.10.1970.

Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe, Kutno, (Kazimierz Bronikowski).
Ciągły sposób przeprowadzania biosyntezy nizyny na
drodze fermentacji za pomocą mikroorganizmów ze
szczepu nizynotwórczego Streptococcus lactis na podłożu z mleka lub jego wytworów, w tym również serwatki oraz serwatki wzbogacanej substancjami, zawierającymi azot, i węglowodanami, znamienny tym, że
stosuje się ciągły przepływ pożywki fermentacyjnej
przez środowisko fermentacji wstępnej, przebiegającej
w propagatorze, skąd odbiera się brzeczkę ze szczepem
bakteryjnym w stadium logarytmicznego rozwoju, którą
wprowadza się do środowiska fermentacji właściwej,
przebiegającej w jedno- lub kilkuczłonowym fermentorze, z którego brzeczkę pofermentacyjną odbiera się
do dalszej obróbki w kierunku wyodrębnienia produktu.
30h

(P. 144003)

21.10.1970.

Pierwszeństwo: 3.02.1970, 12.05.1970 - Japonia
Zaidan Hojin Biseibutsu Kagaku Konkyu Kai, Tokio,
Japonia, (Hamao Umezawa, Osamu Tanabe, Tomio Takeuchi)
Sposób wytwarzania oudenonu o wzorze 1 i jego soli
obniżających ciśnienie krwi, znamienny tym, że szczep
grzybów hoduje się w wodnym roztworze węglowodanu
zawierającym substancję odżywczą stanowiącą źródło
azotu w warunkach napowietrznej hodowli wgłębnej
do momentu nagromadzenia znacznej ilości oudenonu
w roztworze a następnie oudenon wyodrębnia się.

30h
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(P. 144206)

2.11.1970.

Pierwszeństwo: 3.11.1969; 25.09.1970 - Stany Zjednoczone Ameryki
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki (Robert Allen Kennedy, Samuel Lewis
Mc Cormick, Jr)
Sposób oddzielania produktu fermentacji o temperaturze wrzenia poniżej około 200°C z wodnej brzeczki
pofermentacyjnej, znamienny tym, że do brzeczki dodaje się rozpuszczalnik organiczny, który tworzy mieszaninę azeotropową z wodą i w którym rozpuszczalność wody w temperaturze 25°C jest mniejsza niż 10 g
na 100 g rozpuszczalnika i mieszaninę tę poddaje się destylacji azeotropowej w celu usunięcia wody tak, aby
pozostała jedynie woda rozpuszczona w organicznym
rozpuszczalniku, a następnie produkt fermentacji oddziela się z pozostałości podestylacyjnej, przy czym
rozpuszczalnik organiczny dodaje się do brzeczki
w ilości większej od tej, która jest niezbędna do azeotropowego oddzielenia wody.
30h

(P. 144658)

27.11.1970.

Akademia Medyczna, Wrocław (Marian Miszczyszyn,
Jan Szostak)
Sposób wytwarzania leku przeciwzapalnego stosowanego w stomatologii zawierającego jako składniki
nośne gumę spożywczą z dodatkami słodzącymi, a jako
składniki czynne wyciągi ziołowe o działaniu przeciwzapalnym, znamienny tym, że składniki czynne w postaci 5 - 1 5 części wagowych wyciągu tymiankowego
płynnego, 15-30 części wagowych nalewki dębiankowej, 3 - 1 2 części wagowych nalewki miętowej, 3 - 1 2
części wagowych nalewki z kłącza pięciornika, 20-50
części wagowych nalewki rumiankowej i 15-45 części
wagowych odwaru z liści szałwi po ich zmieszaniu zagęszcza się pod zmniejszonym ciśnieniem w temperaturze nie przekraczającej 60°C do konsystencji gęstego
syropu i wprowadza stopniowo do ogrzewanej uprzednio na łaźni wodnej mieszaniny składników nośnika
w postaci: 10-100 części wagowych cukru białego, 5 - 3 0
części wagowych syropu skrobiowego, 25-50 części wagowych gumy spożywczej i 5 - 3 0 części wagowych
wody destylowanej, po czym całość zmieszanych ze
sobą składników czynnych i składników nośnika ogrzewa się aż do uzyskania ciągliwej masy, którą wylewa
się na płytę posypaną cukrem-pudrem, rozwałkowuje
i tnie na wymagane odcinki, lub wyciska pastylki.
30h

(P. 145075)

18.12.1970.

Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe, Kraków (Julian Aleksandrowicz, Zofia Schiffer)
Sposób otrzymywania kompozycji środków leczniczych przeciwdziałających dolegliwościom uwarunkowanym działaniem czynników meteorologicznych znamienny tym, że 1, 3, 7-trójmetyloksantynę- chlorowodorek L-l-fenylo-2-metyloaminopropanolu-l i kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy miesza się w stosunkach
wagowych 5:1:1,5 lub 3-etylo-3-fenylopiperydynodion~
-2,6, mleczan N-/3-fenylo-2-propylo/3-,3-dwufenylopropyloaminy i 1,3,7-trójmetyloksanytynę miesza się w stosunkach wagowych 7,5:1:2, albo chlorowodorek 7-chloro-2-metyloamino-5-fenylo-3H-l,4-benzodwuazepino-4-tlenku, sól sodową (4-metyloamino-2,3-dwumetylo-lfenylopirazolinonu-5) metanosulfonowego kwasu, mleczan N-/3-fenylo-2-propylo/-3,3-dwufenylopropyloamin
i 1,3,7-trójmetyloksantynę miesza się w stosunkach wagowych 0,1:20:1:2, po czym z dodatkiem znanych preparatów w obróbce farmaceutycznej granuluje i tabletkuje.
30h

(P. 145615)

15.01.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 59792
Instytut Antybiotyków, Warszawa.
Sposób podpowierzchniowej hodowli mikroorganizmów na pożywkach zawierających jako źródło węgla
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i/lub środek przeciwpienny tłuszcze w ilości 0,1-10%
objętościowych w stosunku do ilości pożywki według
patentu nr 59792 znamienny tym, że jako tłuszcze stosuje się trany techniczne i/lub tłuszcze rzeźniane twarde i/lub tłuszcze rzeźniane miękkie i/iub tłuszcze kanałowe i/lub tłuszcze utylizacyjne i/lub tłuszcze pogarbarskie albo ich mieszaninę z innymi tłuszczami roślinnymi i zwierzęcymi w dowolnym stosunku w ilości
0,1-10% objętościowych w stosunku do ilości pożywki.
30h

(P. 145159)

22.12.1970.

Pierwszeństwo: 27.12.1969 - Niemiecka Republika Federalna
Merck Patent GmbH, Darmstadt, NRF
Sposób wytwarzania nowych preparatów farmaceutycznych, znamienny tym, że co najmniej jeden syntetyczny, nietoksyczny, obojętny na działanie enzymów
układu trawiennego, usieciowany i zawierający jonizujące grupy aminowe polimer o budowie makroporowatej, którego zdolność pęcznienia WT wodzie wynosi mniej
niż 5 ml/g, a po osiągnięciu stanu równowagi w powietrzu o temperaturze 25°C i wilgotności względnej
100% zawiera mniej niż 50% wagowych wilgoci, stanowiący substancję czynną, ewentualnie razem z co najmniej jednym stałym, ciekłym lub półciekłym, fizjologicznie nieszkodliwym środkiem pomocniczym lub nośnikiem i ewentualnie razem z co najmniej jedną inną
substancją czynną, przeprowadza się w postać nadającą
się do stosowania w lecznictwie.
30h

(P. 145160)

22.12.1970.

Pierwszeństwo: 24.02.1970 - Jugosławia
Pharmakon A. G., Wallisellen, Szwajcaria, (Srećko
Podvinec)
Sposób wytwarzania preparatu do immunologicznego
leczenia nowotworów złośliwych, znamienny tym, że
gruczoły limfatyczne zwierząt po wycięciu i oczyszczeniu z wiązadeł i tkanki tłuszczowej rozciera się, następnie miesza z wodą destylowaną, korzystnie w stosunku 1 : 2 - 1 : 4, a otrzymaną mieszaninę ciągle mieszając, ogrzewa się do temperatury 90°C i w tej temperaturze ekstrahuje się ją w ciągu około 15 minut, po
czym otrzymany ekstrakt sączy się pod próżnią, a przesącz chłodzi się do temperatury 50°C i po ochłodzeniu
przynajmniej dwukrotnie ogrzewa w autoklawie w
temperaturze 120°C, przy czym pierwsze ogrzewanie
prowadzi się w ciągu około 90 minut, drugie w ciągu
około 60 minut, a podczas przerwy między wspomnianymi ogrzewaniami ekstrakt chłodzi się do temperatury około 5°C i następnie oczyszcza drogą filtracji.
30i

(P. 144224)

3.11.1970.

Pierwszeństwo: 5.11.1969. - Niemiecka Republika Federalna
Carl Hahn KG Düsseldorf, NRF (Stefan Sinon, Juztus
Wolff, Wolfgang Johst)
Sposób zamykania z zachowaniem kształtu co najmniej jednego końca osłony opakunkowej zwłaszcza
dla tamponów higienicznych dla kobiet, wykonanej
z odkształcalnego niedrącego się materiału np. celofanu,
który otacza jak tuleja, szczególnie elastyczny, skłonny
do ekspansji element pakowany, zwłaszcza zaopatrzony
w zaokrąglony koniec, przy czym otwarty koniec osłony
opakunkowej wystaje poza odpowiedni koniec elementu pakowanego, znamienny tym, że ujmuje się wystający, otwarty koniec (15a) .tule j owej osłony opakunkowej (15) na wewnętrznej i zewnętrznej stronie jego
zewnętrznej krawędzi, przy jak najdalej idącym zachowaniu jego średnicy i następnie kształtuje się przez
współosiowy do osi wzdłużnej osłony opakunkowej
obrót w skręconą szyjkę (15e) i na zewnętrznym końcu
w płaską rozetę (15c).

57

Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz.
1-8, znamienne tym, że osiowo przesuwne i obrotowe
urządzenie skręcające (18) składa się co najmniej z jednego elementu zaciskowego (35) i jednego trzpienia (29),
którego powierzchnia czołowa ma kształt odpowiadający kształtowi przeciwległego końca (16a) elementu pakowanego (16) i której średnica jest nieco mniejsza od
największej średnicy osłony opakunkowej (15), przy
czym element zaciskowy jest poruszany za pomocą
urządzenia sterującego względem powierzchni obwodowej trzpienia (29) umieszczonego współosiowo do osi
obrotu urządzenia skręcającego.
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31a

(P. 141611)
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28.06.1970.

Instytut Odlewnictwa, Kraków, (Bolesław Małecki,
Stanisław Kubiński, Edward Skonecki).
Wstrząsarka (formierka) wibro-prasująca do zagęszczania ciał sypkich, zwłaszcza odlewniczych mas formierskich znamienna tym, że wyposażona jest w wibrator (1) umocowany pod skrzynką formierską (6), związany ze stołem (3) powodujący swobodną zmianę kierunku działania sił (11) wymuszających drgania oraz
wytwarzający moment działający w płaszczyźnie poziomej stołu (3) wstrząsarki (formierki), a także wibrator
(2) umocowany nad skrzynką formierską, związany
z płytą prasującą (16) wytwarzający drgania w kierunku prostopadłym do płaszczyzny stołu (3) wstrząsarki (formierki), przy czym wstrząsarka (formierka)
pracuje tylko z wibratorem (1), lub tylko z wibratorem
(2), albo też z oboma naraz, w zależności od jej odmian
przystosowanych do różnych wymogów technologii.

31a1

Pierwszeństwo: 29.04.1971 - Szwajcaria
Georg Fischer
Aktiengesellschaft,
Szwajcaria, (Max Wernli).

Schaffhausen,

Zbiornik odlewniczy, zwłaszcza konwertor, przeznaczony do obróbki stopów metali, ułożyskowany w urządzeniu przechylającym i przechylany za pomocą mechanizmów podnoszących w różne położenia, znamienny
tym, że urządzenie przechylające ma umieszczone po
jednym z każdego boku odlewniczego zbiornika (1) odchylné ramiona (2, 2'), które na jednym końcu (7) są
oparte obrotowo na osi obrotu (10), podpartej we wsporniku (8) podstawy (9), a na drugim końcu (11) są oparte
na podstawie (9), przy czym z odlewniczym zbiornikiem
(1) i z odchylným ramieniem (2) połączony jest pierwszy podnoszący mechanizm (5) z odchylným ramieniem
(2) i z podstawą (9) połączony jest drugi podnoszący
mechanizm (14).

31b3

(P. 150823)

30.09.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, (Eugeniusz Mazánek, Leszek Król, Adam
Gierek, Jan Buzek).
31a

(P. 148718)

9.06.1971.

Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych, Kraków, (Jan Gruszkowski, Józef Wróbel, Kazimierz Zawiślak, Piotr Nocoń).
Piec tunelowy z trzonem pokrocznym współpracującym ze sklepieniem znamienny tym, że trzon pokroczny (1) posiada wyprofilowane występy (2) wchodzące
w czasie ruchu wznoszącego między występy (3) kształtki sklepieniowej (4) tworząc kanał (8) roboczy w kształtce sklepieniowej (4).

Sposób wytwarzania proszku metalicznego żelaza, polegający na redukcji rudy żelaza czystym wodorem
lub mieszaniną wodoru i tlenku węgla w sposób ciągły, znamienny tym, że w przeciwprądzie z rudą wprowadza się gaz redukcyjny od dołu pieca retortowego,
ogrzewanego w części środkowej elektrycznie^ przy
czym gaz pobierany z górnej części pieca, po usunięciu pary wodnej przez skroplenie, ponownie wprowadza się z dodatkiem świeżego gazu do dolnej części
pieca, gdzie chłodzi zredukowane żelazo, równocześnie
nagrzewając się, po czym zredukowane żelazo poddaje
się dalszej przeróbce, to jest rozdrobnieniu i wzbogaceniu elektromagnetycznemu.
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Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że stanowi go piec retortowy, wyposażony w pionową retortę (1), ogrzewaną w części
środkowej, elektrycznymi grzejnikami (2), umieszczonymi wewnątrz i zewnątrz retorty (1), przy czym górna część retorty (1) jest zamknięta od góry podwójnym
urządzeniem zasypowym (3) a od dołu urządzeniem
odbiorczym (4), zaś górna część retorty (1) jest połączona odprowadzającym przewodem (5), poprzez regeneracyjny wykraplacz (6) z dyszą (7), zabudowaną w
dolnej części retorty (1) i jest połączona ze zbiornikiem
(8) świeżego gazu redukcyjnego.
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jącego od komory natryskowej, elementy do przenoszenia świeżo uformowanej taśmy szklanej ze szkła
flotowego przez wspomnianą atmosferę, komorę natryskową i tunel odprężający wzdłuż założonej drogi
oraz elementy we wspomnianej komorze natryskowej
do nakładania cienkiej warstwy mieszaniny ze sterowaną prędkością na górną powierzchnię taśmy szklanej bezpośrednio po podaniu jej do komory natryskowej i podczas gdy wspomniana powierzchnia posiada
temperaturę dostatecznie wysoką do pirolizy mieszaniny po zetknięciu się z tą powierzchnią w celu utworzenia powłoki z tlenku metalu posiadającego żądane
właściwości optyczne.
32a

(P. 144154)

30.10.1970.

Pierwszeństwo: 3.11.1969 - Wielka Brytania
Pilkington Brothers Limited, Leverpol, Wielka Brytania, (Jack Lawrenson).

32a

(P. 143963)

17.10.1970.

Pierwszeństwo: 27.10.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki
PPG Industries, Inc., Pittsburgh, USA, (Joseph Edward Michelotti, Vern Allan Henery).
Urządzenie do wytwarzania przezroczystego, powleczonego powierzchniowo szkła, posiadającego właściwości optyczne potrzebne do właściwości szkła barwionego, że świeżo uformowanej taśmy, szklanej znamienne
tym, że zawiera w zbiorniku w którym utrzymywana
jest atmosfera pod niewielkim nadciśnieniem względem
ciśnienia otoczenie, oraz w którym znajduje się kąpiel
ze stopionego metalu zawierającego cynę, podtrzymującą świeżo uformowaną taśmę szklaną w tej atmosferze, komorę natryskową poza wspomnianą atmosferą
o podwyższonym ciśnieniu, elementy do oddzielenia
wspomnianej atmosfery od komory natryskowej, tunel
odprężający umieszczony poza wspomnianą komorą
natryskową, elementy do oddzielania tunelu odpręża-

Sposób wytwarzania szkła metodą float, obejmujący
wprowadzanie szkła z regulowaną prędkością na kąpiel roztopionego metalu, takie regulowanie temperatury szkła, by na kąpieli powstała przesuwająca się
warstwa roztopionego metalu w kształcie wstęgi i brzegowe oddziaływanie na szkło na kąpieli, znamienny
tym, że na każdym z brzegów tej warstwy roztopionego szkła oddziaływuje się obrotowym członem, stykającym się z nim, obracającym się wokół pionowej
osi, przy czym tak dobiera się położenie obrotowego
członu, że część obwodu tego obrotowego członu, która
znajduje się w zetknięciu ze szkłem wprawia to szkło
w ruch w kierunku zewnętrznym i udziela szkłu przyspieszenia w płaszczyźnie warstwy szkła, pomagając
w płynięciu szkła do osiągnięcia pożądanej grubości.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
zawierające wydłużony zbiornik, mieszczący kąpiel roztopionego szkła, elementy służące do wprowadzenia
na kąpiel szkła z regulowaną prędkością oraz do przesuwania szkła w postaci wstęgi wzdłuż kąpieli, regulatory temperatury połączone z kąpielą, umożliwiające
przesuwanie szkła w postaci roztopionej warstwy unoszący się na powierzchni metalu, która w trakcie przesuwania jest ochładzana aż do osiągnięcia wystarczającej sztywności, umożliwiającej uniesienie jej z kąpieli, oraz elementy brzegowe, stykające się ze szkłem
na kąpieli, znamienne tym, że ma parę obrotowych
członów stykających się ze szkłem, zamontowanych
na konstrukcji zbiornika, dla oddziaływania na przeciwległe obszary brzegowe górnej powierzchni szkła,
przy czym osie obrotu tych członów są usytuowane
pionowo, oraz ma elementy do regulowania ustawienia
tych obrotowych członów dla udzielania każdemu
z brzegów szkła przyspieszenia w kierunku poprzecznym, w płaszczyźnie poziomej.

32a

(P. 145373)

31.12.1970

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, (Maciej
Wilgocki, Zenon Bieleć, Stanisław Gawlik, Jan Nowak,
Franciszek Wolanin).
Sposób ciągłego wytwarzania szkła optycznego przez
topienie wsadu, klarowanie, homogenizację i studzenie
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znamienny tym, że wsad jest stapiany nieprzerwanie
W komorze topliwnej (1) wanny szklarskiej, aż do
otrzymania niewyklarowanej i zapęcherzonej masy
szklanej, przy czym proces stapiania przebiega w atmosferze spalanego paliwa, a niewyklarowana masa szklana jest w sposób ciągły odprowadzana do pracujących
na przemian komór wyrobowych (5 i 6), w« których
odbywają się procesy homogenizacji, klarowania, studzenia i spustu w atmosferze gazów wydzielanych ze
stopu.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
do 4 znamienne tym, że stanov/i wannę szklarską, składającą się z komory topliwnej (1), ogrzewanej paliwem
ciekłym lub gazowym za pomocą zespołu palników (2),
której przestrzeń gazowa (3) jest hermetycznie oddzielona od przestrzeni gazowej (4) połączonych z nią komór wyrobowych (5 i 6), ogrzewanych energią elektryczną za pomocą układu grzewczego (7).

32a

(P. 147489)

34g
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(P. 144699)

28.11.1970.

Convex Limited Nassau, Wyspy Bahama.
Materac sprężynowy, zawierający komplet sprężyn
śrubowych ustawionych pionowo na wspólnej płaszczyźnie, znamienny tym, że każda sprężyna śrubowa (10)
jest umieszczona wewnątrz pionowego elementu (P)
wykonanego z materiału podatnego, np. gąbki poliuretanowej, przy czym przynajmniej górne końce z tych
elementów nie są ze sobą połączone i mają swobodę
niezależnego ruchu, natomiast środkowa i/lub dalsze
części tych elementów są ze sobą połączone podatnym
materiałem pozwalającym na względny ruch między
nimi a elementy (P) są rozmieszczone w odstępach
względem siebie i są wewnątrz wydrążone.

10.04.1971.

Huta Szkła im. F. Paplińskiego, Wołomin, (Jerzy Kuszuwara, Alojzy Hilgertner, Zygmunt Werstler, Wiktor
Głowacki).
Sposób wytwarzania naczyń szklanych dwuściennych
znamienny tym, że porcja szkła (8) na naczynie wewnętrzne jest oddzielnie formowana i po jej spojeniu
z naczyniem zewnętrznym (1) następuje rozwiercanie
i roztaczanie do wymaganego kształtu naczynia wewnętrznego (9).

35a

(P. 141959)

10.07.1970.

Zakłady Urządzeń Technicznych „Zgoda", Świętochłowice, (Tadeusz Pawelski, Włodzimierz Wojtowicz,
Lucjan Franiel).
Urządzenie do wybierania pierwszego stopnia hamowania awaryjnego maszyn wyciągowych, składające
się z dźwigni połączonych z wyłącznikiem sprzężonym
z elektromagnesem., usytuowanym na jednej dźwigni
z ciężarkiem, który za pośrednictwem wałka związany
jest poprzez regulator ciśnienia, z układem dźwigni
cylindra manewrowego, znamienne tym, że nastawcze
ograniczniki (2) i (3) regulujące wielkość skoku H obciążnika (1), osadzone są na wałku (10), z którym zwią-'
zany jest również układ dźwigni (7), (8), (9), a z dźwignią (7) połączony jest elektromagnes roboczy (6), usytuowujący dźwignię (7) w położeniu górnym lub dol-

34g:

(P. 141637)

27.06.1970.

Pierwszeństwo: 2.07.1969 •- Niemiecka Republika
Federalna
Jakob Messner, Thalheim, Austria.
Obicie jedno- lub wielowarstwowe do mebli do siedzenia i leżenia, mające dużą liczbę otworów połączonych kanałami w grupy, znamienne tym, że poszczególne grupy łącznie lub pojedynczo są naprzemian w
określonej kolejności napełnione medium lotnym i/lub
opróżnione.
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nym, z tym że dźwignia (7) w położeniu górnym zamyka łącznik kontrolny (11), a w położeniu dolnym
łącznik kontrolny (12), przy czym łączniki kontrolne
(11) i (12) sprzężone są z elektromagnesem blokującym (4) i łącznikiem elektromagnetycznym (5), zabezpieczającymi ustalone położenie segmentu koła zapadkowego (13) osadzonego na końcu walka (10).
35a

(P. 147096)
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jest uzwojenie z drutu izolowanego (3) połączone z prostownikiem selenowym (5), a przełącznik kierunku prądu (6) połączony jest z uzwojeniem elektromagnesu,
natomiast przycisk (7) i bezpiecznik (8) połączony jest
z prostownikiem, a przewód (10) zakończony wtyczką
łączy urządzenie z siecią elektryczną 1X220 V.

23.03.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice", Mysłowice, (Antoni Bałazy, Wiesław Olczyk).
Układ kontroli napędu regulatora jazdy maszyny wyciągowej znamienny tym, że zestyki rozwierne (1) i (2)
czujnika obrotów wału głównego (3) i zestyki zwierne
(4) i (5) czujnika regulatora jazdy (6) są połączone równolegle i włączone szeregowo do obwodu bezpieczeństwa.

35a

(P. 149157)

30.06.1971.

36a

(P. 148728)

9.06.1971.

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Biuro Projektów Górniczych, Kraków, (Stanisław Szatko).

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, (Roman Jańczak, Zygmunt Jarkowski).

Urządzenie do załadunku lub wyładunku wozów

Obudowa elektrycznych ekumulacyjnych grzejników
betonowych, znamienna tym, że posiada trzy ściany
boczne składające się każda z azbestowo-cementowej
płyty (1) oraz połączonych z nią za pomocą kleju (5)
płytek ceramicznych (4), posiadającej, na powierzchni
stanowiącej wewnętrzną powierzchnię obudowy, zamocowane trwale zaczepy (2), które to ściany boczne łączone są z elementami betonowymi (6) przez zakładanie zaczepów (2) na haki (3) umocowane w elementach
(6), czwartą ścianę boczną składającą się z płyty (10)
ze szkła piankowego i sklejonej z nią azbestowo-cementowej płyty (11), połączoną z elementami (6) za pomocą wkrętów (12) oraz górną ścianę składającą się
z profilowanych ceramicznych elementów (7), posiada-

z klatek wyciągowych znamienne tym, że stanowi go
zestaw wyciągu (1) i platform (2), przy czym ilość platform i ich usytuowanie odpowiada ilości i położeniu
pięter klatki wyciągowej (4).

35b

(P. 138663)

Kieleckie Zakłady
(Hak Jerzy).

Wyrobów Metalowych,

6.02.1970.
Kielce,

Chwytak elektromagnetyczny znamienny tym, że stalowa łapa chwytaka (1) zamocowana do rdzenia stalowego elektromagnesu (4) przez nakrętkę redukcyjną
(13). Na rdzeń stalowy elektromagnesu (4) nawinięte
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jących krawędzie wyprofilowane tak, że zachodzą one
na boczne ściany obudowy, otwór (14) umożliwiający
obieg powietrza między elementami grzejnymi (6)
a obudową oraz wgłębienie przeznaczone na wodę,
a ponadto obudowa posiada konstrukcję nośną elementów betonowych (6) stanowiącą ramę (8) ze stali
profilowanej w kształcie kątowników do której przyspawane są, wygięte w kształcie trapezu płaskowniki
tworzące nogi (9) grzejnika.
36d

(P. 145134)

21.02.1972.

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, (Wiesław Janiszewski).
Sposób wentylacji ogólnej znamienny tym, że przez
wir powietrza wzbudza się cyrkulację powietrza w
przestrzeni wentylowanej.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1-2, znamienne tym, że stanowi je w odmianach:
wzbudzający wir, skrajny odciągowy element (1) lub
dwa wzbudzające wir skrajne odciągowe elementy (1)
ustawione naprzeciwko siebie, lub jeden wzbudzający
wir skrajny odciągowy element (1) i jeden wzbudzający wir, skrajny nawiewny element (2) lub dwa wzbudzające wir skrajne odciągowe elementy (1) z pośrednimi zasilającymi wir w energię kinetyczną elementami (3).

37a

(P. 145092)

37a

Nr 6/1973
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1.03.1971.

Henryk Kremer, Wrocław, Polska.
Teleskopowy sposób wznoszenia budowli wysokościowych, zwłaszcza budynków wielokondygnacyjnych znamienny tym, że w zestawy słupów (1) teleskopowych
zostaje wtłoczona pod wysokim ciśnieniem masa betonowa powodując wysuwanie poszczególnych członów (8).
Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz.
1-5 znamienne tym, że zestaw słupa teleskopowego (1)
składa się z nieruchomego członu podstawowego (13),
członów pośrednich (8) i członu wierzchołkowego (11),
przy czym człon podstawowy (13) posiada w dolnej
swej części stopę (10), za pośrednictwem której zostaje
osadzony na fundamencie.

18.12.1970.

Pierwszeństwo: 20.05.1970 - Niemiecka Republika
Demokratyczna
VEB Metalleichtbaukombinat, Lipsk, NRD,
fried Speer, Gerhard Plicht, Aribert Jahn).

(Sieg-

Układ elementów nośnych prefabrykowanej konstrukcji przestrzennej, zwłaszcza do przykrywania dużych powierzchni, znamienny tym, że płaskie wiązary,
których przekątne elementy (1) mają jednakową długość i są ze sobą połączone w sposób nożycowy, są do
siebie nachylone i połączone ze sobą za pomocą wiązarów poziomych (8) w płaszczyźnie górnej i dolnej.

37a

(P. 136529)

27.10.1969.

Ryszard Konieczka - Grudziądz, Joachim Zimniak Toruń
Sposób zwiększania wytrzymałości konstrukcji metalowych i elementów konstrukcji znamienny tym, że
konstrukcja lub element konstrukcji poddany zostaje
w odpowiednim miejscu podgrzaniu powodującemu
przekroczenie przez podgrzany materiał granicy plastyczności, po natrafieniu na opór (zimnego nie rozszerzającego się metalu, lub też inny opór) w wyniku czego
miejsce podgrzewane staje się po ochłodzeniu źródłem
naprężeń znaku przeciwnego do naprężeń przenoszonych przez konstrukcję w czasie pełnienia jej normalnej pracy.

37a

(P. 143288)

18.09.1970.

Pierwszeństwo: 20.03.1970. NRD
VE Bau - und Montagekombinat Ingenieurhochbau
Berlin, Berlin, NRD, (Günter Bach)
Konstrukcja budowlana, zwłaszcza dla wielokondygnacyjnych budowli świetlicowych i przemysłowych
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przy zastosowaniu dowolnej siatki, znamienna tym, że
siatka obudowy i wyposażenia (32) oddzielona jest od
siatki budynku w stanie surowym (33) przez przemieszczenie obu siatek (32, 33) przy zachowaniu jednolitego
modułu (34).

37c

(P. 145940)

1.02.1971.

Braas und Co. GmbH, Frankfurt, NRF, (Rudolf Heinrich Braas).
Sposób uszczelniania szczelin pomiędzy dachówkami
pokrycia dachowego znamienny tym, że spodnią powierzchnię pokrycia dachowego natryskuje się mieszaniną reakcyjną, dającą płynne i trwałe, a jednocześnie
elastyczne i dobrze klejące tworzywo piankowe.
37c

(P. 141700)

30.06.1970.

Pierwszeństwo: 1.07.1970, 9.09.1969 - Niemiecka Republika Federalna
Odpowietrznik kanałowy do dachów płaskich zwłaszcza z tworzywa sztucznego, znamienny tym, że składa
się z dwóch części (1, 3) ruchomych względem siebie
i zamocowywanych w równomiernych odstępach, przy
czym dolna część (3) zamocowana jest na stałe w pokryciu dachowym (8) a położenie górnej części (1, 11)
odpowietrznika jest dostosowywane przez przesunięcia
pionowe do wymaganych warunków.

37a

(P. 145553)

11.01.1971.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Kopalń Rud,
Częstochowa, (Cieślak Stefan, Krysiak Tadeusz).
Złącze słupów trakcyjno-oświetleniowych rurowych,
znamienne tym, że dwa pasowane pierścienie (3) nałożone są na rurę o mniejszej średnicy (2) i przyspawane
do niej oraz ciasno włożone do rury o większej średnicy (1).

37d

(P. 145906)

30.01.1971.

Pierwszeństwo: 16.02.1970 - Włochy
Kształtownik do montażu elementów budowlanych
(tekst zgłoszenia zamieszczony został w klasie 37b w łamie lewym na tej stronie.
37b

(P. 145906)

30.01.1971.

Pierwszeństwo: 16.02.1970 - Włochy
Mascioletti Ascanio, L'Aquila, Włochy.
Kształtownik do montażu elementów budowlanych
znamienny tym, że składa się z części podstawowych,
który w kombinacjach połączeń wzajemnych oraz połączeń z niewielką ilością części pomocniczych dobranych we właściwy sposób, umożliwia montowanie różnego rodzaju konstrukcji szkieletowych, ramowych,
płyt grodziowych, futryn i tym podobnych urządzeń
metalowych, stosowanych w przemyśle budowlanym,
w których można osadzać wkłady drewniane.

37f

(P. 143028)

5.09.1970.

Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego, Opole, (Szczepan Hepner)
Szambo wodoszczelne, utworzone z cylindrycznych
żelbetowych segmentów zaopatrzone w pokrywę, której
część ukształtowana jest w stożkową zwężkę zakończoną włazem, od dołu zaś zaopatrzone w żelbetonowany
płaskownik stanowiący nóż studni znamienne tym, że
każdy z pośrednich segmentów (2) z jednej strony na
czołowej stykowej powierzchni ma trapezowy wypust
(7) zaś z drugiej strony, na drugiej czołowej powierzchni ma ukształtowane trapezowe wyżłobienie (6) przy
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czym między współpracującymi ze sobą trapezowym
wyżłobieniem (6) i trapezowym wypustem (7) sąsiadujących ze sobą segmentów jest umieszczona izolacyjna
warstwa (14) podczas gdy stykające się ze sobą segmenty są połączone śrubami (13) przechodzącymi przez
płaskownikowe uchwyty (12) o przekroju w kształcie
litery „L" zamocowane do wewnętrznych ścian segmentów.

fundamentowe (9) środkowych podpór (6) są połączone
ze sobą sztywno i nieprzesuwnie w poziomie tworząc
niezmienny prostokąt, a stopy fundamentowe (11) są
połączone z podporami obwodowymi (7) przegubowo.

37f

(P. 145174)

24.12.1970.

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt", Zakład Doświadczalny, Poznań, (Julian Konarski)
Żerdź betonowa dla linii energetycznych, znamienna
tym, że ma zbrojenie z prętów (2) zwijanych z włókna
szklanego nasyconego żywicą syntetyczną, przy czym
pręty (2) zbrojenia są usytuowane równolegle do osi
żerdzi (1), lub w kształcie współśrodkowej plecionki.

37f

(P. 143631)

30.09.1970.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, (Ryszard
Cedrowski, Zbigniew Krupa).
Sposób wytwarzania zbiorników kulistych o dowolnej
średnicy, znamienny tym, że spawa się zbiornik w postaci wielościanu wpisanego w kulę, najkorzystniej
dwunastościanu z płaskich segmentów blaszanych, najkorzystniej z segmentów pięciokątnych, podpiera go
w punktach węzłów spawalniczych dowolnymi podporami wyłożonymi grubą warstwą gumy piankowej, wypełnia wodą i po założeniu w środku geometrycznym
ładunku z materiału wybuchowego odpala, rozpęczając
go do postaci kuli.
37f

(P. 145553)

11.01.1971.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montazowe Kopalń Rud,
Częstochowa, (Cieślak Stefan, Krysiak Tadeusz).
Złącza słupów trakcyjno-oświetleniowych rurowych
(tekst zgłoszenia zamieszczony został w klasie 37a na
stronie 63)
37f

(P. 146724)

6.03.1971.

Biuro Studiów i Projektów Handlu Wewnętrznego,
Warszawa, Polska (Bogdan Braun, Roman Hofman,
Leon Biegun).
Konstrukcja sekcji hali, odporna na ruchy i odkształcenia ciągłe terenu, zawierająca połać dachową
umieszczoną na elementach nośnych osadzonych na
podporach znamienna tym, że na prostokątnej siatce
podpór (6 i 7), korzystnie słupów, zawierającej podpory
środkowe (6) i podpory obwodowe (7), są umieszczone
równolegle do siebie, nieprzesuwnie i obrotowo elementy nośne (3) osadzona na których płaska połać dachowa (1) przecięta prostopadłymi do elementów nośnych
(3) dylatacjami (2) przechodzącymi nad osiami podpór
(6 i 7) składa się z sztywnych pól (12), korzystnie z płyt
prefabrykowanych, umocowanych na elementach nośnych (3) obrotowo i nieprzesuwnie, przy czym stopy

(P. 148631)

5.06.1971.

Pierwszeństwo: 6.06.1970 - Niemiecka Republika Federalna
Helmar Nähr, Neustadt, NRF.
Korpus co najmniej dwuczęściowy, składany zwłaszcza z części profilowych, przy czym części te zawierają
całkowicie lub częściowo zamkniętą pustą przestrzeń
i są połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich
rozłączenie się oraz mają przy tym masę, która tę
pustą przestrzeń wypełnia, znamienny tym, że części
(1, 2; 13, 14; 22, 23) korpusu są rozparte przez masę
wypełniającą (6, 19, 28), powodującą naprężenia rozciągające, dzięki czemu części korpusu są zabezpieczone
przed przesuwaniem się.
,
Sposób wytwarzania korpusu według jednego z zastrz.
1-3, składającego się co najmniej z dwóch części oraz
pieniącej się masy, przy czym części korpusu złączone
są ze sobą za pomocą połączenia podlegającego rozcią-
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ganiu i uniemożliwiającego rozłączenia się ich, zawierając przy tym całkowicie lub częściowo zamkniętą
pustą, przestrzeń, znamienny tym, że co najmniej na
jedną z części (1, 2; 13, 14; 22, 23) korpusu, mianowicie
na powierzchnię ograniczającą pustą przestrzeń (5, 18,
28), nakłada się pieniącą się masę wypełniającą (6, 19,
27) oraz tym, że połączenie podlegające rozciąganiu
powstaje jednocześnie z nakładaniem lub po nałożeniu
masy wypełniającej, ale jednak przed lub w czasie powiększania się objętości tej masy.
38c

(P. 146290)
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miarach jest położone na dnie kasetonu, zaś stempel
składa się z trzech prostopadłościennych z zaokrąglonymi narożami położonych jedna na drugiej płyt (III),
(IV), (V), z których środkowa płyta (IV) ma zewnętrzne wymiary identyczne jak wewnętrzne wymiary
wklęśnięcia (I) położonego na dnie matrycy, przy czym
po złożeniu przyrządu położone na tych samych poziomach wklęśnięcia (I), (II) matrycy oraz płyty (III), (IV)
stempla posiadają identyczną wysokość, a odległość ich
współpracujących powierzchni i odległość roboczej powierzchni największej płyty (V) stempla od powierzchni
matrycy w każdym miejscu jest również identyczna.

17.02.1971.

Krakowskie Fabryki Mebli Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Kraków, (Kazimierz Szota,
Edward Palik, Jan Malik, Jan Renz)
Sposób fornirowania płyt przy użyciu mocznikowej
żywicy klejowej z wypełniaczem mineralnym, zwłaszcza płyt meblowych, znamienny tym, że do fornirowania używa się kleju sporządzonego w temperaturze
pokojowej, że 100 części wagowych 60%, bezzapachowej
żywicy mocznikowej, 25 części wagowych uwodnionego,
nieprażonego gipsu kopalnego, w postaci zmielonej,
o wielkości ziaren w granicach od 90 do 100 mikronów,
które to składniki miesza się przez 30 minut w mieszalniku oraz po przerwie trwającej 8 godzin, ponownie
miesza przez 5 minut, następnie odprowadza zawartość
mieszalnika do pojemnika w którym dodaje się 10
części wagowych roztworu siarczanu amonu jako
utwardzacza, a po wymieszaniu, przez 10 minut, przerywa się proces na 2 godziny, po upływie których gotowy klej, o odczynie p. H = 6,5-7 oraz lepkości w granicach 1000-1500 cP, nakłada się na płyty.
39a

(P. 144213)

3.11.1970.

Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa P.P.
Tarnowskie Góry (Tadeusz Kunicki, Czesław Wojtowicz, Stanisław Borowiecki, Stanisław Pieczyk, Jan
Głogowski)
Zamknięcie do wnęk instalacyjnych złożone z ościeżnicy o postaci ramy i połączonej z nią zawiaso drzwiowej płyciny znamienne tym, że ościeżnica ma postać
dwóch tworzących monolityczną całość ram (1), (2)
0 identycznej grubości ich ścianek przy czym tylna
rama (1) ma zew. wymiary mniejsze o grubość ścianek
drugiej ramy (2) zaopatrzonej w kołnierz (3), zaś
drzwiowa płycina ma postać ramy (4) i połączonej z nią
w monolityczną całość płyty (5) o identycznej grubości
ich ścianek analogicznych jak ścianki ram (1), (2)
ościeżnicy, przy tym rama (4) drzwiowej płyciny
1 mniejsza rama (1) ościeżnicy posiadają identyczne
zewnętrzne wymiary, a ich naroża i naroża większej
ramy (2) ościeżnicy są zaokrąglone tak, że promienie
krzywizny powierzchni zewnętrznych naroży ramy (4)
płyciny drzwiowej i mniejszej ramy (1) ościeżnicy są
identyczne i takie same jak promienie krzywizn współpracujących wewnętrznych powierzchni naroży większej ramy (2) ościeżnicy.
Sposób wytwarzania zamknięcia według zastrz. 1
przez tłoczenie z plastycznego materiału najkorzystniej
z tworzywa sztucznego typu PCW albo PMN znamienny tym, że tłoczy się z jednego kawałka materiału
jedną tylko wypraskę o postaci kasetonu w kształcie
ościeżnicy i drzwiowej płyciny zestawionych w całość
w odwrotnym w porównaniu do normalnego ich położenia, którą następnie przecina się na dwie części w
płaszczyźnie równoległej do krawędzi wypraski w pewnej odległości od dna kasetonu i szlifuje krawędzie
przecięcia, a otrzymane elementy ościeżnicy i drzwiowej płyciny składa w całość w odwrotnym ich położeniu po uprzednim ich okuciu znanymi sposobami.
Przyrząd do stosowania sposobu według zastrz. 2
złożony z matrycy i stempla, wykonany ze stalowych
bloków z wykrojami albo stanowiący odlewy znamienny tym, że matryca ma postać kasetonu w kształcie
dwóch prostopadłościennych z zaokrąglonymi narożami
położonych jedno za drugim wklęśnięć (I), (II), w których wklęśnięcie (I) o mniejszych zewnętrznych wy-

39a3

(P. 144246)

4.11.1970.

Pierwszeństwo: 7.11.1969 - Niemiecka Republika Federalna
Fritz Reinke, Erbach, NRF
Sposób wytwarzania elementów konstrukcyjnych
z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem, w którym jedna warstwa materiału włóknistego nasycona
jest płynnym tworzywem sztucznym i następnie poddana uderzeniom, znamienny tym, że laminat składający się z tworzywa sztucznego i z materiału włóknistego przed utwardzeniem poddaje się uderzeniom sąsiadujących ze sobą w strefach tworzących rodzaj siatki, podczas gdy laminat jednocześnie przemieszcza się
względem tych stref, przy czym w poszczególnych strefach amplitudę uderzeń od maksymalnej wartości w
pewnym zakresie zmniejsza się w kierunku miejsca,
w którym obrabiany laminat opuszcza tę strefę.
Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że powierzchnie czynne uderzających w laminat sąsiadujących elementów naciskających są umieszczone w odległości 0,01-5 mm, najkorzystniej w odległości 0 , 1 0,7 mm.
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39a 3

(P. 143986)

20.10.1970.

Pierwszeństwo: 22.10.1969 - Francja
Societě Anonyme, Ugine Kuhlman, Paryż, Francja,
(Pierre Emile Boutiller, Lucien Chandot)
Sposób wytłaczania ekspandowanych tworzyw sztucznych według patentu głównego P-122483, w celu otrzymania sztywnych, półsztywnych lub elastycznych profili o wewnętrznej budowie gąbczastej, mających jednakowy na całej długości kontur zewnętrzny ich przekroju poprzecznego i gładką powierzchnię zewnętrzną,
przez przetłaczanie tych tworzyw w stanie nie całkowitego napęcznienia przez formownik umieszczony w sposób taki, że wlot kanału kalibrownika łączy się przynajmniej jednym bokiem wzdłuż linii równoległej
z wydłużeniem tego formownika. znamienny tym, że
tworzywo to wytłaczane jest przez formownik o przekroju poprzecznym w zasadzie takim samym jak przekrój kształtowanego profilu wytłaczanego tworzywa,
przy jego przejściu przez formownik, a następnie ogranicza się pęcznienie tak wytłoczonego tworzywa przez
przeprowadzenie go przez wydłużoną przestrzeń kalibrownika, którego wejście ma przekrój większy od
przekroju formownika, a wyjście ma przekrój identyczny jak wejście, przy czym przestrzeń kalibrująca
która posiada różne kształty w swym przekroju utrzymuje się z zewnątrz w temperaturze niższej od temperatury żelowania wytłaczanego tworzywa ekspandowanego, a parametry wytłaczania, które stanowi skład
wytłaczanego tworzywa wraz ze związanymi z nim
warunkami jego pęcznienia, warunki wytłaczania
i przekrój pustej przestrzeni wewnętrznej w tworzyiwie podczas jego pęcznienia oraz długość i przekrój.
Urządzenie do wytwarzania ekspandowanego tworzywa z rozciągliwego plastycznego materiału znamienne
tym, że składa się z wytłaczarki (301) i formownika
(304), przy czym formownik ten posiada przynajmniej
jedno wydłużenie (305), przy którym ustawiony jest kalibrownik (307), przy czym kalibrownik ten posiada
wewnętrzny i zewnętrzny przekrój a wylot kalibrownika posiada przekrój zgodny z przewidywanym kształtem wyrobu, przy czym wylot kalibrownika wykonany
jest w formie wieloboku, przy czym kalibrownik (307)
jest wyposażony w elementy (308, 309 i 310) przeznaczone do utrzymywania go w temperaturze niższej od
temperatury żelowania wytwarzanego tworzywa.

i w temperaturze wulkanizacji zapewnia minimalną
szybkość procesu wulkanizacji w zakresie 20-70% wiązania, jak również dalej ze zwykłych składników technologicznych, stosowanych przy produkcji gumy, jak
zmiękczacze, wypełniacze itp., po czym mieszankę tę
poddaje się wstępnej wulkanizacji pierwszego stopnia
i częściowemu związaniu w zamkniętej formie pod ciśnieniem, w temperaturze i czasie trwania zależnych od
rodzaju środka przyspieszającego, dalej po rozprężeniu, a także po przycięciu na wymiar półprodukt poddaje się drugiej lub dalszej fazie wulkanizacji, w temperaturze i przy ciśnieniu zależnych od rodzaju podstawowej mieszanki surowca, którą to fazę prowadzi
się w zamkniętej formie o kształcie i wymiarze zgodnych z ostatecznym kształtem i wymiarem gotowego
półproduktu, po czym produkt chłodzi się pod ciśnieniem w zamkniętej formie i utwardza oraz utrwala
kształt odpowiadający zamkniętej formie ostatniej fazy
procesu wulkanizacji.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
do 8 przy wyrobach o różnej grubości, znamienne tym,
że w ścianki urządzenia (1, 2) w miejscach styku z materiałem wulkanizowanym (3) i w miejscach, gdzie jest
on cieńszy wstawione są wkładki z izolacji cieplnej
(4) - fig. 1.

39a3

(P. 145365)

30.12.1970.

Pierwszeństwo: 30.12.1969 - Węgierska Republika Ludowa
Bor - Cipo -, Szörmepari Kutató Intézet, Budapeszt, WRL, Vsesojuzny Nauchno - Innledovatelsky,
Institut, Moskwa, ZSRR,
Sposób wytwarzania kształtek z gumy porowatej mających dokładne wymiary, zwłaszcza podeszew, przy zastosowaniu wielostopniowej wulkanizacji znamienny
tym, że najpierw przygotowuje się podstawową mieszankę surowca składającą się z elastomeru i z plastomeru, którego temperatura mięknięcia jest równa lub
niższa od temperatury pierwszej fazy wulkanizacji,
i/lub z termoplastycznego elastomeru, dalej ze środka
gazotwórczego, którego temperatura rozpuszczania się
w tej mieszance jest równa lub niższa od temperatury
pierwszej fazy wulkanizacji, oraz z substancji przyspieszającej wiązanie mieszanki podczas pierwszej fazy
wulkanizacji, która w czasie trwania wulkanizacji

(P. 148610)

1.06.1971.

Pierwszeństwo: 8.06.1970, 30.03.1971, 24.07.1970- Francja
Generale Alimentaire, Neuilly,
Alureau, Maurice Labarre)

Francja,

(Jacques

Sposób wytwarzania powłok perforowanych z materiału plastycznego, bez zgrzewania, znamienny tym, że
w rurowej powłoce o pełnej ściance wykonuje się
współrzędne szeregi szczelin, nacięć lub przerwań, oraz
następnie powłokę poddaje się rozciąganiu na poziomie
tych szczelin, nacięć lub przerwań dla jednolitego rozsunięcia ich brzegów w celu uformowania otworów.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1-12, znamienne tym, że zawiera głowicę do formowania powłoki o pełnej ściance, oraz pierścień, ustawiony
współosiowo w stosunku do ogólnego kierunku wyciskania, napędzany ruchem osiowym przemiennym
i utrzymujący przynajmniej jeden kołowy szereg promieniowych noży przesuniętych kątowo w stosunku do
siebie, ustawiających się na drodze przejścia powłoki.
39a3

39a3
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(P. 148270)

20.05.1971.

Pierwszeństwo: 20.05.1970 - Francja

Société d'Etudes et de Construction Industrielle de
Bâtiments Economiques - C.I.B.E.C.O., Paryż, Francja,
(Jean Metayer)
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Tworzywo wielowarstwowe utworzone z warstw o powierzchniach naprzemian falistych i gładkich sklejonych ze sobą i powleczonych zewnętrznie powłoką z żywicy termoutwardzalnej zbrojonej szkłem, znamienne
tym, że wszystkie warstwy materiału gładkie i faliste
są perforowane tak, że po nałożeniu powłok zewnętrznych i wzajemnym sklejeniu warstw, żywica jest
umieszczona w otworach i styka się z warstwą poprzednią żywicy zbrojonej.
39a3

(P. 143006)

1.09.1970.

Pierwszeństwo: 3.09.1969 - Niemiecka Republika Federalna
Dynamit Nobel A.G., Troisdorf, NRF, (Michael Wienand, Klaus Jensen, Franz Primessing, Franz-Werner
Alfter)
Sposób wytwarzania zwłaszcza kształtowania jednolitych kielichów przy rurach wykonanych za pomocą
zwijania taśmy profilowanej z tworzywa termoplastycznego, na przykład z polichlorku winylu lub polietylenu, znamienny tym, że kielichy wykonuje się w
czasie wytwarzania rury przechodząc od średnicy pierwotnej wzdłuż rozszerzającego się stożkowo odcinka
rury na większą średnicę zwijania.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1-2, składające się z bębna stanowiącego trzpień do
nawijania oraz przynajmniej jednego krążka dociskowego, znamienne tym, że bęben (1), przynajmniej na
końcu skierowanym w stronę profilowanej taśmy (5),
podzielony jest na kilka segmentów rozprężanych
zwłaszcza mechanicznie lub hydraulicznie oraz tym, że
krążek dociskowy (4) jest przestawiamy na rozprężnej
części bębna w kierunku promieniowym wraz ze zmianą średnicy zwijania.

39a3

(P. 143009)

39a 3

(P. 144007)

21.10.1970.

Pierwszeństwo: 24.10.1969 - Francja
Sideł, Societe Anonyme, Le Havre, Francja, (Jacques
Bourgeois, Hubert Blanchard)
Sposób odcinania części ścianki wydrążonego wyrobu,
zwłaszcza z masy plastycznej, podczas jego wydmuchiwania w formie, znamienny tym, że wyposaża się gniazdo formy, wzdłuż linii wycięcia, w wystające ostrze do
wnętrza gniazda, po czym poddaje się czasowemu wzrostowi objętości w strefie gniazda wewnętrznego, które
odpowiada części ścianki przeznaczonej do oddzielenia
w taki sposób, że ciśnienie wewnętrzne wydmuchiwania powoduje, ścinanie ścianki wydrążonego wyrobu
za pomocą wystającego ostrza oraz oddzielenie części
odcinanej ścianki.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
zawierające, wzdłuż linii wycinania, wystającą krawędź do wnętrza gniazda formy, znamienne tym, ze
ścianka gniazda formy ukształtowana jest w co n a j mniej części strefy odpowiadającej części rozdzielanej,
z elementów ściennych jedno lub wieloczęściowych ruchomych w kierunku na zewnątrz tego gniazda, przy
czym urządzenie zawiera układ do przemieszczenia
jednej lub wielu części ruchomych pomiędzy dwoma
określonymi położeniami, dla których całkowita objętość wewnętrznej formy ma dwie różne wartości.

1.09.1970.

Pierwszeństwo: 3.09.1969 - Niemiecka Republika Federalna
Dynamit Nobel AG, Troisdorf, NRF, (Michael Wienand, Klaus Jensen, Franz Primessing, Franz-Werner
Alfter)
Urządzenie do wytwarzania rur zwijanych z tworzywa termoplastycznego, posiadające obrotowy bęben
i przynajmniej jeden krążek dociskowy, jak również
przyrządy do ściągania z bębna gotowej rury, znamienne tym, że krążek dociskowy (3) składa się z trzech
krążków składowych (4, 5a i 5b) o kształcie dopasowanym do miejsca łączenia i pokrywającym, je łącznie
w większej części.

39a6

(P. 145062)

17.12.1970.

Pierwszeństwo: 19.12.1969 - Francja
Pneumatiques Caoutchouc Manufacture et Plastiques
Kleber - Colombes, Colombes, Francja, (Jacques
Champleboux, Robert Delaux)
Sposób wytwarzania rury, polegający na nawijaniu
na trzpienie warstwy kauczuku, powłoki lub zespołu
powłok z linek metalowych, przy czym warstwę gumy,
powłokę lub zespół powłok z linek metalowych taśmuje się i wulkanizuje, znamienny tym, że powłoki lub
zespoły powłok uzyskuje się przez wzdłużne umieszczenie taśm wykonanych z linek metalowych zanurzonych
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w gumie w ten sposób, że otaczają one cały obwód,
przy czym linki metalowe są równoległe jedne do drugich i tworzą z osią podłużną taśmy kąt równy kątowi
położenia linek w rurze.
Rura wytwarzana sposobem według zastrz. 1, zawierająca zbrojenie wykonane z linek metalowych, znamienna tym, że zbrojenie zawiera co najmniej dwie
powłoki (12, 13), które są oddzielone jedna od drugiej
warstwą (4) gumy i które są utworzone z linek metalowych nawiniętych w kształcie linii śrubowej, tworzących z osią rury kąt równy lub większy od 70°, a najkorzystniej większy lub równy od 80°, przy czym powłoki (12, 13) są skrzyżowane w ten sposób, że linki
jednej powłoki tworzą z osią kąt równy lecz przeciwnie skierowany niż ten, jaki tworzą linki drugiej powłoki.

39b

(P. 148662)

7.06.1971.

Roman Ślusarz, Gliwice.
Płytka podłogowa z polichlorku winylu znamienna
tym, że wykonana jest przez zgrzanie płytki z uplastycznionego polichlorku winylu naniesionego na podłoże, z tkaniny bawełnianej, z uszlachetnioną znanym
sposobem płytką, z twardego polichlorku winylu.
(P. 145138
39a7

(P. 144078)

21.12.1970.

Patent dodatkowy do patentu nr P-142875
26.10.1970.

Pierwszeństwo: 14.07.1970 - Niemiecka Republika Federalna
Wilhelm Mende i Co., Teichhutte/Harz, NRF, (Hubert
Ettel)
Urządzenie do ciągłego wytwarzania płyt wiórowych,
ze stalową taśmą bez końca, na którą nakłada się warstwę wiórów drzewnych zmieszanych ze spoiwem
i którą wprowadza się w sposób ciągły do urządzenia
prasującego, znamienne tym, że urządzenie prasujące
składa się z ogrzewanego walca prasującego, po którym
naprężona taśma biegnie tą swoją stroną, na której
znajduje się warstwa wiórów drzewnych i który jest
przez tę taśmę częściowo otoczony.

Instytut Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Warszawa,
(Włodzimierz Dahlig, Jerzy Łuczyński, Janina Łunkiewicz, Marian Mizerny, Józef Tyszka)
Sposób sporządzania roztworów o zwiększonej zawartości pochodnych celulozy przez zadanie związkiem zasadowym lub substancją o charakterze kwaśnym, a następnie zobojętnienie reagentem tworzącym z poprzednio użytym ciałem rozpuszczalne w roztworze pochodnej celulozy, według patentu nr P-142875, znamienny
tym, że proces prowadzi się w podwyższonej temperaturze ponad 30-40 st. C, przy czym w przypadku podwyższenia temperatury powodującej ulatnianie się zawartych w obrabianym roztworze rozpuszczalników,
należy stosować chłodnice zwrotne lub inne o podobnym działaniu.
(P. 144041)

23.10.1970.

Pierwszeństwo: 24.10.1969 - Niemiecka Republika Federalna
Deutsche Gold - und Silber-Scheideanstalt vormals
Roessler Frankfurt nad Menem, NRF, (Helmut Junkermann, Erhard Klótzer)

39a7

(P. 145040)

16.12.1970.

Draiswerke GmbH, Mannheim, NRF, (Kaspar Engels)
Sposób ciągłego mieszania materiałów wiórowych
i włóknistych ze spoiwem, znamienny tym, że materiały wiórowe i włókniste oraz spoiwo objętościowo dawkuje się i w sposób ciągły doprowadza się do mieszarki, a po wymieszaniu mieszaniny grawimetrycznie kontroluje się.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1 - 6 , składające się z zasobnika dawkującego, pompy
dawkującej do podawania spoiwa, podłączonej mieszarki i stanowiska do rozpraszania, znamienne tym, że
przed pracującą w sposób ciągły mieszarką (2) bezpośrednio włączone są przyrządy (1-7) do objętościowego
dawkowania materiałów wiórowych i włóknistych, jak
również przyrządy (10-14) do objętościowego dawkowania spoiwa, a za mieszarką - przyrządy (17-20)
do kontroli grawimetrycznej.

Środek zwiększający przyczepność wulkanizowanych
na nośnikach mieszanek kauczukowych zawierających
napełniacze, zwłaszcza kwas krzemowy, oraz fenole
i/lub aminy zdolne do tworzenia żywic z formaldehydem, na podstawie związków wydzielających formaldehyd, znamienny tym, że stanowi liniowy polioksymetylen typu HO./CH 2 O/ n H, którego średni stopień kondensacji n (długość łańcuchów jednostek formaldehydu) wynosi 100-1000, korzystnie 200-500.
(P. 145065)
Orszagos Gumiipari Vallalat,
(Istvan Torok, Janos Vasas)

17.12.1970.
Budapeszt,

Węgry,

Sposób wytwarzania gąbczastych wyrobów gumowych w jednostopniowym procesie technologicznym,
znamienny tym, że na 100 części wagowych składnika
kauczukowego stosuje się 60-120 części wagowych
zmiękczacza. który ciągle i równomiernie z szybkością
co najmniej 0.4 kg/minutę dodaje się w kilku porcjach,
przy czym jako pierwszą porcję, na początku mastykacji lub ewentualnie natychmiast po powstaniu mastykowanego Dłata kauczukowego, dodaje się 15-70%. korzystnie 25-50% całej ilości zmiękczacza, otrzymany
po mastykacji zmiękczony kauczuk pozostawia się w
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ciągu 24-72 godzin, po czym do tego kauczuku dodaje
się razem z wprowadzanymi znanymi wypełniaczami
i substancjami pomocniczymi kolejną porcję zmiękczacza, a po 6-godzinnym pozostawieniu do całości wprowadza się porofor i ewentualnie pozostałą jeszcze porcję
zmiękczacza, następnie napełnia się formy wulkanizacyjne tym plastyfikatem kauczukowym w ilości zależnej od oczekiwanego ciężaru właściwego pozornego
gąbki i w stałej temperaturze w jednostopniowym ciągu technologicznym wulkanizuje się formowany wyrób
gumowy.
39b'

(P. 145399)

31.12.1970.

Pierwszeństwo: 31.12.1969 - Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich
Institut Neftiechimiczeskowo Sinteza Imieni A. W.
Topcziewa Akademii Nauk SSSR, Moskwa, ZSRR, (Borys Aleksandrowicz Dołgopłosk, Jelena Iwanowna Tinjakowa, Solomon Izaakowicz Bejlin, Kiriłł Iwowicz
Makowiecki, Galina Mojisiejewna Czernienko, Irina
Jakowlewna Ostrowskaja, Izmaił Władzimirowicz Garmonow, Borys Wasiliewicz Mamontow, Aleksandra
Konstantynowna Lilajewa).
Sposób wytwarzania 1,4-cis-poIibutadienu i cis-kopoIimerów butadienu ze sprzężonymi dienami cyklicznymi o 5 - 6 atomach węgla lub związkami winyloaromatycznymi na drodze polimeryzacji butadienu lub jego
kopolimeryzacji z wymienionymi monomerami w masie
lub środowisku obojętnego rozpuszczalnika węglowodorowego w obecności aktywowanego termicznie halogenku niklu lub kobaltu, znamienny tym, że przed
aktywacją termiczną wymienione halogenki nanosi się
na nośniki nieorganiczne posiadające właściwości elektronoakceptorowe, a aktywację prowadzi się w temperaturze 150-350°C i ciśnieniu końcowym 10- 3 -10- 1 mm
Hg.
Î9bs

(P. 147189)

29.03.1971.

39b"
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16.02.1971.

Pierwszeństwo: 18.02.1970 - Włochy
Snam. Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Anacleto
Clementi)
Sposób odzyskiwania polimerów z roztworów organicznych, znamienny tym, że roztwór polimeru poddawany obróbce doprowadza się do pierwszej kolumny
odpędowej, dostarczając do niej w tym samym czasie
wodę i ciepło za pomocą pary, po czym z tego pierwszego stadium odprowadza się mieszaninę pary i rozpuszczalnika w postaci produktu odbieranego ze szczytu kolumny i mieszaninę grudek polimeru, rozpuszczalnika i wody w postaci produktu odbieranego ze spodu
tej kolumny, następnie ten ostatni produkt poddaje się
rozprężeniu przed wprowadzeniem do drugiej kolumny
odpędowej, w której panuje ciśnienie niższe niż w
pierwszej, po czym z tej drugiej kolumny odpędowej,
do której doprowadzana jest para bezpośrednia, odprowadza się mieszaninę grudek polimeru i wody w postaci produktu odbieranego ze spodu kolumny, przesyłając ją do zwykłych urządzeń filtracyjnych, podczas
gdy w postaci produktu odbieranego ze szczytu tej kolumny otrzymuje się mieszaninę pary i rozpuszczalnika.
39b3

(P. 143385)

23.09.1970.

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Warszawa,
(Elżbieta Kasprzyk, Hanna Szymaniak, Robert Gaczyński, Tadeusz Stefanowski, Teresa Szymańczyk, Mieczysław Zając)
Sposób wytwarzania wyrobów gumowych formowanych, powlekanych lub odlewanych, opartych na lateksach kauczuku naturalnego, syntetycznego lub ich
mieszanin znamienny tym, że do lateksu lub ich mieszanin wprowadza się wodną emulsję polichlorku winylu o stężeniu substancji suchej w ilości do 70% części
wagowych w stosunku do całej zawartości polimerów,
w zależności od wymaganych własności wyrobów.

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Warszawa,
(Antoni Żarczyński, Wacława Bonder, Jadwiga Żabowska, Mieczysław Zając, Władysław Rolirad)

39b3

Mieszanka gumowa zwłaszcza do elastycznych połączeń materiałów sztywnych na podstawie chlorosulfonowanego polietylenu dająca się wulkanizować, znamienna tym, że na 100 części wagowych kauczuku zawiera co najmniej 75 części wagowych napełniaczy mineralnych w tym, co najmniej 10 części wagowych
glejty ołowianej i co najmniej 15 części wagowych
krzemionki aktywnej o powierzchni właściwej wynoszącej więcej niż 100 m2/g, oraz 2 do 12 części wagowych kwasu abietynowego lub jego pochodnych powstałych przez uwodornienie lub dysproporcjonowanie
kalafonii.

Pneumatiques, Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kleber-Colombes, Colombes, Francja, (Yvan Landler, Claude Job, Henri Greiner, Alain Norinefon).

39bs

(P. 148405)

26.05.1971.

Pierwszeństwo: 29.05.1970 - Włochy
Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Alessandro
Beranger)
Sposób wydzielania polimerów lub kopolimerów żywicznych zwłaszcza z roztworów, zawierających rozpuszczalniki węglowodorowe, polegający na zmieszaniu
z wodą węglowodorowego roztworu, zawierającego polimery lub kopolimery żywiczne, a następnie poddaniu
otrzymanej mieszaniny w obecności środka dyspergującego kruszkę polimeru lub kopolimeru w wodzie destylacji z parą i wydzieleniu razem z parą wodną całej
ilości rozpuszczalnika z węglowodorowego roztworu,
znamienny tym, że jako środek dyspergujący stosuje
się środek powierzchniowo-czynny, ulegający biologicznemu rozkładowi.

(P. 145501)
Pierwszeństwo:

7.01.1971.

8.01.1970 - Francja

Sposób wytwarzania wulkanizowanych mieszanek
kauczukowych przy użyciu zwykłych czynników wulkanizujących, znamienny tym, że do mieszanek na bazie
naturalnych lub syntetycznych elastomerów wprowadza się domieszkę krystalicznego polialkenu o bardzo
wysokim ciężarze cząsteczkowym, równym lub wyższym od 500 000 i następnie mieszankę poddaje się działaniu temperatury zbliżonej lub wyższej od temperatury topnienia, polialkenu, w celu wywołania wzmacniającego działania polialkenu, co pozwala otrzymać
z wulkanizowane mieszanki wykazujące lepsze własności, a mianowicie wyższy moduł sprężystości i/lub
mniejszą histerezę niż wykazywane przez podobne
wulkanizowane mieszanki, zawierające w miejsce polialkenu inny składnik, taki jak sadza.
39b3

(P. 145757)

21.01.1971.

Pierwszeństwo: 22.01.1970 - Włochy
Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Agostino
Balduci, Alessandro Beranger, Margherita Corbellini).
Sposób stereospecyficznej polimeryzacji sprzężonych
dienów w środowisku węglowodoru znamienny tym, że
jako katalizator stosuje się związek metalu przejściowego z 4, 5, 6, 7 lub 8 grupy układu okresowego pierwiastków w połączeniu ze związkiem glinu typu polii™
minowego zawierającego w cząsteczce powtarzalne jednostki o ogólnym wzorze 2, w którym R oznacza rod-
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nik węglowodorowy taki jak rodnik alkilowy, arylowy lub cykloalkilowy, X oznacza atom wodoru lub
atom chlorowca, przy czym liczba atomów chlorowca
w każdym przypadku jest niższa od n, a dopełnienie
do liczby n stanowią atomy wodoru i wreszcie n oznacza liczbę zawartą od 2 do 50, korzystnie 3-12.

39bs

(P. 145864)

28.01.1971.

Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego
Krapkowice, (Antoni Sucharkiewicz).

„Otmęt",

Sposób łączenia gumy porowatej z gumą litą przez
klejenie dwóch warstw gumy różnych rodzajów porowatej i litej zwłaszcza na spody obuwia znamienny
tym, że zwulkanizowane gumy porowate łączy się z folią surowej mieszanki gumy litej w warunkach wulkanizacji to jest w temperaturze 135-170°C, ciśnieniu
jednostkowym 5-300 kG/cm2 i czasie zależnym od grubości i składu surowej mieszanki gumy litej otrzymując materiał z przeznaczeniem zwłaszcza na spody
obuwia.
39b«

(P. 145998)

4.02.1971.

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź,
(Ryszard Żelechowski).
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A-C/R0/2 n -/CH/ m = B, w którym A oznacza rodnik
pierścieniowy zawierający grupę endometylenową, B
oznacza liniowy rodnik alkadienowy lub ewentualnie
podstawiony rodnik arylowy lub rodnik alkilowy,
n oznacza liczbę od 0 do 3, a m oznacza 0 lub 1, przy
czym m oznacza 0 jeżeli n jest różne od 0 natomiast m
oznacza 0 lub 1 jeżeli n oznacza 0, przy czym jeżeli we
wzorze ogólnym n jest różne od 0, A oznacza rodnik
o wzorze 1, w którym Rl5 R2, R3, R4, R5 i R6 i R7 oznaczają atom wodoru, rodnik alkilowy, cykloalkilowy lub
arylowy, a B oznacza rodnik alkadienowy zawierający
dwa sprzężone wiązania podwójne, taki jak rodnik
o wzorze - C R ' - CR"-CR" = C(R), lub rodnik o wzorze (R')2C = C-CR" = C(R")2 w których R oznacza
zawsze rodnik alkilowy a R', R" i R", oznaczają atom
wodoru, rodnik alkilowy lub arylowy, a jeżeli we
wzorze ogólnym n oznacza 0, A oznacza rodnik o wzorze
2 jeżeli m oznacza 1, a jeżeli m oznacza 0, A oznacza
rodnik o wzorze 3, przy czym we wzorach 2 i 3 R8, R9,
R10, R n . R12, R13 i R14 oznaczają atom wodoru lub rodnik alkilowy zawierający 1-5 atomów węgla, a B
oznacza rodnik o wzorze -C(R' O ) - C H = C(R"O)2. rodnik
o wzorze 4 lub o wzorze 5, w których R'o, R"o, R"'o i R"o
oznaczają atom wodoru lub rodnik alkilowy zawierający
1-5 atomów węgla, znamienny tym, że polimeryzujs
się mieszaninę dwóch różnych a-olefin i polienu w
obecności katalizatora zawierającego związek metalu
przejściowego z IV-VIII grupy układu okresowego
pierwiastków oraz redukujący związek glinu o wzorze
AlYXtX2. n ^ , w którym Y oznacza atom wodoru lub
rodnik węglowodorowy zawierający 1-10 atomów
węgla, Xj i X2, takie same lub różne, oznaczają atom
wodoru, rodnik węglowodorowy zawierający 1-10 atomów węgla, atom chlorowca lub drugorzędową grupę
aminową, Z oznacza zasadę Lewisa a nx oznacza 0,1
lub 2.

Sposób wytwarzania wykładzin chemoodpornych
z tworzyw kauczukowych, znamienny tym, że na warstwę kauczukową utworzoną z mieszanki kauczukowej
z dodatkiem środków peptyzujących jak: wysokocząsteczkowy poliizobutylen o stopniu polimeryzacji co
najmniej 100.000, parafina i olej parafinowy, napyla się
peHolefiny w postaci proszku o granulacji 50-200 \i,
przy czym grubość warstwy poliolefinowej wynosi
0,4-1,0 mm, a następnie tak przygotowaną wykładzinę poddaje się obróbce termicznej w temperaturze
125-180°C.
39b4

(P. 144652)

26.11.1970.

Zakłady Chemiczne „Oświęcim", Oświęcim (Maria
Rajkiewicz, Stefan Bryś, Józef Procukiewicz, Eugeniusz
Motysia, Erwin Krótki, Jan Krzanowski, Gustaw Ridzinka, Mieczysław Ficek)
Sposób otrzymywania tworzywa termoplastycznego
o polepszonych własnościach fizyko-mechanicznych,
znamienny tym, że prowadzi się polimeryzację szczepioną styrenu lub alfa-metylostyrenu i metakrylanu
metylu na polimerze podstawowym, stanowiącym polibutadien lub kopolimery butadienu z monomerami winylowymi, jak metakrylan metylu, styren lub alfa-metylostyren, akrylonitryl lub ich mieszaniny, do uzyskania maksymalnego przereagowania monomerów i tak
przygotowany polimer szczepiony miesza się w ilości
5 do 60 części wagowych z 40 do 95 częściami wagowymi polichlorku winylu.
39b<

(P. 145758)

21.01.1971.

Pierwszeństwo: 22.01.1970 - Włochy
Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Sergio Arrigetti, Arnaldo Roggero, Eugenio Vajna, Sebastiano Cesca).
Sposób wytwarzania nowych, zdolnych do sieciowania, bezpostaciowych terpolimerów olefinowych o dużej
szybkości sieciowania, składających się z etylenu,
a-olefiny zawierającej 3-10 atomów węgla i węglowodoru polienowego zawierającego dwa sprzężone wiązania podwójne odpowiadające ogólnemu wzorowi

39b<*

(P. 143155)

Zakłady Chemiczne „Gamrat",
Brach, Edward Majchrowicz)

11.09.1970.
Jasło,

(Bronisław

Sposób otrzymywania wysokostabilnych mieszanek
proszkowych PCW dla przedłużania cyklu pracy urządzeń przetwórczych znamienny tym, że do ich składu
wprowadza się 0,5-6 części wagowych współstrąconych
kompleksowych
związków
ołowiawo-magnezowych,
łącznie z 0,2-6 częściami wagowymi zasadowego siarczanu ołowiu i solami kwasów organicznych i nieorganicznych wapnia.
39b 4

(P. 144043)

23.10.1970.

Pierwszeństwo: 24.10.1969 - Japonia
Mitsui Petrochemical Industries Ltd., Tokio, Japonia,
(Toru Tomoshige)
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Sposób wytwarzania polimerów olefinowych, znamienny tym, że olefiny poddaje się polimeryzacji lub
kopolimeryzacji w środowisku obojętnego rozpuszczalnika organicznego, w obecności katalizatora zawierającego dwa składniki, z których pierwszy jest związkiem organometalicznym, a drugi stanowi rozdrobnioną mieszaninę halogenku przejściowego metalu z halogenkiem magnezu lub halogenkiem manganu.
39b4

(P. 145248)

23.12.1970.

Pierwszeństwo: 29.01.1970 - Niemiecka Republika Demokratyczna
VEB
Chemiefaserkombinat Schwarza
„Wilhelm
Pieck", Rudolstadt - Schwarza, NRD, (Joahim Aurich,
Martin Dunkę)
Sposób wytwarzania kopolimerów akrylonitrylu
i chlorku winylidenu, na drodze polimeryzacji w rozpuszczalnikach organicznych, przy użyciu inicjatorów
polimeryzacji wolnorodnikowej, znamienny tym, że polimeryzację przeprowadza się w obecności alixfatycznej lub alicyklicznej, stosowanej w ilości 0,01 do 0,2%
molowego w stosunku do użytego chlorku winylidenu.
39b4

(P. 147521)

14.04.1971.

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, (Danuta
Kopytowska, Halina Pietkiewicz, Józef Procukiewicz,
Feliksa Majewska, Marek Kucharski, Krystyna J a nicka)
Sposób otrzymywania kopolimeru alkoholu winylowego znamienny tym, że polimeryzację octanu winylu
prowadzoną w obecności metanolu lub etanolu oraz
nadtlenku organicznego lub innego inicjatora polimeryzacji, w temperaturze 30-90°C najkorzystniej 50°C zatrzymuje się na etapie 5-60% konwensji najkorzystniej
50% po czym do masy reakcyjnej dodaje się metanol
lub etanol (zawierający 1-5% wody) w ilości 100-300%
w stosunku do ilości octanu winylu oraz kwas nieorganiczny, korzystnie siarkowy, solny, lub fosforowy w
ilości 1-15% w stosunku do ilości octanu winylu i prowadzi się hydrolizę w temperaturze 20-100°C przez
4 - 2 0 godzin.
39b4

(P. 146418)

23.02.1971.

Patent dodatkowy do zgłoszenia P-118419
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska, (Józef Wróbel, Zbigniew Gortel, Adam Warsztynowicz, Teodor Bek)
Sposób prowadzenia ciągłych procesów polimeryzacji
według zgłoszenia P-118419 z zastosowaniem instalacji
hydrocyklonowej jako urządzenia zagęszczającego znamienny tym, że regulację temperatury i stężenia produktu w polimeryzatorze uzyskuje się przez zmiany
ciśnienia faz gazowych zbiorników pośrednich, zainstalowanych po stronie wylewu i przelewu instalacji hydrocyklonowej.
39b4

(P. 147465)

14.04.1971.

Pierwszeństwo: 16.04.1970, 3.09.1970 - Włochy
Snam Progetti S.p.A. Mediolan, Włochy, (Sebastiano
Cesca, Sergio Arrighetti, Arnaldo Roggero, Giuseppe
Ghetti)
Sposób wytwarzania zmodyfikowanych polimerów
olefinowych zawierających w cząsteczce pierścień endometylenowy lub pierścień cykloalifatyczny, prosty
łańcuch węglowodorowy i charakterystyczne grupy polarne, zwłaszcza takie jak - C O O H , - C O O R o , - C N ,
- C H O , - C O N H 2 , SO 3 H, - C H , C 1 , w których symbol
R° oznacza rodnik alkilowy lub arylcwy, a grupy polarne korzystnie połączone są z pierścieniami i znajdują się w położeniu cis względem łańcucha węglowodorowego, znamienny tym, że polimer zawierający
sprzężone wiązania podwójne poddaje się reakcji ze
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związkiem dienofilowym w roztworze węglowodorowym w temperaturze 0-150°C, przy czym związek dienofilowy jest związkiem o ogólnym wzorze 18, 19 lub
20, w którym Xi, X " , X m i Xiv oznaczają atom wodoru, grupę COOH, COOR 0 , CN, CHO, CONH 2 , SO 3 H
i CH2C1, a symbol R° ma wyżej podane znaczenie, jednakże wszystkie podstawniki X 1 , X 11 , x m i X i v nie
oznaczają jednocześnie atomu wodoru i w przypadku
podwójnych wiązań węgiel-węgiel podstawniki te w położeniu cis są ewentualnie dwuwartościowymi grupami zdolnymi do reagowania ze sobą z utworzeniem
pierścienia.
39b4

(P. 144680)

27.11.1970.

Pierwszeństwo: 29.11.1969 - Japonia
Mitsui Petrochemical Industries, Ltd Tokio, Japonia
(Norio Kashiwa, Tohoru Tomoshige, Toshio Kabayashi,
Shiro Honma)
Sposób wytwarzania polimerów lub kopolimerów etylenu na drodze polimeryzacji etylenu samego lub z komonometrem, takim, jak nienasycony węglowodór
o 3 - 8 atomach węgla, zawierający wiązania a-monoetylenowe lub nienasycony węglowodór o 4 - 1 0 atomach węgla, zawierający wiązania dwuetylenowe, w
środowisku obojętnego rozpuszczalnika i w obecności
katalizatora, którego jeden składnik stanowi chlorowcowy związek przejściowego metalu, związany z powierzchnią stałych cząstek substancji nieorganicznej,
a drugi składnik stanowi organiczny związek glinu lub
cynku, znamienny tym, że jako stałe cząstki substancji
nieorganicznej stosuje się cząstki syntetycznego podwójnego tlenku magnezu i glinu, w którym stosunek
atomowy magnezu do glinu wynosi od 0,02 : 1 do 100 : 1 .
39b4

(P. 143849)

10.10.1970.

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp.z. o.o., Warszawa, (Danuta Chmielewska, Fryderyk Weigl, Jan Pniewski, Józef Leszczyński)
Środek do izolacji elektrycznej i przeciwwilgociowej
materiałów budowlanych, znamienny tym, że zawiera
kopolimer wytworzony w procesie technologicznym
przez ogrzewania w temperaturze 80-150°C, 5 - 5 0
części wagowych mieszaniny składającej się z 15-60
części wagowych oligomerów styrenu, 2 5 - 7 5 części wagowych kalafonii lub żywicy kumaronowej lub ich mieszaniny i z 1-10 części wagowych aldehydów, zwłaszcza 18%-owej formaliny lub jej pochodnych, w zestawieniu ze znanymi substancjami używanymi do produkcji środków izolacyjnych, a szczególnie asfaltami
ponaftowymi w ilości 5 - 4 0 części wagowych, pakami
w ilości 5 - 4 5 części wagowych, smołami węglowymi
w ilości 3 - 2 0 części wagowych, rozpuszczalnikami aromatycznymi w ilości 15-40 części wagowych i ewentualnie z wypełniaczami, szczególnie z pyłem szklanym
lub krzemionką w ilości 10-40 części wagowych.
39b<

(P. 147555)
Pierwszeństwo:

13.04.1971.

13.04.1970 - Japonia

Shinetsu Chemical Company, Tokio, Japonia.
Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu,
znamienny tym, że polimeryzację prowadzi się w r e aktorze wyposażonym w skraplacz, znajdujący się w
części reaktora zawierającej fazę gazową lub na zewnątrz reaktora, przy czym skraplacz włącza się do
pracy dopiero wówczas, gdy stopień przemiany zawiera się w granicach 5-100% a polimeryzację suspensyjną chlorku winylu lub mieszaniny monomerów winylowych prowadzi się w obecności środka ułatwiającego
utworzenie suspensji i katalizatora.
39b4

(P. 147606)

17.04.1971.

Pierwszeństwo: 20.04.1970 - Włochy
Montecatini Edison S.p.A., Mediolan, Włochy, (Paolo
Longi, Ennio Pellino, Paolo Parrini, Gianpietro Righi,
Vinzenco Zimbalatti)
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Kopolimery typu elastomerów nadające się do wytwarzania wulkanizowanych włókien elastycznych,
składające się z terpolimerów butadienu, akrylonitrylu i chlorku winylidenu, znamienne tym, że zawierają
40-60% molowych butadienu, 59-20% molowych akrylonitrylu i 1-20% molowych chlorku winylidenu.
Sposób wytwarzania kopolimerów typu elastomerów,
znamienny tym, że mieszaniny monomerów składające
się z butadienu, akrylonitrylu i chlorku winylu z dodatkiem lub bez dodatku kwasu akrylowego lub metakrylowego lub winylopirydyny poddaje się reakcji w
środowisku wodnym i w atmosferze gazu obojętnego
w temperaturze od - 2 0 do +50°C, w obecności katalizatora organicznego lub nieorganicznego typu redoks,
w takich warunkach, aby uzyskać kopolimery o układzie końcowym według zastrz. 1-4.
39b4

(P. 147677)

21.04.1971.

Shinetsu Chemical Company, Tokio, Japonia, Shunichi Koyanagi, Hajime Kitamura, Kinya Ogawa, Toshihide Shimizu)
Sposób polimeryzacji chlorku winylu lub mieszaniny
monomerów winylowych, zawierających monomer
chlorku winylu jako główny składnik, prowadzącej do
otrzymania polimeru lub kopolimeru, znamienny tym,
że polimeryzację prowadzi się w ośrodku nie rozpuszczającym polimeru ani kopolimeru w obecności katalizatora polimeryzacji składającego się z nadtlenku acetylocykloheksylosulfonylu i związku takiego jak nadtlenopiwalonian III rzęd.-butylu, nadtlenodwuwęglan
dwuizopropylu, nadtlenowęglan dwu-2-etyloheksylu,
a,a'-azobis-2,4-dwumetylowaleronitryl lub mieszaninę
tych związków.
39b4

(P. 148666)

8.06.1971.

Patent dodatkowy do patentu P. 1222374.
Pierwszeństwo: 10.06.1970 - Belgia
Solvay et Cie, Bruksela, Belgia, (Jean Goldstein).
Sposób polimeryzacji i/lub kopolimeryzacji chlorku
winylu według patentu P 122374 znamienny tym, że
polimeryzację lub kopolimery zację prowadzi się w obecności obojętnej fazy stałej wprowadzanej do reaktora
przed wprowadzeniem monomeru w temperaturze
40-80°C, przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia, przy
którym następuje zmiana wzajemnego oddziaływania
między obojętną fazą stałą a gazowym chlorkiem winylu, lecz niższym od ciśnienia pary nasyconej chlorku
winylu w temperaturze polimeryzacji.
39b4

(P. 148677)

8.06.1971.

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włókienniczych, Łódź, (Kazimierz Pelikan, Ryszard J a worski, Andrzej Brodowicz, Krystyna Przybylska).
Sposób wytwarzania elementów z policzterofluoroetylenu częściowo skrystalizowanego, zwłaszcza policzterofluoroetylenu o stopniu krystaliczności od 30 do 40 procent, znamienny tym, że policzterofluoroetylen częściowo skrystalizowany poddaje się wstępnemu sprasowaniu pod ciśnieniem a następnie spieka się go w formie w temperaturze zatopienia granic ziaren.
39b4

(P. 147760)

24.04.1971.

Pierwszeństwo: 28.04.1970 - Włochy
Chatillon Societa Anonima Italiana Per Le Fibre
Tessili Artificiali S.p.A., Mediolan, Włochy, (Paolo Melacini, Luigi Patron, Alberto Moretti, Raffaele Tedesco)
Sposób polimeryzacji akrylonitrylu w masie, znamienny tym, że przeprowadza się w sposób ciągły lub
półciągły polimeryzację akrylonitrylu samego lub w
mieszaninie z co najmniej jednym innym związkiem
nasyconym zawierającym wiązania etylenowe i zdolnym do kopolimeryzacji z akrylonitrylem, stanowiącym do 50% mieszaniny monomerów, że stosuje się
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rodnikowy układ katalityczny o stałej szybkości rozkładu (Kd) wynoszącej powyżej l h - 1 w temperaturze
polimeryzacji, że stosuje się czas reakcji (Q) wystarczający przynajmniej na połowiczny rozkład katalizatora stosując stężenie katalizatora, wynoszące co najmniej 2 • 1 0 - 3 - Q moli/l, przy czym Q oznacza czas reakcji w godzinach.
39b4

(P. 136663)

3.11.1969.

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego
„Rokita" Brzeg Dolny, (Zdzisław Marszał, Stanisław
Marszałek, Janusz Witczak, Bolesław Jaskólski)
Sposób wytwarzania dyspersyjnego kopolimeru akrylowego na drodze kopolimeryzacji emulsyjnej w układzie redoks, znamienny tym, że 1000 części wagowych
akrylanuetylu kopolimeryzuje się dwustopniowo z 1 5 50 częściami wagowymi kwasu metakrylowego w temperaturze 20°-90°C w obecności środka utleniającego,
takiego jak nadsiarczan na przykład amonowy i środków redukujących takich jak: sól żelazawa i podsiarczyn na przykład sodowy.
39b4

(P. 143824)

8.10.1970.

Pierwszeństwo: 9.10.1969 - Włochy
Montecatini Edison S.p.A., Mediolan, Włochy, (Gianfranco Pregaglia, Mario Ragazzini, Francesco Visani,
Luigi Ciligot).
Sposób polimeryzacji chlorku winylu w reaktorze
o złożu fluidalnym znamienny tym, że polimeryzuje się
chlorek winylu zaadsorbowany na ziarnach polichlorku winylu zawierających inicjator typu rodnikowego,
utrzymywanych w stanie fluidalnym strumieniem gazowego chlorku winylu z jednoczesnym wprowadzeniem do strefy reakcji chlorku winylu w stanie ciekłym, przy czym reakcję polimeryzacji prowadzi się pod
ciśnieniem niższym od prężności pary chlorku winylu
w wybranej temperaturze.
39b4

(P. 136810)

10.11.1969.

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego
„Rokita", Brzeg Dolny, (Jerzy Pęczak, Stanisław Marszałek, Bolesław Jaskólski, Leonard Muchorowski, Tadeusz Ostrowski, Zdzisław Marszał).
Sposób wytwarzania wieloskładnikowego kopolimeru
akrylowego
przez
dwustopniową
kopolimeryzację
emulsyjną komonomerów w temperaturze 25-85°C, w
obecności katalizatorów polimeryzacji w układzie redoks, znamienny tym, że akrylan etylowy w ilości
1000 części wagowych kopolimeryzuje się z akrylanem
metylowym w ilości 90-120 części wagowych, metakrylanem n-butylowym w ilości 50-70 części wagowych i kwasem metakrylowym w ilości 65-85 części
wagowych.
39b4

(P. 145014)

15.12.1970.

Pierwszeństwo: 16.12.1969 - Japonia
Mitsui Petrochemical Industries Ltd., Tokio, Japonia,
(Toru Tomoshige, Shiro Honma).
Sposób wytwarzania polimerów lub kopolimerów a-olefin o 3 - 8 atomach węgla, np. propylenu, butenu-1,
4-metylopentenu-l lub heksenu-1 na drodze ich polimeryzacji lub kopolimeryzacji z etylenem w środowisku obojętnego rozpuszczalnika lub w środowisku ciekłej a-olefiny, korzystnie 2 w temperaturze 20-250°C,
pod ciśnieniem 100 Kg/cm i w obecności katalizatora
Zieglera, zawierającego składnik (a) zawierający chlorowcowy związek tytanu o wartościowości mniejszej
niż 4 i składnik organometaliczny (b), będący związkiem organicznym glinu lub cynku, znamienny tym,
że stosuje się pierwszy składnik (a) katalizatora otrzymany przez proszkowanie mieszaniny chlorowcowego
związku tytanu otrzymanego przez redukowanie czterochlorku tytanu (i) wodorem, metalicznym glinem lub

metalicznym tytanem, z co najmniej jednym tlenkiem
(ii) takim jak tlenek magnezowy MgO, tlenek glinowy
A12O3 lub tlenek krzemowy SiO2 albo z tlenkiem zawierającym co najmniej 2 pierwiastki takie jak magnez, glin i krzem, przy czym proces proszkowania
stałego produktu prowadzi się w obojętnej atmosferze
aż do otrzymania sproszkowanego produktu o cząstkach, których przeciętna wielkość wynosi 5 mikronów
lub mniej.
39b4

(P. 145094)

18.12.1970.

Pierwszeństwo: 22.12.1969 - Włochy
Montecatini Edison S.p.A., Mediolan, Włochy, (Luciano Luciani, Gianni Nava, Giorgio Foschini).
Katalizator do polimeryzacji olefin znamienny tym,
że składa się z produktu reakcji pomiędzy trójchlorkiem tytanu w postaci 6-krystalicznej otrzymanym
przez zmieszanie związku alkoholowego zawierającego
jedną lub więcej grup wodorotlenowych z 8-trójchlorkiem tytanu przygotowanym przez zmielenie na suchu
a- i/lub y-TiCl3 lub kompozycji składających się z ai/lub Y-TiCl3 wykrystalizowanych wspólnie z A1C13 lub
przez dokonanie zmieszania podczas tworzenia się 8-trójchlorku tytanu przez mielenie w warunkach, w
których zachodzi zanikanie z wyjściowego trójchlorku
tytanu co najmniej części frakcji o wymiarze cząstek
poniżej 20 [x oraz związkiem alkiloglinowym o wzorze
A1R3 i/lub A1R2X, w którym R oznacza rodnik alkilowy o 2 - 6 atomach węgla, zaś X oznacza atom chlorowca.
39b4
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(P. 148112)
Pierwszeństwo:

14.05.1970

12.05.1971.

Katalizatory do polimeryzacji olefin znamienne tym,
że składają się z produktów reakcji między wodorkiem
lub związkiem metaloorganicznym metali I - I I I grupy
układu okresowego oraz produktem uzyskanym przez
zetknięcie związku tytanu, w którym co najmniej jedna
z wartościowości Ti jest zajęta przez wiązanie T i - X ,
w którym X jest wybrane z grupy składającej się
z C - , S - , O - w połączeniu z resztą tlenowego kwasu
nieorganicznego oraz grup o wzorze ogólnym BR4, w
którym R oznacza atom wodoru lub grupę alifatyczną,
z nośnikiem zawierającym lub składającym się z bezwodnego halogenku magnezu w postaci aktywnej, sporządzonego uprzednio lub sporządzonego podczas tworzenia składnika katalitycznego, przy czym w jego widmie rentgenograficznym linia o największej intensywności, która występuje w widmie zwykłego halogenku, ulega znacznemu zmniejszeniu intensywności i/lub
tym, że taki halogenek ma powierzchnię właściwą powyżej 3 m2/g.
39b4

(P. 148554)

31.05.1971.

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., Warszawa, (Jerzy Dzierżawski).
Sposób aglomeracji odpadów folii z termoplastycznych tworzyw sztucznych, znamienny tym, że rozdrobnioną folię zanurza się do wirującej cieczy, ogrzanej
do temperatury skurczu folii lub powyżej tej temperatury i po uzyskaniu aglomeratu temperaturę mieszaniny obniża się poniżej temperatury skurczu folii, po
czym aglomerat oddziela się, myje i suszy.

39b4

- Austria

(P. 145096)

18.12.1970.

Pierwszeństwo: 19.12.1969, 9.07.1970 - Austria

Osterreichische Stickstoffwerke AG, Linz, Austria,
(Wilhelm Mayer).

Vianowa Kunstharz Aktiengesellschaft,
Austria, (Herbert Zima, Josef Forstner).

Wyroby formowane z mieszanek termoplastycznych
jak kształtki wtryskowe, wyroby puste, folie, taśmy,
włókna i tym podobne, składających się ze stereospecyficznego polipropylenu i polietylenu wysokociśnieniowego o lepszych własnościach przeciwskurczowych,
po rozciąganiu lub zmniejszonej skłonności do odkształceń, znamienne tym, że składają się z termoplastycznych mieszanek 40-60% wagowych polipropylenu
0 wskaźniku topliwości 0,15-20 i lepkości granicznej
(■)■)) w tetralinie 1,2-3,00 cm3/g oraz 60-40% wagowych
polietylenu wysokociśnieniowego o wskaźniku topliwości 0,1-25 i lepkości granicznej w tetralinie 0,8 do
1,50 cm3/g, przy czym polipropylen o niższym wskaźniku topliwości, mieszczącym się w podanych granicach, miesza się z polietylenem o niższym wskaźniku
topliwości, mieszczącym się w podanych granicach
1 odwrotnie.
Sposób wytwarzania wyrobów formowanych, znamienny tym, że 40-60% wagowych stereospecyficznego
polipropylenu o wskaźniku topliwości 0,15-20 i lepkości granicznej (TI) W tetralinie 1,2-3,00 cm3/g oraz 60
do 40% wagowych polietylenu wysokociśnieniowego
o wskaźniku topliwości 0,1-25 i lepkości granicznej
(r|) w tetralinie 0,8-1,50 cm3/g miesza się fizycznie
w postaci granulatów i ewentualnie następnie homogenizuje, przy czym polipropylen o niższym wskaźniku
topliwości, mieszczącym się w podanych granicach, miesza się z polietylenem wysokociśnieniowym o niższym
wskaźniku topliwości, mieszczącym się w podanych
granicach, a mieszankę przerabia przez odlewanie
wtryskowe lub wytłaczanie, przy czym w czasie mieszania lub homogenizacji albo podczas przerabiania
mieszanki stosuje się temperaturę co najmniej 250°C.

Sposób wytwarzania wodnych zawiesin polimerów
dla mas powłokowych do papieru zwłaszcza z octanu

39b4

(P. 148279)

Wiedeń,

winylu i/lub akrylanu etylu i/lub wyższych estrów winylowych przeznaczonych do stosowania łącznie z pigmentami i naturalnymi środkami wiążącymi, jak kazeina, skrobia, znamienny tym, że przeprowadza się
mieszaną polimeryzację 70-95% wagowych octanu winylu z 5-30% akrylanu etylu i/lub estru winylowego
kwasów monokarboksylowych o łańcuchowych cząsteczkach zawierających do 12 atomów C, 0-5% wagowych kwasu winylosulfonowego i/lub kwasu styrenosulfonowego, przy czym w charakterze emulgatora
stosuje się mieszaninę z 5-95% wagowych podstawionego alkilami aromatycznego związku hydroksy o prostym, lub rozgałęzionym łańcuchu węglowodorowym
złożonym z 6-20 atomów C, który poddaje się reakcji
z 2-8 moli tlenku etylenu lub tlenku propylenu na
1 mol, a następnie poddaje reakcji sulfonowania, 0 do
95% wagowych podstawionego alkilami aromatycznego
związku hydroksy o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu węglowodorowym o 6-20 atomach C, który
poddaje się reakcji z 1-40 molami tlenku etylenu lub
propylenu na 1 mol oraz 0-95% wagowych związku
o wzorze podanym na rysunku, w którym a = 2-40,
b = 6-35 i c = 2-40, przy czym suma składników
równa jest 100% wagowych, a w charakterze katalizatora reakcji polimeryzacji używany jest układ redoksy.

20.05.1971.

Pierwszeństwo: 22.05.1970 - Włochy
Montecatini Edison S.p.A., Mediolan, Włochy, (Umberto Giannini, Adolfo Mayr, Paolo Longi, Ermanno
Susa, Velmore Davoli, Domenico Deluca, Antonio Leccese, Angelo Pricca),

39b4

(P. 146710)

6.03.1971.

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., Warszawa, Polska, (dr Kazimierz Borodziński, inż. Kazimierz Borodziński, inż. Andrzej Głuski, Ksawery Borodziński).
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Sposób otrzymywania tworzywa z polichlorku winylu do wytłaczania cienkich rurek zwłaszcza na wkłady
do długopisów znamienny tym, że do polichlorku winylu przed żelowaniem dodaje się obok stosowanych
powszechnie plastyfikatorów, stabilizatorów i środków
modyfikujących mieszaninę wytworzoną w stosunku
1 : 1 oleju silikonowego i czterochloronaftalenu z pięciochloronaftalenem w ilości 0,5 do 1,5% wagowych w
przeliczeniu na ilość użytego polichlorku winylu.
39b5

(P. 143230)

Pierwszeństwo:

16.09.1970.

18.09.1969 - Niemiecka
Federalna

Republika

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF,
(Johannes Schneider, Wolfgang Pungs).
Sposób wytwarzania poliamidów z estru dwumetylowego kwasu tereitalowego i mieszanin 2,2,4- i 2,4,4trójmetyloheksametylenodwuamin w postaci masy odpowiedniej do kształtowania znamienny tym, że kondensację wstępną prowadzi się w znany sposób, w
obecności wody, a następnie polikondensuje tylko do
wytworzenia produktu o lepkości 50-90 (według DIN*
53797), korzystnie 70-80, po czym otrzymany produkt
wprowadza się do zbiornika zapasowego wypełnionego
obojętnym gazem, ogrzewa do temperatury 200 do
300°C korzystnie 250°C i przetłacza pod ciśnieniem gazu
obojętnego do podwójnej próżniowej wytłaczarki ślimakowej gdzie prowadzi się dalszą kondensację końcową aż do uzyskania produktu o lepkości końcowej
116-150, korzystnie 120-142.
39br

(P. 143234)

Pierwszeństwo:

Republika

Sposób stabilizowania na działanie światła bezkształtnych poliamidów zwłaszcza poliamidów ze
związków dwuaminowych i aromatycznych kwasów
dwukarboksylowych znamienny tym, że do masy poliamidu o odpowiedniej lepkości wprowadza się jako
stabilizator chroniący przed działaniem światła, lakton kwasu C 3 - C 5 w ilości odpowiedniej do uzyskania
produktu końcowego zawierającego 0,3-5,5% wagowych laktonu.
(P. 146574)
Pierwszeństwo:

3.03.1970

1.03.1971.
- Francja

Rhćne-Poulenc S.A., Paryż, Francja.
Anizotropowa błona, znamienna tym, że wytworzona
jest z polimeru winylosilanowego o 3 podstawnikach
organicznych i składa się z warstewki zwartej o średniej grubości zawartej w granicach 0,01-10 mikronów i warstwy porowatej o porach otwartych, której
grubość może osiągać 500 mikronów, a objętość martwa stanowi 20-80% objętości błony.
Sposób wytwarzania błony według zastrz. 1-6, znamienny tym, że wylewa się na podłoże polimer winylosilanowy o trzech podstawnikach organicznych, rozpuszczony w mieszaninie trójskładnikowej, złożonej
z dwóch rozpuszczalników polimeru różniących się
temperaturą wrzenia o co najmniej 30°C oraz z cieczy
nie rozpuszczającej polimeru, której temperatura wrzenia jest wyższa od temperatury 7wrzenia lotniejszego
rozpuszczalnika a następnie usuw a się lekki rozpuszczalnik po którym to zabiegu traktuje się uzyskaną
warstewkę cieczą nie rozpuszczającą, a następnie poddaje wysuszeniu.
39b5

(P. 148248)

dzi włókno azbestowe w ilości co najmniej 5% wagowo, oraz ze spoiwa w postaci żywicy termoutwardzalnej, znamienny tym, że mieszaninę wypełniaczy i żywicy termoutwardzalnej umieszcza się we wnęce formy o kształcie odpowiadającym kształtowi wytwarzanego elementu ciernego i w pierwszym etapie masę
znajdującą się w formie poddaje się działaniu stałego
ciśnienia, którego wielkość stanowi ułamek ciśnienia
ostatecznego, przez okres czasu wystarczający dla usunięcia wszystkiego zatrzymanego w masie powietrza
a następnie w drugim etapie zwiększa się stopniowo
ciśnienie działające na masę do wartości ostatecznej
zależnej od wymaganej ostatecznej gęstości masy
a wreszcie w kolejnym etapie wyjmuje się uformowany element z formy i poddaje się go utwardzaniu cieplnemu przez okres czasu i w temperaturze, które są
zależne od rodzaju użytej żywicy termoutwardzalnej.
39b5

(P. 143269)
Pierwszeństwo:

17.09.1970.

12.08.1970 - Szwajcaria

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób barwienia tworzyw syntetycznych zwłaszcza
poliamidów ewentualnie w stanie nie uformowanym,
znamienny tym, że tworzywo barwi się w roztworze
wodnym alkoholi o ograniczonej rozpuszczalności w
wodzie, za pomocą barwników kadziowych, w obecności sulfoksylanu aldehydu mrówkowego i związku
boru, w środowisku o odczynie od słabo kwaśnego do
silnie alkalicznego., po czym wywołuje się barwę przez
utlenienie, płukanie, spieranie lub parowanie, a następnie ewentualnie formuje wybarwione tworzywo.

16.09.1970.

18.09.1969 - Niemiecka
Federalna

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF,
(Johannes Schneider, Wolfgang Wagner).

39bs

Nr 6/1973

19.05.1971.

Abex Corporation New York, Nowy Jork, USA.
Sposób wytwarzania elementów ciernych z masy
składającej się z wypełniaczy, w których skład wcho-

39b5

(P. 141601)

26.06.1970.

Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy, Bydgoszcz, (Stanisław Hernacki, Tadeusz Lesiak, Antoni Rosołowicz,
Krystyna Strąka, Szczepkowski Leonard, Andrzej
Szmaciński, Tadeusz Wilusz).
Sposób wytwarzania cyklicznych trimerów poliizocyjanianu polegający na blokowaniu grup izocyjanianowych związkami hydroksylowymi i następnie trimeryzacji pozostałych grup izocyjanianowych w obecności katalizatorów znamienny tym, że reakcję blokowania i trimeryzacji prowadzi się jednostopniowo przez
dozowanie poliizocyjanianu do mieszaniny czynnika
blokującego i katalizatora wykorzystując właściwości
kokatalizujące czynnika blokującego oraz wydzielane
ciepło reakcji blokowania do jednoczesnej reakcji trimeryzacji, przy czym przebieg reakcji regulujemy szybkością dozowania poliizocyjanianów do mieszaniny reakcyjnej.
39b5

(P. 145384)

31.12.1970.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Zbigniew K.
Brzozowski, Stanisław Porejko, Jędrzej Kiełkiewicz,
Lucjan Domagała).
Sposób wytwarzania samogasnących kompozycji epoksydowonowolakowych znamienny tym, że samogasnącą żywicę epoksydową zawierającą więcej niż jedną
grupę epoksydową w cząsteczce miesza się z żywicą
nowolakową zawierającą więcej niż dwie grupy fenolowe w cząsteczce, w stosunku 30-300 części wagowych żywicy nowolakowej na 100 części wagowych żywicy epoksydowej, przy czym dla skrócenia czasu procesu utwardzania korzystne jest wprowadzenie do tej
mieszaniny znanych katalizatorów typu amin alifatycznych, aromatycznych i alifatyczno-aromatycznych
oraz ich kompleksów.
(P. 145385)

31.12.1970.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Zbigniew K.
Brzozowski, Stanisław Porejko, Jędrzej Kiełkiewicz).
Sposób otrzymywania termoodpornych, samogasnących żywic epoksydowych przez reakcję epichlorohy-

Nr

d r y n y z chlorobisfenolami z n a m i e n n y tym, że jako
chlorobisfenol stosuje się 2,2-bis (p-hydroksyfenylo)l,l~
dwuchloroetylen lub 2,2-bis(4-hydroksy-3,5-dwuchlorofenylo)l,l-dwuchloroetylen.

39b*

(P. 148182)

15.05.1971.

Politechnika Gdańska, Gdańsk, I n s t y t u t Badawczo- P r o j e k t o w y P r z e m y s ł u F a r b i Lakierów, Gliwice, (Jerzy Doerffer, L u d w i k Chromy, Grzegorz Mizgier, K a zimierz Uhacz, Michał Wilczopolski, H e n r y k Wadwicz-Stańkowski).
Sposób o t r z y m y w a n i a żelkotow zabezpieczających p o wierzchnie l a m i n a t ó w przed p o r a s t a n i e m , znamienny
tym, że kompozycję żelkotową. zawierającą nienasycone żywice poliestrowe, miesza się z 5 do 25% w a g o w y m i w stosunku do żywicy poliestrowej związku t o k sycznego dla organizmów porastających, nie w y w o ł u jącego inhibicji kopolimeryzacji żywicy poliestrowej,
którego rozpuszczalność w tej żywicy i w wodzie jest
niższa od 3% wagowych.
39 b 5

(P. 148395)

17.05.1971.

I n s t y t u t Chemii Przemysłowej, W a r s z a w a . (Zdzisław
Ginko, L c n g i n a Kuczyńska, A r k a d i u s z Kuczyński, J a n
Lichota, J a n u s z Montwiłł).
Sposób w y t w a r z a n i a w e w n ę t r z n i e piastyfikowanych
żywic fenolowych, przez w p r o w a d z e n i e do żywicy e p o ksydowanych olejów lub ich pochodnych, znamienny
tym, że rezol otrzymuje się w w y n i k u kondensacji p r o d u k t u przyłączenia epoksydowanych olejów lub/i ich
pochodnych do fenoli w obecności pierwszorzędowych
mono lub/i poliamin aromatycznych, z formaldehydem
i fenolami.
39b 5
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S/1973

(P. 148646)

7.06.1971.

P i e r w s z e ń s t w o : 9.06. 1970, 22.01.1971 - Szwajcaria
Ciba-Geigy AG., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób w y t w a r z a n i a stabilnych z a p r a w ze związków
epoksydowych, amin tłuszczowych i k w a s ó w d w u k a r boksylowych, z n a m i e n n y tym, że reakcji poddaje się
odpowiednio następujące składniki jak oznaczony s y m bolem a) związek epoksydowy zawierający w cząsteczce co najmniej dwie g r u p y epoksydowe, związek oznaczony symbolem b), stanowiący wysokocząsteczkową
aminę tłuszczową o 1 2 - 2 4 atomach węgla i związek
oznaczony symbolem c), stanowiący alifatyczny, n a sycony k w a s d w u k a r b o k s y i o w y o co najmniej 7 a t o mach węgla, jak i ewentualnie związek oznaczony s y m bolem c'), stanowiący bezwodnik aromatycznego k w a su d w u k a r b o k s y i o w e g o o co n a j m n i e j 8 atomach w ę gla lub alifatyczny k w a s j e d n o - l u b d w u k a r b o k s y i o w y
o co najmniej 4 atomach węgla, oraz e w e n t u a l n i e j e den lub kilka składników jak związek oznaczony s y m bolem d), stanowiący kondensat w s t ę p n y aminoplastu
zawierający grupy alkiloeterowe, związek oznaczony
symbolem e) stanowiący elifatyczny diol o 2 - 2 2 a t o mach węgla i związek oznaczony symbolem f), s t a n o wiący polifunkcy.iny zwłaszcza dwufunkcyjny związek
organiczny, w k t ó r y m funkcyjne g r u p y l u b atomy są
labilnymi a t o m a m i chlorowca, g r u p a m i w i n y l o w y m i
lub e s t r o w y m i lub zawiera najwyżej jedną grupę epoksy-, karboksylową l u b hydroksylową razem z co n a j mniej jedną inną grupą funkcyjną lub funkcyjnym
a t o m e m jak wyżej wymienione i reakcję prowadzi się
w obecności rozpuszczalnika organicznego, do u z y s k a nia p r o d u k t u niezawierającego wolnych g r u p k a r b o ksylowych, który ewentualnie w podwyższonej t e m p e raturze, e w e n t u a l n i e kondensuje się ze związkiem oznaczonym symbolem g) stanowiącym amoniak lub organiczną zasadę rozpuszczalną w wodzie, przy czym
e w e n t u a l n i e dodaje się jeszcze t a k a ilość a m o n i a k u l u b
rozDuszczalnej w wodzie zasady, aby p r ó b k a p r o d u k t u
w środowisku organicznym po rozcieńczeniu wodą wyk a z y w a ł a odczyn o wartości pH 7,5-12.0.

39b5

(P. 143873)

12.10.1970.

I n s t y t u t Chemii Przemysłowej, Warszawa, (Zofia
Kłosowska-Wołkowicz, Ryszard Ostrysz, Felicja J a n kowska, Ryszard J a w o r e k , M. Wende).
Sposób w y t w a r z a n i a b e z b a r w n y c h poliestrów n a s y conych o t r z y m y w a n y c h na drodze kondensacji kwasów,
bezwodników, estrów lub oligoestrów w i e l o k a r b o k s y l o wych z alkoholami wielowodorotlenowymi, l u b h y d r o ksykwasów, albo przez polimeryzację laktonów, z n a m i e n n y tym, że mieszaninę reakcyjną w dowolnym
stadium procesu kondensacji albo polimeryzacji lub po
jego zakończeniu poddaje się w t e m p e r a t u r z e pokojowej lub podwyższonej działaniu gazowego ozonu, jego
technicznej mieszaniny z tlenem, powietrzem lub gazami obojętnymi.

39b5

(P. 145172)

24.12.1970.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Andrzej T o biczyk).
Sposób o t r z y m y w a n i a poliakryloamidowego środka
intensyfikującego rozdział składników u k ł a d ó w d w u fazowych, znamienny tym, że do wodnego roztworu
a k r y l o a m i d u polimeryzowanego znanymi inicjatorami
redukcyjno-oksydacyjnymi dodaje się w o d o r o t l e n k u
metali alkalicznych, najkorzystniej wodorotlenku sodu
lub w ę g l a n ó w metali alkalicznych, najkorzystniej w ę glanu sodu, w ilości od 10 do 100% wagowych w s t o s u n k u do a k r y l o a m i d u tak, aby odczyn ośrodka miał
wartość pH wyższą od 9.
ÍSb5

(P. 145274)

28.12.1970.

Polska A k a d e m i a N a u k C e n t r u m B a d a ń N a u k o w y c h
w woj. katowickim Z a k ł a d Polimerów, Zabrze, (Stanisław Maciaszek).
Sposób u t w a r d z a n i a nienasyconych związków zdolnych do polimeryzacji rodnikowej w szczególności n i e nasyconych żywic poliestrowych przez dodanie c h e micznych środków utwardzających, znamienny tym, że
j a k o chemiczny środek utwardzający stosuje się a d d u k t
mocznika i n a d t l e n k u wodoru o wzorze NH.,CONH 2 •
• H,O,.

39b*

(P. 145275)

28.12.1970.

I n s t y t u t T w o r z y w Sztucznych. Warszawa, (Ryszard
Ostrysz, Piotr Penczek).
Sposób w y t w a r z a n i a poliestrów nasyconych do w y robu poliuretanów, znamienny tym, że politereftalan
etylenu ogrzewa się w t e m p e r a t u r z e 120-260°C z n a syconymi alkoholami d w u w o d o r o t l e n o w y m i i/lub t r ó j wodorotlenowymi i/lub czterowodorotlenowymi i/lub
z nasyconymi k w a s a m i d w u k a r b o k s y l o w y m i i/lub t r ó j karboksylowymi, przy czym kwasy te można także
stosować w postaci bezwodników k w a s o w y c h lub
estrów, i/lub z nasyconym h y d r o k s y k w a s e m , który m o żna także stosować w postaci laktonu.- i/lub z nasycon y m liniowym lub rozgałęzionym poliestrem u z y s k a nym z wymienionych alkoholi i k w a s ó w lub h y d r o k s y kwasu, przy czym w skład wymienionych s k ł a d n i k ó w
m u s i wchodzić politereftalan etylenu w r a z z co n a j mniej j e d n y m składnikiem alkoholowym i z co n a j mniej j e d n y m składnikiem k w a s o w y m lub z co n a j mniej j e d n y m h y d r o k s y k w a s e m , w szczególnym p r z y p a d k u częściowo lub całkowici 0 w postaci poliestru
uzyskanego z tych s k ł a d n i k ó w alkoholowych i k w a s o wych lub z h y d r o k s y kwasu, a poszczególne w y m i e n i o ne składniki w p r o w a d z a się do mieszaniny reakcyjnej
łącznie lub kolejno w różnych stadiach ogrzewania.
39b5

(P. 145446)

2.01.1971.

P a t e n t d o d a t k o w y do p a t e n t u 54944
I n s t y t u t T w o r z y w Sztucznych, Warszawa, (Zygmunt
Wirpsza).
Sposób w y t w a r z a n i a r e a k t y w n y c h e t e r y f ' k o w a n y c h
żywic aminowych wg p a t e n t u 54944 znamienny tym, że
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po wprowadzeniu lub podczas wprowadzania do eteryfikowanej żywicy aminowej alkoholu doeteryfikowującego lub jego półformalu w temperaturze 0-80°C,
a najkorzystniej 20 +5°C wprowadza się rozpuszczalny
w mieszaninie reakcyjnej
kwas o stałej dysocjacji nie
mniejszej niż 10- 3 zdolnym do tworzenia nierozpuszczalnych w żywicy soli, najkorzystniej szczawiowy
lub siarkowy, zaś po zakończeniu reakcji zobojętnia
kwas przy użyciu nierozpuszczalnych w żywicy soli
słabych kwasów najkorzystniej węglowego i zasad tworzących z obecnym w żywicy wolnym kwasem nierozpuszczalne w żywicy sole korzystnie wapniowe lub barowe, po czym ze zobojętnionej żywicy oddestylowuje
niższy alkohol i wodę w miarę potrzeby rozcieńcza
i/lub usuwa z żywicy, znanymi sposobami, nierozpuszczalne sole.
39b5

(P. 145443)

Instytut Tworzyw Sztucznych,
Kłosowska-Wołkowicz).

2.01.1971.
Warszawa,

(Zofia

Sposób wytwarzania inicjatora polimeryzacji stanowiącego roztwór nadtlenku wodoru w ciekłym poliestrze nienasyconym znamienny tym, że stosuje się poliester o rozpuszczalności wody co najmniej 10% wytworzony przez kondensację nienasyconego kwasu
zwłaszcza maleinowego, fumarowego, itakonowego, cytrakonowego i nasyconego kwasu zwłaszcza adypinowego, sebacynowego, bursztynowego, ftalowego lub
benzenowielokarboksylowego z glikolem zwłaszcza etylenowym, dwuetylenowym, trójetylenowym, poliglikolem etylenowym, glikolem butylenowym propylenowym, dwupropylenowym, trójpropylenowym i poliglikolem propylenowym, a otrzymany inicjator stosuje
się w ilości 0,01-2% licząc na H 2 O 2 do polimeryzacji
lub kopolimeryzacji monomerów organicznych w temperaturze pokojowej lub podwyższonej.
39b5

(P. 148879)

17.06.1971.

Pierwszeństwo: 19.06.1970 - Wielka Brytania
Dunlop Holdings Limited, Londyn, Wielka Brytania,
(John Fishbein, Raymond William Henry Bell, Anthony James Clark, Peter Herniman).
Sposób wytwarzania elastycznych, samogasnących
pianek poliuretanowych polegający na reakcji polimerycznego poliolu z dwuizocyjanianem tolilenu w mieszaninie reakcyjnej, znamienny tym, że mieszanina
reakcyjna zawiera jako modyfikator pianki substancję
działającą zwykle jako katalizator polimeryzacji dwuizocyjanianu tolilenu oraz dodatek zapobiegający starzeniu zasadniczo ograniczający szkodliwy wpływ modyfikatora pianki na trwałość pianki poliuretanowej.
39b5

(P. 146460)

24.02.1971.

Pierwszeństwo: 28.04.1970 - Wielka Brytania
Porvair Limited, North Lynn, Wielka Brytania, (David Price, Frederic Christian Loew)
Tworzywo poliuretanowe stabilizowane przeciw hydrolizie, znamienne tym, że zawiera 0,1 do 8% mikroskopijnych cząstek obojętnego, wodoodpornego napełniacza, będącego nośnikiem kwasu mineralnego, który
jest ewentualnie ekstrahowany wodą.
Tworzywo poliuretanowe według zastrz. 1-16, znamienne tym, że ma postać mikroporowatej płyty, o grubości 0,6-2 mm, nadającej się do stosowania na wierzchy obuwia.
39b5

(P. 145083)

18.12.1970.

Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy, Bydgoszcz (Marek
Lebiedziewicz, Jan Michałowski, Bogdan Nowakowski,
Waldemar Nowakowski)
Sposób wytwarzania elastycznej pianki poliuratanowej o regulowanej strukturze komórkowej, która może
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być podobna do gąbki naturalnej znamienny tym, że
jako środek pomocniczy, spełniający funkcję regulatora
por stosuje się mocznik.
(P. 145084)

18.12.1970.

Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy, Bydgoszcz (Jan
Lebiedziewicz, Jan Michałowski, Bogdan Nowakowski,
Waldemar Nowakowski)
Sposób wytwarzania elastycznej pianki poliuretanowej o polepszonych własnościach mechanicznych
a szczególnie odbojności znamienny tym, że jako środek pomocniczy, do tego celu, stosuje się formamid
lub jego pochodne.
39b5

(P. 145188)

24.12.1970.

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź,
(Henryk Sibiński, Aurelia Grelewicz)
Sposób otrzymywania wlóknotwórczych poliamidów
anionowych i podwyższonej lepkości i dobrych właściwościach przędnych na drodze anionowej polimeryzacji
lub kopolimeryzacji laktamów, prowadzonej z dodatkiem znanych aktywatorów procesu polimeryzacji lub
bez ich dodatku, znamienny tym, że do masy polimeryzacyjnej dodaje się naftalen, jego homologi lub jego
trzeciorzędowe pochodne anionowe lub inne związki
aromatyczne o skondensowanych pierścieniach jak piren, fenantren i antracen, w ilości do 25% wagowych
w stosunku do masy laktamów, przy czym proces polimeryzacji prowadzi się w temperaturze 180-260°C.
39b5

(P. 145202)

22.12.1970.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Wiesław Olczyk, Ignacy Demiańczuk, Wiesław Kalinowski,
Mieczysław Kowalski)
Sposób wytwarzania roztworów elastomerów poliure-

tanowych w reakcji poliestrów kwasu adypinowego
i glikoli z dwuizocyjanianami organicznymi znamienny
tym, że reakcję prowadzi się w trzech etapach, przy
czym w pierwszej fazie I etapu reakcję między poliestrami i dwuizocyjanianami prowadzi się z niedomiarem izocyjanianu zachowując stosunek grup izocyjanianowych do wodorotlenowych najkorzystniej w drugiej fazie I etapu reakcji prowadzi się w nadmiarze
izocyjanianu zachowując stosunek grup izocyjanianowych do wodorotlenowych najkorzystniej 1,2-2:1, w
II etapie dodaje się polimery akrylowe i etoksylowane pochodne kwasów tłuszczowych, przy czym reakcję
prowadzi się w nadmiarze grup izocyjanionowych natomiast w III etapie celem dalszego przedłużenia cząsteczki dodaje się niskocząsteczkowe glikole.
39b5

(P. 145522)

8.01.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 47947
Instytut Tworzyw Sztucznych, Warszawa, (Zbigniew
Brojer, Jerzy Sas, Piotr Penczek, Alfreda Rurańska,
Joanna Firkowska).
Sposób wytwarzania żywic epoksydowych o temperaturze mięknienia 70-160°C według patentu nr 47947,
który jest patentem dodatkowym do patentu nr 47800,
przez reakcję fenoli dwuwodorotlenowych, zwłaszcza
dianu, z dwuchlorohydryną glicerynową, epichlorohydryną glicerynową lub ich homologami oraz z alkaliami w wodnej zawiesinie reagentów stabilizowanej koloidem ochronnym, z dodatkiem nie mieszającego się
z wodą rozpuszczalnika organicznego w ilości 5 - 3 0
części wagowych na 100 części wagowych użytego do
reakcji fenolu dwuwodorotlenowego oraz przez rozpuszczenie w rozpuszczalniku organicznym żywicy uzyskanej w postaci perełek zawierających chlorek sodu, azeotropowe oddestylowanie wody, przesączenie bezwodnego roztworu żywicy i oddestylowanie rozpuszczalnika,
znamienny tym, że jako nie mieszający się z wodą rozpuszczalnik organiczny i jako rozpuszczalnik organiczny służący do oczyszczania i wyodrębniania żywicy stosuje się chlorobenzen.

Nr 6/1973
39b5

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(P. 145748)

21.01.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 56797
Instytut Tworzyw Sztucznych, Warszawa,
Staniak, Piotr Penczek, Barbara Szilke).

(Henryk
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stru, co najmniej jednego dwuwodorotlenowego alkoholu alifatycznego, przy czym suma wymienionych
trzech składników alkoholowych wynosi 100% molowych, a wymieniona utwardzalna kompozycja powłokowa ma dobrą trwałość w postaci proszku.

Sposób wytwarzania elastycznych kompozycji z żywic epoksydowych, polibezwodników
kwasowych
i w szczególnym przypadku przyspieszaczy utwardzania, napełniaczy i cyklicznych bezwodników kwasów
dwukarboksylowych oraz rozcieńczalników i rozpuszczalników, znamienny tym, że jako polibezwodniki
kwasowe stosuje się produkty uzyskane przez ogrzewanie z bezwodnikiem octowym mieszaniny kwasu brasylowego i kwasu adypinowego, zawierającej od 5 do
50% wagowych kwasu adypinowego, i oddestylowanie
kwasu octowego i nadmiaru bezwodnika octowego,
składające się głównie z kopolibezwodnika brasylowo-adypinowego, polibezwodnika brasylowego i polibezwodnika adypinowego.
39b5

(P. 145773)

22.01.1971.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Wiesław Olczyk, Ignacy Demiańczuk, Wiesław Kalinowski,
Władysław Skwarcz).
Sposób wytwarzania roztworów elastomerów poliu-

retanowych w octanie etylu, lub acetonie, nie zawierających dodatków rozpuszczalników aromatycznych, ani
węglowodorów chlorowcowanych ani dodatków rozpuszczalników wrzących w normalnych warunkach
powyżej temperatury 90°, w reakcji dwuizocyjanianów organicznych z poliestrami lub polieterami posiadającymi przynajmniej dwie grupy z czynnym wodorem WT cząsteczce, znamienny tym, że reakcję prowadzi
się w dwóch etapach, przy czym w pierwszym etapie
prowadzi się reakcję poliestru lub polieteru z dwuizocyjanianem bez rozpuszczalników z takim doborem
komponentów by nadmiar równoważnikowy dwuizocyjanianu wynosił od 1,1 do 2, a najkorzystniej 1,4-1,6,
natomiast w etapie drugim reaguje się produkt etapu
pierwszego z rozpuszczonym w octanie etylu lub acetonie, związkiem zawierającym w cząsteczce dwie lub
trzy grupy z wymiennym atomem wodoru.
39b5

(P. 138416)

27.01.1970.

Pierwszeństwo: 28.01.1969 - Luksemburg
Unilever N.V., Rotterdam, Holandia, (Cornelis van
Dorp, Nantko Kloos, Frits Visser)
Utwardzalna kompozycja powłokowa, która nadaje
się do nakładania sposobem stapiania, znamienna tym,
że stanowi mieszaninę 3-15% wagowych alkoksylowanej żywicy poliaminowo-aldehydowej i 85%-97%
wagowych żywicy poliestrowej o liczbie kwasowej poniżej 20 i o temperaturze mięknienia 60°C-130°C,
której składnik kwasowy jest dwuzasadowym aromatycznym kwasem karboksylowym i której składnik alkoholowy zawiera 0-100% molowych, w stosunku do
całkowitej ilości składnika alkoholowego poliestru, alkoholu o ogólnym wzorze 2, w którym R t i R2 oznaczają grupy alkilenowe o 2 - 4 atomach węgla, przy
czym Rj i Ro mogą być jednakowe lub różne, R3 oznacza grupę alkilidenową o 3 lub 4 atomach węgla lub
grupę cykloalkilidenową o 6 atomach węgla, lub grupę
karbonylową albo sulfonową, x i y oznaczają cyfry,
przy czym wartość każdej z nich co najmniej równa
jedności, a suma x i y jest nie większa od 6, R4 i R5
oznaczają jeden lub więcej podstawników wybranych
spośród atomów wodoru i/lub rodników alkilowych
o 1-6 atomach węgla; dalej zawiera 0-40% molowych,
w stosunku do całkowitej ilości składnika alkoholowego poliestru, estru glicydylowego o ogólnym wzorze
3. w którym R oznacza grupę alkilowa o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, nasyconą lub nienasyconą,
zawierającą 4 - 2 0 atomów węgla, lub podstawionym
lub niepodstawionym pierścieniem benzenowym i jako
trzeci składnik zawiera 5-100% molowych, w stosunku do całkowitej ilości składnika alkoholowego polie-

39b5

(P. 144170)

28.10.1970.

Folitechnika Warszawska, Warszawa (Zbigniew Kazimierz Brzozowski)
Sposób wytwarzania samogasnących poliamidów
przy zastosowaniu chlorków aromatycznych lub alifatycznych kwasów dwukarboksylowych, znamienny tym,
że w reakcji polikondensacji prowadzonej na granicy
faz lub w rozpuszczalnikach stosuje się aromatyczne
bisaryloaminy pochodne chloratu, przy czym przez
aryl rozumie się pierścień benzenowy, naftalenowy lub
39b5

(P. 145010)
Pierwszeństwo:

15.12.1970.

5.10.1970 - Belgia

Eugene Pierre Smits

Sposób wytwarzania elementów konstrukcyjnych
budowlanych lub podobnych, znamienny tym, że mieszaninę zawierającą rozdrobnioną substancję celulozową, żywicę termoutwardzalną, wypełniacz, substancję
zabezpieczającą przed działaniem ognia i ewentualnie
substancję zabezpieczającą przed działaniem wilgoci
miesza się tworząc zasadniczo suchą masę a masę tę
poddaje się formowaniu, pod ciśnieniem, przy jednoczesnej polimeryzacji w temperaturze odpowiedniej
dla użytej żywicy termoutwardzalnej, przy czym mieszaninę podgrzewa się pojemnościowo do odpowiedniej
temperatury, wykorzystując stratność dielektryczną
formowanego materiału.
39b5

(P. 145908)

30.01.1971.

Pierwszeństwo: 31.01.1970 - Niemiecka Republika Federalna
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF,
(Erich Behr).
Sposób wytwarzania poliamidów zawierających wolne grupy karboksylowe i powtarzający się człon o wzorze 1, w którym znak -> wskazuje na możliwość wystąpienia odmian izomerycznych, R oznacza czterowartościowy rodnik jedno- lub wielocykliczny lub aromatycznoalifatyczny lub rodnik alifatyczny zawierający co najmniej dwa atomy węgla, przy czym jeden
atom węgla rodnika czterowartościowego jest związany z co najwyżej dwiema grupami karbonylowymi
dwubezwodnika. a R' cznacza dwuwartościowy, zawierający co najmniej dwa atomy węgla, rodnik wiążący poprzez swe oddzielne atomy węgla obie grupy
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aminowe, na drodze poliaddycji co najmniej jednej
dwuaminy o ogólnym wzorze H 2 N - R ' - N H 2 w stosunku praktycznie równomolowym, z co najmniej jednym dwubezwodnikiem kwasu czterokarboksylowego
o ogólnym wzorze 2, w których to wzorach R i R' mają
wyżej podane znaczenie, w temperaturze poniżej 60°C
w praktycznie bezwodnym środowisku polarnego rozpuszczalnika organicznego, którego grupy funkcyjne
nie reagują ani z dwuaminą ani z dwubezwodnikiem
w stopniu wyższym niż reagujące ze sobą substraty,
znamienny tym, że najpierw w niepolarnym rozpuszczalniku organicznym dokładnie rozprasza się substraty, otrzymując ich zawiesinę, a następnie energicznie
mieszając do zawiesiny tej powoli w sposób ciągły
lub porcjami wprowadza się polarny rozpuszczalnik
organiczny,
antracenowy.
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Sposób wytwarzania bezbarwnych poliestrów nasyconych do tworzyw poliuretanowych, otrzymywanych
przez polikondensację kwasów . wielokarboksylowych
lub ich bezwodników z alkoholami wielowodorotlenowymi, lub hydroksykwasów, albo przez polimeryzację laktonów, znamienny tym, że na mieszaninę reakcyjną w dowolnym stadium albo po zakończeniu polikondensacji lub polimeryzacji działa się w temperaturze pokojowej lub podwyższonej związkami nadtlenowymi nieorganicznymi lub organicznymi, ich mieszaninami lub adduktami, po czym w szczególnym
przypadku usuwa się utworzoną w reakcji wodę i małocząsteczkowe produkty reakcji.
40a

(P. 143700)

30.09.1970.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet" Przedsiębiorstwo Państwowe, Katowice,
(Rufin Uszok, Jan Mścichowski, Leszek Król, Jan
Halacz, Tadeusz Wolny).
Wymurówka dolnej części pieca szybowego dla wytopu metali nieżelaznych a zwłaszcza cynku i ołowiu
znamienna tym, że poniżej dysz powietrznych znajdują
się węglowe bloki (1), ułożone szczelnie wewnątrz ceramicznej izolacji (2) połączone ze sobą przy pomocy
znanego spoiwa.

39b6

(P. 148428)

27.05.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław, (Stanisław Mazur, Wojciech Durzyński, Irma Grzybowska).
Masa bitumiczna do podlewania pod szyny tramwajowe oraz do zalewania i łączenia prefabrykatów w
spoinach poziomych i pionowych, znamienna tym, że
zawiera 60-63% paku węglowego normalnego, 30-33%
popiołu lotnego z węgla brunatnego i 4-10% żywicy
poliestrowej.
(P. 145273)

28.12.1970.

Instytut Tworzyw Sztucznych, Warszawa, (Jan Borkowski, Andrzej Rumiński, Bogdan Niemczewski).
Sposób wytwarzania konstrukcji nawijanych o podwyższonej sztywności z włókien przesyconych spoiwem
syntetycznym, znamienny tym, że z włókna przesyconego spoiwem formuje się na przemian warstwy monolityczne i perforowane/
(P. 145473)

5.01.1971.

Stocznia Ustka, Ustka, (Bogdan Mierzlikim, Alfons
Kukiełyczyński).
inpsób otrzymywania tworzywa porowatego polistytf . • o-poliuretanowego, znamienny tym, że spienienie ^ listyrenu następuje po zmieszaniu go z poliuretanem będącym w postaci półpłynnej masy, przez działanie ciepła wywiązującego się w reakcji egzotermicznej zachodzącej pomiędzy składnikami masy poliuretanowej przy czym do 100 części wagowych poliuretanu dodaje się 1,0 do 200 części wagowych polistyrenu.
39c
(P. 143874)
12.10.1970.
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, (Zofia
Kłosowska-Wołkowicz, Ryszard Ostrysz, Henryka Jamrógiewicz, Felicja Jankowska, M. Wende).

40a

(P. 143924)

15.10.1970.

Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Państwowe, Katowice-Wełnowiec, (Zbigniew Ochmański,
Stefan Zieliński).
Sposób rafinacji cynku, zwłaszcza cynku pierwotnego, obejmującego operację stapiania cynku, doprowadzania płynnego cynku z pieca do topienia cynku do
ołowiowej kolumny rektyfikacyjnej, w której metodą
ciągłej redestylacji dokonuje się oddzielania cynku
i kadmu od metali wyżej wrzących, a następnie uzyskane pary cynku i kadmu skrapla się w kondensatorze i z kolei płynny cynk oczyszcza się z kadmu
w kadmowej kolumnie rektyfikacyjnej, znamienny
tym, że wraz z cynkiem pierwotnym uzyskanym przykładowo w piecach destylacyjnych o muflach leżących,
piecu szybowym do jednoczesnego otrzymywania cynku i ołowiu albo w obrotowym piecu „Thede" z kondensatorowych zgarów cynkowych oraz innych zgarów
cynkowych lub popiołów cynkowych i metalicznego
pyłu cynkowego kieruje się do pieca do topienia w sposób ciągły lub okresowo dodatki stopowe w postaci
czystych metali, a najkorzystniej w postaci cynku wtórnego lub wtórnego stopu cynkowego albo zawrotu, pochodzącego z oddzielnego oczyszczenia metodą rektyfikacji cynków wtórnych i/lub wtórnych stopów cynkowych albo ich mieszaniny z cynkami pierwotnymi
w ilości od 0,1 do 50% wagowych w stosunku do masy
całego wsadu, kierowanego do pieca do topienia cynku
podczas, gdy w piecu do topienia całą mieszaninę stapia
się w temperaturze do 650°C, a płynny metal w sposób ciągły kieruje się do kolumny rektyfikacyjnej
i poddaje ciągłej redestylacji znanym sposobem, a uzyskany w piecu rafinacyjnym przynależnym do ołowiowej kolumny rektyfikacyjnej (stop) cynk rafinowany
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w części lub w całości zawraca się do pieca do topienia przynależnego do tej kolumny lub kieruje się w
postaci bloków lub płyt albo płynnej do oddzielnej kolumny rektyfikacyjnej, oczyszczającej cynki bezkadmowe.
40a
(P. 145390)
31.12.1970.
Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Państwowe, Katowice-Wełnowiec, (Jerzy Karwacki, Henryk Fik, Jakub Sozański).
Sposób wytwarzania pyłu cynkowego zgodnie z którym pary cynku powstałe w odparniku kolumny rektyfikacyjnej doprowadza się do komory kondensacyjnej,
do której doprowadza
się ciągle medium zawierające
od 0,5 do 50 g/Nm3 metalicznego pyłu cynkowego według patentu nr 49044, znamienny tym, że pary cynku
wchodzące z deflegmatora kolumny rektyfikacyjnej
lub innego urządzenia wytwarzającego pary cynku
wprowadza się co najmniej jednym pionowym przewodem do co najmniej jednego kondensatora, przy
czym deflagmację par w kolumnie rektyfikacyjnej,
przeprowadza się znaną metodą w celu usunięcia z par
cynku wysoko wrzących zanieczyszczeń utrzymując w
górnej części deflagmatora prędkość par w kierunku
ku górze poniżej 0,5 m/sek podczas gdy w samym kondensatorze pary cynku i medium obiegowe kieruje się
ku górze skośnie lub poziomo, przy czym pary cynku,
pył cynkowy względnie medium obiegowe przechodzą
przez kondensator pionowo lub skośnie to odchylenie
strugi utrzymuje się poniżej 25° przy prędkości wylotowej medium obiegowego z dysz co najmniej na poziomie 0,04 m/sek.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
złożone z kolumny rektyfikacyjnej, komory kondensacyjnej oraz układu cyklonów połączonych szeregowo
lub równolegle i wentylatora przetłaczającego medium
obiegowe, znamienne tym, że deflegmator (2) kolumny rektyfikacyjne (1) połączony jest co najmniej jednym pionowym przewodem (3) z co najmniej z jednym kondensatorem (5) usytuowanym nad kolumną
rektyfikacyjną (1), przy czym pionowy przewód (3)
posiada przedaszenie skośne do poziomu lub poziomą
wiatę (4) podczas gdy dysze (8) doprowadzające medium obiegowe usytuowane jest w dolnej części kondensatora (1) a wentylator (10) połączony jest przewodem (9) i (12) oraz (15) z kondesatorem (5), przy czym
w celu uniknięcia opadania drobnego pyřu cynkowego do lejów (17) kondensatora (5) instaluje się dysze
wdmuchujące medium obiegowe zapylone pyłem cynkowym.
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Piec destylacyjny o muflach poziomych do produkcji
cynku hutniczego składający się z komory ogniowej,
posiadającej ceramiczne mufle i ograniczonej od góry
sklepieniem a od dołu trzonem, pod którym umieszczony jest rekuperator lub regenerator oraz po bokach podłużnymi i bocznymi ścianami, znamienny
tym, że komora ogniowa (1) posiada w jednym lub kilku jej elementach umieszczone chłodzone inżektorowe
palniki (7) wywołujące zwielokrotniony przepływ gazów a najkorzystniej w sklepieniu (4), w trzonie (3)
i w ścianach podłużnych (6) przy czym inżektorowe
palniki (7) usytuowane są co najmniej w jednym rzędzie i co najmniej po dwie sztuki w jednym rzędzie.

40a

(P. 145143)

21.12.1970.

Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Państwowe, Katowice-Wełnowiec, (Stanisław Cieśla, Jan
Kudlek, Jan Bańczyk, Stanisław Wojtykiewicz)
Sposób otrzymywania cynku metalicznego z materiałów cynkonosnych przez redukcję tlenkowych związków cynku w piecach destylacyjnych o muflach leżących za pomocą węgla - reduktora, znamienny tym,
że materiały cynkonośne zawierają szlamy cynkonośne, powstające przy ługowaniu zgarów i popiołów cynkowych za pomocą roztworu kwasu siarkowego n a j korzystniej w ilości 30% wagowych w stosunku do całego wsadu cynkonośnego, przy jednoczesnym utrzymaniu zawartości zgarów i popiołów cynkowych w
ilości co najmniej 10% wagowych w stosunku do szlamów cynkonosnych, zawartych w materiale cynkonośnym, po czym wymieszany materiał cynkonośny
z węglem - reduktorem poddaje się redukcji w temperaturze do 1300°C lub powyżej tej granicy.
40a

(P. 142248)

24.07.1970.

Zakład Przerobu Metali Nieżelaznych Przedsiębiorstwo Państwowe, Radzionków (Edward Kliś, Jan
Chmielowski, Jerzy Wolszakiewicz, Tadeusz Kazimierowski, Roman Machaj, Bernard Miś).

(P. 145144)
21.12.1970.
Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Państwowe, Katowice-Wełnowiec, (Henryk Fik, Jerzy Karwacki, Zygmunt Kolenda, Jakub Sozański, Franciszek
Sieroń)
40a

Sposób mechanicznego odzysku ołowiu z akunr Latorów znamienny tym, że akumulatory (5) przemieszcza
się ze składowiska (11) do leja zasypowego (2) łamacza palczastego (1) łamie się pomiędzy ramionami łamacza (1) i rusztami (4) po czym spadające kawałki
akumulatorów (5) zrasza się wodą i następnie sortuje
ręcznie przez odrzucanie ebonitowych części a ołowiane części akumulatorów (5) wraz z szlamami tlenków
ołowiu przemieszcza się mechanicznie do zasobników
lub wagonu (10).
Urządzenie do stosowania tego sposobu według zastrz. 1 i 2 znamienne tym, że składa się z wielotarczowego obrotowego łamacza palczastego (1) osadzonego
na nośnej konstrukcji (6) pochyłego przenośnika (14)
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łączącego zagłębienie (12) składowiska (11), urządzenia zraszającego (8) umieszczonego pod zsypem (3) łamacza (1) sortowniczego poziomego przenośnika (7),
umieszczonego swą przednią częścią pod zsypem (3)
oraz pochyłego taśmowego przenośnika (9) usytuowanego pomiędzy wylotem sortowniczego przenośnika (7)
a zasobnikiem lub wagonem (10).

401)

Nr 6/1973
(P. 143769)

3.10,1970.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
(Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Janina Marcinkowska, Mariusz Łabęcki, Józef Czepiel, Zdzisław Miezin,
Czesław Rank).
Sposób wytwarzania stopów żelaza odpornych na
ścieranie o dużej twardości węglików znamienny tym,
że do stopów w osnowie perlitycznej, ferrytycznej, lub
austenistycznej zawierających węgliki wprowadza się
tytan, cyrkon, wolfram, bor i chrom w ilości 0,05^-2,0%.
40b

(P. 143788)

22.12.1967.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (Stanisław
Socha, Zbigniew Misiołek, Jerzy Turoń, Józef Żemełko, Jan Miodyński, Edmund Błaziński, Edward Sko-czyński, Teofil Jamrozy, Herbert Kopiera).
40a

(P. 144014)

22.10.1970.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (Michał Kurtys, Arkadiusz Kudlek, Bronisław Malchar, Andrzej
Dygoń, Stanisław Sobierajski, Dieter Kramer)
Sposób wytapiania cynku i ołowiu w piecu szybowym z materiałów zawierających cynk i ołów, wprowadzanych do pieca szybowego w postaci zbrylonej
o uziarnieniu 15-120 mm w stanie podgrzanym lub
w temperaturze otoczenia wraz z odpowiednią ilością
koksu podgrzanego do temperatury 500-900°C znamienny tym, że wysokość słupa wsadu a ściślej wielkość powierzchni wsadu w piecu szybowym przy ustalonym jego uziarnieniu dostosowuje się do ilości dmuchu wprowadzanego przez dysze do pieca szybowego,
które to wielkości ujmuje się wskaźnikiem obciążenia
pieca, wyliczonym ze stosunku ilości dmuchu mierzonego w normalnych metrach sześciennych na minutę
do powierzchni wsadu znajdującego się w piecu, mierzonej w metrach kwadratowych z tym, że do pieca
wprowadza się taką ilość dmuchu aby wskaźnik obciążenia pieca mieścił się w granicach 0,3-0,6.
40a

(P. 144708)

30.11.1970.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice (Jan Cebula,
Wilibald Pająk, Edward Stos, Eryk Kubina, Karol
Wiercimok)
Sposób otrzymywania bogatych koncentratów cynkowo-olowiowych z surowców ubogich w cynk i ołów
w piecach obrotowych, znamienny tym, że wsad ubogich surowców cynko i ołowionośnych dzieli się na
dwie części, z których jedną wprowadza się do pieca
pierwszego etapu przerobu ubogich surowców, gdzie
otrzymuje się pyły z układu wstępnego odpylania i pyły z filtrów, które miesza się z sobą uzyskując ubogi
koncentrat cynkowo-ołowiowy, po czym koncentrat
ten miesza się z drugą częścią podzielonego uprzednio
wsadu i wprowadza do pieców drugiego etapu przerobu ubogich surowców, gdzie uzyskane pyły z układu wstępnego odpylania zawraca się do przerobu a pyły
z filtrów stanowiące koncentrat bogaty o zawartości
powyżej 50% wagowych' cynku odbiera się i kieruje
do przerobu na cynk i ołów.
40a

(P. 145419)

2.01.1971.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (Zbigniew
Śmieszek, Karol Rzyman, Zbigniew Koryciński, Ryszard Motyl, Stanisław Musiał, Zbigniew Pachoń, Stanisław Zaczkowski).
Sposób przetopu zbrylonych koncentratów miedziowych w piecu szybowym do produkcji kamienia miedziowego, wykorzystujący jako paliwo węgiel organiczny stanowiący naturalny składnik tych koncentratów znamienny tym, że proces prowadzi się przy
użyciu koksu w ilości od 1 do 10% wagowych w stosunku do masy wsadu przy dmuchu powietrza w ilości
od 36 do 100 metrów sześciennych na metr kwadratowy na minutę oraz przy wysokości słupa wsadu rzędu
od 1,5 do 3,4 m.

Sposób rafinacji stopów cynkowych bez odpadów
lub z odpadami, znamienny tym, że do kąpieli metalowej wprowadza się najpierw co najmniej dwukrotnie
rafinator na osnowie kalafonii z dodatkiem żywicy
z drzew szpilkowych, wosku ziemnego, parafiny i łoju
a następnie co najmniej jeden raz rafinator na osnowie kalafonii z dodatkiem żywicy z drzew szpilkowych,
stearyny i smoły pochodzenia drzewnego, przy czym po
każdym etapie po ustaniu gazowania kąpiel metalową
pozostawia się w spokoju na okres od 30 do 60 minut
po czym usuwa się z jej powierzchni zgary.
Rafinator do stosowania sposobu według zastrz. 1
zawierający od 35 do 55% wagowych kalafonii, a przeznaczony do wstępnej rafinacji stopów cynkowych bez
odpadów lub z odpadami tych stopów, znamienny tym,
że zawiera od 30 do 34% wagowych żywicy z drzew
szpilkowych, od 4 do 12% wagowych wosku ziemnego,
od 5 do 15% wagowych parafiny, od 2 do 8% wagowych łoju.
40c

(P. 143703)

1.10.1970.

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Bolesław" Przedsiębiorstwo Państwowe, Bukowno k/Olkusza, (Włodzimierz Woźniczko, Jan Kubas, Zbigniew Jedliczko, Tadeusz Łączek, Wiesław Piątek, Stanisław Noga).
Sposób topienia katod cynkowych uzyskiwanych
w procesie elektrolizy wodnego roztworu siarczanu
cynkowego, w którym oczyszczone z elektrolitu płyty
cynku katodowego suszy się, a następnie osuszone
płyty składa się w pakiety i kieruje się do kąpieli metalowej cynku o temperaturze poniżej 520°C, znamienny tym, że katody cynkowe po złożeniu w pakiety łączy się co najmniej jeden krótszy koniec pakietu za
pomocą jednej płyty cynku katodowego i następnie tak
uformowane pakiety w sposób ciągły przenośnikiem
wałkowym kieruje się do szybiku załadowczego pieca
indukcyjnego zmieniając w szybiku załadowczym pozycje pakietu z poziomej na pionową podczas, gdy zanurzone w kąpieli cynkowej pakiety stapia się usytuowane w stosie w pozycji pionowej począwszy od
końca połączonego katodą cynkową.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
mające postać pieca indukcyjnego do topienia katod
cynkowych, znamienne tym, że znany piec indukcyjny (1) do topienia katod cynkowych posiadający szyb
załadowczy (2) jest wyposażony w przenośnik wałkowy usytuowany na przeciw otworu wsadowego (4)
szybu załadowczego (2), który posiada w części usytuowanej w pobliżu szybu załadowczego (2) promień krzywizny w stosunku do masy transportowanych pakietów (12) równy w granicach od 2 : 1 do 3 : 1 na odcinku o kącie rozwarcia równym około 60°, podczas gdy
szyb załadowczy (2) w dolnej części jest wsparty na
ceramicznych kształtkach oporowych (3), a górna część
szybu załadowczego (2) naprzeciw otworu wsadowego
(4) posiada przymocowane do wewnętrznej ścianki
szybu załadowczego (2) prowadnice (6) usytuowane
równolegle do płaszczyzny, przechodzącej przez osie
wałków transportowych (7), które od strony otworu
wsadowego (4) posiadają rolki wolnobieżne (8), usytuowane poziomo wzdłuż osi prowadnicy (6).
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Sposób wytwarzania proszku metalicznego żelaza

oraz urządzenie do stosowania tego sposobu (tekst
zgłoszenia zamieszczony został w klasie 31b3 na stronie
58)
40 d

(P. 144691)

28.11.1970.

Polska Akademia Nauk Zakład Podstaw Metalurgii,
Kraków (Aleksander Krupkowski, Zdzisław Poniewierski, Krzysztof Fitzner)
Sposób modyfikacji stopów aluminiowych za pomocą metali alkalicznych, a w szczególności potasu, sodu
i litu, znamienny tym, że modyfikację przeprowadza
się modyfikatorami w postaci stopów wytwarzanych
z metali alkalicznych i ich własnych soli.
40c

(P. 144045)

23.10.1970.

Pierwszeństwo: 25.10.1969 - Hiszpania
Asturiane De Zinc S.A., San Juan de Nieva Castrillon, Hiszpania, (Francisco Javier Sitges)
Hydrauliczny sposób usuwania cynku z katody osadzającego się na niej podczas elektrolitycznego procesu
uzyskiwania, znamienny tym, że każdą z powierzchni
katod po ich wyciągnięciu ze zbiornika poddaje się
działaniu strumienia wody o dużym ciśnieniu, skierowanego pod określonym kątem na linię oddzielającą
płytę aluminiową od warstw osadzonego cynku, przy
czym padający strumień wody umożliwia zsunięcie się
wymienionej warstwy.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 3, znamienne tym, że stała podstawa (1) w górnej
części zawiera przesuwaną pionowo ramę (2) stanowiącą wspornik dla pewnej ilości równolegle umieszczonych przewodów (5) doprowadzających wodę pod
ciśnieniem, co najmniej jeden ruchomy wózek do
transportowania katod, przystosowany do przesuwania, korzystnie po szynach, do miejsca znajdującego
się poniżej wspomnianej przesuwanej pionowo ramy,
który to wózek po obu stronach swej górnej części
jest wyposażony w elementy dystansowe (11) do utrzymywania katod w położeniu pionowym i w jednakowych odstępach między sobą, a każdy ze wspomnianych przewodów doprowadzających (5) jest wyposażony w co najmniej jedną dyszę (5') tak skierowaną, że
wylatujący z niej w postaci wachlarza strumień wody
uderza w linię oddzielającą płytę aluminiową od osadzonej na niej warstwy cynku w celu zsunięcia tej
warstwy, przy czym ruchomy wózek w swej dolnej
części zawiera otwór do wypadania zsuniętej z katod
warstwy cynku.

40d

(P. 145227)

23.12.1970.

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Bolesław" Przedsiębiorstwo Państwowe, Bukowno k/Olkusza, (Włodzimierz Woźniczko, Lech Grzybowski, Jan Kubas, Tadeusz Łączek, Zbigniew Jedliczka, Stanisław Noga,
Fryderyk Szatan)
Sposób odlewania cynku w bloki w metalowych formach odlewniczych, znamienny tym, że płynny cynk
o temperaturze 450 do 500°C kieruje się z szybkością
około 100 kg na minutę poprzez ogrzewaną nadstawkę
do formy odlewniczej posiadającej temperaturę od 150
do 200r'C aż do napełnienia formy odlewniczej płynnym cynkiem, przy czym krzepnięcie cynku utrzymuje się co najmniej na poziomie 1 m na minutę.
Urządzenie do stosowania sposobu odlewania cynku
w bloki według zastrz. 1, posiadające formę odlewniczą, znamienne tym, że forma odlewnicza (1) której
dno (2) zaopatrzone jest w wypukłość wzmocnioną żebrami (3) a ścianki boczne wyposażone są od góry
w występy (4) przykryte jest pokrywą (5) posiadającą
w osi usytuowaną nadstawkę (10) w postaci ściętego
stożka wyposażoną w elektryczne ogrzewanie (11)
oraz wzdłuż osi podłużnej wycięcia (6) na nakładki
chwytakowe (7) wyposażone w wystające zęby (8) usytuowane pod pokrywą (5) i dwa chwytaki (9).

42e

(P. 145935)

1.02.1971.

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „Polon",
Warszawa, (Jerzy Kędzierski, Jerzy Mamczarek).

40c

(P. 150823)

30.09.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków (Eugeniusz Mazanek, Leszek Król, Adam
Gierek, Jan Buzek)

Układ do korekcji liniowości wskazań przy pomiarze
metodą rozproszeniową masy przesuwającego się materiału zawierający leżący po jednej stronie mierzonego materiału detektor promieniowania i znajdujące
się po drugiej stronie materiału źródło wysyłające
promieniowanie prześwietlające materiał i omijające
detektor znamienny tym, że po stronie detektora (1)
znajduje się dodatkowe źródło (2) którego promieniowanie nie naświetlając detektora (1) pada na mierzony
materiał (3) w którym rozproszone pada częściowo na
detektor (1), gdzie poddane jest detekcji.
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prędkości dojazdowej
nanie czasu zadanego
naczynia, z tym, że
na drodze zwalniania
oraz Co są różne.
42h

przeprowadza się przez porówz czasem rzeczywistym przejazdu
dla każdego punktu kontrolnego
odległości między czujnikami C^

(P. 149131)

30.06.1971.

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa (Tadeusz
Wagnerowski, Aleksandra Chojnacka)
Mikroskop z kompensatorem do uzyskania stałego
położenia źrenicy wyjściowej obiektywów znamienny
tym, że posiada ujemną soczewkę pojedynczą lub sklejoną (5) usytuowaną za obiektywem mikroskopu (3)
i przesuwną wzdłuż osi układu mikroskopu w celu
uzyskania stałego położenia źrenic wyjściowych (4)
wymiennych obiektywów'.

42e

(P. 148586)

3.06.1971.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego w Warszawie
Przedsiębiorstwo Państwowe, Warszawa, (Janusz Molga)
Urządzenie do sygnalizacji napełnienia zbiornika
materiałami sypkimi lub cieczą, oparte na zasadzie
zmiany pojemności elektrycznej pomiędzy elektrodą
pomiarową i ścianą zbiornika, stosowane w wielu
przemysłach, szczególnie w przemyśle spożywczym lub
chemicznym składające się z elektrody pomiarowej,
generatora w.cz., układu porównującego, wzmacniacza
i zasilacza, znamienne tym, że układ porównujący jest
zasilany bezpośrednio z generatora w.cz. z którego napięcie jest przyłożone między „masą" układu i punktem szeregowego połączenia diod (Dl) i (D2).

42k

(P. 146704)

5.03.1971.

Technikum Hutniczo-Mechaniczne
i Zasadnicza
Szkoła Zawodowa Nr 5, Kraków, Polska (Paweł Ryrych).
Przyrząd do sprawdzania słuszności prawa Hooke'a,
znamienny tym, że składa się z zamocowanego trwale
uchwytu (1), służącego do przymocowania w pozycji
pionowej, badanego drutu (3) oraz z trwale osadzonego
gniazdka (20) z którym jest połączona część ruchoma
przyrządu, zawierająca układ optyczny.
42o

(P. 148725)

9.06.1971.

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych
Przemysłu Węglowego, Katowice, (Wiesław Domański,
Henryk Mendera, Zbigniew Krzemiński).
Elektroniczny układ kontroli prędkości dojazdowej
od naczynia w szybie znamienny tym, że kontrolę

42k

(P. 149162)

Krakowska Fabryka Aparatów
ków (Andrzej Korzeniowski)

30.06.1971.
7

Pomiarowych, Kra-

Sposób sprawdzania przekładni mechanicznych z napędem elektrycznym, znamienny tym, że określoną
liczbę badanych przekładni zasila się jednocześnie zaprogramowanymi pod względem amplitudy i częstotliwości elektrycznymi cyklami napięcia niedociążenia,
nominalnego i przeciążenia przez oznaczony czas oraz
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Sposób pomiaru ilości błędów i zanieczyszczeń w
półproduktach przędzalniczych, znamienny tym, że
przeznaczony do pomiaru półprodukt rozwłóknia się
po czym rozdzielone pojedyncze włókna, błędy i zanieczyszczenia prowadzi się w strumieniu powietrza,
a następnie liczy się ilość błędów i zanieczyszczeń w
rozdzielonych włóknach (1) płynących w strumieniu
powietrza.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2, znamienne tym, że ma rurowy przewód (7), prowadzący rozdzielone pojedyncze włókna, błędy i zanieczyszczenia, źródło światła (11) i światłoczuły element (12), przy czym, źródło światła (11) i światłoczuły
element (12), są usytuowane w płaszczyźnie przechodzącej przez oś rurowego przewodu (7), po przeciwnych
stronach przewodu (7).

w tym czasie obciąża się jednocześnie te przekładnie
impulsowym momentem hamującym.
Urządzenie do realizacji sposobu według zastrz. 1;
zawierające liczniki mechaniczne przekaźnik czasowy,
transformator i listwę zaciskową znamienne tym, że ma
elektryczny zespół programujący (8) włączony między
transformator (9) a listwę zaciskową (2), oraz sprzęgła
dwukierunkowo-wysuwne (3) i hamulce impulsowTe (4)
w liczbie równej liczbie badanych przekładni, przy
czym sprzęgło (3) i hamulce (4) są mechanicznie połączone z badanymi przekładniami (1) i licznikami mechanicznymi (5), zaś jeden z liczników mechanicznych
(5) jest poprzez sprzęgło (3) i hamulec (4) połączony
mechanicznie z przekładnią wzorcową (6).
421

(P. 147090)

22.03.1971.

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, (Daniela Różycka, Jerzy Bielawski)
Sposób oznaczania przeświecalności farb znamienny
tym, że przeświecalność farby barwnej oznacza się na
podstawie przebiegu krzywych spektrofotometrycznych
w obranym przedziale długości fal dla pierwszej równomiernej powłoki kryjącej oraz dla powłoki warunkującej całkowite pokrycie podłoża jako przeświecalność bezwzględną z wyliczeń powierzchniowych (P Bp )
wyrażoną w jednostkach powierzchni i obliczoną jako
całkę różnicową w obranym przedziale długości fal,
ograniczoną krzywą całkowitego pokrycia i pierwszego równomiernego pokrycia według wzoru 1 w którym
v
i i V2 - oznacza graniczną długość fali obranego
przedziału dla danej barwy, Rt - oznacza odbicie
przez podłoże z naniesioną pierwszą równomierną warstwą farby, R2 - oznacza odbicie przez podłoże z naniesioną warstwą farby warunkującą pełne pokrycie,
lub jako przeświecalność bezwzględną z wyliczeń liniowych (PBO wyrażoną w jednostkach długości i obliczoną jako długość odcinka określającego różnicę odległości maximum krzywej całkowitego pokrycia
i pierwszego równomiernego pokrycia oraz jako przeświecalność względną z wyliczeń powierzchniowych
(Pwp) wyrażoną w procentach i obliczoną jako stosunek przeświecalności bezwzględnej z wyliczeń powierzchniowych (PBP) do całki przebiegu krzywej całkowitego pokrycia w obranym przedziale długości fal,
przy czym w każdym przypadku jako oś pozioma obierana jest linia charakteryzująca odbicie podłoża, według wzoru 2, lub jako przeświecalność względną
z wyliczeń liniowych (Pwi) wyrażoną w procentach
i obliczoną jako stosunek odcinka określającego różnicę odległości maximum krzywej całkowitego pokrycia i pierwszego równomiernego pokrycia do odcinka
określającego różnicę odległości maximum krzywej
całkowitego pokrycia i krzywej charakteryzującej odbicie podłoża.
42l

(P. 143747)

2.10.1970.

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włókienniczych, Łódź, (Tadeusz Kołaciński, Zygmunt Krotowski, Marian Malinowski).

421

(P. 143695)

30.09.1970.

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
„Faser", Tarnowskie Góry, (Marta Wolny, Danuta
Grzywaczewska, Barbara Hejdenrejch).
Sposób wytwarzania masy wskaźnikowej do ilościowego oznaczania tlenku węgla w powietrzu, znamienny tym, że roztwór jodanu potasu o stężeniu 1% wagowy w oleum o zawartości 43-48% wagowych SO 3
nanosi się na powierzchnię żelu krzemowego w ilości
0,01 g KJO 3 /1 gram żelu i wprowadza katalizator Ti 4 +,
a następnie poddaje się termicznej aktywizacji w temperaturze 180-190°C przez okres 240 minut.
421

(P. 146699)

5.03.1973.

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź,
Polska, (Gabriel Włodarski, Aleksandra Ogorzałek.
Maria Mirosławska, Eugeniusz Drzymulski, Wojciech
Pietkiewicz).
Sposób oznaczania jednorodności polimerów włóknotwórczych jak poliamidów, kopoliamidów, poliestrów,
poliakrylonitrylu i innych polimerów lub kopolimerów
dających się przeprowadzić w stan roztworu, znamienny tym, że roztwór polimeru o stężeniu 0,5-15% w
odpowiednio dobranym rozpuszczalniku, wypływający
pod stałym ciśnieniem i w stałej temperaturze z kapilary o średnicy 0,2-0,6 mm, wprowadza się do ośrodka ciekłego powodującego rozkroplenie strumienia
roztworu polimeru, przy czym mierzy się odstępy czasu między opadającymi kroplami.
421

(P. 143875)

12.10.1970.

Stradomskie Zakłady Przemysłu Wełnianego „1 Maja", Częstochowa, (Antoni Nowak, Wacław Tomaszewski, Zdzisław Suchecki, Marian Sobczyk, Janusz Małecki).
Sposób pobierania prób z bel sprasowanego surowca zwłaszcza z bel wełny, za pomocą wgłębnika, znamienny tym, że leżącą belę zespala się z urządzeniem
wbijającym przy pomocy jarzma (1) następnie poddaje się wstępnemu spęczaniu, co zapewnia wbicie wgłębnika i uniemożliwia przesunięcie się beli.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że posiada obrotowe jarzmo (1) związane ze ścianką oporową (2) i mechanizm otwierający
(5) posiadający ten sam ruch obrotowy co oprawa
uchwytu (4).
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rowy (4), (5) ma element wykonawczy (5) oraz element
zaworowy (4), umieszczony w łączu pneumatycznym
z nastawnym oporem pneumatycznym (2), doprowadzającym czynnik roboczy ze źródła sprężonego czynnika (3) do siłownika pneumatycznego (1), natomiast
zespół zaworowy (7), (8) ma element wykonawczy (8)
oraz element zaworowy (7), umieszczony w odgałęzionym od tego łącza, uchodzącym do atmosfery przewodzie pneumatycznym odpływowym z nastawnym oporem pneumatycznym (6).

42r

(P. 136514)

3.08.1965.

Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa,
Warszawa, (Janusz Skaczkowski).

Odmiana układu według zastrz. 2, znamienna tym,
że zawiera tylko jeden nastawny opór pneumatyczny
(11) o działaniu dwukierunkowym, umieszczony między siłownikiem pneumatycznym (1) a rozgałęzieniem
zasilającego łącza pneumatycznego i odpływowego
przewodu pneumatycznego.

Układ automatycznego sterowania betonownią znamienny tym, że ma pięć (a, b, c, d i e) lub więcej aparatów, przy czym zmienia się tylko liczba aparatów
(a), która odpowiada liczbie zastosowanych w betonowni automatycznych dozowników pojemnikowych, aparaty te mają połączenia z odnośnymi aparatami elementów betonowni oraz ma - aparaty (nie uwidocznione na rysunku) jeden lub kilka, które przeznaczone
są do przerwania sterowania w dowolnej fazie przebiegu procesu produkcyjnego.

42r2

42r*

(P. 145214)

22.12.1970.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, (Andrzej
Białęcki, Tadeusz Sobusiak).
Sposób regulacji trójstanowej z zastosowaniem siłownika pneumatycznego, znamienny tym, że siłownikiem pneumatycznym, najkorzystniej membranowym,
steruje się za pomocą dwóch zespołów zaworowych,
w których element zaworowy jest uruchamiany za
pomocą sterowanego przez regulator dwupołożeniowego elementu wykonawczego, tak iż w wyniku odpowiedniego doboru średnich wartości nastawnych oporów pneumatycznych przepływu czynnika roboczego
średnie wartości czasów całkowitego przemieszczenia
elementu napędowego siłownika między jego położeniami martwymi są przy wzroście oraz przy maleniu
wielkości nastawiającej równe lub różnią się wzajemnie odpowiednio do stopnia niesymetrii właściwości
obiektu regulacji.
Układ z siłownikiem pneumatycznym do stosowania
sposobu według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera
dwa sterowane przez regulator najkorzystniej elektryczny (9) zespoły zaworowe, z których zespół zawo-

(P. 143804)

7.10.1970.

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego Przedsiębiorstwo Państwowe, Katowice, (Mieczysław Toroń,
Eugeniusz Brzózka, Stefan Kieres, Zygfryd Fojcik, Kazimierz Pasterny, Stanisław Kodreń).
Układ do regulacji obciążenia elektrowni według
sygnału polecającego znamienny tym, że sygnał polecający typu PFM nastawiany np. w zakresie 5-15 Hz
w centralnym ośrodku dyspozytorskim o wartości częstotliwości uzależnionej od zapotrzebowania mocy w
systemie energetycznym, przesłany zostaje kanałami
telekomunikacyjnymi do wszystkich elektrowni równocześnie, gdzie podany zostaje w odbiorniku na wejście znanego przetwornika kondensatorowego (PK),
przetwarzającego częstotliwość impulsowania sygnału
na prąd stały (Iwy) o wartości średniej proporcjonalnej do częstotliwości impulsów tego sygnału, w którym na zaciskach wyjściowych (A), (B), czyli w obwodzie prądu stałego podłączono szeregowo układ sygnalizacji tendencji zmian sygnału polecającego do zacisków (1), (2), miernik magnetoelektryczny (m) wycechowany w Hertzach, układ progowy dla sygnalizacji wartości sygnału polecającego o dowolnie nastawianym w każdym odbiorniku progu działania wyposażonym w diodę (D4), układ progowy dla sygnalizacji awaryjnej wyposażony w opór (R47), i złącze emiter-baza tranzystora (T17).
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(P. 143274)

Wojewódzkie Biuro Projektów,
Kurpas, Janusz Dąbek).

18.09.1970.
Katowice,

(Janusz

Samoczynny układ do otwierania i zamykania zaworów znamienny tym, że przesyłowy rurociąg (1)
płynu połączony jest przed zaworem (2) za pomocą
rurki (3) ze znanym elektromagnetycznym zaworem
(4), a ten z kolei połączony jest rurką (3) z komorą
nad membraną (3) zaworu (2).

42r2

(P. 143017)

4.09.1970.

Politechnika Wrocławska (Instytut Energoelektryki),
Wrocław, (Jan Pytel, Józef Borecki, Zenon Okraszewski, Józef Longin Pacuszko).
Regulator temperaturowy z oporowym lub termistorowym czujnikiem znamienny tym, że składa się z kontaktronowego przekaźnika (1), którego cewka (2) połączona jest z jednej strony z anodą diody (3), zaś
z drugiej strony z cewką (4) kontaktronowego przekaźnika (5) suwakiem i jednym końcem potencjometru (6) oraz połączonymi ze sobą równolegle opornikiem (7) i zwiernym zestykiem (8) pomocniczego przekaźnika (9), które połączone są z drugiej strony z ujemnym biegunem pomocniczego napięcia (U2) poprzez
korekcyjny opornik (15), przy czym cewka (4) kontaktronowego przekaźnika (5) połączona jest z drugiej
strony z katodą diody (10), której anoda połączona jest
z katodą diody (3) oraz połączonymi ze sobą, dodatnim
biegunem pomocniczego napięcia (U2) i ujemnym biegunem pomocniczego napięcia (Uj), natomiast potencjometr (6) połączony jest z drugiej strony z oporowym lub termistorowym czujnikiem (14) poprzez równolegle połączony nastawczy opornik (11) i zwiemy
zestyk (12) pomocniczego przekaźnika (13), zaś oporowy lub termistorowy czujnik (14) połączony jest z drugiej strony z dodatnim biegunem pomocniczego napięcia (U^ ponadto cewka (16) pomocniczego przekaźnika (9) i cewka (20) pomocniczego przekaźnika (13)
połączone są z ujemnym biegunem pomocniczego napięcia (U2), przy czym cewka (16) pomocniczego przekaźnika (9) połączona jest z drugiej strony ze zwiernym zestykiem (17) przełącznego zestyku (18) wykonawczego przekaźnika (19), zaś cewka (20) pomocniczego przekaźnika (13) z drugiej strony połączona jest
z rozwiernym stykiem (21) tego przełącznego zestyku
(18), natomiast cewka (22) wykonawczego przekaźnika
(19) połączona jest z jednej strony ze zwiernym zestykiem (23) kontaktronowego przekaźnika (5), oraz
z ujemnym biegunem pomocniczego napięcia (U2), poprzez opornik (24), zaś z drugiej strony cewka ta połączona jest ze zwiernym zestykiem (25) wykonawczego przekaźnika (19) i zwiernym zestykiem (26) kontaktronowego przekaźnika (1), przy czym zestyk ten
oraz zwiemy zestyk (23) kcntaktronowego przekaźnika
(5), zwiemy zestyk (25) i przełączony styk (27), przełącznego zestyku (18) wykonawczego przekaźnika (19)
połączone są z dodatnim biegunem pomocniczego napięcia (U,).

42r 2

(P. 145733)

20.01.1971.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Oddział w Łodzi, Łódź, (Edward Kącki, Józef Spirnek,
Zdzisław Kulczyński, Kazimierz Grzesik).
Sposób regulacji wilgotności końcowej materiałów
suszonych w postaci przesuwającej się taśmy, znamienny tym, że określa się znak uchybu układu regulacji
i w zależności od tego znaku przekształca się sygnał
uchybu na funkcję sterującą o charakterystyce regresywnej współczynnika wzmocnienia lub progresywnej
współczynnika wzmocnienia, a mianowicie, gdy znak
uchybu jest dodatni na funkcję o charakterystyce regresywnej, a gdy znak jest ujemny na funkcję o charakterystyce progresywnej.
Regulator półproporcjonalny do stosowania sposobu
według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera dwa
człony nieliniowe, jeden realizujący funkcję regresji
współczynnika wzmocnienia (5), drugi realizujący
funkcję progresji współczynnika wzmocnienia (6), włączane na przemian w tor przesyłania sygnału stykami
przełącznika sygnału uchybu w zależności od znaku
uchybu.

42ti
Pierwszeństwo:

(P. 153237)

2.02.1972.

5.02.1971 - Bułgarska Republika
Ludowa

DSO „Isot", Sofia, BRL, (Angel Simeonov Angelov,
Dimitar Alexandrov Ivanov).
Układ do regulacji prędkości obrotowej silnika napędowego taśmy, w szczególności regulacji impulsowej jako obwód sprzężenia zwrotnego, w którym sygnał z czujnika obrotów zostaje przetworzony w sygnał z impulsów prostokątnych i zmiana współczynnika wypełnienia wykorzystana jest do regulacji prędkości obrotowej, znamienny tym, że składa się z generatora impulsów prądowych (1), do wejścia którego

doprowadzony jest sygnał z czujnika, generatorów
o stałym prądzie dla biegu taśmy wprzód i wstecz
3 i 4, wtórnika emiterowego (6), kondensatora (Cl),
który wyjściami połączony jest z generatorami o stałym prądzie (3) i (4), z wyjściem układu kształtowania (1) poprzez przełącznik tranzystorowy (2) i z wejściem wtórnika emiterowego (7), na wyjściu wtórnika
emiterownego (6) przyłączonej diody oddzielającej (Dl),
drugiego wtórnika emiterowego (7), który poprzez
człon - RC ((Rl) (C2)) połączony jest z katodą diody
oddzielającej (Dl), układu kształtowania impulsów napięciowych (8), sprzężonego z wyjściem wtórnika emiterowego (7), jak również inwertera (9) na wyjściu
układu kształtowania impulsów napięciowych (8).

44a1
Opti-Holding
Heimberger).
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(P. 147800)
AG,

Glarus,

45a

(P. 144198)

2.11.1970.

Pierwszeństwo: 5.11.1969; 22.07.1970; 29.09.1970 Włochy
Natale Cantone C.SO M. Prestinari 162, Vercelli,
Włochy, (Natale Cantone).
Maszyna rolnicza do uprawy gleby, posiadająca
współosiowe obrotowe urządzenia obracające się dookoła przynajmniej jednej osi, stanowiącej część przekładni, ustalającej kierunek, do którego maszyna jest
przystosowana w celu obróbki gruntu, znamienna tym,
że składa się z ramy głównej (10 lub 110) przewidzianej z kołami jezdnymi (16 lub 116), przeznaczonymi
do przewożenia maszyny, urządzenia składającego się
z zestawu pługów (30 lub 130) przystosowanych do
ruchu postępowego i zagłębiania się do gruntu, które
połączone są z ramą główną i umieszczone za kołami
jezdnymi (16 lub 116) połączenia hakowego (12 lub 112)
przeznaczonego do łączenia ramy z traktorem (14 lub
114) przy czym maszyna rolnicza składa się głównie
z dwu niezależnie kontrolowanych źródeł sił przeznaczonych do zaopatrywania urządzeń roboczych w energię do napędu obrotowego zestawu pługów i zagłębiania tego zestawu do gruntu.

28.04.1971.
Szwajcaria,

(Helmut

Urządzenie do wytwarzania rzędów ogniw zamka
błyskawicznego, z pojedynczej nitki z tworzywa sztucznego składające się z posiadającego podziałkę międzyzębną elementu formującego i mechanizmu układającego, służącego do stopniowego wkładania ogniw
zamka błyskawicznego, posiadających główki sprzęgu
z wytłoczonymi powierzchniami złącznymi, i ramiona,
w przedziały pomiędzy zębami podziałki międzyzębnej,
przy czym ramiona leżą jedne na drugich w przedziałach pomiędzy zębami a tylne części łączące ramion
obejmują zęby od tyłu, znamienne tym, że mechanizm
układający (3) dla każdego rzędu ogniw zamka błyskawicznego (4, 5, 6, 7) ma element wsuwający (10)
z ukształtowaną w formie łuku prowadnicą wsuwającą (11), dochodzącą do podziałki międzyzębnej (2, 8)
oraz ukształtowany odpowiednio do łukowej prowadnicy wsuwającej (11) ruchomy element transportujący (12) napędzający prowadzoną pomiędzy prowadnicą wsuwającą (li) i elementem transportującym
(12) pojedynczą nitkę z tworzywa sztucznego (13), przy
czym element transportujący (12) ma przynajmniej jeden występ wgłębiający (14), służący do wgłębiania
powierzchni złącznych (1), ponadto element transportujący (12) i element wsuwający (10) napędzane są
w sposób zapewniający przeprowadzenie operacji wgłębiania a zagłębione w pojedynczej nitce z tworzywa
sztucznego (13) występy wgłębiające (14) tworzą jednocześnie zamknięcie umożliwiające wsuwanie tej nitki.

45a

(P. 145243)

23.12.1970.

Pierwszeństwo: 3.07.1970, 26.11.1970 - Austria
Vogel u.Noot AG, Wartberg/Miirztal, Austria, (Otto
Toblier).
Mechanicznie napędzany przyrząd rolniczy do uprawy roli, wyposażony w narzędzia do uprawy roli, które toczą się w ziemi lub po ziemi obracające się swobodnie na osiach ułożyskowanych na ramie przyrządu
i ustawionych poprzecznie do kierunku jazdy, znamienny tym, że ma osie (5) wyposażone w narzędzia
(6) stanowiące tworzącą walca obrotowego i wprawiane w ruch obrotowy napędem środkowym, przy czym
odległości między osiami są mniejsze od średnicy narzędzi (6) do uprawy roli.

45a

(P.148478)

29.05.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Stanisław Ptaszyński).
Plug do szybkiej orki o zmniejszonym oporze prac;/,
zaopatrzony w przymocowany do słupicy lemiesz, znamienny tym, że przymocowany do słupicy (1) lemiesz
(2) jest dwuskrzydłowy, o skrzydłach odchylonych do
tyłu po obu stronach tej słupicy, a za lemieszem od
strony skiby są również przymocowane do słupicy co
najmniej dwie, rozstawione jedna za drugą, odkładające i kruszące skibę płyty (3) (4) w postaci na
przykład trapezu, przy czym każda kolejna płyta w
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stosunku do pierwszej jest przymocowana do słupicy
o powiększone kąty zamocowania w granicy dć> 90°
które tworzą ślady przecięcia powierzchni płyty (3)
(4) płaszczyznami równoległymi do wyoranego pługiem
dna bruzdy z prostopadłą do niej płaszczyzną ruchu
pługa (X3) (X4) oraz utworzone między śladami przecięcia powierzchni tych płyt tą prostopadłą płaszczyzną ruchu a powierzchnią dna bruzdy (Y3) (Y4).

wagowym najkorzystniej 12 części wody na 5 części
soi oraz przy intensywnym mieszaniu, po którym to
zaparzaniu są poddawane wstępnemu pozbawianiu
wody w drodze osaczania ociekowego i kierowane dalej do powierzchniowego odwodnienia w znanym separatorze odśrodkowym, aż do uzyskania jędrnych
osaczonych ziaren, po czym są schładzane naturalnie
aż do uzyskania temperatury otoczenia.

45b

Zestaw urządzeń do realizacji sposobu według zastrz. 1, znamienny tym że składa się zasadniczo ze
znanej mechanicznej najlepiej wibrowstrząsowej oczyszczarki (1) zaopatrzonej w skośno umieszczone w położeniu zasadniczo horyzontalnym sita (2) najkorzystniej oczkowe z prętów o wielkości oczek w kwadracie
nie większej niż 4 mm, które współpracuje w periodycznym ciągu technologicznym z otwartej budowy
kotłem warzelnym (3) zasilanym w energię cieplną
najlepiej w drodze parowej, mającym mieszadło najkorzystniej mechaniczne osiowe (4), który współpracuje w linii technologicznej poprzez korytowe otwartej budowy pojemniki osączalne (5) mające sita (6)
z separatorem odśrodkowym (7) najlepiej w postaci
znanej infra wirówki bębnowej mającej pionową oś
bębna (8) który jest zaopatrzony w otwory (9) wykonane na jego tworzącej o średnicy nie większej niż
5 mm przysłonięte Wyłożoną od wewnątrz wykładziną
z elastycznego przesączalnego materiału (10), najlepiej
płótna filtracyjnego, przy czym bęben (8) wiruje
z prędkością najlepiej rzędu 1500 obrotów na minutę.

(P. 145042)

16.12.1970.

Pierwszeństwo: 13.10.1970 - Austria
Vogel u.Noot AG. Wartberg/Miirztal, Austria, (Anton Knabl).
Rozrzutnik odśrodkowy, zwłaszcza do nawozów, wyposażony w przynajmniej jeden wirujący element rozrzutowy umieszczony pod zasobnikiem na materiał
rozrzucany, posiadającym przynajmniej jeden otwór
wylotowy o wielkości regulowanej za pomocą zasuwy
i dźwigni ręcznej, znamienny tym, że zasuwa (23, 24)
jest połączona przegubowo z jedną tylko dźwignią
ręczną (12), dzięki czemu regulowany jest zarówno
całkowity wydatek materiału doprowadzanego przez
otwory na element rozrzutowy (8) jak też miejsce podawania materiału na ten element.
45e

(P. 143949)

16.10.1970.

Pierwszeństwo: 20.10.1969, 28.05.1970, 16.06.1970,
28.09.1970 - Francja
■ -:^ą
Maurice Blanchaud i Edgard Bournier, Chace, Francja.
Urządzenie do przygotowania grzybów i jarzyn, znamienne tym, że grzyby są rozłożone w zbiorniku i ułożone automatycznie na ich wyjściu ze zbiornika w
położeniu poziomym za pomocą członów wibracyjnych
w ten sposób, że ich kapelusze są skierowane ku członom chwytającym, które doprowadzają je w pobliże
narzędzi obcinających dla usunięcia ich trzonów i pocięcia na żądaną długość.
45d

(P. 148806)

15.06.1971.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Bałtyk", Gdańsk-Oliwa, (Wiesława Pawłowska, Danuta Kwapińska,
Alicja Czyżewska, Zbigniew Kinicki).
Sposób preparowania termiczno-wodnego surowych
nasion soi w celu nadania im odpowiednich własności
organoleptycznych z przeznaczeniem do cukierniczych
mas typu marcepanowego, znamienny tym, że nasiona
soi zawierające obce wtrącenia mechaniczne i ziarna
innych nasion oleistych, po poddaniu ich wstępnemu
mechanicznemu
wobrowstrząsowemu
oczyszczaniu
i separacji aż do uzyskania czystych pełnych ziaren
o wielkości najlepiej około 4 milimetry, są kierowane
do zaparzania w kąpieli wodnej mającej temperaturę
100°C w czasie od 10 do 20 minut lecz najkorzystniej
15 minut, przy ciśnieniu atmosferycznym i stosunku
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(P. 144205)

2.11.1970.

Pierwszeństwo: 7.11.1969 - Niemiecka Republika
Demokratyczna
VVB Zucker und Starkeindustrie Halla (Saale), NRD
(Hans-Urlich Lessander, Franz Hessland, Lothar
Petsch, Axel Boning, Wolfgang Morle-Heynisch).
Sposób okrywania płodów okopowych, zwłaszcza buraków cukrowych, znamienny tym, że do okrywania
stosów i kopców stosuje się tworzywa piankowe, korzystnie mocznikowo-formaldehydowe.
45e

(P. 144241)

4.11.1970.

Pierwszeństwo: 5.11.1969; 6.03.1970 - Wielka Brytania

Nr 6/1973

i wodę ociekową z czyszczenia zbiera się w kanale pod
posadzką chlewu zamkniętym w kierunku odpływu,
znamienny tym, że nawóz utrzymuje się podczas całego cyklu czyszczenia w stanie całkowitego pokrycia
cieczą.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
posiadające posadzkę kratową umiejscowioną w powiązaniu z automatycznym poidłem oraz zbiornik
wody odpowiedniej pojemności zaopatrzony zwykle w
zawór pływakowy, połączony z przestrzenią pod kanałem przewodami o odpowiednim przekroju, znamienne
tym, że znajdujący się pod posadzką kratową (a) kanał z odpowiednim spadkiem ma u góry przekrój
trapezowy (c), następnie pryzmatyczny (d) a w końcu
półkolisty (e) oraz na końcu kanału jest umieszczona
wodoszczelna śluza (h) dostosowana do przekroju kanału.

Les Parsons and Sons (Engineers) Limited Burry
Post, South Wales, Wielka Brytania, (Leslie Arthur
Parsons).
Urządzenie do obierania cebuli, posiadające przenośnik bez końca w postaci koła wyposażonego w serie otwartych komór, do których wprowadzane są pojedyncze sztuki cebuli, które poddawane są działaniu
strumienia płynu, przy czym sztuki cebuli poruszają
się swobodnie w tym strumieniu w czasie, w którym
komory przemieszczane są od położenia załadunku do
położenia rozładunku, kosz załadowczy zawierający
cebule, przenośnik bez końca przemieszczający się w
swoim dolnym końcu poprzez kosz i którego górny
koniec znajduje się w pobliżu punktu załadunku wymienionego koła z komorami, znamienne tym, że przenośnik (18, 19) posiadający górną bieżnię nośnikową
cebuli i dolną bieżnię powrotną, wyposażony jest w
serię zabieraków (20) rozmieszczonych w pewnej odległości jeden od drugiego wzdłuż przenośnika (18, 19),
elementy (54, 76, 77) dla usuwania nadmiaru cebul
z przenośnika, umożliwiający pozostawienie tylko jednej sztuki cebuli na każdym zabieraku (20), elementy (105, 106, 108) prowadzące poszczególne sztuki cebuli w momencie, w którym opuszczają one przenośnik
na końcu górnej bieżni i wprowadzające cebulę do
komór koła (61) oraz wyposażone jest również w elementy (56, 57, 58, 59, 14) napędzające przenośnik (18,
19) oraz koło (61) we wzajemnej synchronizacji zapewniające załadunek cebul w każdej z komór koła (61)
wystarczająco mały aby umożliwić ich swobodne przemieszczanie w komorze pod działaniem strumienia
płynu.

45h

(P. 144701)

29.12.1970.

Pierwszeństwo: 4.12.1969 - Austria
Firma Leo Behm KG - Werk Steyr, Austria.
Urządzenie do karmienia, szczególnie świń, znamienne tym, że nad dnem eliptycznie uformowanego dna
kadzi (1) przeznaczonej do przygotowywania paszy,
ustawiona jest pompa (2, 3, 3'), której jedna część (3)
służy do mieszania paszy, a druga część (3') do tłoczenia paszy przy jednoczesnym jej dozowaniu za pomocą licznika przepływu (9).

45h

(P. 145199)

24.12.1970.

Tadeusz Budzyński, Legnica, (Jerzy Pilawski).

45h

(Pi 144075)
Pierwszeństwo:

26.10.1970.

29.10.1969 - Węgry

Mem. Mezogazdasagi Tervezo Vallalat (Agroterv),
Budapeszt, Węgry, (Bela Csabay, Janos Molmar).
Sposób obróbki nawozu i jego hydromechanicznego
odprowadzania polegający na tym, że nawóz, mocz

Jednołańcuchowy napęd posuwisto-zwrotny przenośnika do usuwania obornika składający się z jednego
łańcucha bez końca 6 napiętego na łańcuchowych kołach 8 osadzonych na wałkach ułożyskowania 11 i raotoreduktora 13 znamienny tym, że łańcuch posiada
dwustronne prowadzenie w jarzmie 1 przez rolki 3
osadzone w kamieniach wodzących 4, a mocowane do
łańcucha 6 dwoma sworzniami 5 oddalonymi od siebie
o wielkość równą podziałce łańcucha.

45h

89

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 6/1973

(P. 145781)

22.01.1971.

Adam Runowiec, Warszawa.
Futerał na przypony wędkarskie znamienny tym, że
stanowi go pojemnik wewnątrz którego osadzone są
dwa szeregi zaczepów (3), (4) i (5), (6), przy czym dna
wewnętrznych ścianek (1) i (2) wyłożone są miękkim
materiałem.

451

(P. 141682)

11.11.1969.

Pierwszeństwo: 25.12.1968 - Japonia
Sumitomo Chemical Company, Ltd., Osaka, Japonia,
(Hiroshi Tsuchiya, Kunio Mukai, Akio Kimura, Suminori Kawano, Keimei Fujimoto, Toshiaki Ozaki, Sigeo Yamamoto, Yositosi Okuno, Katsutoshi Tanaka,
Tadashi Ooishi, Hisami Takeda).
Środek owadobójczy, roztoczobójczy i grzybobójczy
0 działaniu systemicznym, znamienny tym, że jako
substancję czynną zawiera co najmniej jeden amid
kwasu tiofosforowego o ogólnym wzorze 1, w którym
Ri oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla,
R2 i R3 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy
wodoru, rodniki alkilowe o 1-4 atomach węgla, rodniki cykloalkilowe zawierające do 6 atomów węgla, rodniki fenylowe, rodniki aryloalkilowe zawierające do
8 atomów węgla lub rodniki alkenylowe zawierające
do 5 atomów węgla, R4 i R5 są jednakowe lub różne
1 oznaczają rodniki alkilowe o 1-5 atomach węgla,
a X oznacza atom tlenu lub siarki.
451

(P. 143235)

16.09.1970.

Pierwszeństwo: 17.09.1969 - Japonia
45h

(P. 145559)

11.01.1971.

Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług
Rybackich „Odra", Świnoujście, (Jerzy Płociak, Józef
Strybel, Jadwiga Nowak).
Sposób rozmrażania ryb lub ich części zamrożonych
w postaci bloków znamienny tym, że bloki ryb umieszcza się pojedynczo w pozycji stojącej w ażurowych
pojemnikach zapewniających swobodne odpadanie od
bloków i wysuwanie się z pojemników poszczególnych
sztuk ryb w trakcie rozmrażania oraz poddaje się
działaniu skierowanego od góry strumienia ciepłej
mgły wodnej o średnicy drobin korzystnie 0,1 mm,
zraszając bezpośrednio coraz to nowe warstwy bloków odsłaniane w miarę odpadania zewnętrznych sztuk
rozmrożonych ryb, przy czym działanie mgły wodnej
wspomaga się kierowanym od góry nadmuchem ciepłego powietrza, a wypadające z ażurowych pojemników rozmrożone sztuki ryb odprowadza się na bieżąco na zewnątrz urządzenia rozmrazającego.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że na konstrukcji wsporczej (1) zawieszona jest wanna (2) o rozszerzających się ku górze
ścianach bocznych, nad którą usytuowane są podłużnie
dwa równoległe rzędy ażurowych pojemników (3) na
bloki (4) ryb poddawanych rozmrożeniu, ponad którymi zainstalowane są przewody wodne (7) ze zraszaczami mgłowymi (8) i zaworami regulacyjnymi (9)
oraz przewody powietrzne (10) z zaworami powietrznymi (11) i dyszami (12), a w dnie wanny (2) osadzony
jest przenośnik taśmowy (5) ze ścianką działową (16)
tworzącą na jego górnej taśmie dwa pasma oddzielnego odprowadzenia rozmrożonego surowca rybnego.

Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Shigeo Kishino, Yasuo Yamada, Akio Kudamatsu, Shozo Sumi, Kozo Shiokawa).
Środek owadobójczy i grzybobójczy, znamienny tym,
że jako substancje czynne zawiera estry kwasu fosforowego o wzorze ogólnym 1, w którym R1, R2 i R3
oznaczają rodniki alkilowe o 1-4 atomach węgla, X
oznacza atom wodoru lub chlorowca, m oznacza liczbę
całkowitą 1-3 i n oznacza liczbę 1 lub 2.

451

(P. 143270)

17.09.1970.

Pierwszeństwo: 19.09.1969 - Szwajcaria
Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria.
Środek do zwalczania szkodników, zwłaszcza w kulturach roślin uprawnych, znamienny tym, że jako
związek aktywny zawiera związek o ogólnym wzorze 1, w którym Rj oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinylowy, alkoksylowy lub formylowy, R2 oznacza rodnik alkilowy, R3 oznacza atom
wodoru fluoru, R4 oznacza atom wodoru, chlorowiec,
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rodnik alkilowy lub halogenoalkilowy, R5 oznacza grupę - C = N lub - C = C - R 6 , w której R6 oznacza atom
wodoru, atom chlorowca, rodnik alkilowy lub chlorowcoalkilowy, X oznacza atom tlenu lub siarki, Y
oznacza rodnik alkilenowy z tym, że jeżeli R3 i R4
oznaczają atomy wodoru a R5 oznacza rodnik o wzorze H - C = C - wówczas symbole Rx i R2 nie mogą
oznaczać rodników metylowych, łącznie z nośnikiem
i/lub innymi dodatkami.

451

(P. 143810)

7.10.1970.

Pierwszeństwo: 8.10.1969 - NRF
Badische Anilin- Soda-Fabrik A.G., Ludwigshafen,
NRF, (Adolf Fischer).
Środek chwastobójczy znamienny tym, że zawiera
stały lub ciekły nośnik i mieszaninę, składającą się
ze związku o wzorze 1, w którym jeden z rodników
Ri i R2 oznacza grupę nitrową, a drugi oznacza grupę
metylową, trójfluorometylową lub metylosulfonylową,
R3 i R4 są jednakowe lub różne i każdy z nich oznacza
grupę alkilową lub niższą grupę alkilową podstawioną, korzystnie na końcu łańcucha jednym lub kilkoma atomami chlorowca, lub jedną albo kilku grupami cyjanowymi, hydroksylowymi, rodnikami N3, grupami alkoksylowymi lub rodnik alkenylowy lub alkinylowy, a ponadto R3 i R4 razem z atomem azotu, którego są podstawnikami, mogą tworzyć pierścień heksametylenoiminowy i związku o wzorze 2 lub 3, w których R oznacza grupę m-chlorofenylową, m-trójfluorometylofenylową, 3,4-dwuchlorofenylową, 3-chloro-4-bromofenylową, metylofenylową, 3--chloro-4-metylofenylową i R± oznacza grupę 3-izopropylokarbamoilooksyfenylową,
m-karboksyizopropylofenylową,
3,4-dwuchlorofenylową, 4-chlorofenylową, fenylową, 3-trójfluorometylofenylową, 3-butylo-karbamoilooksyfenylową, cykloheksylową, m-etylokarbamoilooksyfenylową, m-III-rzęd.-butylokarbamoilooksyfenylową lub
związku o wzorze 4 w którym X i Y oznaczają atom
wodoru, fluoru lub grupę trójfluorometylową, przy
czym X i Y mogą być jednakowe lub różne lub związku o wzorze 5, w którym X i Y oznaczają grupę nitrylową, acetylową lub rodnik - C O O R " , przy czym
R" oznacza niższą grupę alifatyczną, R oznacza atom
wodoru, niższą grupę alifatyczną lub grupę aryloalkilową i R' oznacza atom chlorowca, niższą nasyconą
lub nienasyconą grupę alifatyczną lub grupę chlorowcoalkilową lub alkoksylową, grupę cyjanową lub ro-

danową, grupę karboksylową, w danym przypadku zestryfikowaną, grupę nitrową, ewentualnie alkilowaną
przy N grupę sulfonamidową lub acylowaną grupę
aminową, a n oznacza 0 do 5 lub związku o wzorze 6,
w którym R oznacza grupę chlorowcoalkilową.
451

(P. 143786)

3.10.1970.

Pierwszeństwo: 4.10.1969 - Niemiecka Republika
Federalna
Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Wolfgang Hofer, Reinhard Schliebs, Robert
Rudolf Schmidt, Ludwig Eue).
Środek do regulowania wzrostu roślin, znamienny
tym, że zawiera pochodne kwasu 2-chloroetano-(tio)fosf on owego o wzorze 1, w którym X oznacza atom
tlenu lub siarki i R oznacza grupę aryloksylową ewentualnie podstawioną rodnikami alkilowymi, atomami
chlorowców, grupami hydroksylowymi lub nitrowymi,
lub oznacza grupę jednoaryloaminową lub niższą grupę jednoalkiloaminową o 1-6 atomach węgla.

451

(P. 143004)
Pierwszeństwo:

2.09.1969 - S t a n y
Ameryki

1.09.1970.
Zjednoczone

Zoecon Corporation, P a l o Alto, USA,
Siddall).

(John B r i a n

Środki owadobójcze, z n a m i e n n e tym, że obok oboj ę t n e g o n o ś n i k a zawierają j a k o s u b s t a n c j ę czynną
e f e k t y w n ą ilość związku o wzorze 18, w k t ó r y m m
oznacza liczbę n a t u r a l n ą wynoszącą 1 - 6 , n oznacza
liczbę n a t u r a l n ą wynoszącą 2 - 6 , p oznacza zero lub
1, R 2 s t a n o w i a t o m w o d o r u lub g r u p ę alkilową, zaś
R1, R 3 , R 4 , R 5 i R 6 stanowią g r u p y alkilowe, n a t o m i a s t
R 7 oznacza g r u p ę - O R 8 , - S H lub - S R 8 , w k t ó r y c h
R 8 s t a n o w i g r u p ę alkilową, alkenylową, cykloalkilową, aryloalkilową, 3,4-metylenodwuoksyfenylową, 3,4-metylenodwuoksybenzylową, czterowodorofuranylową-2, l u b c z t e r o w o d o r o p i r a n y l o w ą - 2 .
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451
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Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Wolfgang Hofer, Reinhard Schliebs, Robert
Rudolf Schmidt, Ludwig Eue).

wy, R4 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, alkenylowy, aralkilowy lub ewentualnie podstawiony rodnik
arylowy, a R2 i R3 oznaczają atomy wodoru, lub ewentualnie podstawione o łańcuchach prostych lub rozgałęzionych rodniki alkilowe, alkenylowe, cykloalkilowe, cykloalkenylowe lub aralkilowe lub R2 i R3 oznaczają razem rodnik alkilenowy o 4 - 7 atomach węgla, ewentualnie podstawiony rodnikami alkilowymi.

Środek do regulowania wzrostu roślin, znamienny
tym, że jako substancję czynną zawiera związki amidu
kwasu 2-chloroetano-(tio)fosfonowego o wzorze 1, w
którym X oznacza atom tlenu lub siarki, R oznacza
niższy rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla lub rodnik fenylowy, R' oznacza atom wodoru lub równoważnik metalu alkalicznego lub metalu ziem alkalicznych lub amonu albo rodnik fenylowy ewentualnie
podstawiony grupami hydroksylowymi, rodnikami alkilowymi, atomami chlorowca lub grupami nitrowymi.

451

Pierwszeństwo: 4.10.1969 - Niemiecka Republika
Federalna

(P. 147718)

22.04.1971.

Pierwszeństwo: 23.04.1970 - NRF

Badische Anilin u.Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen,
NRF, (Harry Distler, Rudi Widder, Ernst-Heinrich
Pommer).

451

Pierwszeństwo:

(P. 143962)
18.10.1969 - Niemiecka
Federalna

17.10.1970.
Republika

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że zawiera
stały lub ciekły nośnik i ester kwasu fosforowego
0 wzorze 1 w którym Rx i R2 są takie same lub różne
1 oznaczają niższe grupy alkilowe, alkenylowe, alkoksyalkilowe lub cykloalkilowe o zawartości do 6 atomów węgla, lub grupę arylową oraz Rt i R2 mogą
tworzyć razem z obydwoma atomami tlenu i fosforem
przy których są podstawione 5- lub 6-cio członowy
pierścień heterocykliczny, a X oznacza siarkę lub tlen.

451
Pierwszeństwo:

(P. 145201)
26.01.1970 - Niemiecka
Demokratyczna

24.12.1971.
Republika

VEB Chemiekombinat Bitterfeld, Bitterfeld, NRD,
(Werner Kochmann, Gerhard Erfurt, Peter Barth,
Hans-Jiirgen Korner).
Ciekłe środki ochrony roślin lub ich wstępne koncentraty oparte na dwutiofosforanie 0,0-dwumetylo-S-ftaloimidometylu lub środki mieszane, które zawierają jako składnik substancję czynną, znamienne tym,
że do rozpuszczalnika dodany jest fenol jako substancja uatwiająca przechodzenie do roztworu.
451
Pierwszeństwo:

(P. 145360)
31.12.1969 - Niemiecka
Federalna

Środek grzybobójczy, znamienny tym, że zawiera
jako substancję czynną cykloheksyloamid kwasu 2,5-dwumetylo-furano-3-karboksylowego oraz stały lub
ciekły nośnik.
451

(P. 149148)

30.06.1971.

Pierwszeństwo: 1.07.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako substancję czynną, zmieszaną z obojętnym nośnikiem, zawiera co najmniej jedną nową pochodną amidoksymu
o ogólnym wzorze 1 lub 2, w których Rx i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają rodniki alkilowe o 1-6
atomach węgla lub rodniki cykloalkilowe o 3 - 6 atomach węgla albo razem tworzą pierścień cykliczny lub
też Rj razem z R5 tworzy pierścień cykliczny, R5 oznacza rodnik alkilowy, alkoksyalkilowy, alkilotioalkilowy, chlorowcoalkilowy, alkenylowy lub alkinylowy
o najwyżej 6 atomach węgla lub rodnik arylowy albo
chlorowcoarylowy o 6-10 atomach węgla lub rodnik
aryloalkilowy albo chlorowcoaryloalkilowy o 7-11 atomach węgla, R we wzorze 1 oznacza atom wodoru,
rodnik alkilowy, cykloalkilowy, mono- lub dwualkilokarbamoilowy, mono- lub dwualkilotiokarbamoilowy
o najwyżej 6 atomach węgla, rodnik arylowy, arylokarbamoilowy, arylotiokarbamoilowy lub arylosulfonylowy o 6-10 atomach węgla, rodnik acylowy lub
alkilosulfonylowy o 1-6 atomach węgla lub grupę zawierającą fosfor, a we wzorze 2 R3 i R4 są jednakowe
lub różne i oznaczają rodniki alkilowe, alkoksylowe,
alkilotio, chlorowcoalkilowe, alkenylowe lub alkinylowe o najwyżej 6 atomach węgla, rodniki aryloksylowe, arylotio, arylowe lub chlorowcoarylowe o 6-10
atomach węgla, albo rodniki aryloalkilowe lub chlorowcoarylowe o 7-11 atomach węgla, a X oznacza
atom tlenu lub siarki.

30.12.1970.
Republika

Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Karlfried Dickore, Ludwig Eue).
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera l,2,3,7-czterowodoro-[l,2,4]triazolo [3,2-c] [1,2,4] triazynony-7 o wzorze 1, w którym
Rt oznacza atom wodoru, ewentualnie podstawiony
o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym rodnik alkilowy, alkenylowy, cykloalkilowy, aralkilowy lub arylo-

451

(P. 138769)

12.02.1970.

Pierwszeństwo: 13.02.1969 - Stany Zjednoczone Ameryki
Uniroyal Inc., Nowy Jork, USA, Uniroyal Ltd., Montreal, Kanada, (Robert Allan Davis, Bagislav von
Schmeling, Ethel Ellen Felauer, Marshall Kulka).
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Środek szkodnikobójczy znamienny tym, że jako
substancję czynną zawiera co najmniej jeden ze związków o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom
wodoru, grupę alkilową, acylową, aroilową i sulfenylową; R' oznacza atom wodoru, grupę aminową, alkilową, alkenylową, cykloalkilową, naftylową, benzylową, pirydylowTą, tiazoilową, dwuetylenową, furfurylometylową, feny Iową i podstawioną feny Iową; X, Y i Z
oznaczają niezależnie atom wodoru, grupę alkilową,
podstawioną alkilową, chlorowcową, alkenylową; Y
i Z razem oznaczają grupę - aikilenową, fenylową
i podstawioną fenylową.

451

(P. 143001)

1.09.1970.

Pierwszeństwo: 2.09.1969 - Stany Zjednoczone Ameryki
Zoecon Corporation, Palo Alto, USA, (John Brian
Siddall)
Środek owadobójczy na podstawie hormonu młodzieńczego, znamienny tym, że jako substancję czynną
zawiera mniej niż 95% wagowych związku o wzorze
18, w którym m oznacza liczbę całkowitą, 1-6, n liczbę całkowitą 2-6, R2 oznacza atom wodoru lub
rodnik alkilowy, R1, R8, R4, R5 i R6 oznaczają rodniki
alkilowe, zaś R7 oznacza grupę o wzorze 19, 20 lub 21,
w których to wzorach R8 oznacza grupę hydroksylową lub pochodzącą od niej grupę eterową lub esterową,
R9 oznacza atom wodoru, grupę alkilową, cykloalkilową, aryloalkilową lub atom metalu, podstawnik R10
i R11 oznaczają atomy wodoru, grupy alkilowe, cykloalkilowe, hydroksyalkilowe, alkoksyalkilowe, alkonylowe, fenylowe lub też łącznie z atomem azotu, z którym są połączone, oznaczają grupę pirolidynową, morfolinową, piperydynową, piperazynową lub 4-alkilopiperazynową.

451

(P. 144025)

22.10.1970.

Pierwszeństwo: 23.10.1969 - Niemiecka Republika Federalna
Badische Anilin- Soda Fabrik Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen, NRF, (Adolf Fischer)
Środek chwastobójczy znamienny tym, że stanowi
mieszankę związku o wzorze 1, w którym Rx oznacza
niższy rodnik alkilowy, rodnik propargilowy, cyjano-

Nr 6/1973

metylowy, [3-cyjanoetylowy lub (S-chloro-(5-cyjanoetylowy, R2 oznacza rodnik fenylowy lub cykloheksylowy
albo rodnik alifatyczny, zawierający najwyżej 6 atomów węgla, ewentualnie podstawiony grupami hydroksylowymi, atomami chloru lub grupami rodanowymi niższymi grupami alkoksylowymi lub alkilotioeterowymi oraz R2 oznacza ponadto rodnik cykloalifatyczny, dwu- trój- lub czteropierścieniowy, zawierający 7-12 atomów węgla, a R3 oznacza rodnik alifatyczny, ewentualnie podstawiony chlorowcem; ze
związkiem o wzorze 2, w którym R oznacza rodnik
fenylowy, ewentualnie podstawiony grupą metylową
lub trójfluorometylową, lub rodnik cykloheksylowy,
X oznacza grupę aminową, acetyloaminową lub metoksylową lub grupę o wzorze NH-CO-COOR1( przy
czym Ri oznacza atom wodoru albo rodnik metylowy,
etylowy lub fenylowy albo sól kwasu i metalu alkalicznego lub aminy, a Y oznacza atom chloru, bromu,
jodu, rodnik metoksylowy lub metylowy albo ze związkiem o wzorze 3, w którym R oznacza rodnik izopropylowy, izobutylowy, II rzęd.-butylowy lub III rzęd.-butylowy.
Sposób wytwarzania środka chwastobójczego, znamienny tym, że miesza się związek o wzorze 1, w którym R\ oznacza niższy rodnik alkilowy, rodnik propargilowy, cyjanometylowy, (3-cyjanoetylowy lub (3-chloro-p-cyjanoetylowy, R2 oznacza rodnik fenylowy
lub cyjanoheksylowy albo rodnik alifatyczny, zawierający najwyżej 6 atomów węgla, ewentualnie podstawiony grupami hydroksylowymi, atomami chloru
lub grupami rodanowymi, niższymi grupami alkoksylowymi lub alkilotioeterowymi oraz R2 oznacza ponadto rodnik cykloalifatyczny, dwu-, trój- lub czteropierścieniowy zawierający 7-12 atomów węgla, a R3 oznacza rodnik alifatyczny, ewentualnie podstawiony chlorowcem; ze związkiem o wzorze 2, w którym R oznacza
rodnik fenylowy, ewentualnie podstawiony grupą metylową lub trójfluorometylową, lub rodnik cykloheksylowy, X oznacza grupę aminową, acetyloaminową lub
metoksylową, grupę o wzorze NH-CO-COORi, przy
czym R± oznacza atom wodoru albo rodnik metylowy,
etylowy lub fenylowy albo sól kwasu i metalu alkalicznego lub aminy, a Y oznacza atom chloru, bromu,
jodu, rodnik metoksylowy lub metylowy, albo ze
związkiem o wzorze 3, w którym R oznacza rodnik
izopropylowy, izobutylowy, II-rzęd,-butylowy lub III
rzęd.-butylowy.

451

(P. 145200)

24.12.1970.

Pierwszeństwo: 25.12.1969 - Japonia
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Shigeo Kishino, Akio Kudamatsu, Kouzo
Shiokawa)
Środek owadobójczy, znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera związki o wzorze 1, w którym
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X oznacza atom wodoru, atom chlorowca lub niższy
rodnik alkilowy, a m oznacza liczbę 1 lub 2.

451

(P. 145245)
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siarki lub grupę N-alkilową albo N-arylową, Y oznacza
atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, atom chlorowca
lub rodnik arylowy ewentualnie podstawiony i n oznacza liczbę 0,1 lub 2.

23.12.1970.

Pierwszeństwo: 24.12.1969 - Niemiecka Republika Federalna
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Helmut Timmler, Karl-Heinz Biichel, Robert R. Schmidt, Ludwig Eue)
Środek do regulowania wzrostu roślin, znamienny
tym, że zawiera pochodną kwasu 9-azolilo-fluoreno-9-karboksylowego o wzorze 1, w którym R i R' mogą być
takie same lub różne i oznaczają atomy wodoru, niższe rodniki alkilowe, chlorowcoalkilowe, niższe grupy
alkoksylowe i/lub atomy chlorowców, A oznacza rodniki azolilowe o wzorach 2, 3, 4 lub 5, X oznacza grupę hydroksylową, alkoksylową, alkoksyaminową lub
grupę o wzorze 6, w którym R" oznacza atom wodoru
lub rodnik alkilowy i R"' oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy lub ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy.

451

(P. 145832)

16.07.1970.

Pierwszeństwo: 18.07.1969, 21.01.1970 - Szwajcaria
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Jean-Pierre Leber,
Karl Lutz).
Środki owadobójcze, roztoczobójcze i nicieniobojcze,
znamienne tym, że jako substancję czynną zawierają
jeden lub kilka estrów kwasu fosforowego o wzorze
ogólnym 1, w którym R± i R2 oznaczają rodniki alkilowe o 1-4 atomach węgla, które to rodniki mogą się
różnić między sobą, R3 oznacza rodnik alkilowy o 1-5
atomach węgla, a X oznacza atom wodoru, chloru lub
bromu.

451

(P. 144027)

22.10.1970.

Pierwszeństwo: 23.10.1969 - Japonia
451

(P. 145247)

23.12.1970.

Pierwszeństwo: 24.12.1969 - Niemiecka Republika Federalna
Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Wilfried Draber, Erik Regel, Karl-Heinz
Buchel, Ludwig Eue, Robert R. Schmidt)
Środek do regulowania wzrostu roślin i oddziaływania na pokrój wyższych roślin oraz oddziaływanie
na formowanie się kwiatów i owoców, znamienny tym,
że zawiera nowe N-benzylotriazole o wzorze 1, w którym „triazolil" oznacza rodnik o wzorze 2 lub 3, w
których R i R' oznaczają atomy wodoru, niższe rodniki alkilowe lub niższe rodniki alkenylowe, X oznacza atom chlorowca, grupę trójfluorometylową, niższy
rodnik alkilowy, niższą grupę alkoksylową, niższą
grupę alkilotio, rodnik arylowy, grupę cyjanową lub
(dwualkilo)-aminową, m oznacza liczbę 0,1 lub 2, A
oznacza rodnik fenylowy ewentualnie podstawiony,
rodnik pirydylowy, alkilowy, cykloalkilowy i B oznacza pięcioczłonowy heteroaromatyczny podstawnik
o wzorze ogólnym 4, w którym E oznacza atom tlenu,

Sumitomo Chemical Company, Ltd., Osaka, Japonia,
(Keimei Fujimoto, Kunio Mukai, Masachika Hirano,
Katsutoshi T.anaka, Hisami Takeda, Suminosi Kawano)
Środek do zwalczania szkodników, znamienny tym,
że jako substancję czynną zawiera co najmniej jeden
ester kwasu amidotiolofosforowego o ogólnym ^N7.OV7<<?.
1, w którym Rj oznacza rodnik metylowy, etylowy lub
propylowy, R2 oznacza rodnik alkenylowy o 3-10 atomach węgla lub grupę alkilotioalkilową, alkoksyalkilową albo cyjanoalkilową o 2-10 atomach węgla, a A
oznacza rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla albo
rodnik alkenylowy lub alkinylowy o 3 - 6 atomach
węgla ewentualnie podstawiony chlorowcem i znany
nośnik.
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26.10.1970.

Pierwszeństwo: 27.10.1969 - Francja
Pepro, Societe pour le Developpement et la Vente
de Specialites Chimiques, Paryż, Francja, (Daniel Pillon, Pierre Poignant, Rudolphe Caffiero)
Selektywny środek chwastobójczy, zwłaszcza do odchwaszczania upraw pszenicy, bawełny, soji, kukurydzy i marchwi, znamienny tym, że jako substancję
czynną zawiera pochodną mocznika o wzorze 1, przy
czym środek stosuje się w okresie przed lub po wzejściu roślin i/lub chwastów.
Sposób wytwarzania pochodnej mocznika o wzorze
1, znamienny tym, że poddaje się reakcji izocyjanian
p-III-rzęd. butylofenylu z dwumetyloaminą, w proporcji molowej 1 : 1,5 lub chlorek N,N-dwumetylokarbamylu z p-III-rzęd. butyloaniliną.

46a
(P. 145316)

451

15.07.1970.

Pierwszeństwo: 16.07.1969, 11.06.1970 - Szwajcaria
Agrupat S.A., Bazylea, Szwajcaria.
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera podstawiony 2-azadwucykloalkan o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, Rt i R2 oznaczają
atomy wodoru lub jeden z tych symboli oznacza rodnik metylowy, a drugi oznacza atom wodoru, a n oznacza liczbę 1 albo 2, razem ze znanymi nośnikami i/lub
substancjami dyspergującymi i ewentualnie innymi
substancjami chwastobójczymi i/lub biocydowymi.

(P. 141598)

46a

(P. 143254)

17.09.1970.

Koszalińska Wytwórnia Części Samochodowych, Koszalin (Wacław Burzyński, Jan Orzeszko, Tadeusz Wasylczuk)
Urządzenie rozdzielające i uszczelniające komory robocze maszyny lub silnika z wirującym tłokiem, stanowiące rodzaj ruchomej przegrody umieszczonej w cylindrze lub tłoku i znajdujące się w stanie ciągłego
zestyku z tłokiem lub cylindrem oraz umożliwiające
utworzenie między wewnętrzną powierzchnią cylindra,
a zewnętrzną tłoka komór o zmiennej pojemności znamienne tym, że klapa (2) jest tak ukształtowana, iż
bok, którego powierzchnia współpracuje z tłokiem (5)
jest tak wykonany, że promień krzywej pionowego
rzutu tego boku na prostopadłą płaszczyznę jest równy promieniowi cylindra (6) maszyny.

25.06.1970.

Pierwszeństwo: 27.06.1969 - Szwajcaria
Gebruder
Szwajcaria

Sulzer

Aktiengeselischaft,

Winterthur,

Silnik spalinowy wysokoprężny z regulatorem obrotów i wzmacniaczem mocy połączonym z regulatorem
obrotów i służącym do uruchamiania dźwigniowego
układu nastawczego pomp paliwowych, przy czym regulator ma wejście połączone z mechanizmem do wybierania liczby obrotów silnika, jak również wyjście,
do którego dołączone jest wejście wzmacniacza mocy,
siłownik zaś ma połączony z dźwigniowym układem
nastawczym znamienny tym, że posiada organ łączący
(20 do 23), który łączy wejście (2) regulatora (1) z wejściem (6) siłownika (7) z pominięciem regulatora i jest
tak zbudowany, że ogranicza ustawianie wejścia (6)
siłownika (7) w kierunku większej ilości paliwa, pozostawiając jednakże swobodę ruchu w kierunku zerowej
ilości paliwa.

46a

(P. 144179)

2.11.1970.

Wyższa Szkoła Inżynierska, Białystok (Włodzimierz
Chomczyk)
Sposób uzyskiwania ruchu obrotowo-zwrotnego znamienny tym, że powstaje on bezpośrednio na skutek
wybuchu mieszanki paliwowo-powietrznej w komorach spalania (A), (B), (C), (D).
Wielokomorowy silnik spalinowy z tłokiem łopatkowym o ruchu obrotowo-zwrotnym do zastosowania
tego sposobu według zastrzeżenia 1 znamienny tym,
że składa się z cylindra (1) przedzielonego przegrodami (6) w których znajduje się tłok łopatkowy (2) oddzielony od cylindra (1) i pokryw bocznych (9) szczelinami labiryntowymi i uzyskuje ruch obrotowo-zwrotny, przy czym tłok (2) stanowi jedną całość z wałem
(8) podpartym w łożyskach (7) umieszczonych poza
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komorami spalania, ponadto wałek (8) połączony jest
mechanizmem dźwigniowym lub krzywkowym z wałem napędzanym i bezpośrednim mechanizmem sterującym rozrząd.

46a

(P. 143328)

21.09.1970.

Pierwszeństwo: 27.10.1969 - Szwajcaria
Gebriider Sulzer Aktiengesellschaft,
Szwajcaria, (Gosen Joop Hellingman).
46a

(P. 141388)

17.06.1970.

Wrocławskie Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne
Przemysłu Terenowego, Wrocław, (Mieczysław Bąk,
Władysław Szubielski, Marian Kliś, Lechard Spławski).
Silnik spalinowy z tłokami obrotowymi wirującymi
w jednym kierunku o zapłonie samoczynnym, wielopaliwowy, stosowany jako źródło napędu dowolnych
maszyn i pojazdów, znamienny tym, że ma zabudowany obrotowo w pokrywach (2) i (3) korpusu (1) o dowolnym zarysie, zespół tłoków (8) obrotowych, które
tworzą między sobą a pokrywami komorę roboczą silnika i są osadzone sztywno na wałkach (4), (5) i (7).

46a

(P. 143247)

Winterthur,

Urządzenie do smarowania cylindrów tłokowego silnika spalinowego z pompą dozującą, które w określonych odstępach czasowych dostarcza olej smarowy w
ilości odmierzonej przez tę pompę do przynajmniej
jednego punktu smarowniczego ściany cylindra, przy
czym w przewodzie od pompy do punktu smarowniczego znajduje się zawór, a między pompą a zaworem
zasobnik, który służy do zatrzymywania oleju smarowego dostarczanego przez pompę przy zamkniętym
zaworze, oraz stanowi ogranicznik ciśnienia oleju
w przewodzie do wartości znacznie mniejszej od maksymalnej, występującej w cylindrze w czasie pracy, znamienne tym, że zasobnik zawiera tłoczek (19) w kształcie rurowym, zakończony dnem (20), przesuwający się
po tuleji prowadzącej (17), w której znajduje się sprężyna (21) oparta o dno (20), przy czym tłoczek (19)
może się poruszać w otworze cylindrowym (12) części
centralnej (11), zamkniętym od góry ruchomą membraną (22), tworzącą z dnem (20) tłoczka (19) ograniczony zasobnik (23), służący do przechowywania oleju
smarowego.

17.09.1970.

Patent dodatkowy do patentu nr 51866
Koszalińska Wytwórnia Części Samochodowych, Koszalin (Wacław Burzyński, Tadeusz Wasylczuk)
Maszyna robocza lub silnik z wirującym tłokiem
według patentu głównego nr 51866 znamienna tym, że
sztywna korba (10) jest umieszczona w otworze tarczy
(9) głównego wału (3) przebiegającym promieniowo
w kierunku osi głównego wału (3) i jednym końcem
przylega do wewnętrznego pierścienia (14) łożyska
tocznego, a drugim ukośnie ściętym do regulacyjnego
klina (23).

46a

(P. 144010)

22.10.1970.

Zdzisław Przybylski, Warszawa
Rotacyjny silnik spalinowy zaopatrzony w tłokowy
wirnik współpracujący kinematycznie z co najmniej
jednym komorowym wirnikiem i sprzężony z nim
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przekładnią synchronizującą, w którym to silniku wirniki te osadzone są w cylindrycznych gniazdach o równoległych osiach i przenikających się w kadłubie pobocznicach, znamienny tym, że jego tłokowy wirnik
(2) zaopatrzony jest na obwodzie w co najmniej jedną.
a zwłaszcza dwie, ewentualnie trzy pary tłoków (8) i (9),
przy czym jeden z tłoków każdej pary, wyposażony
jest w kanały wlotowe i wylotowe (15) i (17) a drugi w żarową lub zapłonową świecę (19).

Nr 6/1973

cerzenie wykonane przez naniesienie warstwy materiału w sposób metalurgiczny, o odporności na rozgrzenie wyższej od metalowego materiału podstawowego odnośnej części, znamienny tym, że opancerzenie
(3) składa się z metalu o wysokiej twardości i odporności na rozgrzenie, a pomiędzy materiałem podstawowym i opancerzeniem jest warstwa pośrednia (2) z innego metalu, którego twardość jest mniejsza od twardości opancerzenia (3) ale większa od twardości materiału podstawowego (1).

46c

(P. 146429)

Adam Michalik, Bielsko-Biała
46a

(P. 147185)

29.03.1971.

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych „Dolmel", Wrocław, (Stanisław Kamiński)

Elektryczny układ podgrzewania mieszanki znamienny tym, że podgrzewanie odbywa się przed
i w chwili rozruchu.

Silnik spalinowy, czterotaktowy z wirującymi tłokami w cylindrach o przekroju kołowym z wirnikiem
rozrządu oraz wirnikami komór spalania, znamienny
tym, że stosunek ilości obrotów jego dwóch ustawionych w szeregu wirujących tłoków (1), (2) do ilości
obrotów wspólnego dla nich i umieszczonego między
nimi wirnika rozrządu (9) oraz do ilości obrotów
dwóch wirników (10), (11) komór spalania z których
każdy jest umieszczony względem wirnika rozrządu
po przeciwnej stronie wirującego tłoka, wynosi jak
trzy do dwóch.

46c

(P. 143303)

19.09.1970.

Pierwszeństwo: 24.09.1969 - Szwajcaria
Gebriider SULZER Aktiengesellschaft, Winterthur,
Szwajcaria, (Werner Laubscher).
Układ rozrządu zaworowego, silnika spalinowego
z zaworem i gniazdem zaworowym posiadającymi
współpracujące ze sobą powierzchnie przylegania,
z których przynajmniej jedna zaopatrzona jest w opan-

46c

(P. 145021)

16.12.1970.

POLMO - Fabryka Osprzętu Samochodowego, Łódź,
(Leszek Katuszewski, Karol Krawczyk)
Złącze kołnierzowe zwłaszcza do mocowania gaźników na króćcu rury ssącej silnika spalinowego, znamienne tym, że składa się z dwóch części (1), (2) osadzonych obrotowo na kołnierzu króćca rury ssącej (12)
za pomocą śrub (6) i (7).

Nr 6/1973

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

97

współosiowy z wymienionym rozdzielaczem wał krzywkowy, znamienna tym, że każdej z wymienionych
dźwigienek (3) od strony jej ramienia zwróconego ku
wymienionemu wałowi krzywkowemu (1) przyporządkowana jest sprężyna ściskana (4), która opiera się
jednym końcem od wewnątrz o dno osadzonego odejmowalnie w obudowie (5) i dającego się mocować od
zewnątrz korka (11), drugim końcem zaś, za pośrednictwem ruchomego w kierunku działania sprężyny
(4) talerzyka (10), dociska zwrócone ku wałowi krzywkowemu (1) ramię dźwigienki (3) do tego wału, w celu
zapewnienia nieprzerwanego współdziałania dźwigienki (3) z wałem (1).
46c
46c

(P. 152425)

23.12.1971.

Miejskie Zakłady Komunikacyjne, Warszawa (Waldemar Matych, Ryszard Grynczer, Stanisław Gumiela)
Układ zasilania paliwowego w silnikach szczególnie
wysokoprężnych pracujących na obiegu wymuszonym
paliwa, znamienny tym, że do układu paliwa silnika
włączony jest układ obiegowy zasilania paliwowego,
w szczególności do klimatyzatorów poprzez zawór przepływowy (2) umieszczony między zbiornikiem (3)
a zbiornikiem (1) oraz odpowietrzający zawór (4)
umieszczony przy zbiorniku (3).

(P. 143134)

10.09.1970.

Pierwszeństwo: 18.09.1969 - Niemiecka Republika Demokratyczna
VEB Barkas-Werke, Karl-Marx-Stadt, NRD, (Klaus
Schubert, Eberhard Meixner)
Wtryskowa pompa paliwowa dla wielocylindrowych
silników spalinowych, mająca osadzony obrotowo w
obudowie rozdzielacz oraz dwa przeciwbieżne tłoki dające się poruszać, za pośrednictwem dźwigienek, przez

17.06.1970.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, (Benedykt Buliński)
Hydrauliczny układ rozruchu i chłodzenia silnika
tłokowego stanowiący znany hydrauliczny układ chłodzenia silnika tłokowego znamienny tym, że zamiast
pompy hydraulicznej zawiera urządzenie stanowiące
pompę-silnik hydrauliczny oraz połączoną z nim szeregowo mechaniczną przekładnię dwubiegową sprzężoną z wałem silnika tłokowego.

46c

46c

(P. 141387)

(P. 143816)

8.10.1970.

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „Delta - WZM",
Warszawa, (Andrzej Kraiński, Krzysztof Lendzion,
Andrzej Żelezik, Jerzy Wewiór, Andrzej Łojek).
Pompa podająca paliwo do układu zasilania w silnikach spalinowych zwłaszcza wysokoprężnych, znamienna tym, że komora (7) ssąco-tłocząca ma dwa
współosiowo usytuowane elementy (2, 3) pompujące,
z których jeden sprzężony jest z popychaczem napędzanym przez mimośród na wałku krzywkowym pompy wtryskowej, a drugi z popychaczem ręcznym.
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46c

8.10.1970.

(P. 143817)

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „Delta - WZM",
Warszawa, (Kazimierz Czajkowski, Bronisław Szukiel).
Urządzenie do pomiaru nieszczelności zespołów tłoczących pomp wtryskowych wysokoprężnych silników
spalinowych, które posiada pompę wysokociśnieniową
do sprężania cieczy stosowanej do sprawdzania, komorę sprężania oddzieloną od komory tłoczącej pompy
zaworem zwrotnym, oraz manometr połączony z komorą sprężania, znamienne tym, że wyposażone jest
w organ nastawczy do zmiany objętości komory sprężania.

46c

(P. 144029)

23.10.1970.

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „Delta - WZM",
Warszawa, (Zbigniew Korpus, Ryszard Kowalski, Jerzy
Wewiór)

Nr 6/1973

Sposób tłumienia hałasu, spowodowanego rozprężaniem się gazu uchodzącego do atmosfery, rozchodzącego się od swobodnego strumienia w szerokim zakresie
częstotliwości, znamienny tym, że dokonuje się w
pierwszej fazie rozprężanie gazów w eżektorze Coanda
typu wewnętrznego rozwarstwienie strumienia oraz
strukturalną przemianę akustycznego widma i jego
kierunku, jak również znaczne obniżenie prędkości,
temperatury oraz koncentracji gazów, przy czym
w dalszym ciągu tego procesu, dokonuje się w drugiej
fazie pochłanianie fal dźwiękowych za pomocą dźwiękochłonnego działania dwóch aktywnych tłumików,
wmontowanych przed lub za wspomnianym eżektorem Coanda.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że składa się ze zwężającej się dyszy
wlotowej (1) dla wyrzucanego powietrza, przyłączonej
do tłumika wlotowego (2) eżektora (3) Coanda wewnętrznego typu, usytuowanego za nim dyfuzora (11),
tłumika wyjściowego (4) oraz dyszy wylotowej (5),
przy czym przed zwężającą się dyszą wlotową (1),
utworzoną przez układ szczelin (6) i zwężający się kanał (7), urządzenie ma ekran tłumiący (8), umożliwiający wlot powietrza z otoczenia do układu szczelin (6) i rozprzestrzenianie się własnego hałasu eżektora (3) Coanda wewnętrznego typu, który to eżektor ma
przestrzeń pierścieniową (a), połączoną z przewodem
(12), którym doprowadzane są do niej gazy wydechowe, oraz pierścieniową szczelinę (b) przez którą gazy
wydechowe dalej przechodzą jako strumień pierścieniowy, który uderza o ścianę zwężającej się części
eżektora Coanda, skręcając przy tym wzdłuż przewężenia (10) do dolnej części dyfuzora (11), tłumika wyjściowego (4) i wylotowej dyszy (5) które to części
składowe zaopatrzone są w ściany dźwiękochłonne,
podobnie jak konstrukcja dyszy wlotowej (1) i ekranu
tłumiącego (8).

Urządzenie do badania rozpylaczy posiadające pompę wysokociśnieniową do sprężania cieczy stosowanej
do badania, kanał wtryskowy oddzielony od komory
tłoczącej pompy zaworem zwrotnym, oraz manometr
połączony z kanałem wtryskowym, znamienne tym, że
wyposażone jest w elektroniczny analizator (10) pulsacji ciśnienia w kanale wtryskowym występujących
po otwarciu rozpylacza (5), który to analizator sprzężony jest z kanałem wtryskowym przy pomocy czujnika (7) ciśnienia.

46k

(P. 146686)

4.03.1971.

Bogdan Jerzy Nowak, Szczecin, Polska.
46d

(P. 148485)

29.05.1971.

Pierwszeństwo: 26.10.1970 - Rumunia
Institutul de Mecanica Fluidelor si Constructii Aerospatiale, Bukareszt, Rumunia, (Henri Coanda, Constantin Teodorescu)

Przyrząd do ustalania przerwy na stykach przerywaczy zwłaszcza urządzeń zapłonowych przy silnikach
spalinowych z zapłonem iskrowym, znamienny tym,
że wkręt (1) z gwintem o określonym skoku wkręcony
w płytkę kowadełka (3) posiada zakończenie w postaci
stożka o określonym kącie pochylenia współdziała
z płytką (2) zwiększając przerwę (a) przy wkręcaniu
lub zmniejszając przy wykręcaniu.
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przy
wzajemnym ich połączeniu oraz wyposażona
wv ogranicznik wychyleń, znamienna tym, że części gumowe (2) metalowo-gumowych elementów sprężystych
mają kształt talerzowy i posiadają pierścieniowe występy (5), stanowiące ograniczniki wychylenia dla tarczy oporowej (4), przy czym tarcza oporowa (4) jest
tak osadzona, że jej wychylenia mogą być różnie regulowane odpowiednio do wymagań, a przez odpowiedni dobór grubości tarczy oporowej (4) uzyskuje się
dostosowane do wymagań wstępne naprężenie.

47a

(P. 146633)

3.03.1971.

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska (Andrzej
Osyczka).
Koło zębate tłumiące drgania mające zastosowanie
w przekładniach zębatych, znamienne tym, że na zębach koła (1) są przymocowane elementy amortyzujące
(3) lub dowolnej konstrukcji amortyzatory (7), których
powierzchnie robocze (4) współpracują w czasie zazębienia przekładni z powierzchniami roboczymi (5) zębów koła zębatego (2) albo też oba koła zębate (1) i (2)
na zębach mają elementy amortyzujące (3a) i (3b)
względnie dowolnej konstrukcji amortyzatory (7), których powierzchnie robocze (4a) i (4b) lub (4) współpracują ze sobą w czasie zazębienia przekładni, przy czym
własności fizyczne materiałów, z których są wykonane elementy amortyzujące (3), (3a) i (3b) oraz konstrukcja amortyzatorów (7) zapewniają przy określonym obciążeniu współpracą powierzchni roboczych (5)
i (6) zębów kół zębatych (1) i (2).

47b

(P. 139944)

47b

(P. 143805)

7.10.1970.

Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej „Pafal",
Świdnica Śląska, (Franciszek Jung, Adam Podgórski,
Mieczysław Lipski, Zdzisław Sajan, Tadeusz Rumiński).
Łożysko dwukamieniowe, zwłaszcza do liczników
energii elektrycznej, składające się z obudowy, oprawionych kamieni i zawartej między nimi kuleczki znamienne tym, że kamienie łożyskowe 5 w oprawie górnej 2 i w oprawie dolnej 4 umocowane są przez zalanie płynnym tworzywem metodą wtrysku w trakcie
formowania opraw 2 i 4.

10.04.1970.

Pierwszeństwo: 11.04.1969 - Niemiecka Republika Demokratyczna
Anton Lupei, Zschopau, Manfred Thierfelder, Zschopau, Harry Miiller, Waldkirchen, NRD
Podpora elastyczna zwłaszcza do zawieszenia spalinowego silnika tłokowego na ramie pojazdu dwukołowego z napędem łańcuchowym, składająca się
z dwóch jednakowych metr.lowo-gumowych elementów sprężystych uzyskujących wstępne naprężenie

47f

(P. 145553)

11.01.1971.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Kopalń Rud,
Częstochowa, (Cieślak Stefan, Krysiak Tadeusz).
Złącza słupów trakcyjno-oświetleniowych rurowych
(tekst zgłoszenia zamieszczony został w klasie 37a na
stronie 63)
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47g
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7.01.1971.

Zakłady Produkcji Urządzeń Mechanicznych „Elwo",
Pszczyna, (Józef Prokop).
Urządzenie zaworowe, zwłaszcza do przewodów
transportujących materiały sypkie, posiadające korpus zaopatrzony w kołnierze do przyłączenia przewodów oraz urządzenie dławiące dla elementu napędowego znamienne tym, że ma korpus ukośnie dzielony
na część górną (1) oraz na część dolną (2), do której
jest przyłączona odchylna klapa (3) napędzana urządzeniem mechanicznym.

13

47g'

(P. 148538)

1.06.1971.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne,
goszcz, (Przemysław Boruta, Jan Sempruch)

Byd-

Zawór sprężynowy wylewowy zwłaszcza do paliw
płynnych zaopatrzony w membranowy siłownik pneumatyczny znamienny tym, że membrana (1) stanowi
komorę podciśnienia (2) poprzez kanał (3) łączący dyszę
(4) o kalibrowanym otworze i czujnik hydrauliczny (5)
oraz cięgło (6) połączone elastycznie z dźwignią dwuramienną (8) umocowaną w uchwycie (11) zaworu stanowiącą ruchomy zaczep dźwigni jednoramiennej (12)
grzybka (13), zaworu.
47g1

4.11.1970.

(P. 144236)

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź (Konrad Adamowicz, Włodzimierz Bielnicki)
Zawór regulacyjny z siłownikiem, o osiowym przepływie czynnika i z elementem zamykającym usytuowanym współosiowo z przepływem, znamienny tym,
że napęd elementu zamykającego stanowi dźwignia (9),
z jednej strony zakończona zabierakiem (7) a drugim
końcem sprzężona przegubowo za pośrednictwem łącznika (10) z trzpieniem (18) siłownika.
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47gi

(P. 148599)

31.05.1971.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,
Wrocław, (Andrzej Kiernożycki, Henryk Hoffmann)
Urządzenie do sterowania reduktorem ciśnienia gazu,
przeznaczonym do samoczynnej regulacji wielkości
przepływu przy stałym ciśnieniu, znamienne tym, że
posiada dźwignię (1), w której wykonany jest podłużny otwór (4), którego górna krawędź oparta jest o ło-

47g1

(P. 145140)

21.12.1970.

Mysłowickie Zakłady Urządzeń Elektromechanicznych Przemysłu Terenowego „Zelmech", Mysłowice,
(Józef Laksander, Edward Kramarczyk, Józef Ściora)
Zawór bezpieczeństwa-zwrotny dla cieczy, znamienny tym, że korpus zaworu (1) oraz korpus zaworu (2)
tworzą jedno urządzenie a wysokość sprężyny bezpieczeństwa (8) jest ustawiona przy pomocy nakrętki regulacyjnej (7) dla żądanej wielkości,
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żysko (5) osadzone na czopie koła zębatego (6) połączonego z wałem wyjściowym (8) siłownika lub innego
mechanizmu napędowego, a koło (6) zazębione jest
z zębatką (7) umocowaną równolegle do podłużnego
otworu (4) w dźwigni (1), na której z jednej strony
osadzony jest obciążnik (2), a z drugiej przeciwwaga
(3), zaś boczne płaszczyzny dźwigni (1) prostopadłe do
górnej krawędzi otworu (4) zetknięte są z jednej strony z czołową powierzchnią koła zębatego (6), a z przeciwległej z pierścieniem zabezpieczającym (11), ponadto dźwignia (1) od strony obciążnika (2) podparta jest
przesuwnym osiowo popychaczem (9) reduktora (10).
47gi

(P. 148732)
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suwnie oraz przegibnie na tłoczysku (8) między grzybkiem (9) a oporową płytą (14) zaopatrzonymi w kanały przeciekowe, przy czym tłoczysko (8) posiada prowadzenie umiejscowione w wieku cylindra (7) które
ma jeden lub więcej funkcyjnych otworów (11) nagwintowanych lub nie nagwintowanych.

9.06.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, (Jan Dębieć, Kazimierz Sławek).
Zawór rozładowania siłowych układów hydraulicznych zaopatrzony w zawór zwrotny umożliwiający
utrzymywanie żądanego ciśnienia w układzie roboczym
i • zapewniający w tym czasie bezciśnieniową pracę
pompy, zaopatrzony w sterujący grzybkiem zaworu
popychacz, którego komora ciśnieniowa połączona jest
kanałem z przestrzenią za zaworem zwrotnym, a grzybek zaworu od góry zaopatrzony jest we współosiowy
prowadnik przesuwTnie osadzony w prowadnicy kadłuba, znamienny tym, że w spływowym kanale (7) ma
osadzony dławiący element (8), a przestrzeń za dławiącym elementem (8) połączona jest kanałem (14)
z komorą (15) nad górnym prowadnikiem (10), przy
czym komora (15) zamknięta jest kołpakiem (16) o regulowanym położeniu, a pomiędzy dnem kołpaka (16)
a czołową powierzchnią prowadnik (10) jest osadzona
śrubowa sprężyna (17), zaś poniżej zrównoważonego
hydraulicznie grzybka (9) współosiowo i przesuwnie
jest osadzony w odpowiedniej prowadnicy kadłuba
popychacz (11) pozostający pod działaniem ciśnienia
w komorze (13) i sprężyny (17).
47gi

(P. 146690)

4.03.1971.

Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Górniczego, Mysłowice, Polska (Jan Musiał, Jan Kostrz, Jan
Mateja).
Urządzenie do regulacji przepływu i mieszania składników, zwłaszcza materiałów sypkich z cieczami składające się z korpusu, zaworu sterującego, zaworu
grzybkowego, zaworu przeponowego znamienne tym,
że zawór przeponowy zaopatrzony jest w siłownik (8)
pneumatyczny, który posiada połączenie przewodem
(7), otworami (6) z zaworem sterującym (2), a także
po zmianie położenia tłoka (3) sterującego, poprzez
otwór (13) z atmosferą.

47g2

(P. 145403)

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne
Węglowego, Gliwice, (Herbert Urbaniec).

31.12.1970.
Przemysłu

Odwadniacz powietrza sprężonego (tekst zgłoszenia
zamieszczony został w klasie 12e na stronie 10)
47g1

(P. 145405)

31.12.1970.

Cieszyńska Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Cieszyn (Bronisław Franek)
Zawór wspomagany ciśnieniem czynnika przepływowego sterowany elektromagnetycznie złożony z elektromagnetycznego zaworu pilotującego oraz zaworu
głównego, złączonych w jedną całość, znamienny tym,
że tłok (12) jego zaworu głównego jest złożony z cienkich sprężystych płytek zaopatrzonych w skomunikowane między sobą przeciekowe otwory (13) a płytki
te osadzone są nieobrotowo i względem siebie
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3.06.1971.

Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki, Warszawa,
(Stanisław Banach)
Zawór klapowy kątowy z napędem mimośrodowym,
znani^nny tym, że jest wyposażony w tłoczek (3)
u^rcz^lniony w korpusie (1) i związany z trzpieniem
O aworu za pomocą połączenia gwintowanego, przy
czym trzpień (5) jest zabezpieczony przed obrotem
w korpusie (1).

47h

Nr 6/1973
(P. 144066)

26.10.1970.

Politechnika Łódzka Katedra Podstaw Konstrukcji
Maszyn Wydziału Mechanicznego, Łódź, (Wiesław Kaniewski, Kazimierz Janczak, Kazimierz Woźniak).
Ślimak walcowej przekładni ślimakowej, znamienny
tym, że zarys jego zębów jest w przekroju osiowym
albo w przekroju dokonanym pod dowolnym kątem
do osi ślimaka kołowo wypukły.

47h

(P. 144247)

5.11.1970.

5.10.1970.

Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej ZOPAN, Warszawa, (Marian Gryz).

Przedsiębiorstwo Obsługi Przemysłu Rolnego, Kościan, (Edward Stam, Marian Tomaszewski, Antoni
Kankowski, Stefan Frąckowiak).

Przekładnia obiegowa według wynalazku znamienna tym, że posiada satelity sprężyste 10 o kształcie
pierścieni.

47h

(P. 143774)

Głowica przekładni bezstopniowej w układzie współpracującym, pionowym, połączone ze sobą paskiem
klinowym, którego zmieniające się położenie w głowicy górnej powoduje zmianę rozstawu tarcz głowicy
dolnej, znamienne tym, że głowica górna zaopatrzona
jest w stałą tuleję 7 z gwintem wewnętrznym, współpracującym z gwintem zewnętrznym łożyskowego korpusu 5, który za pośrednictwem oporowego łożyska 4
styka się z tuleją 1 tarczy ruchomej, przy czym wpust
3 umieszczony częściowo w tulei 2 tarczy stałej, a częściowo w tulei 1 tarczy ruchomej, przenosi moment
obrotowy z tarczy stałej na tarczę ruchomą, natomiast
głowica dolna zaopatrzona jest w klin 11 o kształcie
prostopadłościanu, który połączony jest na mocno ze
stałą tuleją 13, posiadającą zabezpieczający kołek 14
dla zabezpieczenia klina 11 przed przesunięciem poprzecznym do osi symetrii oraz z tuleją 12 tarczy
stałej, przy czym klin 11 współpracuje z przelotowym
rowkiem 10 wykonanym w tulei 9 tarczy ruchomej.

48a

(P. 143002)

1.09.1970.

Pierwszeństwo: 10.09.1969 - Wielka Brytania
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania, (Brian Alfred Cooke, Lynette Peter Mole).
Wodna kompozycja powłokowa do stosowania w procesie osadzania elektrolitycznego, znamienna tym, że
zawiera słabą zasadę o wskaźniku dysocjacji pK powyżej 7 a jako spoiwo żywicę polikarboksylową zobojętnioną co najmniej częściowo silną zasadą o wskaźniku dysocjacji pK poniżej 6.

48a
Pierwszeństwo:

(P. 143293)
25.09.1965 - Niemiecka
Federalna

18.09.1970.
Republika

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, NRF, Berlin Zachodni, (Kurt Haymann, Giinter Waldt).
Sposób wstępnej obróbki powierzchni tworzyw
sztucznych, przeznaczonych do galwanizacji, w szczególności polimerów na bazie akrylonitrylu, butadienu
i styrenu oraz modyfikowanych polipropylenów, znamienny tym, że powierzchnie traktuje się roztworem
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zawierającym 20-40% wagowych kwasu siarkowego,
15-30% wagowych kwasu chromowego oraz 0,001 do
1,0% wagowych metalu szlachetnego w postaci jego
związków.
48a

(P. 144243)

4.11.1970.

Intreprinderea Industriala do Stat „1 Septembrie"
Satu Marę, Rumunia, (Mihail Harsanyi, Wasile Filipp).
Środek wybłyszczający do miedziowej kąpieli galwanicznej, znamienny tym, że stanowi go związek wybrany z modyfikowanych związków tiazolu, taki jak
l-aminobenzeno-4-sulfoamido-B-tiazol
oraz
środek
zwilżający na bazie polietoksylowanych alkoholi tłuszczowych, zawierający 12 do 14 atomów węgla o stopniu polieksylacji 9 do 11, przy czym zawartość związku wybłyszczającego w kąpieli wynosi 5 do 10 g/l,
a środka zwilżającego 4 do 5 g/l, wskutek czego uzyskana błyszcząca powłoka nie wymaga dalszej obróbki, a proces galwanizacji przebiega w stosunkowo niskiej temperaturze.
48a

(P. 145466)
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osadzona jest rozsiewająca płuczka (11) połączona
przewodem rurowym, w który zabudowany jest rotametr (10), z zewnętrznym źródłem gazu nośnego, ponadto zbiornik nasycenia połączony jest przelewową
rurką (20) z wyrównawczym zbiornikiem (19), osadzonym na podstawie przesuwnie w kierunku pionowym,
a od oddzielacza kropli odchodzi rurowy przewód 8
łączący urządzenie z komorą pieca, przy czym z tym
przewodem łączy się układ dozujący mieszaninę.
48b

(P. 145844)

27.01.1971.

Politechnika Gdańska Instytut Technologii Budowy
Maszyn, Gdańsk, (Tadeusz Burkiewicz).
Sposób metalizowania tworzyw sztucznych, znamienny tym, że do górnej części zbiornika (2) wkłada si<
przedmiot (7) z tworzywa sztucznego, a na dnie sitowym (3) tego zbiornika umieszcza drobno sproszkowany metal (6), który ogrzewa się gorącym gazem
podgrzewanym w wężownicy (4) za pomocą elementów
grzejnych (5).

4.01.1971.

„Polmo" Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego, Bielsko-Biała, (Tadeusz Wojciuch).
Sposób otrzymywania błyszczących powłok cynkowych z elektrolitu zasadowego nie zawierającego soli
cyjanowych znamienny tym, że proces prowadzi się
w elektrolicie o składzie:
wodorotlenek sodu NaOH 200 g/l, tlenek cynku ZnO
50 g/l, siarczan sodu Na2SO4 50 g/l, siarczan cynku
ZnSO4 20 g/l, heliotropina C^HA) 3 g/l, kumaryna
C9HflO2 3 g/l, żelatyna 1 g/l, gliceryna 40 ml/l.
4Kb

(P. 148311)

20.05.1971.

Politechnika Poznańska, Poznań, (Jan Lewandowicz,
Eugeniusz Mikołajski, Jan Putniewicz).
Urządzenie do zasilania pieca w mieszaninę par węglowodorów i technicznych gazów nośnych w którym
wykorzystuje się płynne węglowodory w zamkniętym
podgrzewanym zbiorniku przez który przepuszcza się
gaz nośny z butli lub z sieci gazu miejskiego, znamienne tym, że zbiornik nasycenia ma zabudowaną
wężownicę (21), a zamknięcie tego zbiornika stanowi
hermetyczna pokrywa z' wbudowanym oddzielaczem
(6) kropli i spustową rurką (7) oraz z czujnikiem regulacji temperatury (5), przy czym na dnie zbiornika

48d

(P. 145848)

28.01.397

Biuro Projektów Przemysłu Wyrobów Metalowych,
Kraków, (Józef Łucek).
Sposób zasilania tacy do trawienia przelotowego drutów i taśm metalowych znamienny tym, że ciecz z wanny do trawienia na tacę podnosi się pneumatycznie
za pomocą sprężonego powietrza, które wtłacza się w
głąb cieczy wytwarzając mieszaninę cieczy i powietrza, w celu obniżenia ciężaru właściwego cieczy, która poprzez dyfuzor lub inne odpowiednie przewody
wypływa na powierzchnię tacy tworząc na niej kilkudziesięciomilimetrową warstwę.
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Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeżenia 1 zawierające wannę i tacę do trawienia znamienne tym, że w środkowej części tacy (2) znajdują
się dwie pionowe ścianki (3), usytuowane poprzecznie
względem wanny (1) i uformowane w kształcie dyfuzora, pomiędzy którymi jest umieszczony w niewielkiej odległości od dna wanny (1) powietrzno-wodny
mieszalnik (4) zaopatrzony w dysze (5), przy czym mieszalnik (4) jest połączony z przewodem (6) doprowadzającym poprzez zawór (7) sprężone powietrze.

49a

(P. 145374)

31.12.1970.

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, (Olgierd Kalinowski, Maciej Dzięgielewski, Kazimierz Czasza).
Sposób wykonywania powierzchni eliptycznych zwłaszcza reflektorów generatora dla światła laserowego
znamienny tym, że uprzednio w znany sposób przygotowany półfabrykat (1) posiadający dwie równoległe
powierzchnie (2), (3), z których powierzchnia (2) jest
bazą ustawczą, a drugą (3) natomiast skrawa się narzędziem punktowym (4) po ustaleniu wysokości obrotu narzędzia (4) od dużej lub małej osi elipsy o wielkość (a) lub (b) oraz po skręceniu płaszczyzny skrawania (II) przechodzącej przez ostrze skrawające narzędzia punktowego (4) o kąt (cp) przy czym uzyskana
powierzchnia eliptyczna nie posiada mimośrodu dwóch
elips.

49h

(P. 145071)

18.12.1970.

Doświadczalne Zakłady Lampowe „Lamina", Piaseczno, (Jeute Wojciech, Retmaniak Jan).
Sposób spajania elementów metalowych zwłaszcza
do wykonywania złącz próżnioszczelnych, w którym
łączone metale mają różne temperatury topnienia znamienny tym, że fragment elementu z metalu o niższej
temperaturze topnienia w miejscu tworzonego złącza
doprowadzany jest do stopienia i zwilża element z metalu o wyższej temperaturze topnienia.
49h

(P. 149158)

30.06.1971.

Biuro Studiów i Projektów Taboru Rzecznego Przedsiębiorstwo Państwowe, Wrocław, (Kazimierz Pelc,
Stanisław Banaś).
Sposób łączenia elementów przez punktowe zgrzewanie znamienny tym, że w otwory (2) wykonane w
jednym z łączonych elementów (1) lub (5) wkłada się
wklęsłe nity (3), po czym zgrzewa się punktowo za
pomocą elektrod (4).
Wklęsły nit do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienny tym, że ma kształt miseczki z zaokrąglonym dnem, przy czym głębokość nita (3) i grubość jego
ścianki jest uzależniona od grubości łączonych elementów (1) i (5).

49c

(P. 143864)

10.10.1970.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Świdnik,
(Henryk Kamiński, Tadeusz Wojciechowski, Władysław Burdan, Lucjan Sznajder).
Narzędzie do cięcia ołowiu lub jego stopów w postaci piły, na przykład tarczowej, o zębach trójkątnych
i rozchylonych, znamienne tym, że powierzchnia natarcia (3) każdego zęba (1) piły na całej swej długości
jest położona względem zewnętrznej, bocznej powierzchni (4) zęba 1 pod kątem ostrym Y> którego wierzchołek jest zwrócony w kierunku ruchu zęba (1).
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1.03.1971.

Narodowej w Gdańsku, Gdańsk, (Karol Czapkę, Aleksander Orzeszko, Jan Gusłakow, Stefania Solarewicz).

Przyrząd do automatycznego haftowania liści, kwiatów, kół, elips, znamienny tym, że łoże (2) przyrządu
umocowane jest za pomocą ramki (1) pośrednio na
drążku dociskowym stopki maszyny wieloczynnościowej.

Sposób otrzymywania alginianu sodu z morszczynów należących do gromady brunatnic znamienny tym,
że ekstrakcji alkalicznej macerowaniu kwaśnemu oraz
obróbce chemicznej, odwirowaniu i suszeniu poddaje
się sam czysty morszczyn wysegregowany z wodorostów morskich bez innych zanieczyszczeń, oraz bez
innej obróbki chemicznej powodującej zanieczyszczenia alginianu sodu.

52a

(P. 14G566)

Lucjan Krencisz, Poznań, Polska.

53k

(P. 146398)

22.02.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 60845
Instytut Przemysłu Fermentacyjnego, Warszawa,
(Roman Kwaśniewski).
Sposób wytwarzania zestalonego zagęszczonego soku
warzywnego według patentu Nr 60845, znamienny tym,
że sok warzywny zakwasza się przez dodatek kwasów spożywczych doprowadzając stężenie jonów wodorowych do około 5 pH, następnie zagęszcza się i po
otrzymaniu 60-80%-owego ekstraktu i doprowadzeniu
go do temperatury 40-60°C wprowadza się glukozę
krystaliczną w ilości 40-80% całej masy produktu,
a po rozpuszczeniu i ochłodzeniu ekstraktu do temperatury około 3 ° wprowadza się drobnokrystaliczną
glukozę w ilości 0,5 do 1,5% masy produktu.
53k

(P. 148392)

27.05.1971.

Rzeszowskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Rzeszowie, Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Pektowin", Jasło, (Franciszek Bosak,
Stanisław Bujak, Wacław Szymezyk, Eugeniusz Jałosiński, Krystyna Wójcik, Teresa Płaneta, Zofia Kowalczyk).
53d

(P. 147045)

20.03.1971.

Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych,
Włocławek, (Adam Sroczyński, Kazimierz Organiściak,
Roman Waczyński).
Sposób otrzymywania mieszanki kawy zbożowej
o wzmocnionym i trwałym aromacie zawierającej prażone ziarno zbożowe, cykorię, buraki z dodatkiem
prażonej łuski kakaowej uszlachetnionej drogą odpowiedniego spreparowania, znamienny tym, że łuskę
kakaową nawilża się wodą aż do osiągnięcia zawartości wody powyżej 20% lub traktuje parą wodną o temperaturze przekraczającej 100°C w ciągu 1 - 3 godzin
albo nawilża się ją roztworem zasadowej soli lub zasady, najkorzystniej trzyprocentowym roztworem wodorowęglanu amonu i po przereagowaniu w ciągu
2 - 4 godzin suszy się ją w dowolny sposób, najlepiej
w temperaturze około 100°C do granicy nie przekraczającej 10% zawartości wody, a otrzymany susz w
znany sposób proszkuje i łączy z innymi suchymi
składnikami mieszanki kawy zbożowej.
53k

(P. 146542)

22.02.1971.

Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Łódź, (Hanna
Przybył, Krystyna Szymezyk, Andrzej Gogoliński, Henryk Lewkowicz).
Sposób przygotowania nierozwarstwiających się sosów a zwłaszcza pomidorowego, grzybowego, węgierskiego i myśliwskiego poddawanych procesowi zamrażania i rozmrażania znamienny tym, że temperaturę
obróbki mąki podczas przygotowywania sosób utrzymuje się w zakresie poniżej 100°C w wyniku wprowadzenia czynności tzw. ..oprószania".
53k

(P. 144175)

2.11.1970.

Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego Wydziału
Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady

Sposób otrzymywania pektyny niskozestryfikowanej
z wytłoków jabłkowych znamienny tym, że jako surowca wyjściowego w procesie produkcji używa się
zagęszczony sok pektynowy o ekstrakcie refrektometrycznym 3-6%.
J3k

(P. 148511)

Licencia Taialmanyokat Ertekesitó Vallalat, Budapeszt, Węgry, (Imre Heltag, Erno Tath, Laszló Tath).
Sposób wytwarzania pożywki z grzybów, zwłaszcza
z grzybów jadalnych, cio przygotowywania materiału
szczepiennego i hodowlanego, znamienny tym, że stosowane jako podstawowy materiał hodowlany i/albo
nośnik materiału szczepiennego - substancje zawierające celulozę i co najmniej 50% wilgoci, ewentualnie
także pożywki uzupełniające, ogrzewa się w obecności
drobnoustrojów termofilnych do temperatury 70°C
i roztwarza w warunkach tlenowych, następnie obniża temperaturę poniżej 70°C, zwłaszcza do zakresu
45-55°C i zachowuje poprzednio podane warunki,
przy czym wzmaga się metabolizm drobnoustrojów
terrrrófilnych, roztworzone i zawierające metabolit
ochronny podłoże stosuje się w znany sposób, jako
substancję nośnikową produkcyjnego materiału szczepiennego albo jako podłoże hodowlane.

55f

(P. 143007)

1.09.1970.

Pierwszeństwo: 3.09.1969 - Włochy
Cartiere Ambrogio Binda S.p.A., Mediolan, Włochy,
(Steno Baj).
Sposób wytwarzania papierów dekoracyjnych traktowanych termoutwardzalnymi żywicami, nadających
się do wytwarzania metodą niskociśnieniową laminowanych elementów dekoracyjnych i pokrywania metodą niskociśnieniową osnowy przy wytwarzaniu la-
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minatów odpornych na ścieranie, znamienny tym, że
drukowany lub jednobarwny papier dekoracyjny poddaje się jednorazowej lub dwukrotnej impregnacji
albo zwykłej impregnacji i następnie natryskowemu
powlekaniu roztworami organicznymi zawierającymi
żywicę typu nienasyconych poliestrów i/lub żywic alkilowych, monomer sieciujący, środek rozluźniający
i katalizator, z dodatkiem żelu krzemionkowego jako
tiksotropowego środka wpływającego na zmianę płynności podczas prasowania na gorąco.
57b

(P. 141S26)

Sposób wykonywania stereoskopowych zdjęć fotograficznych, znamienny tym, że na materiał światłoczuły, umieszczony na płycie znajdującej się w płaszczyźnie matówki nakłada się soczewkowy raster cylindryczny po czym w czasie ekspozycji wyżej wymienioną płytę wraz z materiałem światłoczułym i soczewkowym rastrem, cylindrycznym oraz fotografowany model, obraca się dookoła ich osi pionowych
w kierunkach zgodnych z prędkościami dostosowanymi do rodzaju wykonywanego zdjęcia, a następnie po
wykonaniu odbitki lub reprodukcji pozytywowej, celem uzyskania obrazu stereoskopowego, na zdjęcie to
przykleja się raster o takich samych parametrach co
raster zastosowany przy ekspozycji zdjęcia.
57b

(P. 143291)

18.09.1970.

Pierwszeństwo: 24.11.1969 - Wielka Brytania
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania, (Timothy Douglas Andrews, Glyn David
Short, Ieuan Thomas, John Graham Allen, Eric Paul
Good ings).
Materiał promienicczuły, znamienny tym, że zawiera
związek promienioczuły, ewentualnie błonotwórczy, w
postaci soli jednostek kationowych o dwóch atomach
azotu, z których co najmniej jeden jest czwartorzędowy, przy czym atomy azotu są połączone co najmniej
częściowo z pierścieniami aromatycznymi i ewentualnie zawiera inny polimer błonotwórczy oraz dodatki
wpływające na promienioczułość.
57b

(P. 148593)

3.06.1971.

Pierwszeństwo: 4.06.1970 - Niemiecka Republika
Federalna
Kalie Aktiengesellschaft, Wiesbaden-Biebrich, NRF.
Fotopolimeryzująca masa do kopiowania, zawierająca
co najmniej jeden środek wiążący, co najmniej jeden
związek fotopolimeryzujący i co najmniej jeden fotoinicjator, znamienna tym, że jako fotoinicjator zawiera
związek typu akrydynowego lub fenazynowego, który
w jednym z zewnętrznych pierścieni aromatycznych
A i C może zawierać jako heteroatom dalszy atom azotu i w pierścieniach A i C do dwóch skondensowanych z nimi pierścieni benzenowych i ma dalej w
pierścieniach A, B i C trzy podstawniki, które są takie same lub różne i oznaczają atom wodoru, atom
chlorowca, grupę alkilową, alkoksylową, arylową, aryloksylową, aminową, acyloaminową lub aralkenylową.
57b

(P. 141508)

zawierającą przynajmniej większą część fotoprzewodzącego stopu szklistego selenu w postaci cząstkowej
i mniejszą część żywicy izolującej, powłokę tę wygrzewa się w temperaturze bliskiej lub nieco powyżej
temperatury zeszklenia stopu selenowego, przy czym
we wspomnianej temperaturze, cząstki stopu płyną
i łączą się tworząc nieco ciagliwą matrycę stopu szklistego selenu zawierającą żywicę w formie oddzielonych cząstek i częściowych sieci.
57b

(P. 141638)

27.06.1970.

Pierwszeństwo: 1.07.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej

13.05.1970.

Andrzej Skurzak, Andrzej Kaliniecki, Warszawa,
Mieczysław Wojtowicz, Mysłakowice, Henryk Dębowski, Jelenia Góra.

Nr 6/1973

Xerox Corporation, New York, USA, (Alan Bruce
Amidon, Joseph Mammino, Robert Michael Ferguson).
Sposób wywoływania utajonego obrazu elektrostatycznego na powierzchni światłoczułej, znamienny tym,
że stosuje się dystrybutor wyposażony w regularny
wzór wypukłości i zagłębień, którego zagłębienia zawierają konieczne do wywoływania ilości ciekłego wywoływacza o oporności objętościowej większej niż
1010 ohm • cm, a wypukłości są całkowicie wolne od
wywoływacza i zbliża się wspomniany dystrybutor lub
styka się go ze wspomnianą powierzchnią obrazową
tak, że ciekły wywoływacz zostaje wyciągnięty elektrostatycznie z zagłębień dystrybutora na powierzchnię
obrazową odtwarzając rysunek obrazu.
Mieszanina ciekłego wywoływacza, znamienna tym,
że ma oporność większą niż 1010 ohm • centymetr i składa się z ciekłego nośnika, barwnika lub pigmentu oraz
dyspersantu, przy czym barwnik lub pigment występuje w ilości większej, niż 20% wagi całej mieszaniny.
(P. 141639)

57b

Pierwszeństwo:

27.06.1970.

1.07.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki

Xerox Corporation, New York, USA, (R. E. Smith)..
Sposób wywoływania utajonego obrazu elektrostatycznego, znamienny tym, że podaje się materiał wywołujący na powierzchnię pośrednią nierównomiernie
w ilości nieodmierzonej i przesuwa się tę powierzchnię
do styku z narożnymi powierzchniami zbierającymi,
zbierającymi nadmiar materiału wywołującego z części
skrajnych powierzchni pośredniej i zabezpieczającymi
przed zbieraniem się na krawędziach powierzchni pośredniej materiału wywołującego, przesuwa się powierzchnię pośrednią do styku na całej jej szerokości
z główną powierzchnią zbierającą w celu usunięcia
nadmiaru materiału wywołującego z tej powierzchni
i rozprowadza się go równomiernie na całej powierzchni pośredniej przesuwa się następnie powierzchnię
pośrednią z równomiernie nałożonym materiałem wywołującym do styku z wywoływaną powierzchnią na
której naniesiony jest obraz oraz wywołuje się ten
obraz.
Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz.
1-6, znamienne tym, że zawiera narożne powierzchnie
zbierające oraz główną powierzchnię zbierającą stykające się z ruchomą powierzchnią pośrednią w jej
częściach skrajnych oraz na całej jej długości.

22.06.1970.

Pierwszeństwo: 25.06.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki
Xerox Corporation, Rochester, USA, (Michael Paul
Trubisky, Leon Andre Tauscher, Frank Michael Palermiti, Charles J. Levine).
Sposób wytwarzania warstwy fotoprzewodzącej,
zwłaszcza do powielaczy kserograficznych, znamienny
tym, że na powierzchni podłoża tworzy się powłokę

57b

(P. 144265)

5.11.1970.

Pierwszeństwo: 7.11.1968 - Stany Zjednoczone
Ameryki
Xerox Corporation Rochester, Stany Zjednoczone
Ameryki, (Lothar S. Jerornin i Hanzen L. Hoyt III).

Urządzenie do wywoływania utajonego obrazu elektrostatycznego w procesie kseroradiografii, znamienne
tym, że posiada komorę (104) mającą parę przeciwległych ścian bocznych (114) człon podtrzymujący (118)
płytę kserograficzną (102) skierowaną fotoprzewodzącą
warstwy (108) do wewnątrz wymienionej komory 104);
układ dostarczający obłok naładowanych cząstek wywoływacza po jednej stronie przegrody (120), znajdującej się wewnątrz komory (104), przy czym przegroda ta ukształtowana jest na całej szerokości komory (104), elektrodę siatkową (124) ustawioną pomiędzy
płytę kserograficzną wymienioną przegrodą (130), oraz
układ do polaryzowania wymienionej elektrody siatkowej (124) pożądanym potencjałem, przy czym elektroda ta jest odległa od powierzchni warstwy fotoprzewodzącej (108) o odległość odpowiednią do uwydatniania linii sił pola elektrostatycznego związanego
z obrazem utajonym lecz niewystarczającą dla całkowitego wyeliminowania zjawiska kasowania brzegowego pomiędzy sąsiednimi obszarami obrazu utajonego
o różnej gęstości ładunku.

57b
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(P. 147074)

57c

(P, 145037)

16.12.1970.

Pierwszeństwo: 29.01.1970 -- Wielka Brytania
Gevaert-Agfa N.V., Matsel, Belgia, (Emiel Adriaan
Peeters, Willy Lodewijk Pauwcls).
Sklejarka do stykowego łączenia taśmy nowej z taśmą bieżącą, znamienna tym, że obydwie taśmy są przepuszczane przez sklejarkę wzdłuż przyległych do siebie torów składającą się z przemieszczanych urządzeń zaciskających obie taśmy przygotowując je do
sklejania; krajarka do jednoczesnego poprzecznego
cięcia obydwóch taśm w chwili, gdy są one razem
przyciśnięte przez urządzenie zaciskające; podajnika
taśmy do podawania razem obydwóch taśm z jednej
strony po usunięciu odciętego końca z tej samej strony, oraz urządzenia regulującego prawidłowość styku
dla spowodowania rozdzielenia odciętych krawędzi
taśmy na małej odległości zanim końce taśmy zostaną
złożone razem.

22.03.1971.

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. J. Śniadeckich,
Bydgoszcz, (Bogdan Dirska, Halina Jurek, Józef Dalecki, Tadeusz Mańczak).
Sposób garbowania emulsji fotograficznych kationoaktywną żywicą mocznikowo-formaldehydową znamienny tym, że do roztworu żelatyny dodaje się 3 do
10% roztwór kationoaktywnej żywicy mocznikowo-formaldehydowej, najkorzystniej od 110 do 130 części
objętości 5%-wego roztworu w przeliczeniu na 1000
części wagowych suchej masy żelatyny, i utrzymuje
się przez okres do jednego miesiąca, w którym następuje zgarbowanie żelatyny.
57b

(P. 155352)

12.05.1972.

Pierwszeństwo: 13.05.1971 - NRF.
Kalie Aktiengesellschaft, Wiesbaden-Biebrich, NRF.
Światłoczuły materiał do przenoszenia warstw, składający się z nośnika, światłoczułej warstwy termoplastycznej i ewentualnie dającej się zdejmować powłoki
kryjącej po drugiej stronie warstwy światłoczułej, znamienny tym, że między nośnikiem a warstwą światłoczułą znajduje się cienka warstwa rozdzielająca,
która przy ogrzaniu
Sposób wytwarzania kopii na materiale nośnym według którego powierzchnię materiału nośnego kaszeruje się w podwyższonej temperaturze z wolną powierzchnią światłoczułej warstwy termoplastycznej
materiału do przenoszenia warstw, warstwę światłoczułą naświetla się dla wytworzenia obrazu, następnie
wywołuje i przed wywołaniem zdejmuje tymczasowy
nośnik materiału do przenoszenia warstw, znamienny
tym, że stosuje się materiał do przenoszenia warstw,
który między warstwą światłoczułą i tymczasowym
nośnikiem zawiera cienką warstwę rozdzielającą, która
przy ogrzaniu do temperatury poniżej 150°C nie staje
się lepka i która jest silniej przyczepna do warstwy
światłoczułej niż do tymczasowego nośnika, i że nośnik tymczasowy zdejmuje się przed naświetleniem.

57d

(P. 145657)

18.01.1971.

Zakład Polimerów MO i SzW oraz PAN, Łódź, (Marian Kryszewski, Bogusław Nadolski, Daniela Grochowska, Andrzej Fabrycy, Stanisław Penczek).
Sposób wytwarzania warstw fotochromowych przez
nanoszenie na podłoże masy zawierającej związek fotochromowy i polimer względnie monomer, znamienny tym, że do masy nanoszonej na podłoże stosuje się
zmiękczacz w ilości 0,5-95% wagowych w stosunku
do ilości użytego polimeru lub monomeru.
57e

(P. 144263)

5.11.1970.

Pierwszeństwo: 7.11.1969 -- Stany Zjednoczone
Ameryki
Xerox Corporation Rochester,
Ameryki, (Hazen L. Hoyt III).

Stany

Zjednoczone

Układ automatycznego przetwarzania kserograficznego zwłaszcza do diagnostyki medycznej przy użyciu
płaskiej płyty znamienny tym, że zawiera ładujące
urządzenie do nakładania równomiernego elektrostatycznego ładunku na fotoprzewodzącą powierzchnię
kserograficznej płyty, urządzenie do podtrzymywania
i otwierania światłcszczelnej kasety w którą ta kserograficzna płyta może być wkładana, urządzenie do
wkładania tej równomiernie naładowanej kserograficznej płyty w kasetę bez uszkodzenia równomiernego
elektrostatycznego ładunku na niej, urządzenie do zamykania tej kasety po włożeniu kserograficznej płyty,
wskutek, czego kserograficzna płyta pozostaje w światłoszczelnym zamknięciu, urządzenie do przyjmowania
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kasety zawierającej kserograficzną płytę po naświetleniu obrazu, przy czym kserograficzna płyta utajony
elektrostatyczny obraz nadający się do wywołania;
urządzenie umożliwiające otwarcie kasety bez naświetlenia kserograficznej płyty promieniowaniem elektrostatycznym działającym fotochemicznie; urządzenia do
wyjmowania z kasety kserograficznej płyty z nałożonym utajonym elektrostatycznym obrazem; urządzenie
do wywołania utajonego elektrostatycznego obrazu
i utworzenia jego reprodukcji przydatnej do wzrokowego badania, i urządzenie do przenoszenia do wywołującego urządzenia kserograficznej płyty bez uszkodzenia utajonego elektrostatycznego obrazu na niej.
Zespół do ładowania, stosowany w układzie przetwarzania kserograficznego prz}r użyciu płaskiej płyty
kserograficznej znamienny tym, że zawiera ładujące
urządzenie umożliwiające nałożenie równomiernego
elektrostatycznego ładunku na fotoprzewcdzącą powierzchnię kserograficznej płyty, przy czym to ładujące urządzenie zawiera urządzenie równoczesnego ruchu kserograficznej płyty; ładującego urządzenia, urządzenie do podtrzymywania i otwierania światłoszczelnej kasety w którą może być włożona kserograficzna
płyta, urządzenie do wkładania równomiernie naładowanej kserograficznej płyty do kasety bez uszkodzenia
równomiernego elektrostatycznego ładunku znajdującego się w niej.
Zespół drukujący stosowany w automatycznym układzie przetwarzania kserograficznego przy użyciu płaskiej płyty, znamienny tym, że zawiera urządzenie do
przyjmowania kasety zawierającej kserograficzną płytę z nałożonym utajonym elektrostatycznym obrazem
przydatnym do wryv/ołania; urządzenie do otwierania
tej kasety bez naświetlenia kserograficznej płyty promieniowaniem elektromagnetycznym działające fotochemicznie; urządzenie do wyjmowania z kasety płyty
z nałożonym utajonym elektrostatycznym obrazem;
urządzenie do wywołania utajonego elektrostatycznego
obrazu na kserograficznej płycie i tworzenia reprodukcji obrazu przydatnej do wzrokowego badania i urządzenie do przesuwania kserograficznej płyty do wywołującego urządzenia bez uszkodzenia utajonego elektrostatycznego obrazu.

57e

(P. 144637)

25.11.1970.

Pierwszeństwo: 25.01.1971 - - Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej
Xerox Corporation, Rochester, Stany
Ameryki, (Donald Josiak, Weikel IR).

Zjednoczone

Sposób przenoszenia obrazu tooerowego z elektrostatycznej płyty na arkusz kopiowy, znamienny tym,
że arkusz kopiowy w stanie zasadniczo płaskim wprowadza się w kontakt z elektrostatyczną płytą współbieżnie z wytworzonym na jej powierzchni obrazem
tonerowym i wytwarza się pole elektryczne pomiędzy
arkuszem a płytą w obszarze przenoszenia i w obszarze przylegającym do obszaru przenoszenia, poprzez
który arkusz kopiowy przemieszcza się w trakcie oddzielania od powierzchni elektrostatycznej płyty.
Urządzenie do stosowania sposobu według: zastrz.
1 - 4 , znamienne tym, że zawiera ruchomy pas (20)
przystosowany do transportowania w stanie płaskim
arkusza kopiowego (15) poprzez stanowisko przenoszenia wyposażonej w elektrostatyczną płytę kopiarki

Nr 6/1973

i układ służący do wytwarzania pola elektrycznego
pomiędzy arkuszem kopiowym a elektrostatyczną płytą w obszarze przenoszenia i obszarze przyległym do
obszaru przenoszenia gdzie arkusz kopiowy oddzielany jest od powierzchni elektrostatycznej płyty.

57e

(P. 144153)

30.10.1970.

Pierwszeństwo: 31.10.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki
Xerox Corporation, Rochester, USA, (Joseph Mamrains).
Sposób usuwania wywoływacza z elektrostatograficznej powierzchni obrazowej znamienny tym, że powoduje stykanie się wymienionej powierzchni z dokładnie rozdrobnionym pyłem absorpcyjnym oraz usuwanie wymienionego pyłu po wchłonięciu przez niego
zasadniczo całej ilości płynnego wywoływacza.
57e

(P. 141702)
Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Stany
Ameryki Północnej

30.06.1970.
Zjednoczone

Xerox Corporation, New York, USA, (John M. Lang,
Charles J. Kubasta).
Zespół do przytrzymywania arkuszy w pliku automatycznego urządzenia kserograficznego, znamienny
tym, że zawiera ramię podnoszące zamocowane jednym
końcem obrotowo na czopie poniżej pliku i mające
swobodę ruchu w płaszczyźnie równoległej do przedniej krawędzi pliku, element korpusu, który może
■się swobodnie obracać na końcu ramienia podnoszącego, podczas gdy element ten pozostaje stale równoległy do przedniej krawędzi pliku, gdy ramię podnoszące porusza się we wspomnianej płaszczyźnie, element stykający się z najwyższym arkuszem pliku, zamocowany we wspomnianym korpusie i przytrzymujący wspomniany plik równo ułożony gdy pojedyncze
arkusze są oddzielane i podawane z pliku.
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57e

(P. 141703)

30.06.1970.

Pierwszeństwo: 3.07.1969 ■- Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej
Xerox Corporation, New York, USA, (William K.
Stillings).
Urządzenie do zdejmowania arkuszy papieru ze światłoczułej powierzchni bębna kserograficznego, znamienne tym, że zawiera klin (25) stykający się z ruchomą
powierzchnią bębna (10) podnoszący pierwszą krawędź
arkusza papieru (50) znad tej powierzchni i oddzielający ten arkusz od tego bębna. Nieruchomą prowadnicą (26) umieszczoną w pobliżu wspomnianego klina
(25) w celu przecinania pierwszej krawędzi arkusza
(50) i kierowania tego arkusza wzdłuż założonej drogi oraz środki podciśnieniowe, połączone ze wspomnianą prowadnicą (26) w celu podnoszenia arkusza papieru (50) kierowanego do styku z tą prowadnicą z nad
klina (25) i podtrzymywania arkusza podczas jego
ślizgania się po tej prowadnicy.
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oraz elementy (56, 62, 64, 90) związane z wymienioną
podstawą i wymienioną pokrywą przeznaczone do
sztywnego utrzymywania płyty kserograficznej w kasecie bez stykania się fotoprzewodzącej warstwy z kasetą, gdy wymieniona pokrywa znajduje się w pozycji
zamkniętej.

57e

(P. 145241)

23.12.1970.

Pierwszeństwo: 24.12.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki
Xerox Corporation, Rochester, USA, (Joseph Fantuzzo, Frazer Doughty Punnett).

57e

(P. 144264)

5.11.1970.

Pierwszeństwo: 7.11.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki
Xerox Corporation Rochester, Stany Zjednoczone
Ameryki, (Paul A. Bevis, Hazen L. Hoyt III, Thomas
E. Miner, Norbert T. Kuypers).
Kaseta automatycznego urządzenia kserograficznego
do przyjmowania kserograficznej
płyty posiadającej
przewodzące podłoże, wrystające w dół boczne szyny
przymocowane doT każdego boku wymienionego podłoża oraz fotoprzew odzącą warstwę na jednej powierzchni wymienionego podłoża, znamienna tym, że posiada podstawę (42) i pokrywę (44) przymocowaną zawiasowo do wymienionej podstawy w pobliżu ich tylnych ścian (54, 86), co umożliwia obrotowe przemieszczanie pokrywy pomiędzy pozycją otwartą a pozycją
zamkniętą, wymieniona podstawa (42) posiada umieszczoną wewnątrz powierzchnię (56) podtrzymującą,
podwyższoną ponad przednią ścianę (50) wymienionej
podstawy, wymieniona podwyższona powierzchnia (58)
jest przystosowana do podtrzymywania dolnej środkowej części włożonej do niej płyty kserograficznej, gdy
wymieniona podstawa (42) jest ustawiona pod wymienioną pokrywą (44), co najmniej jeden kanał (58, 60)
prowadzący z każdego boku wymienionej podwyższonej powierzchni (56) podtrzymującej, każdy z wymienionych kanałów (58, 60) prowadzących jest przystosowany do -przyjmowania bocznej szyny przymocowanej
do sąsiadującego boku płyty kserograficznej, gdy płyta ta jest włożona do kasety, ukształtowane podtrzymujące elementy (64) przytwierdzone do wymienionej
podstawy (42) po przeciwnej stronie każdego kanału
(58, 60) prowadzącego niż wymieniona podwyższona
powierzchnia (56) podtrzymująca, przeznaczone do
utrzymywania płyty kserograficznej we właściwym
położeniu gdy kaseta jest włożona tak, że podstawa
(42) jest' ustawiona powyżej wymienionej pokrywy (44)

Sposób wytwarzania odbitek dwustronnych znamienny tym, że na powierzchni światłoczułej wytwarza się
dwa obrazy reprodukowanego oryginału, że jeden z tych
obrazów jest prawy, a drugi lewy, że jeden z tych
obrazów przenosi się na pośredniczący element magazynujący (7), że drugi z obrazów przenosi się na jedną stronę podłoża (9), a na drugą stronę tego podłoża przenosi się pierwszy obraz z elementu magazynującego (7).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz, 1,
w którym robi się odbitki dwustronne przez wytworzenie widzialnego obrazu oryginału na powierzchni
światłoczułej znamienne tym, że w jego skład wchodzi
urządzenie do wytwarzania na powierzchni światłoczułej (1) dwóch obrazów widzialnych reprodukowanego obiektu przy czym jeden z obrazów jest obrazem
prawym, a drugi lewym, że ponadto w skład urządzenia wchodzi współpracujące z powierzchnią światłoczułą (1) urządzenie (6) do przenoszenia kolejno tych
dwóch wywołanych obrazów z powierzchni światłoczułej, że w skład urządzenia wchodzi urządzenie, lub
element magazynujący (7) do odbierania i przechowywania pierwszego obrazu widzialnego przeniesionego
przez urządzenie (6) do przenoszenia, że w jego skład
wchodzi drugie urządzenie (10) do przenoszenia pierwszego obrazu przechowywanego w urządzeniu magazynującym (7) na drugą powierzchnię podłoża w celu
zrobienia dwustronnej odbitki.
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57e

(P. 141636)

27.06.1970.

Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej

Xerox Corporation, Nowy York, USA, (Merton
R. Spear, John R. Caldwell).
Urządzenie do rejestrowania i podawania pojedynczych, pociętych arkuszy w kserografie znamienne tym,
że zawiera układ zatrzymujący, umieszczony w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska rejestracji (22), służący do chwilowego zatrzymania czołowej krawędzi
arkusza podawanego na stanowisko rejestracji (22),
gdzie arkusz jest rejestrowany przy układzie zatrzymującym, układ do nadawania zatrzymanemu arkuszowi w uprzednio określonym czasie i z dużym przyspieszeniem stałej szybkości oraz układ przemieszczający arkusz do przodu, do kolejnego stanowiska obróbki ze stałą szybkością.

57e

(P. 141704)
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skającego tę płytę krawędzią oczyszczającą do powierzchni światłoczułej w wyniku czego płyta ta odkształcona jest na niepodpartej długości, środki powodujące względny ruch między płytą oczyszczającą
a oczyszczanym bębnem w celu przesuwania krawędzi
oczyszczającej tej płyty między oczyszczaną powierzchnią a umieszczonymi na niej cząsteczkami materiału
wywołującego w celu oddzielenia tych cząsteczek od
wspomnianej powierzchni i odrzucenia ich przez
wspomnianą krawędź płyty oczyszczającej od bębna.
(P. 141705)
30.06.1970.
Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej
Xerox Corporation, New York, USA, (George E. Fackler, Merton R. Spear, Charles I. Kubasta).

57e

Zespół magazynujący arkusze papieru automatycznego urządzenia kserograficznego, znamienny tym, że
składa się z zasobnika zbierającego arkusze w plik,
środków wyrównywujących do układania pojedynczych arkuszy w zasobniku, dokładnie ustawiających
arkusze w kierunku poprzecznym i podłużnym w taki
sposób, że możliwe jest oddzielanie i podawanie arkuszy z zasobnika na zewnątrz oraz środków sterujących współpracujących ze wspomnianymi środkami
i uruchamiającymi środki wyrównywujące układające
każdy arkusz dodany do pliku.

30.06.1970.

Pierwszeństwo: 3.07.1969 - S t a n y Zjednoczone Ameryki
Xerox Corporation, New York, USA, (Dennis P. Gerbasi).
Zespół oczyszczający z materiału wywołującego powierzchnię światłoczułą bębna w urządzeniu kserograficznym znamienny tym, że zawiera wydłużoną, elastyczną prostokątną płytę zbierającą posiadającą jeden
koniec ukształtowany pod kątem ostrym tworząc w ten
sposób krawędź oczyszczającą, środki umieszczone w
pobliżu oczyszczanego bębna w celu nieruchomego mocowania drugiego końca płyty oczyszczającej i doci-

57e

(P. 143918)
15.10.1970.
Pierwszeństwo: 20.10.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej

Xerox Corporation, Rochester, USA, (John Tarry
Bickmore).
Urządzenie do wywoływania kaskadowego zawierające układ przenoszenia do podnoszenia magnetycznego wywoływacza ze zbiornika, posiadającego doprowadzenie wywoływacza, do podwyższonego położenia
nad strefą wywoływania i opuszczania podniesionego
wywoływacza na powierzchnię izolacyjną umieszczoną w strefie wywoływania w celu wywołania na niej
utajonego obrazu elektrostatycznego, znamienne tym,
że układ podnoszenia ma obracalną rolkę umieszczoną
w zbiorniku i zawieszoną tak, że kolejne części jej powierzchni mogą obracać się do podwyższonego położenia w pobliżu strefy wywoływania, elementy do
wywoływania na wymienionej rolce pól magnetycznych przystosowane do przyciągania wywoływacza do
wymienionej rolki z wyłączeniem tej jej części, która
znajduje się w pobliżu strefy wywoływania, wskutek
czego wywoływacz jest przyciągany do powierzchni
rolki z wyłączeniem tej części jej powierzchni, która
znajduje się w pobliżu strefy wywoływania, oraz
układ do obracania wymienionej rolki tak, że kolejne
części jej powierzchni przesuwają się w pobliżu strefy
wywoływania od wymienionego podwyższonego położenia do wymienionego zbiornika, co powoduje, że wywoływacz przyciągnięty do powierzchni tej rolki jest
podnoszony do podwyższonego położenia i spuszczany
przez strefę wywoływania.
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(P. 143202)

15.09.1970.

Pierwszeństwo: 22.09.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki
Xerox Corporation, Rochester, USA, (Robert Alfred
Schaeffer, Samuel David Coriale, Chinton Eugene
Farnsworth)
Optyczny układ analizujący do oświetlania kolejnych części powierzchni nieruchomej płaskiej płyty,
znamienny tym, że zawiera wydłużone źródło światła,
suport podtrzymujący wspomniane źródło światła przy
osi tego źródła równoległej do płyty, walcową krzywkę napędową połączoną funkcjonalnie z wspomnianym
suportem i ukształtowaną tak, aby poruszać suport
tam i z powrotem na określonej drodze ze stałą prędkością w kierunku analizowania, oraz szybciej od tej
stałej prędkości - w kierunku przeciwnym.

57e

(P. 143919)

15.10.1970.

Pierwszeństwo: 17.10.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej
Xerox Corporation, Rochester, USA, (John Maksymiak).
Urządzenie do kontrolowania elektrostatycznie naładowanych cząstek w mieszaninie makrocząsteczkowego materiału, znamienne tym, że ma parę rozstawionych od siebie powierzchni, płytek (48, 50), z których
każda jest zdolna do utrzymywania ładunku elektrycznego, gdy znajduje się ona w elektrycznym polu przyciągającym naładowane cząstki, układ powodujący
względny ruch pomiędzy przynajmniej częścią mieszaniny znajdującej się pomiędzy powierzchniami (48, 50),
elementy zasilające do wytwarzania pola elektrycznego pomiędzy wymienionymi powierzchniami, przy
czym wymienione elementy zasilające są przystosowane do zmieniania na przeciwny kierunku pola elektrycznego, alternatywnie każdego z szeregu cykli kontrolowania, oraz ma elementy kontrolowane przez stosowane do kontrolowania ilości cząstek przyciąganych
do powierzchni podczas wymienionych szeregów cykli.

57e

(P. 141701)

30.08.1970.

Pierwszeństwo: 3.07.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej

Xerox Corporation,
R. Spear).

New

Jork,

USA,

(Merton

Zespół podający arkusze papieru do stanowiska wywołującego automatycznego urządzenia kserograficznego, znamienny tym, że zawiera pewną liczbę zasobników dla plików przyciętych arkuszy materiału podłoża, środki oddzielające i podające współpracujące
z każdym z zasobników, oddzielając pojedyncze arkusze z pliku i podając je do stanowiska wywołującego,
środki napędowe współpracujące z każdym ze wspomnianym środkiem oddzielania i podawania, normalnie

57e

(P. 145397)

31.12.1970.

Pierwszeństwo: 2.01.1970 - Stany Zjednoczone Ameryki
Xerox Corporation, Rochester, USA, (Paul Louis Ge■race, Nikolaus Emanuel Wolff).
Sposób przygotowania warstwy fotoprzewodzącej na
płycie kserograficznej, znamienny tym, że miesza się
pigment ftalocyjaninowy i substancję wiążącą w stanie
ciekłym, przy czym wymieniona ftalocyjanina ma postać alfa i beta oraz alfa i iks, a następnie poddaje
się mieszaniu w mieszarce do masy formierskiej dopóki przynajmniej część wymienionej ftalocyjaniny
o postaci alfa nie przekształci się w postać beta.
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rozłączone środki sprzęgające umieszczone pomiędzy
wspomnianym środkiem napędowym i z każdym środkiem oddzielającym i podawającym do łączenia i rozłączania środków napędowych od środka oddzielającego i podawającego, środki programujące do sprzęgania jednego ze wspomnianych sprzęgieł ze środkiem
napędowym na przeciąg czasu w ciągu którego z wybranego pliku zostaje oddzielony i podany do stanowiska wywoływania, pojedynczy arkusz.
57e

(P. 143205)

15.09.1970.

Pierwszeństwo: 22.09.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki
Xerox Corporation, Rochester, USA, (Robert Alfred
Schaeffer, William Thomas White, Samuel Dawid Coriale)
Urządzenie do rzutowania obrazu świetlnego z nieruchomej płaszczyzny przedmiotowej na ruchomą powierzchnię w płaszczyźnie obrazu znamienne tym, że
zawiera obiektyw przystosowany do skupiania światła
odbitego od płaszczyzny przedmiotowej, na powierzchni w płaszczyźnie obrazu, zespół do przesuwania obiektywu w poprzek płaszczyzny przedmiotowej celem
umożliwienia analizowania tej płaszczyzny, ramę, płytę utrzymującą oryginał w płaszczyźnie przedmiotowej, osadzoną we wspomnianej ramie, której to płyty
jedna krawędź boczna współpracuje z zasadniczo pionową ścianą ramy tworząc narożnik wydłużoną lampę umieszczoną w sąsiedztwie wspomnianej płyty,
w zasadzie nieprzezroczystą lecz mającą otwór przepuszczający światło rozciągający się równolegle do
wspomnianej pionowej ściany, zespół do osadzenia
lampy w takim położeniu względem wspomnianej płyty, ażeby otwór lampy rzucał pas światła z lampy ku
wspomnianemu narożnikowi oraz zespół do poruszania wspomnianej lampy w powiązaniu czasowym
z obiektywem w celu oświetlania części płaszczyzny
przedmiotowej analizowanej przez obiektyw.
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lety nośnej, przy czym ten mechanizm przesuwu ma
pręt łączący, osadzony obrotowo wokół osi poziomej
leżącej w pionowej płaszczyźnie osi wzdłużnej palety,
parę dźwigni, z których każda jest jednym swym końcem złączona obrotowo z wymienionym prętem łączącym w tej samej odległości od osi obrotu tego pręta
łączącego, przy czym przeciwne końce tych dźwigni są
przyłączone do prowadnic brzegowych tak, że odległości pomiędzy punktami przyłączenia każdej z tych
dźwigni są równe, a ponadto urządzenie to ma sprężynę umieszczoną na wymienionym mechanizmie przesuwu by odpychała prowadnice brzegowe od siebie,
dźwignię sterowniczą osadzoną obrotowo na osi poziomej, elementy łączące przyłączone obrotowo do
dźwigni sterowniczej i do pręta łączącego w celu
obracania go aby spowodować ruch prowadnic brzegowych element zatrzymujący, usytuowany przestawnie przy dźwigni sterowniczej oraz zwalniany zatrzask osadzony na dźwigni sterowniczej w takim położeniu by sprzęgał się z elementem zatrzymującym
w celu ograniczenia ruchu wymienionej dźwigni sterowniczej.

58a

(P. 143934)
Pierwszeństwo:

14.10.1970.

16.10.1969 - Francja

Cegedur GP, Paryż, Francja, (Marcel Laurencin).

57e

(P. 145035)

25.09.1965.

Pierwszeństwo: 30.09.1964 - Stany Zjednoczone
Ameryki
Rank Xerox Limited, Londyn, Wielka Brytania
Zespół do regulowania położenia stosu arkuszy,
zwłaszcza w automatycznej kopiarce kserograficznej,
znamienny tym, że zawiera elementy prowadzenia poprzecznego, umieszczone przy palecie nośnej stosu arkuszy pod kątem prostym do drogi podawanych arkuszy papieru, parę prowadnic brzegowych, osadzonych
na elementach prowadzenia poprzecznego i przesuwnych poprzecznie w stosunku do palety nośnej, mechanizm równoczesnego przesuwu prowadnic brzegowych tam i z powrotem względem osi wzdłużnej pa-

Sposób bardzo dokładnego automatycznego zasilania szybkodziałających pras do obróbki mechanicznej
taśm metalowych pozwalających na dokładne ustawienie wzdłużne taśmy zasilającej prasę w stosunku
do stempli tejże, korygujący wydłużenie wywołane
działaniem stempli, w którym taśma jest przesuwana
przez zaciśnięcie w szczękach dwóch uchwytów ruchomych, z których jeden jest umieszczony przed,
a drugi za prasą, przez przesunięcie tych uchwytów
w kierunku od przodu do tyłu prasy, przez zaciśnięcie
z kolei taśmy w szczękach dwóch uchwytów stałych,
z których jeden jest umieszczony przed, a drugi za
prasą, a mające miejsce w tym samym czasie, w którym rozwierają się uchwyty ruchome powracające do
pierwotnego położenia ruchem skierowanym od tyłu
ku przodowi prasy przy zachowaniu identyczności
i synchronizacji wszystkich ruchów uchwytów ruchomych, znamienny tym, że uchwyt tylny stały otwiera
się przed zamknięciem uchwytów ruchomych, a stały
uchwyt przedni po zamknięciu tychże uchwytów ruchomych.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
zawierające urządzenie przesuwające taśmę utworzone
przez dwie pary uchwytów zamykanych hydraulicznie
za pośrednictwem rozdzielaczy, a otwieranych sprężynami zwrotnymi, składających się z pary przedniej
oraz pary tylnej, z których to par, każda posiada
uchwyt nieruchomy oraz uchwyt ruchomy, umieszczony na ślizgającym się wózku dla uchwytów, przy za-
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Chowaniu sprzęgnięcia obydwu uchwytów ruchomych:
przedniego i tylnego, znamienne tym, że rozdzielacze
uchwytów stałych są sterowane krzywkami przyporządkowanymi do wału korbowego (1) prasy, przy czym
krzywka sterująca rozdzielaczem uchwytu przedniego
(AF) jest przesunięta do tyłu w stosunku do krzywki
uchwytu tylnego (BF) dzięki czemu ten ostatni otwiera
się pn otwarciu uchwytów ruchomych (AM-BM),
podczas gdy uchwyt przedni (AF) otwiera się przed
otwarciem uchwytów ruchomych, co umożliwia skompensowanie wydłużenia taśmy (Q) powstałego w wyniku uderzeń stempli prasy, a także tym, że posiada
co najmniej dwie rolki (71-72) mogące się obracać
wokół swych osi (711, 721) zamocowanych na prasie
i umieszczone wzdłuż jednego z brzegów taśmy oraz
co najmniej dwie rolki (73-74) mogące się obracać
wokół swych osi (731-741) dociskanych elementami
sprężystymi do osi rolek stałych (711-721).

58a

Pierwszeństwo:

(P. 144245)
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5Sb

(P. 141372)
15.06.1970.
Warszawska Fabryka Pomp, Warszawa, (Mieczysław
Witkowski).

Ciśnieniowy sposób przemieszczania mieszaniny
stało-ciekłej znamienny tym, że wprowadzona mieszanina stało-ciekła ze strefy ssącej przeprowadzona
jest przez pierścienie cieczy, których linie tworzące
powstają z krawędzi i palisady łopatek zespołu wirującego, tworząc strefę przejściową do strefy ciśnieniowej, a powstałe ciśnienie powoduje przemieszczania części stałych z szybkością tłoczonej cieczy,
wzmagając przyspieszenie strumienia w kanałach palisady łopatek.
Ciśnieniowe urządzenie do przenoszenia mieszaniny
stało-clekłej według zastrz. 1-14, znamienne tym, że
posiada zespół zasilania (1) bezpośrednio połączony od
strony zespołu wirującego z korpusem komory tłocznej (2), w której umieszczony jest osiowo zespół wirujący (3), którego łopatki na swych krawędziach posiadają profile tworzące nośne rurki prądu, przy czym
komorę (2) zamyka korpus dławnicy (4), a zespół wirujący (3) jest osadzony na wale (5) wspartym w łożyskach umieszczonych w korpusie łożyskowym (6).

4.11.1970.

6.11.1969 - Niemiecka Republika
Demokratyczna

VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen Neustadt
in Sachse Neustadt, NRD (Hans Luhn, Manfred Linkę)
Matryca tarczowa do kształtowania wyprasek
z proszkowatego, bryłkowatego lub włóknistego materiału sypkiego lub z pociętej i wysuszonej paszy zielonej, ułożyskowana poziomo i posiadająca na powierzchni kołowej prześwity przez które sypki materiał jest przeciskany za pomocą odbiegających walcy,
znamienna tym, że na kręgach (9) są rozmieszczone
prześwity (2), które przy przechodzeniu wzdłuż promienia z kręgów wewnętrznych na zewnętrzne są coraz większe, oraz, że powierzchnia zasilająca (7) przyporządkowana każdemu z prześwitów (2) jest coraz
większa w miarę przechodzenia na coraz większe kręgi podziałowe, a znajdujące się na obu powierzchniach czołowych (8; 8') matrycy tarczowej (1) wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie kołowe (4; 4') (5;
5') pozbawione prześwitów (2) są osadzone na głębokość odpowiadającą wielkości dopuszczalnego zużycia
przy zachowaniu odstępu odsądzenia od prześwitów
(2) zewnętrznego i wewnętrznego koła podziałowego
(9).

60a

(P. 137030)

21.11.1969.

P a t e n t d o d a t k o w y do p a t e n t u P. 134764

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Zaplecza Technicznego Motoryzacji, Warszawa (Aleksander Szymański, Witold Rozwadowski)
Siłownik hydrauliczny z silnikiem pneumatycznym
według patentu głównego Nr (P-134764) znamienny
tym, że nurnik (1) posiada dwie różne średnice (23)
i (24) pasowane przesuwnie do odpowiednich średnic
cylindra obudowy (2) przy czym wytworzona wskutek
różnicy średnic przestrzeń (22) połączona jest na stałe
z przewodem pneumatycznym (11) zasilającym silnik
pneumatyczny (5), a miejsce połączenia znajduje się
przed zaworem kulkowym (8) wspartym o sprężynę (9).
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60a

(P. 146614)
3.03.1971.
Główne Biuro Studiów i Projektów Zaplecza Technicznego Motoryzacji, Warszawa, Polska, (Witold Rozwadowski, Aleksander Szymański).
Pneumatyczny zasilacz siłowników hydraulicznych,
składający się z cylindrycznej obudowy, silnika pneumatycznego, pompy hydraulicznej i zbiornika hydraulicznego znamienny tym, że korpus pompy hydraulicznej (5) jest odgrodzony od zbiornika hydraulicznego
(14) hydrauliczną przegrodą tłokową (18), osadzoną
przesuwnie na końcówce (15) korpusu pompy hydraulicznej, przy czym przegroda ta posiada współśrodkowo rozmieszczone otwory przelotowe (30) oraz centralny trzpień (40), stykający się z kulką (17) przylegającą do gniazda otworu (16) w korpusie pompy hydraulicznej, który to otwór za pośrednictwem poprzecznego otworu (36) stanowi wyjście zasilacza, jednocześnie wyżej wymieniony zbiornik hydrauliczny (14)
odgrodzony jest od przestrzeni pneumatycznej (22)
przegrodą pneumatyczno-hydrauliczną (21), do której
przylega sprężyna (20), oparta przeciwległym czołem
o hydrauliczną przegrodę tłokową (18).
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Układ do połączeń pneumatycznych, znamienny tym,
że na korpusie podstawowym (1), składającym się
z płyt przyłączeniowych (2, 6), płyt uszczelniających
(3, 5) i płyty kanałowej (4) są umieszczone karty wtykowe (8), kióre przejmują funkcje podziału przełączeń,
oraz do złączenia poszczególnych sygnałów rozmieszczone są na mającej krzyżowe kanały rozdzielające
płycie (1) połączenia wtykowe, składające się z uszczelnionych wtyczek przyłączeniowych (12).
61a

(P. 143696)

30.09.1970.

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
„Faser", Tarnowskie Góry, (Augustyn Świerc).
Aparat filtrowentylacyjny do ochrony dróg oddechowych składający się z hełmu i kaptura połączonego
przewodem doprowadzającym powietrze oddechowe
z wentylatorem zasysającym powietrze z otoczenia poprzez filtr lub pochłaniacz, a napędzanym silniczkiem
elektrycznym zasilanym z akumulatora znamienny
tym, że w entylator (4) z elektrycznym silniczkiem (5)
umieszczony jest w szczelnej obudowie (7), która zamiast dna posiada rozłącznie przymocowaną obudowę
(8) z akumulatorem (6), z przymocowanym z kolei
w miejsce jej dna o obrzeżu (20) identycznym z obrzeżem (19) obudowy (7) wentylatora (4) przeciwpyłowym
filtrem (9) lub pochłaniaczem (10), przy czym w wypadku mocowania akumulatora (6) nie pod obudowę
(7) wentylatora (4) dno obudowy (7) wentylatora stanowi tezpcśrednio przeciwpyłowy filtr (9) lub pochłaniacz (10).

(P. 148732)
9.06.1971.
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego. Gliwice, (Jan Dębieć, Kazimierz Sławek).
Zawór rozładowania (tekst zgłoszenia zamieszczony
został w klasie 47g* na stronie 101)
60a

60b
(P. 141710)
30.06.1970.
Pierwszeństwo: 17.11.1969 - Niemiecka Republika Demokratyczna
VEB Kombinat Mess- und Regelungstechnik Dessau, Dessau, NRD, (Giinter Schubert).

61a

(P. 143687)

30.09.1970.

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
„Faser", Tarnowskie Góry, (Władysław Gierak).
Ubiór ochronny z półmaską i znajdującymi się na
zewnątrz ubioru elementami doprowadzającymi powie-
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trze znamienny tym, że posiada co najmniej jeden elastyczny łącznik (2) do połączenia półmaski (1) z elementami (3) doprowadzającymi lub odprowadzającymi
powietrze, przy czym łącznik (2) składa się z jednej
części posiadającej na zewnętrznej powierzchni rowek
(5), w który wchodzi ścianka (4) ubioru ochronnego np.
szybka.

siada płaską kratownicę (1), wysuniętą poza jej gabaryt poprzeczne dźwigary (2), mocujące wodoszczelne
płyv» aki (3), za pomocą dwóch zawiasowych okuć (4),
linki (5) usztywniające całą konstrukcję.

63c

(P. 143828)

8.10.1970.

3.10.1970.

Pierwszeństwo: 8.10.1969. NRF

Stocznia Północna, Gdańsk, (Edward Ostrowski, Bolesław Marciński).

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft,
n/Menem, NRF, (Franz Giibitz)

Prądownica strumieniowa do wytwarzania piany
strumieniowe j znamienna tym, że zawiera siatkę spieniającą (1) ukształtowaną w formie dwóch stożków
przeciwnie skierowanych, umieszczonych w obudowie
(2) oraz w przeciwnym końcu obudowy (2) posiada dyszę pierścieniową (3) składającą się z obudowy (4),
mieszacza (5), wewnątrz którego umieszczono rozdzielacz strumienia (6), przy czym dysza zakończona jest
znaną nasadą pożarową (7).

Zbiornik z termoplastycznego tworzywa sztucznego
do paliwa silników spalinowych, znamienny tym, że
przynajmniej jedna powierzchnia ścianki (1) zbiornika
paliwa z termoplastycznego tworzywa jest pokryta
w przeważającej części przylegającą do zbiornika odporną na działanie paliwa folią metalową (2) o grubości
przynajmniej 10 um.

61a

61a

(P. 143771)

(P. 143853)

10.10.1970.

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
„Faser". Tarnowskie Góry, (Augustyn Świerc, Józef
Ziob).
Łącznik z ustnikiem do aparatów ochrony dróg oddechowych składający się z części zasadniczej i z części
opierającej się o podbródek znamienny tym, że łącznik
posiada wysięgnik 6 z pionową prowadnicą 7, w której
unieruchomiony jest podpierający element 11.

62b

(P. 148807)

Frankfurt

63c

(P. 144227)

Politechnika Warszawska, Warszawa
Hch)

4.11.1970.
(Edward Ha-

Przekładnia planetarna do ciągników rolniczych,
składająca się z dwóch szeregów planetarnych, dwóch
sprzęgieł ciernych i dwóch hamulców tarczowych znamienna tym, że koło słoneczne (14) drugiego szeregu
planetarnego (II) związane jest stale z ramieniem
wodzącym (10) pierwszego szeregu planetarnego (I)
i oba te elementy są hamowane przy pomocy hamulca
(Ho).

15.06.1971.

Jerzy Bień, Warszawa, (Jerzy Bień).
Kadłub poduszkowca, zwłaszcza składanego, znamienny tym, że wzdłuż dużej osi symetrii pojazdu po-

63c

(P. 152425)

23.12.1971.

Miejskie Zakłady Komunikacyjne, Warszawa (Waldemar Matych, Ryszard Grynczer, Stanisław Gumiela)
Układ zasilania paliwowego w silnikach szczególnie
wysokoprężnych (tekst zgłoszenia zamieszczony został
w klasie 46c na stronie 97)
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64a

Pierwszeństwo:

Nr 6/1973

26.06.1970.

27.06.1969 - Francja

Pierre Bindschedler, Clichy, Francja.
Sposób wytwarzania puszek do konserw z blachy
stalowej ocynowanej w którym korpus wykonuje się
przez zgrzewanie zagiętych krawędzi blachy, a następnie do jednego z jego końców mocuje się dno z blachy
stalowej ocynowanej, znamienny tym, że brzeg drugiego końca korpusu zawija się do wewnątrz a następnie wprowadza się drugie dno z tworzywa plastycznego z naciętym paskiem i wywiniętym do góry
brzegiem, po czym mocuje się bezpośrednio zawinięty
brzeg z blachy stalowej ocynowanej z wywiniętym
brzegiem dna z tworzywa plastycznego.
Puszka wykonana sposobem według zastrz. 1, znamienna tym, że posiada drugie dno (5) z tworzywa
plastycznego bezpośrednio zamocowane do krawędzi
(4) zawiniętej do wewnątrz korpusu (1) przy czym to
drugie dno (5) posiada powierzchnię, na której jest
wykonane nacięcie (6) osłabiające w celu łatwego oddzielenia cd dna odłączalnego paska (7).

65a

(P. 147309)

2.04.1971.

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, (Eugeniusz
Sliwiński, Tadeusz Hallmann, Dioskar Miazio, Mieczysław Czajkowski, Andrzej Dąbrowa, Michał Cenian,
Edward Brasławski, Jerzy Plewa, Józef Gubała)

(P. 145250)

65a

Ronald

Brytania

Reed,

Hexham,

23.12.1970.
Northumberland,

Wielka

Sposób zawieszania pomostów w pobliżu pionowych
konstrukcji, znamienny tym, że dwa pierwsze wsporniki mocowane są jeden nad drugim do powierzchni
konstrukcji statku w sposób taki, że są oddalone na
zewnątrz od tej powierzchni, po czym mocowane są
dwa następne wsporniki jeden nad drugim do tej samej powierzchni statku w sposób taki, że oddalone są
na zewnątrz od tej powierzchni w położeniu przechodzącym poprzecznie w stosunku do ustawionych pierwszych wsporników, po czym mocowana jest pierwsza
para wzdłużnych giętkich elementów umieszczonych
w pobliżu powierzchni statku i druga para elementów
wzdłużnych ustawionych na zewnątrz powierzchni
statku od pierwszego mocowanego wspornika, a następnie mocowana jest druga para wzdłużnych giętkich elementów między dwoma następnymi ramionami
z jednym z drugich wsporników umieszczonych w pobliżu powierzchni konstrukcji statku i drugiego elementu ustawionego na zewnątrz powierzchni statku od
wymienionego drugiego elementu giętkiego, przy czym
rozmieszczone przeciwległe zakończenia poziomo rozstawionych pomostów między lub w pobliżu do pierwszej pary wsporników i drugiej pary wsporników odpowiednio utrzymujące każdy pomost zabezpieczony
w czterech punktach do pierwszych i drugich elementów, w sposób taki aby zawiesić każdy pomost na
omówionych elementach giętkich, w pobliżu powierzchni statku.
■

l

Sposób usuwania resztek ładunku z ładowni statku
do przewozu ładunków masowych, znamienny tym, że
resztki ładunku pozostałe w ładowniach po ich rozładunku przesuwa się do tunelu, a następnie przez ten
tunel i szyb transportuje się do jednej z ładowni, po
czym tak zebrane resztki ładunku wyładowuje się za
pomocą znanych urządzeń przeładunkowych, a resztki
ładunku z jednej ładowni transportuje się poprzez
tunel i szyb poza ładownię.
Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienny tym,
że resztki ładunku pozostałe w ładowniach po ich rozładunku przesuwa się do tunelu, a następnie przez ten
tunel i szyb transportuje się poza ładownie.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2, znamienne tym, że składa się z szybu (1) zamontowanego w kadłubie statku oraz tunelu (5) usytuowanego wzdłuż statku, przy czym ścianka tunelu (5) ma
co najmniej jeden zamykany otwór (18) usytuowany
w obrębie każdej z ładowni.
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18.01.1971.

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Świdnik, (Zbigniew Profeta, Marian
Patkowski, Czesław Romanowski).
Nóż do maszyn do mielenia mięsa, mający ramiona
rozmieszczone równomiernie na obwodzie piasty i usytuowane ukośnie względem osi symetrii tej piasty, zakładany na ślimak podający nadawę. znamienny tym.
że ramiona (1) mają po obu bokach krawędzie tnące
(4) utworzone przez kąty natarcia (a) i boki (b) stanowiące płaszczyzny przylegania do znanego sitka.

67a

(P. 147326)

68a

117
(P. 145913)

8.01.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 50018
Romuald Jan Giirtler, Warszawa.
Urządzenie do automatycznego zamykania drzwi
wahliwych znajduje się pod podłogą, a składa się
z prowadnicy ukształtowanej w postaci dwóch równi
pochyłych, oraz kółka, toczącego się po tej prowadnicy, a umocowanego na końcu ramienia, przekazującego na kółko ciężar drzwi ze sworznia pionowego
umieszczonego w osi obrotu drzwi - według patentu
głównego nr 50018 - znamienne tym, że składa się
z prowadnicy (5) ukształtowanej w postaci ukośnie
ściętego walca, tworzącego równię pochyłą, umieszczonego na podłodze, oraz kulki (4) toczącej się po tej
prowadnicy, umieszczonej w zagłębieniu na końcu ramienia (3) przekazującego na kulkę (4) ciężar drzwi
ze sworznia pionowego (2) umieszczonego w obudowie
(6) dolnej części ramy drzwiowej (1) w osi obrotu
drzwi.

31.03.1971.

Dolnośląskie
Zakłady
Metalurgiczne
„Dozamet"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Nowa Sól (Ludwik Ochodek)
Gczyszczarka przelotowa ciągłego działania, zwłaszcza wirnikowa, w której czyszczone przedmioty są
transportowane w kierunku otworu wyładunkowego
na taśmie gumowej lub podobnej, umieszczonej pod
jednym lub większą liczbą odpowiednio rozmieszczonych wirników o osiach obrotu najlepiej prostopadłych
do kierunku przelotu przez komorę roboczą, znamienna tym, że przelotową komorę roboczą tworzy taśma
(2), której część nośna zwisa swobodnie na kształt rynny (U), przy czym taśma ta ma w rozwinięciu postać
co najmniej czworokąta lub równorzędnej mu figury
owalnej, której przeciwległe boki są zamocowane np.
w bębnach (3, 4), a ściany utworzonej przez nią rynny wykonują w czasie czyszczenia ruchy nawrotne
wokół płaszczyzny symetrii tej rynny.
Odmiana oczyszczarki przelotowej według zastrz. 4,
znamienna tym, że taśma (2) tworząca rynnę (U) ma
w rozwinięciu postać prostokąta lub kwadratu, którego perforowana, poziomo zwisająca część- nośna jest
zaopatrzona w zabieraki jedno- lub dwukierunkowe,
przy czym w przypadku zamontowania zabieraków
dwukierunkowych komora robocza ma otwory wyładunkowe po obu stronach przelotu.

68d

(P. 138174)

15.01.1970.

Patent dodatkowy do patentu nr 64980
Politechnika Krakowska, Kraków (Edmund Boruta)
Okno odbijające lub pochłaniające promienie podczerwone według patentu nr 64980, znamienne tym, że
WT obudowie (1) osadzonej na sprężynie (5) jest zamocowana uszczelniająca wkładka (4), która w przekroju
poprzecznym ma kształt litery omega, a po przeciwnej
stronie szczeliny (3) jest umieszczona wkładka (2) wykonana z ciepłochłonnego materiału.
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72f

(P. 148213)

18.05.1971.

Inspektorat Szkolenia MON, Warszawa. (Stanisław
Kubiak, JanTerlecki, Adam Oleksów, Stanisław Krawczyk, Eugeniusz Frąckowiak)
Urządzenie do nauki i kontroli celowania do celów
stałych i ruchomych, zwłaszcza z broni strzeleckiej
znamienne tym, że z celem (1) jest związany element
(2) nieruchomy względem celu i wysyłający przy zwolnieniu iglicy energię promieniowania optycznego własnego lub odbitego w kierunku celującego, gdzie na
jego broni znajduje się układ optyczny (6), w płaszczyźnie ogniskowej którego umieszczony jest odbiornik (7) rejestrujący położenie punktu przecięcia się
linii celowania z płaszczyzną celu.
Odmiana urządzenia w/g zastrzeżenia 2 znamienna
tym, że odbiornikiem promieniowania jest czujnik fotoelektryczny przy czym powierzchnia czynna odbiornika odpowiada profilowi odwzorowania celu.

74b

(P. 145337)

29.12.1970.

Gdańskie Zakłady Elektroniczne ,,Unimor", Gdańsk,
(Anatol Mieczysław Badach, Ryszard Zabłudowski).
Sposób synchronizacji rejestracji sygnałów wysyłanych przez źródło nie połączone bezpośrednio z odbiornikiem, zwłaszcza w bezkablowych echosondach
sieciowych, znamienny tym, że wysyłanie sygnału
synchronizującego w kierunku odbiornika rozpoczyna
się przed wysłaniem sygnału sondującego w jednym
wybranym kierunku i trwa do zakończenia tego sygnału sondującego, natomiast moment i kierunek innych sondowań ustala się za pomocą bloku zegara w
nadajniku, przy czym sygnały sondujące wysyła się
na przemian w różnych kolejno wybieranych kierunkach na jednej częstotliwości nośnej, natomiast w odbiorniku przy użyciu zegara impulsów taktujących podejmuje się decyzję ó odebraniu sygnału synchronizacji, rejestracji sygnałów oraz ponadto określa się dla
wszystkich kierunków sondowań miejsce zapisu informacji w elemencie rejestracji z odbitych sygnałów.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeżeń
1 i 2 znamienne tym, że z bloku zegara (1) sygnały
są jednocześnie podawane na pierwszy i drugi układ
koincydencji (2) i (3), przy czym w przypadku sondowania w dół lub w górę sygnał z pierwszego układu
koincydencji (2) pobudza nadajnik łącza (4), obciążony przetwornikiem nadawczym (5) oraz ustawia pierwszy układ bistabilny (6) w odpowiedni stan sterujący
pierwszą bramkę (9) przepuszczającą sygnał z pierwszego uniwibratora (8), który jest wyzwalany sygnałem z pierwszego układu koincydencji (2) poprzez układ
alternatywny (7) i który pobudza nadajnik sondujący
(10), wysyłający sygnał sondowania w dół lub w górę
poprzez pierwszy układ przekaźnikowy (11), w przypadku zaś sondowania w górę lub w dół sygnał z drugiego układu koincydencji (3) ustawia pierwszy układ
bistabilny (6) w stan zamykający pierwszą bramkę (9)
oraz jednocześnie wyzwala drugi uniwibrator (14)
zmieniający stan pierwszego układu przekaźnikowego
(11) na czas sondowania, a ponadto ten sam sygnał
z drugiego układu koincydencji (3) poprzez układ alternatywny (7) uruchamia pierwszy uniwibrator (8),
z którego sygnał pobudza nadajnik sondujący (10) wysyłający sygnał sondujący poprzez pierwszy układ
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przekaźnikowy (11) w górę lub w dół, które to sygnały'
z sendowań przechodzą poprzez pierwszy układ przekaźnikowy (11) i pierwszy wzmacniacz z detektorein'(13) na nadajnik łącza (4) i poprzez przetwornik n a dawczy (5) zostają wysłane w kierunku przetwornika'
odbiorczego (16), a stąd przechodzą do drugiego wzmacniacza z detektorem (17) podającego sygnały z sondowań na pierwszy i drugi iloczyn zapisu do pamięci
(19) i (20) i uruchamiającym zegar impulsów taktujących (23), z którego częstotliwość dzielona w bloku podziału częstotliwości (24) jest podawana na trzeci układ
koincydencji (25), a jednocześnie sygnał z bloku podziału częstotliwości (24) jest porównywany z sygnałem z drugiego wzmacniacza z detektorem (17) w układzie decyzyjnym (18) skąd pobudzane są trzeci i czwarty uniwibrator (35) i (36), z których trzeci uniwibrator
(35) poprzez trzeci zespół bramek sterujących (38) za
pomecą układu kasującego (37) kasuje informację w
pierwszym zespole pamięci (21) i ustawia pierwszy rozdzielacz impulsów (30) do stanu początkowego, że jednocześnie układ decyzyjny (18) uruchamia rejestrację
sygnałów z kierunku sondowania, którego sygnał sondujący po sygnale pilotującym zostaje wysłany do odbiornika przez odpowiednie ustawienie drugiego układu bistabilnego (26), ponadto steruje pierwszym zespołem bramek sterujących (27), podającym impulsy z zegara impulsów taktujących (23) poprzez przełącznik
zakresów (32) oraz poprzez pierwszy i drugi układ logiczny (28) i (29), ustawione za pomocą trzeciego układu bistabilnego (34), którego stan jest określony sygnałem z układu decyzyjnego (18) poprzez drugi zespół bramek sterujących (33) a zmieniany przez pierwszy lub drugi rozdzielacz impulsów (30) lub (31) oraz,
że sygnał z trzeciego układu koincydencji (25) pobudza
trzeci uniwibrator (35), który za pomocą układu kasującego (37) poprzez trzeci zespół bramek sterujących
(38) kasuje informację w drugim zespole pamięci (22)
i ustawia drugi rozdzielacz impulsów (31) do stanu
początkowego, a jednocześnie ustawia pierwszy zespół
bramek sterujących (27) poprzez drugi układ bistabilny (26) połączony z trzecim układem koincydencji (25)
przez trzeci zespół bramek sterujących (38).
Odmiana urządzenia według zastrz. 3 znamienna tym,
że zamiast echografu posiada indykator oscylograficzny wskazujący wyniki sondowań odpowiednio w dwóch
przeciwnych kierunkach o niezależnych podstawach
czasu lub w tylko jednym wybranym kierunku, a odebrany sygnał synchronizacji przez przetwornik odbiorczy (16) i podany poprzez drugi wzmacniacz z detektorem (17) na układ decyzyjny (18), który uruchamia czwarty układ bistabilny (39) sterujący drugim
układem przekaźnikowym (40) i jednocześnie pobudza
pierwszy generator podstawy czasu (41), którego wyjście jest połączone z lampą oscylograficzną (42) poprzez drugi układ przekaźnikowy (40) oraz, że trzeci
układ koincydencji (25) jest połączony z układem decyzyjnym (18) poprzez blok podziału częstotliwości (24)
i zegar impulsów taktujących (23), a sygnał z trzeciego
układu koincydencji (25) również ustawia czwarty
układ bistabilny (39) połączony z trzecim układem
przekaźnikowym (43) i pobudza drugi generator podstawy czasu (44) połączony z lampą oscylograficzną
(42) poprzez trzeci układ przekaźnikowy (43).

Nr 6/1973
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natryśniętą emalię i w razie potrzeby nakłada na nią
następną warstwę emalii celem uzyskania gładkiej powłoki i utwardza ją, oziębia do temperatury pokojowej oraz przeszlifowuje, usuwa zeszlifowany pył, odparowuje substancje lotne, zmatowuje w formie gwiazdy powierzchni emalii pierwotnej otaczającej po\. ierzchnię emalii szlifowanej na samym początku procesu renowacji, usuwa zeszlifowany pył, odparowuje
substancje lotne, zmatowaną powierzchnię poleruje
i oczyszcza odnowioną powierzchnię lakierniczą.
76c
75c

(P. 145242)

23.12.1970.

Pierwszeństwo: 2.01.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki
RCA Corporation, Nowy Jork, USA. (John Louis
Vossen, JR).
Sposób nakładania trwałej, przezroczystej powłoki
przewodzącej o niewielkiej oporności właściwej, znamienny tym, że na podłoże nanosi się, przez rozpylanie, warstwę tlenku indu In 2 O 3 mającego wolne miejsca anionowe sieci krystalicznej wypełnione atomami
donora w postaci cyny lub antymonu a następnie warstwę tę ogrzewa się w atmosferze tlenu utworzenia
na powierzchni tej warstwy powłoki o składzie stechiomatrycznym, przy czym grubość tej warstwy reguluje
się samoczynnie wysokością temperatury ogrzewania.
75c

(P. 145486)

6.01.1971.

Kuj a wska Fabryka Farb i Lakierów. Włocławek,
(Stanisław Idrian, Stanisław Ojrzyński, Janusz Sompolski, Eugeniusz Tyrka, Albin Żarkowski).
Sposób renowacji uszkodzonych powierzchni lakierniczych, znamienny tym, że przeszlifowuje się miejsce
uszkodzone powłoki lakierniczej aż do zdrowego podłoża oraz wycinek powierzchni otaczającej miejsce
uszkodzone większy obwodowo od miejsca przeznaczonego na nałożenie zaprawki, usuwa zeszlifowany
pył, odparowuje substancje lotne i ewentualnie wypełnia ubytki w uszkodzonej powłoce lakierniczej za
pomocą takich substancji jak masa gruntowa i/lub kitu
szpachlowego, przeszlifowując przy tym powierzchnię
kitu i usuwając zeszlifowany pył, natryskuje emalię
zaprawkową w ten sposób aby powierzchnia świeżo
nałożonej emalii była mniejsza na obwodzie od powierzchni szlifowanej na początku renowacji ale aby
pokrywała miejsce uszkodzone, podsusza natryśniętą
emalię, natryskuje w postaci wąskiego paska emali
zaprawkową na granicę powierzchni ostatniego natrysku i powierzchni emalii pierwotnejr szlifowanej na
samym początku procesu renowacji w ten sposób, że
przedmiotowy pasek zachodzi z jednej strony na część
powierzchni ostatniego natrysku a z drugiej strony
na część powierzchni szlifowanej na początku procesu
renowacji lecz jest oddalony od jej krańców, podsusza

(P. 145187)

24.12.1970.

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Żyrardów, (Jan Wietęcha, Stefan Olejniczak).
Sposób wytwarzania przędz i nici, zwłaszcza przędz
tkackich bielonych powyżej 1/2 stopnia bieli oraz lnianych nici chirurgicznych znamienny tym, że niedoprzęd przeznaczony do wytwarzania tych przędz lub
nici poddawany jest procesom gotowania i bielenia
albo i sterylizacji według znanych sposobów a następnie mokre cewki z niedoprzędem przędzie się na przędzarce systemu mokrego przędzenia przy zlikwidowaniu napięcia niedoprzędu przy czym w korycie przędzarki znajdują się ewentualnie inne płyny niż woda
a między parami wałków w aparacie rozciągowym
przędzarki niedoprzęd jest kontrolowany najkorzystniej przy pomocy spiralki nibyskrętowej.
76d

(P. 144665)

27.11.1970.

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych,
Łódź, (Janusz Popiołek. Andrzej Bralewski).
Cewka rozprężna dla przędzy, przeznaczona do odwijania przędzy z bezcewkowych nawojów szczególnie przędzy teksturowanej, znamienna tym, że złożona
jest z listew (6), w kształcie części powierzchni cylindrycznej, do których wklęsłej powierzchni są przymocowane płytkowe sprężyny (3) łączące listwy (6) z wydrążonym prętem (1), umieszczonym osiowo w stosunku do listew (6), w ten sposób, że jeden koniec każdej
ze sprężyn (3) przymocowany jest na stałe do pręta
(1), zaś drugie końce sprężyn (3) przymocowane są do
pierścienia (4) osadzonego przesuwnie na pręcie (1),
przy czym dodatkowo w pręcie (1) na drodze pierścienia (4) zamocowany jest znany mechanizm zapadkowy (7).

77a

(P. 143027)

5.09.1970.

Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Sportowego, Warszawa, (Wiesław Olczyk, Tadeusz Bryś, Jerzy Twardowski).
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Sposób wytwarzania piłek skórzanych o zwiększonej
wodoodporności, wytwarzanych przez zszywanie elementów skórzanych znamienny tym, że gotowe wypełnione piłki pokrywa się płaszczem izolującym trwale
złączonym z powierzchnią piłki, uszczelniającym całą
jej powierzchnię, pokrywającym także miejsca łączenia elementów piłki tj. szwy.
77a

(P. 146568)

1.03.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 43457
Bronisław Smoleń, Męcina, Polska.
Kij hokejowy według patentu nr 43457 zaopatrzony
w cienką łopatkę, której powierzchnie boczne i krawędź dolna są pokryte przyklejoną do niej tkaniną
szklaną znamienny tym, że jego łopatka (1, 2) powierzchnię boczną ma w kształcie zbliżonym do wycinka
stożka o dużej średnicy i wyraźnie pochylonej tworzącej, przy czym powierzchnia ta jest chropowata.

77d

Nr 6/1973
(P. 148693)

Pierwszeństwo:

11.06.1970 - Niemiecka
Federalna

9.06.1971.

Republika

Eurocom Establishment, Liechtenstein.
Gra dydaktyczna z nasadzanymi na płytę wtykową,
kostkami zawierającymi symbole, takie jak litery, cyfry, wyrazy, obrazki i temu podobne znamienna tym,
że kostka (20, 30, 40) podzielona jest na część nasadkową (20, 28, 36, 60) dostosowaną do płyty wtykowej
(10, 41, 70) i na część (22, 23, 38, 50) łączoną z tą częścią
nasadkową, a pomiędzy częściami (20, 22-23, 38-36,
38-50, 60) kostki osadzany jest nośnik (21) z nadrukiem symbolu i conajmniej część (20, 23, 38, 50) kostki
pokrywająca nośnik (21) wykonana jest z przezroczystego tworzywa sztucznego.

77f

(P. 148175)

14.05.1971.

Pierwszeństwo: 14.05.1970, 1.04.1971 - Szwajcaria
Józef Bucheli, Herrliberg, Szwajcaria.

77a

(P. 143688)

Łódzkie Przedsiębiorstwo Robót
nych, Łódź, (Stanisław Tarnowski).

1.10.1970.
Telekomunikacyj-

Slupolazy, których poszczególny słupołaz lewy lub
prawy jest zaopatrzony w strzemię połączone z półkolistym ramieniem nośnym, usytuowanym skośnie do
tego strzemienia, znamienne tym, że poszczególny słupołaz ma prosty dwuścienny zaczep (9) ze wsuniętym
prostym gumowym wkładem (11), zamocowany poziorao> do obrzeża strzemienia (5) od strony jego połączenia z półkolistym nośnym ramieniem (4), na końcu
którego jest równolegle zamocowany półkolisty dwuścienny zaczep (1) ze wsuniętym półkolistym gumowym
wkładem (3), przy czym zaczepy (1) i (9) mają gładkie krawędzie (2) i (10).

Zestaw elementów zabawkarskich, znamienny tym,
że zawiera jednoczęściowe elementy zaciskowe (1, 21)
z tworzywa sztucznego, których ramiona pomiędzy
końcówkami zaciskowymi połączone są rozłącznie ze
sobą za pomocą sworzniowego przegubu (3), (23) a końcówki chwytne połączone są ze sobą za pomocą sprężyny (4, 24) o kształcie zbliżonym do litery V, przy
czym wierzchołek sprężyny utworzony jest jako elastyczny element pierścieniowy (4a, 24) mający zastosowanie jako dodatkowy element zaciskowy.

79b

(P. 145166)

22.12.1970.

Pierwszeństwo: 24.12.1969, 21.03.1970 - Wielka
Brytania
Cigarette Components Limited a British Company
Friendly House, Londyn, Wielka Brytania, (Henry
Lyon, Harald David Mathewson, James Thomson Davidson Williamson, Stanley William Byrne).
Filtr tytoniowy, składający się z osiowo wydłużonego elementu, posiadającego zdolność do przepuszczania powietrza w którym obwodowa powierzchnia wałka połączona jest z wewnętrzną powierzchnią elementu zewnętrznego w pierwszym wydłużonym położeniu
w sposób taki, że częściowo uniemożliwia przejście
szkodliwych składników spalania tytoniu między wałkiem i elementem zewnętrznym w kierunku osiowym
a w drugim położeniu wydłużonym odstępem od
pierwszego, przy czym materiał wałka uformowany
w odcinku częściowo mniejszym w stosunku do prze-

Nr
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kroju powierzchni, znamienny tym, że wałek zawiera
zewnętrzną obwodową ściankę z filtracyjnego materiału która w granicach obwodu tej ścianki częściowo
uniemożliwia przejście szkodliwych składników spalania tytoniu między nimi w kierunku osiowym, na
skutek czego spaliny tytoniowe przechodzące przez filtr
przechodzą przez ściankę filtrującego materiału gdzie
są oczyszczane.

80b

121
(P. 143060)

8.09.1970.

Marian Cichoń, Czechowice-Dziedzice.
Masa termoplastyczna do wykonywania posadzek w
budownictwie wiejskim, szczególnie w budynkach hodowlanych i inwentarskich, znamienna tym, że składa
się w proporcjach wagowych z 10-35% odpadu koksochemicznego, 30-80% trocin drzewnych oraz 10-35%
lekkiego kruszywa.

80b

(P. 145932)

1.02.1971.

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zofiówka",
Jedlina Zdrój, (Janusz Przybyszewski, Józef Wielgus,
Ryszard Gorczyński, Eugeniusz Pietrasz).

79c

(P. 148168)

14.05.1971.

Pierwszeństwo: 27.05.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki
American Brands, Inc., Nowy Jork, USA, (Eugene
Glock).
Sposób spulchniania tytoniu, znamienny tym, że tytoń poddaje się działaniu kropel wody o temperaturze co najmniej 70°C, w takiej proporcji, aby w okresie czasu nie dłuższym niż 5 minut cała ilość tej wody
została wchłonięta i spowodowała spulchnienie ścian
komórkowych i zawartych w liściu koloidów, a następnie liofilizuje się liście w celu zachowania spulchnionej ich struktury.

Sposób wytwarzania ceramicznych kół ciągowych do
ciągarek drutu, znamienny tym, że stosuje się 20-45%
wagowych krzemionki, 45-75% wagowych tlenku glinu, 3-4% wagowych tlenku potasu, 0,5-2% wagowych
tlenku sodu, 0,1-0,7% wagowych tlenku magnezu,
0,1-0,7% wagowych tlenku wapnia, 0,1-1,0% wagowych dwutlenku tytanu wraz z tlenkiem żelaza, występujących w tlenku glinu, skaleniu skandynawskim,
kaolinach czeskich i glinie czasowiarskiej oraz 0,5 do
2% wagowych tlenku chromu i 0,5-2% wagowych tlenku cynku i spośród tych surowców 75% całej ilości
tlenku glinu i 25% gliny czasowiarskiej oraz całość
tlenku chromu i tlenku cynku miele się
do uzyskania
pozostałości na sicie 10 tys. oczek/cm2 od 0 do 0,3%,
następnie 30% tlenku glinu, całość skalenia i 75% gliny
czasowiarskiej miele się do uzyskania pozostałości na
sicie 10 tys. oczek/cm2 od 0,4 do 0,8%, a uzyskaną z obu
przemiałów gęstwę miesza się w bełtaczach dodając
całość kaolinów czeskich, następnie gęstwę odwadnia
się do wilgotności 21-24% i po przeróbce na prasach
odpowietrzających formuje koła ciągowe, suszy je do
wilgotności 0,2-0,5% i wypala w piecach ceramicznych
w temperaturze 1350-1410°C, po czym wewnątrz wypalonych czerepów montuje się tuleje prowadzące
a ponadto szlifuje bieżniki kół ciągowych do wymaganej średnicy i gładkości.

80b
80a

(P. 141364)

16.06.1970.

Włocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń, Włocławek,
(Władysław Tomczak, Jerzy Nowakowski).
Betoniarko-wciągarka znamienna tym, że posiada jeden wspólny napęd przekazywany w zależności od potrzeby poprzez sprzęgła kłowe 4 na mieszalnik 5 lub
bęben wciągarki 6.

(P. 143697)

1.10.1970.

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, (Mieczysław Drożdż, Zygmunt Gulda, Franciszek Nadachowski, Edward Król, Otto Przegendza, Eugeniusz
Majewski, Leon Łukwiński).
Sposób
wytwarzania
wyrobów
krzemionkowych
o zagęszczonej teksturze z mas zawierających surowce
krzemionkowe z dodatkiem tlenku wapnia i lepiszcza
organicznego znamienny tym, że do masy krzemionkowej wprowadza się sproszkowane dodatki metaliczne w ilości 1-5% wagowych, najkorzystniej żelazo lub
ferromangan, przy czym uziarnienie dodatków metalicznych nie przekracza 60 mikronów i zawiera co n a j mniej 30% wagowych ziarn poniżej 2 mikronów, a n a stępnie uformowane wyroby wypala się w temperaturze 1400-1460°C w atmosferze utleniającej.

80 b

(P. 144005)

21.10.1970.

Pierwszeństwo: 27.10.1969 - Wielka Brytania
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania, (James Derek Birchall, Roger William
Pengilly).
Sposób wytwarzania materiału włóknistego, znamienny tym, że stosuje się etapy współosiowego zorientowania włókienek o co najmniej jednym w7ymiarze rzędu koloidu, przez zdyspergowanie ich w cieczy,
koagulacji zorientowanych włókienek i usunięcia co
najmniej części cieczy.
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80b

(P. 144040)

23.10.1970.

Pierwszeństwo: 24.10.1969, 4.12.1969 - Niemiecka
Republika Federalna
Heinrich Graucob, Hannover, NRF.
Sposób wytwarzania elementów ściennych z cegły
silikatowej, znamienny tym, że pewną ilość nieutwardzonych kształtek cegły silikatowej łączy się za pomocą zaprawy w element ścienny, który następnie
utwardza się za pomocą pary.

80b

(P. 145145)

21.12.1970.

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, (Marian Robakowski, Bernard Bethge).
Sposób wytwarzania lekkich kruszyw na urządzeniu
aglomeracyjnym znamienne tym, że podczas obróbki
cieplnej spęcznia się wsad nadawy na pokład rusztowy (1) kilkoma kolejnymi warstwami (10) przy czym
każdorazowo zapłon i pęcznienie następuje od warstwy w której pęcznienie uprzednio zainicjowano
i przeprowadzono do stopnia uniemożliwiającego zamknięcie przelotów nośnika ciepła przepływającego
przez warstwę w tej strefie ograniczoną wydajnością
z dołu ku górze warstwy.
Urządzenie rusztowe do wytwarzania lekkich kruszyw według zastrz. 1 znamienne tym, że posiada
wielkoośny zasyp (4), (5), (6), (7) przy czym przestrzeń
pomiędzy kolejnymi zasypami jest wyposażona w elementy skrzyni powietrznej (2) umieszczonej pod pokładem rusztowym (1) do przetłaczania ogranicznej
ilości nośnika ciepła.

80b

Nr

(P. 145278)
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28.12.1970.

Politechnika Wrocławska (Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych), Wrocław, (Jan Malczewski, Aleksander Dyżewski, Raymond Stanisław
Jurczyk, Antoni Gurga, Józef Cyganek, Franciszek Legendziewicz, Zygmunt Alenowicz).
Sposób wytwarzania form roboczych, zwłaszcza do
formowania wyrobów ceramicznych, znamienny tym,
że jako tworzywo stosuje się mieszaninę emulsyjnego
i suspensyjnego polichlorku winylu, którą w metalowej formie-matce poddaje się działaniu temperatury
160-250° przez 30-180 minut.
80b

(P. 147109)

24.03.1971.

Instytut Szkła, Warszawa, (Tomasz Gościcki, Paweł
Szykuła, Jerzy Plewczyński).
Sposób wytwarzania zmętnionego lub przezroczystego szkliwa ceramicznego do szybkiego wypalania w y robów w t e m p e r a t u r z e 850-1100°C, znamienny tym,
że colemanit w ilości 4 5 - 5 5 % i skaleń w ilości 2 0 - 3 0 %
rozdrobnione poniżej 1 mm oraz tlenek glinu w ilości
5 - 1 5 % rozdrobniony poniżej 0,3 mm miesza się z k r z e m i a n e m cyrkonu w ilości 15-20% o rozdrobnieniu p o niżej 60 mikronów dla otrzymania szkliwa zmętnionego lub z piaskiem k w a r c o w y m w ilości 15-20% o rozdrobnieniu poniżej 1 mm dla otrzymania szkliwa p r z e zroczystego, po czym stapia się w temperaturze około
1300°C, a następnie miele na m o k r o z n a n y m sposobem
w młynie kulowym z dodatkiem kaolinu w ilości
do 5%.
801)

(P. 143639)

30.09.1970.

Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki, Warszawa,
Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, (Zygmunt Gołajewski, Kazimierz Michalski, Jerzy Szulc, Marek Poniński, Zbigniew Smal).
Sposób wytwarzania kształtek ceramicznych z niewymywalnymi związkami promieniotwórczego izotopu
Sr-90, znamienny tym, że kształtki wykonuje się
z tlenku tytanu w ilości 80-85% i węglanu strontu
w ilości 5-20% przez zmieszanie na mokro i prasowanie oraz wypalenie w temperaturze 1300-1350°C
do pełnego spieczenia, po czym na wypalone kształtki
nanosi się roztwór aktywnego azotanu Sr-90 i po wysuszeniu utrwala na wewnętrznej powierzchni kształtki przez ogrzewanie do temperatury 1300°C.
80b

(P. 145146)

21.12.1970.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
(Bernard Bethge).
Sposób wytwarzania ceramicznych materiałów budowlanych i izolacyjnych drogą spęczniania podczas
obróbki cieplnej, znamienny tym, że podczas przygotowania nadawy jądro uszczelnia się drobnoziarnistą
warstewką naskórkową zwiększającą opory przepływu
gazów podczas inicjowania pęcznienia.

80b

(P. 145236)

80b

(P. 141684)

30.06.1970.

Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki, Warszawa,
(Longin Kociszewski, Jerzy Szulc, Kazimierz Michalski).
Sposób wytwarzania topnika syntetycznego działającego jako mineralizator obniżający temperaturę wypalania mas ceramicznych, znamienny tym, że szkło sodowo-wapniowe, potasowo-wapniowe lub inne rozdrabnia się do granulacji poniżej 2 mm, miesza z substancjami ilastymi w proporcji od 1:1 do 5 : 1 spieka
w temperaturze 1000-1200°C, a tak przygotowany
spiek miele się do granulacji poniżej 60 mikrometrów.

23.12.1970.

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Drogowej, Warszawa, (Ryszard Raciborski).
Sposób wytwarzania mas mineralno-bitumicznych
zagęszczanych polegający na przygotowaniu mieszanki
mineralnej o stopniowanym składzie granulometrycznym oraz otoczeniu tej mieszanki lepiszczem, znamienny tym, że poddaną lub niepoddaną wstępnej obróbce
mieszankę mineralną bez wypełniacza otacza się sporządzoną uprzednio - mieszanką lepiszcza bitumicznego i mączki mineralnej.

80b

(P. 143124)

10.09.1970.

Kazimierz Markiewicz, Antoni Nawrotek, Poznań.
Sposób wykonywania okładzin, zwłaszcza ozdobnych,
znamienny tym, że mieszaninę kruszyw o odpowiednich wielkościach ziaren wiąże się roztworami chlorków wapniowców, zwłaszcza magnezu, przy czym tak
utworzoną masę wylewa się do form o dnie o bardzo
gładkiej powierzchni, najlepiej powierzchni polerowanej, po czym uwarstwioną w formie masę poddaje się
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słabej wibracji i pozwala mieszaninie stwardnieć, zaś
po wyjęciu wykładziny z formy, gładką jej powierzchnię poddaje się ewentualnie polerowaniu za pomocą
płynów i past polerskich.
80b

(P. 143313)

19.09.1970.

Kombinat Cementowo-Wapienniczy „Nowiny", Sitkówka k. Kielc, (Włodzimierz Brandys).
Sposób utylizacji pyłów ulotowych przy produkcji
klinkieru cementowego metodą mokrą przez wprowadzenie go w postaci szlamu do zimnego końca pieca
przy pomocy instalacji składającej się z mieszalnika
oraz przewodów rurowych, znamienny tym, że pył
wprowadza się wprost do szlamu zasadniczego o odpowiedniej gęstości, spełniającego rolę czynnika upłynniającego pył, a następnie mieszaninę tę, po ujednorodnieniu, podaje do pieca.
80b

(P. 143356)

19.09.1970.
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sposób, znamienny tym, że tak przygotowane torebki
umieszcza się we wspólnym, zewnętrznym opakowaniu
zbiorczym układając je ściśle obok siebie, a wnętrze
tego opakowania wypełnia się cieczą nie reagującą
z materiałem torebek i opakowania zewnętrznego i zamyka się je szczelnie.
81a

(P. 143893)

13.10 1970.

Pierwszeństwo: 26.11.1969 - Szwajcaria
Centra Anstalt, Vaduz, Lichtenstein.
Opakowanie do worków napełnionych cieczą lub innymi materiałami ziarnistymi lub proszkowymi, znamienne tym, że stanowi pudełko kartonowe lub z innego podobnego materiału, zawierające napełniony i zamknięty szczelnie worek, i ma co najmniej jedną krawędź otwieraną w chwili użycia, która to krawędź
umieszczona jest w położeniu zezwalającym na wyciągnięcie części worka w celu jej ucięcia i stopniowego wylewania zawartości.

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego
„Miastoprojekt - Wrocław", Wrocław, (Jan Dzięgielewski, Krystyna Brzechowska-Widajewicz, Edmund
Nowak, Kazimierz Banyś, Bogusława Ostatek).
Sposób uzyskania ozdobnych powierzchni tynków
przy zastosowaniu środka opóźniającego wiązanie cementu znamienny tym, że środek opóźniający jest
przygotowany przez rozpuszczenie w wodzie na gorąco
cukru w ilości 20-60% wagowo oraz rozprowadzenie
skrobi w wodzie pokojowej 2-25% i zmieszanie roztworu cukru i skrobi na gorąco przy ciągłym mieszaniu i ogrzewaniu do uzyskania klarownego roztworu
do którego dodaje się detergent w ilości 0,1-3,0%
i środka antyseptycznego w ilości 0,1-3,0%.
80b

(P. 144212)

3.11.1970.

Biuro Projektów Przemysłu Betonów „BIPRODEX",
Warszawa, (Jerzy Supeł, Zbigniew Mazurkiewicz, Julian Supeł).
Urządzenie do obróbki termicznej wielkowymiarowych elementów budowlanych zwłaszcza z betonów
lekkich znamienne tym, że korpus autoklawu o dogodnym kształcie jest podzielony wymiennikami ciepła
(1) na segmenty (2), uszczelniane wodą lub masą (3)
przeważnie betonową z dodatkiem środków gazotwórczych, przy czym segmenty (2) oraz wymienniki ciepła
(1) są częściami form elementów obrabianych termicznie, a pokrywy (5) są ściągnięte co najmniej jednym
wspólnym sworzniem (6).

81a

(P. 143157)

12.09.1970.

Pierwszeństwo: 18.09.1969 - Dania
Slagteriernes Forskningsinstitut, Roskilde, Dania
Sposób pakowania artykułów żywnościowych poddawanych działaniu wysokich temperatur, polegający na
tym, że artykuły żywnościowe pakuje się znanym sposobem w szczelne torebki z cienkiej folii odpornej na
temperatury, wytwarza się wewnątrz torebek
i następnie zamyka się je szczelnie w znany

81e

(P. 145588)

13.01.1971.

Pierwszeństwo: 14.01.1970 - Wielka Brytania
Solar Thomson Engineering Company Limited, Camberley, Wielka Brytania, (Jan Main Thomson).
Przenośnik taśmowy, znamienny tym. że zawiera
sztywną poprzecznie nośną taśmę bez końca i dwie
napędowe taśmy bez końca ustawione wzdłuż taśmy
nośnej i stykające się z nią tak, aby podtrzymywać
taśmę nośną i napędzać taśmę nośną poprzez tarcie
pomiędzy nimi, przy czym wspomniane taśmy napędowe są umieszczone w pewnej odległości od siebie
tak, że taśma nośna jest zawieszona pomiędzy taśmami napędowymi i może przyjąć kształt rynny.
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81e

(P. 143115)

10.09.1970.

Kopalnia Węgla Kamiennego im. „1 Maja", Wilchwy,
(Oldrzych Łobodziński, Antoni Willmann, Marian Wiśniewski).
Stropnica krzyżowa do obudowy wnęk ścianowych
w wyrobiskach górniczych, znamienna tym, że konstrukcję stropnicy stanowią cztery sztywno połączone
w formie krzyża ramiona o przekroju dwuteowym
przylegające do stropu w jednej płaszczyźnie przy
czym na końcach dwu ramion (4) krzyżowej stropnicy
(1) znajdują się sworznie (5), a w końcach pozostałych
dwu ramion (2) znajdują się otwory (3) dla połączenia z kolejnymi krzyżowymi stropnicami (1), które w
połączonym układzie stanowią siatkę podpartą stojakami (7) najkorzystniej w miejscach skrzyżowania
członów poza obrębem urządzeń napędu przenośnika
zgrzebłowego (6) znajdującego się we wnęce ścianowej.
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miejscach obwodu najpierw na dno obrotowe (4) a następnie do otworu dna obrotowego (4).
Urządzenie do stosowania sposobu wybierania i dozowania materiałów ziarnistych z zasobników o wylotach okrągłych według zastrz. 5 znamienne tym, że
zabezpieczona przed obrotem przesłona (5) posiada dolną krawędź ograniczającą pryzmę usypu materiału
wykonaną w formie jednej lub więcej linii śrubowych
o stałym lub zmiennym skoku powodując, że w czasie
obrotu dna (4) w kierunku wznoszenia się linii śrubowej następuje wysypywanie się materiału równocześnie ze wszystkich stron do obrotowego wysypu (6).
81e

(P. 144152)

30.10.1970.

Intreprinderea de Poduri Metalice si Prefabricate
din Beton, Pitesti, Rumunia, (Dumitrescu I. Carol,
Slimac M. Andrei, Pambuccian M. Ara, Radu N. Vasile).
Urządzenie do mechanicznego załadowywania statków drobnicą, znamienne tym, że stanowi konstrukcję
krytą, składającą się z pomostu (B) z dwoma przenośnikami taśmowymi (1) i dwóch wózków zsypowych
(3), oraz dwóch ruchomych maszyn załadowczych (C)
umieszczonych na wspólnym torze jezdnym (D), przeznaczonych do jednoczesnego dokonywania załadunku
po obu stronach nabrzeża (A).

81e

(P. 143240)

16.09.1970.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych „CHEMADEX" Oddział
w Krakowie, Kraków, (Adam Reuss, Zygmunt Bojan,
Józef Strzelski).
Sposób wybierania i dozowania materiałów ziarnistych z zasobników o wylotach okrągłych, polegający
na wypływie materiału poprzez wewnętrzną, pierścieniową, współśrodkową, walcową szczelinę i poziome
pierścieniowe dno stanowiące zamykającą półkę znamienny tym, że wypływ materiału przez otwór dna
obrotowego (4) odbywa się w wyniku obrotu dna (4)
i uniesienie górnej szczeliny ukształtowanej w formie
okręgu lub linii śrubowej o jednym lub więcej zwojów tak, że materiał spływa w miejscach obwodu,
w których górna krawędź szczeliny wznosi się ponad
powierzchnię naturalnego usypu materiału w kształcie
stożka opartego na otworze dna obrotowego (4) bezpośrednio do otworu przez powierzchnię obracającej
się kołowej lub spiralnej pryzmy, a w pozostałych

81e

(P. 146606)

3.03.1971.

Pierwszeństwo: 7.03.1970 - Niemiecka Republika
Federalna
Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshiitte Aktiengesellschaft, Hannover, NRF, (Rolf Wagele).
Instalacja poczty pneumatycznej lub podobnej w
której pojemnik transportowy przesyłany jest za pomocą sprężonego gazu z punktu wyjściowego do punk-
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tu docelowego, znamienna tym, że zawiera rury pofałdowane w kształcie linii śrubowej lub pierścieni,
stanowiące ciąg rur.
(P. 148127)

81e

13.05.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 53700
Centrala Zbytu Wyrobów Metalowych, Warszawa,
(Janusz Staniusz, Augustyn Dubiński, Andrzej Kostur).
Urządzenie do składowania i transportu materiałów,
elementów i wyrobów promieniowo profilowych według patentu nr 53700 znamienne tym, że belki podłużne (5) i (6) umieszczone przesuwnie w belkach (1) i (2)
są zabezpieczone złączami (14) i (16).

\l 11

84a

10

(P. 143352)
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niu (5) zapadki (32) wysuwane sprężynami (33), na
końcu którego znajduje się trawersa (34) połączona
cięgnami (35) z pokrywą (21) zamocowaną do prowadnicy (2) pontonu (1).
84c

(P. 150798)

29.09.1971.

Pierwszeństwo: 1.10.1970 - Włochy
Bruno Visconti Mediolan, Włochy.
Sposób konsolidacji gruntu, znamienny tym, że w
grunt zagłębia się co najmniej jedno cylindryczne
działko, wyposażone na wylocie w układ łopatek promieniowo rozmieszczonych w płaszczyźnie prostopadłej
do osi rzeczonego działka, poddając równocześnie rzeczone działko wibracjom, obracając łopatki i wstrzykując poprzez rzeczone cylindryczne działko zaprawę
cementową.
Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz.
1, znamienne tym, że zawiera co najmniej jedno cylindryczne działko, układ łopatek zamocowanych na
wylocie tego działka i rozmieszczonych prostopadle
do jego osi, zespół nadający działku ruch obrotowy
wokół osi, wibrator i zespół do wstrzykiwania poprzez
działko odpowiedniej zaprawy.

19.09.1970.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego, Gdańsk, (Andrzej Jarominiak, Stanisław Onoszko, Jan Piaskowski).
Platforma do pracy w głębokich zbiornikach wodnych składająca się z rurowych nóg i podnoszącego
się po nich pontonu znamienna tym, że nogi (3) w
czasie zagłębiania w dno zbiornika są pokręcane przez
głowicę pokrętną lub inne urządzenie.
Odmiana platformy według zastrz. 1 znamienna tym,
że podnoszenie i opuszczanie pontonu (1) odbywa się
za pomocą sprężonego powietrza dostarczanego do wnętrza nogi (13) działającej na tłok (28) przesuwający się
wewnątrz górnej części nogi przy czym tłok zakończony jest tłoczyskiem (30) wyposażonym w pierścienie 31), o które opierają się zainstalowane w pierście-

84d

(P. 143800)

7.10.1970.

Politechnika Wrocławska
(Instytut
Cybernetyki
Technicznej), Wrocław, (Andrzej Baborski, Stanisław
Banel, Janusz Halawa, Marian Hołownai, Ryszard Pawęska, Tadeusz Stanicki).
Urządzenie do automatycznego programowego sterowania koparką kołową, znamienne tym, że stanowią
go blok (2) cyfrowego przelicznika i blok (1) automatycznego sterowania, sterujące napędowymi układami
(4, 5 i 6) kołowej koparki (3).

85b

(P. 145076)

18.12.1970.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Białystok, (Romuald Rutkowski).
Urządzenie do napowietrzania wody lub ścieków,
znamienne tym, że wykonane jest w kształcie konfuzora (3) zaopatrzonego w n otworów (6) i połączonego
częścią cylindryczną (4) z dyfuzorem (5).

85b
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(P. 141716)

85b

(P. 145918)

1.02.1971.

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Motoryzacyjnego „Motoprojekt", Warszawa, (Czesław Kolejko, Sylwester Kominek).
Urządzenie do filtracji cieczy, zwłaszcza wody i ścieków, wyposażone w znany filtr i klapę znamienne tym,
że ma zbiornik zwrotny (8), który łączy się z odpływem popłuczyn (6) za pośrednictwem filtra (4) i klapy
(5) przy czym w rurociągu (3) i zbiorniku (8) znajdują
się elementy sterujące (Elf E2), które przez układ sterujący (10) zamykają i otwierają klapę (5) zaś komora
rozdzielcza (2) połączona jest bezpośrednio z filtrem
(4).

30.06.1970.

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt", Warszawa, (Zbigniew Huk).
Urządzenie do napowietrzenia wody, znamienne tym,
że komora wymiany (2) posiadająca króćce (5) służące
do doprowadzenia wody zawierającej wolny dwutlenek węgla umieszczone na stycznej płaszcza walca,
wyv/ietrznik (4) służący do odprowadzania zużytego
powietrza i rurę przelewową (6) służącą do regulacji
dawki obrabianej wody i do odprowadzania wody pozbawionej wolnego dwutlenku węgla jest oddzielona
od komory powietrznej (3) przegrodą sitową (1) wykonaną albo z materiału porowatego albo wyposażoną w
dysze (7) służące do wprowadzania od dołu rozpylonego powietrza o dużej gęstości baniek do wody wirującej w komorze wymiany (2).

85c

(P. 144196)

2.11.1970.

Wyższa Skoła Inżynierska, Koszalin, (Zygmunt Cybulski, Józef Malej).
Sposób unieszkodliwiania fungicydu rtęciowego Ceresan Universal Nassbeize znamienny tym, że roztwór
Ceresanu Universal Nassbeize poddaje się działaniu
chlorku cynawego w środowisku silnie kwaśnym od
kwasu solnego i pozostawia do całkowitej sedymentacji osadu zawierającego rtęć wolną lub związaną, po
czym oddziela się go od roztworu przez filtrację na
węglu aktywnym i likwiduje.
85c

(P. 145264)

28.12.1970.

Patent dodatkowy do patentu (zgłoszenie P 144664)
Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókienniczego, Łódź, (Edward Papiewski, Karol Witusik, Zbigniew Kotynia).
Urządzenie do obróbki ścieków, znamienne tym, że
składa się z dwóch komór (1) i (2), z rusztami (3) i (4)
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do utleniania i wypieniania, zaopatrzonych każda w
wentylator (5) i (6) i cyklon (7) i (8), przy czym jedna
z komór (1) połączona jest z rurociągiem, którym dopływają ścieki, a druga z komór (2) z urządzeniem
(10) do wytwarzania ozonu zaś obie komory (1) i (2)
złączone są z osadnikiem (12) i nadto wyl©t cyklonu
(8) jest połączony z rusztem (3) komory (1), a wylot
cieczy cyklonu (7) jest skierowany do komory (2).
85c

(P. 148653)

5.06.1971.

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice,
(Hubert Eisermann, Janusz Rorbach, Jan Brózda, Jan
Biczysko, Zygmunt Pociecha, Jerzy Michna).
Sposób detoksykacji ścieków cyjankowych znamienny tym, że do ścieków wykazujących pH w granicach
6,5-9,5 dodaje się aldehydy.
Odmiana sposobu według zastrzeżenia 1 znamienna
tym, że do ścieków dodaje się metyloketony.
85c

(P. 145359)

30.12.1970.

Pierwszeństwo: 31.12.1969 - Węgry
Tatabanyai Szenbanyak, Tatabanya, Węgry, (Emma
Bozzay, Katali Galgoczi, Janos Holto, Jeno Toth, Istwan Zagywai).
Sposób oczyszczania wód powierzchniowych i zanieczyszczonych wód przemysłowych za pomocą zawieszonych ciał stałych i granulowanych oczyszczających minerałów, katalizatorów oraz rzędu polimerów w układzie wieloskładnikowego elektrolitu znamienny tym,
że przy jednoczesnej regeneracji pomocniczych materiałów oczyszczających tworzących dodatkowe układy
dla wody dopływowej uregulowanej do wartości pH
7 - 8 przy ilości dodatkowych oczyszczających materiałów, rozmieszczonych w wodzie dopływowej dla
przynajmniej jednego układu obrabiającego wodę z zawieszonymi zanieczyszczeniami i rzędem polimerów
wieloskładnikowego elektrolitu przenoszonych z wodą
w ten sposób obrobioną, do reaktora, w którym ruchoma zasłona może być ukształtowana ze szlamu w
części przepływającej zgodnie z wymaganiami dla oczyszczania wody zasilającej oddzielającej oczyszczoną
wodę i oddzielającą zanieczyszczenia wyładowane
z oczyszczającego reaktora, przy czym wymienione zanieczyszczenia zawarte w tej masie są oddzielane za
pomocą granulowanych pomocniczych składników
oczyszczających umieszczonych w zbiornikach lub bateriach wodnych oddzielaczy, przy jednoczesnej recyrkulacji pomocniczych składników oczyszczających, zawierających zawiesiny substancji zanieczyszczających
przy dodawaniu palnego materiału umożliwiającego
spalanie szlamu.

85c
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(P. 145233)

23.12.1970.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa",
Warszawa, (Bogdan Borkowski, Kazimierz Gawle,
Alfred Bireta, Mieczysław Żak, Zofia Szymańska, Maria Kalewska).
Sposób oczyszczania ścieków z produkcji antybiotyków znamienny tym, że roztwory poprodukcyjne (ścieki) segreguje się zależnie od zawartości w nich wartościowych składników z których najpierw odzyskuje
się antybiotyk, alkohole, rozpuszczalniki, związki pirydyniowe itp., antybiotyk odzyskuje się za pomocą
kompleksowania związkami mineralnymi lub związkami pirydyniowymi wydzielonymi z innej grupy lub
przy użyciu (zmieszaniu) odpowiednio większej ilości
samych ścieków zawierających związki kompleksujące, a utworzony i wydzielony kompleks antybiotyku
włącza się do cyklu głównej produkcji antybiotyków
celem wspólnego dalszego przerobu, a pozostałe wszystkie ścieki miesza się razem i poddaje podgrzewaniu
celem odparowania ok. 95% wody łącznie z pozostałymi lotnymi zanieczyszczeniami, które utlenia się na
katalizatorze w temperaturze 150-350°C, a z przegrzanych par odbiera się ciepło w wyparce ścieków,
w wyniku czego końcowym produktem oczyszczania
ścieków obok odzyskanego półproduktu antybiotyku,
alkoholi, rozpuszczalników itp. jest czysty kondensat
wodny o temperaturze ok. 80°C, natomiast pozostałości
po odparowaniu ścieków, stanowiące ok. 5% objętościowo do których ewentualnie dodaje się stałe odpady z produkcji antybiotyków tzw. grzybnię itp.,
przekazuje się na cele nawozowe lub paszowe w stanie wilgotnym, wysuszonym lub spala się je na wypełnieniu ceramicznym w komorze spalania gazu grzewnego, a popiół odbierany przez popielnik, stanowi
nawóz fosforowo-wapniowy.
85c

(P. 146268)

16.02.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Ceramicznego, Warszawa, (Andrzej Królikowski).
Sposób oczyszczania ścieków zanieczyszczonych zawiesinami mineralnymi, zwłaszcza z zakładów przemysłu ceramicznego przy zastosowaniu odstojników komorowych o działaniu cyklicznym i przy zastosowaniu
koagulantów przyspieszających osadzanie znamienne
tym, że ścieki oczyszcza się dwustopniowo, przy czym
na pierwszym stopniu usuwa się zanieczyszczenia
grubsze, drogą naturalnego osadzania, a następnie na
drugim stopniu ścieki oczyszcza się po uprzednim dodaniu do nich roztworu koagulanta.
Układ urządzeń do stosowania sposobu według zastrz. 1 znamienny tym, że posiada odstojnik pierwszego
stopnia oczyszczania (1) i drugiego stopnia (2) połączone ze sobą przewodem spustowym sklarowanych
ścieków (3), do którego podłączony jest przewód roz-
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tworu koagulanta (7) oraz zbiornik szlamu (4) połączony przewodem (5) z odstojnikiem podstawowym (1)
i przewodem (6) z odstojnikiem (2) przy czym odstojnik (2) usytuowany jest poniżej dna odstojnika (1),
a zbiornik szlamu (4) poniżej dna odstojnika (2).
85d

(P. 143768)

19.08.1970.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego „Hydrobudowa", Warszawa, (Romuald Hoffman, Marek Świeca, Marek Piotrowicz,
Andrzej Paszkowski, Jan Wielechowski, Eugeniusz Maciąg, Jerzy Kołodziejczyk, Jerzy Pałtynowicz, Zygmunt
Hibner, Waldemar Mierzejewski).
Element chłonny-igłofiltru zwłaszcza do odwadniania wykopów w gruntach, wykonany z tworzywa
sztucznego, najkorzystniej z winiduru, znamienny tym,
że stanowi rurę (2) z dnem (3), których ścianki są porowate lub perforowane, zaś połączenie (4) z rurą nadfiltrową (1) jest samoczynnie rozłączne w czasie wyciągania igłofiltru z gruntu.
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odcinania dopływu wody z sieci wodociągowej, znamienny tym, że uszczelnienie zamknięcia przepływu
wody stanowi pierścieniowe obrzeże tulei (5), osadzonej
w podstawie (3) hydrantu, oraz pierścieniowe obrzeże
zawieradła (7), mającego postać podobną do okrągłego naczynia, połączonego wewnętrzną stroną swego
dna z drążkiem (8), służącym do sterowania urządzeniem zaworowym.
85d

(P. 146545)

1.03.1971.

Bielska Fabryka Armatur „BEFA" Przedsiębiorstwo
Państwowe, Bielsko-Biała, (Jan Kolber, Leopold
Szczypka, Jan Knieżyk, Marian Wojewoda, Henryk
Rapacz, Stanisław J. Szeląg, Henryk Żegunia, Eugeniusz Hetnał, Bolesław Bochenek).
Hydrant, zwłaszcza nadziemny lub podziemny hydrant uliczny podłączony do podziemnej sieci wodociągowej, w którym zawór odcinający przepływ wody,
umieszczony w dolnej, podziemnej części hydrantu, jest
sterowany z górnej jego części, znamienny tym, że
jest wyposażony w górnej swej części w sprężynę (6),
wywierającą na zawór odcinający przepływ wody siłę
w kierunku zamykania tego zaworu.
Hydrant według zastrz. 1, znamienny tym, że sprężyna (6) jest umieszczona w całości lub co najmniej
swą dolną częścią w przestrzeni między prętem wodzącym (8) lub podobnym elementem a koszykiem (5)
osadzonym nieruchomo w głowicy (2) hydrantu, przy
czym wzdłużne ograniczenie dla sprężyny (6) stanowi
od dołu dno koszyka (5), a od góry - zgrubienie na
pręcie (8) lub pierścień oporowy bądź tuleja (7) połączona nieruchomo z górnym zakończeniem tego pręta
(8).

85d

(P. 145916)

1.02.1971.

Bielska Fabryka Armatur „Befa" Przedsiębiorstwo
Państwowe, Bielsko-Biała, (Jan Kolber, Leopold
Szczypka, Jan Knieżyk, Marian Wejwoda, Henryk Rapacz, Stanisław J. Szeląg, Henryk Żegunia, Eugeniusz
Hetnał, Bolesław Bochenek).
Hydrant, zwłaszcza nadziemny lub podziemny hydrant uliczny, wyposażony w urządzenie zaworowe do

89c

(P. 143008)

1.09.1970.

VEB Chemieanlagenbau, Stassfurt, NRD, (Siegfried
Sowada, Reinhard Wilier, Johannes Ortmann)
Sposób wytwarzania stężonego, trwałego w przychowywaniu soku z buraków cukrowych z nieoczyszczonego soku z buraków cukrowych, szczególnie dla przemysłu, cukrowo-chemicznego znamienny tym, że sok
z buraków cukrowych ogrzewa się od 85 do 120°C,
przed lub w czasie ogrzewania dodaje się formaldehyd,
powstającą przy tym mieszaninę przepuszcza się przez
aparaturę do odparowywania o częściowym obiegu
i szybkim strumieniu dla oddestylowania formaldehydu, a wytwarzający się przy tym sok zagęszczony alkalizuje się do wartości pH 8-9.

II. WZORY
12d

(W. 45749)

10.07.1970.

Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych, Pabianice, (Danuta Janusz, Andrzej Stasiński, Edwin Szefer,
Edward Mikuła)

oraz na powierzchni zewnętrznej wystające promieniowo wąsy (22) przylegające do obrzeża parownika (lla).

Tkanina filtracyjna z ciągłych włókien poliestrowych znamienna tym, że wykonana jest w splocie
skośnym wzmocnionym, posiada wysoki wskaźnik zapełnienia osnową zawarty w przedziale 100-120% przy
równoczesnym zapełnieniu wątkiem 65-90% co wyraża
się stosunkiem zapełnienia osnowy do wątku 1,331,54 : 1, przy czym przędza zastosowana na osnowę
i wątek posiada grubość Td 125/2 lub Td 250 przy skręcie 200-250 skr/m.
12g

(W. 45960)

7.07.1970.

Spółdzielnia Pracy Mechaników „SMS", Warszawa,
(Maciej Krzywicki, Piotr Zając, Janusz Makowski,
Jerzy Dymkowski, Stefan Olędzki, Leszek Szymański,
Michał Byliniak).
Urządzenie do zamykania autoklawu, posiadające pokrywę ze śrubą zakończoną z jednej strony pokrętłem,
współpracującą z nakrętką umocowaną trwale w belce,
znamienne tym, że jeden koniec belki (6) połączonej
zawiasowo z obudową autoklawu jest zaopatrzony w
występ (7) umieszczony podczas zamykania komory
sterylizacyjnej w jarzmie (8), natomiast śruba (3) jest
połączona z pokrywą (1) za pomocą centralnie osadzonego kulistego przegubu (2), umożliwiającego równoległe ułożenie się pokrywy (1) do pierścienia uszczelniającego autoklawu.

21c

(W. 46444)

2.01.1971.

„FAMOR" Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okrętowego,
Bydgoszcz (Jan Omnieczyński)
Zacisk uniwersalny składający się z podstawy izolacyjnej oraz płytek przewodzących znamienny tym, że
płytki przewodzące (2) i (3) nałożone są na siebie częścią swoich powierzchni i połączone wspólnymi sworzniami gwintowanymi (4) oraz ma elementy sprężyste
(5) pozwalające na założenie przegrody izolacyjnej (8).

17a

(W. 47931)

9.09.1970.

Zakłady Metalowe „Predom-Polar" Przedsiębiorstwo
Państwowe Wyodrębnione, Wrocław, (Andrzej Borsuk).
Pierścień uszczelniający z elastycznego tworzywa
dla urządzeń do schładzania i wyszynku napojów,
które posiadają płaski okrągły parownik (11) stanowiący dno zbiornika (12) oraz dający się zdejmować
zbiornik zakończony walcowym obrzeżem znamienny
tym, że posiada walcowy pierścień (20) mający od góry
głęboki rowek (21) obejmujący obrzeże zbiornika (12a)

21a1

(W. 46441)

31.12.1970.

Zakład Doświadczalny przy Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych „Błonie", Błonie (Jerzy Rossian, Janusz
Piskorz)
Elektromagnes nurnikowy zwłaszcza do wolnych
czytników taśmy dziurkowanej posiadający rdzeń stały
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i ruchomy znamienny tym, że w rdzeniu ruchomym
znajduje się otwór odpowietrzający a na jego zewnętrznym kołnierzu są umieszczone dwie podkładki
amortyzujące współpracujące z nastawnym zderzakiem spełniającym rolę ustalacza i ogranicznika skoku.

29b

21a1

(W. 46451)

2.01.1971.

„ZELMER" Rzeszowskie Zakłady Elektromechaniczne im. Augustyna Micała Przedsiębiorstwo Państwowe,
Rzeszów (Andrzej Mycek)
Komutatorowy silnik elektryczny z wydatnymi biegunami bez biegunów kompensacyjnych, którego korpus składa się zasadniczo z dwóch tarcz dolnej i górnej, znamienny tym, że tarcza (3) górna posiada dwa
wydłużone ramiona (5), które połączone są z tarczą (1)
dolną bez pośrednictwa pakietu (4), a pakiet (4) osadzony jest na specjalnych występach (6) ramion (5)
przy czym od strony wewnętrznej posiada on specjalne wycięcia (7) które służą do jego ustalenia na powierzchniach zewnętrznych ramion (5).

(W. 46872)

4.05.1971.

Centralne Laboratorium Technicznych Wyrobów
Włókienniczych, Łódź, dawniej Centralne Laboratorium
Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych, (Danuta
Januszowa, Andrzej Stasiński, Leszek Ostaszewski,
Włodzimierz Dobrowolski, Edmund Makowski).
Taśma z włókien syntetycznych zwłaszcza do samochodowych pasów bezpieczeństwa wykonana w układzie jedno lub wielowarstwowym znamienna tym, że
konstrukcję jej stanowi układ przędzy osnowowej
i wątkowej o grubości przędzy 500 den - 3000 den, przy
czym grubość taśmy wynosi 1,2 m m - 2 , 6 mm, szerokość
zaś 50 mm + 2 mm.

31a 3

(W. 44777)

19.12.1969.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, (Franciszek Gajewski, Roman
Mienkina, Stanisław Odrobina, Stanisław Walawender)
Urządzenie do programowanego regulowania temperaturą w procesie nagrzewania, wyżarzania i schładzania wsadu przy zastosowaniu chłodnic wodnych w piecach znamienne tym, że składa się z programującego
przyrządu, połączonego poprzez regulator temperatury,
z grzejnym układem oraz połączony poprzez zawór do
regulowania przepływu wody za pomocą napędu do
otwierania i zamykania go, z wodną chłodnicą.

21f

(W. 46464)

8.01.1971.

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „ZAOS", Wilkasy
k/Giżycka (Bogdan Czartoryski)
Przenośna oprawa oświetleniowa przeciwwybuchowa budowy ognioszczelnej, składająca się z uchwytu,
korpusu, dławika, oprawki ognioszczelnej do żarówki,
pierścienia osadczego z kloszem i siatki z pierścieniem
ochronnym, znamienna tym, że siatka (9) ochronna
klosza jest mocowana rozłącznie z osadczym pierścieniem (2) klosza za pomocą śrub (10) z łbami trójkątnymi umieszczonymi w specjalnych gniazdach (11),
przy czym do siatki (9) jest mocowany od spodu wykonany z tworzywa sztucznego lub gumy ochronny
pierścień (12), natomiast do korpusu (1) oprawy jest
przykręcony wykonany z tworzywa sztucznego uchwyt
(5) o kształcie ceowym, zamknięty od dołu osłoną w postaci stożka ściętego.

37d

(W. 46832)

19.04.1971.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ,,ZREMB",
Warszawa, (Antoni, Lech Zawiślański).
Przejezdne urządzenie natryskowe do mas płynnych,
zwłaszcza lepiku, zestawione z zespołu natryskowego,
pompy z powietrznikiem oraz podwozia, znamienne
tym, że podwozie (1) jest zaopatrzone w ostrogi (2)
i łoże (3) o kształcie półkola oraz odchylaną obejmę
(4), dociskającą zbiornik z natryskiwaną masą do łoża
(3), oraz, że pompa (6) z powietrznikiem (7) jest zaopatrzona w dwa trójdrogowe kurki (11, 15), z których
jeden kurek (11) umieszczony jest na króćcu ssącym
(10) pompy (6), natomiast drugi kurek (15) na króćcu
tłocznym (14) pompy (6).
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(W. 48021)

10.05.1969

Tadeusz Swoboda, Wrocław
37e

(W. 46453)

4.01.1971.

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia (Zdzisław
Siembieda)
Składane rusztowanie klinowe składające się ze stójek, leżni, podestów i barierek, znamienne tym, że klinowe zaczepy (3) zamocowane są obrotowo do końców
leżni (6) i barierek (7) ustawionych prostopadle do
linii poziomej na płaszczyźnie pochylenia, natomiast
dolne końce jednego rzędu stójek (1) osadzone są obrotowo w podstawach (11).

Urządzenie do nauczania ortografii, z ćwiczeniami
zaprogramowanymi na wymiennych taśmach np. papierowych, znamienne tym, że na przedniej ściance
urządzenia np. w okienkach, widoczny jest wyraz napisany z pominięciem znaku graficznego, oraz dwa znaki graficzne, z których jeden jest prawidłowy.

49a

(W. 46465)

Toruńskie Zakłady Urządzeń
mor", Toruń (Bogdan Kotlewski)

8.01.1971.
Okrętowych

,,Towi-

Przyrząd do wybijania wiertła z wrzeciona wiertarki
znamienny tym, że stanowi go pierścień (2) wewnętrz-

38b

(W. 44396)

19.09.1969.

Sopockie Zakłady Przemysłu Maszynowego, Sopot,
(Henryk Fedorowicz, Marian Wojtkowiak).
Belka naciskowa szlifierki taśmowej, wyposażona
w sprężystą dętkę oddziaływującą na taśmę ścierną
za pośrednictwem podatnej podłogi utworzonej z zestawu płytek stalowych, znamienna tym, że płytki
podłogowe (7) są swobodnie ułożone na parze podatnych szyn (la, lb) przestawialnych w płaszczyźnie
pionowej.
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ny, pierścień (1) zewnętrzny posiadający rowek (5),
trzpień (3) w kształcie walca którego płaszczyzna robocza posiada spłaszczenie wzdłuż osi, oraz wkręty (4).
49a

(W. 46466)

Kieleckie Zakłady Wyrobów
(Mieczysław Abramowicz)

9.01.1971.
Metalowych,

Kielce

Samoczynny wyłącznik wrzeciona wiertarki kadłubowej znamienny tym, że w układ zasilania został włączony uniwersalny przełącznik krańcowy typ KLM-1
uruchamiany przez działanie zderzaka sprzęgniętego
z ruchem dźwigni wrzeciona.

(W. 46482)

12.01.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienniczego, Kraków (Kazimierz Rajca, Franciszek Gąstoł,
Jan Pstruga)
Urządzenie do zasilania młynów rurowych, zwłaszcza
do mokrego przemiału surowca, składające się ze zbiornika surowca, dozatora, zesypu i części podającej surowiec do czopa młyna, znamienne tym, że część podającą surowiec do czopa stanowi napędzany silnikiem
elektrycznym (5) przenośnik ślimakowy (4), składający
się ze stalowej rury (8) i ślimaka (9) o możliwie największej -średnicy.

Metali

Nieżelaznych,

25.03.1971.
Gliwice,

(Stanisław

Urządzenie do obróbki barwnych materiałów fotograficznych a zwłaszcza barwnych pozytywów znamienne tym, że posiada termostatyczny zbiornik (3)
w którym do dna umocowanych jest sześć pionowych
cylindrycznych naczyń (2) z metalu nierdzewnego oraz
rynnę (7) w której do dna przymocowanych jest sześć
cylindrycznych naczyń (6) korzystnie z winiduru przy
czym wewnątrz naczyń (2) i naczyń (6) znajdują się
tuleje (14), wewnątrz których ułożyskowane są sprzęgłowe wałki (15) które poprzez ślimakową przekładnię
(13) i zębatą przekładnię (12) napędzane są silnikami
(11).

63c

50c

(W. 46779)

57c

Instytut
Ciernia)
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(W. 46454)

4.01.1971.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Wrocław
(Kazimierz Zieliński)
Urządzenie zabezpieczające pojazdy mechaniczne
przed kradzieżą, mające układ kierowniczy z kołem
kierowniczym, znamienne tym, że składa się z korpusu (1), w którym z jednej strony zamontowane są dwa
zamki (2) i (3), zaś z drugiej strony zamontowane są
rozłącznie końce (5) i (6) liny (4).

63c

(W. 46486)

15.01.1971.

Zakład Doświadczalny Dźwigów Samochodowych
i Samojezdnych przy Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Urządzeń Budowlanych, Bielsko-Biała, (Jan Pietrusek)
Kabina kierowcy dla samochodu ciężarowego typu
A66, względnie podwozi tego typu adaptowanych dla
koparek albo dźwigów samochodowych, znamienna
tym, że składa się z kadłuba (1) połączonego z podwo-
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ziem (2) poprzez sworznie (3) i śruby (4), z ramą okienną (5) za pomocą zamków (6) ze stojakiem do szyb (7)
za pomocą śrub (8) oraz z drzwiami (9) za pomocą zawiasów (10) wyłożonego wewnątrz warstwą filcu (11)
i warstwą dermy (12).

67a

(W. 45615)

67b

133
(W. 46784)

26.03.1971.

Wzór użytkowy dodatkowy do wzoru użytkowego 19304
Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, (Czesław
Czyżewicz, Jan Potępski, Józef Łukasik, Jerzy Sikora,
Franciszek Kułakowski).
Pompa do zasilania mieszaniną ścierną tryskacza
w oczyszczarkach strumieniowo-ściernych o identycznych parametrach jak pompa według wzoru 19304 znamienna tym, że na przedłużeniu wałka (9) poza korpusem pompy osadzone jest śmigło (19).

10.06.1970.

Wzór użytkowy dodatkowy do wzoru 18825
Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, (Czesław
Czyżewicz, Józef Łukasik, Franciszek Kułakowski,
Piotr Murawski, Leonard Włodarczyk, Władysław Gotkowski)
Bębnowa oczyszczarka strumieniowo-ścierna o charakterystyce techniczno-użytkowej odpowiadająca analogicznej oczyszczarce według dodatkowego wzoru użytkowego Nr 18825 do wzoru użytkowego Nr 18552, znamienna tym, że w zbiorniku mieszaniny ściernej jest
umieszczony inżektorowy przewód którego górny wylot
znajduje się w komorze mieszania tryskacza, przy
czym drzwi wraz z bębnem są osadzone na trzech zawiasach przymocowanych do obudowy.
67a

(W. 45913)

2.09.1970.

Jaroszowieckie Przedsiębiorstwo Budowlane i Montażowe Przemysłu Szklarskiego „Szkłobudowa I", Jaroszowiec, (Stanisław Czajor, Andrzej Dańda, Jerzy
Ostrowski, Stanisław Rydzyk)
Szlifierka do obróbki szkła, a zwłaszcza do zdobienia wyrobów szklanych posiadająca silnik elektryczny,
przekładnię pasowo-klinową, której sposób ułożyskowania wrzeciona stanowi układ łożysk tocznych umożliwiających usuwanie luzów, znamienna tym, że pomiędzy łożyskami kulkowymi skośnymi znajduje się
ściśnięty element sprężysty wbudowany tak iż rozprężając się samoczynnie usuwa nadmierne luzy prowadzenia wrzeciona.
67a

(W. 45614)

10.06.1970.

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, (Czesław
Czyżewicz, Tadeusz Rozwadowski, Władysław Gotkowski, Józef Łukasik, Leonard Włodarczyk, Janusz Goszczyński, Franciszek Kułakowski, Piotr Murawski)
Srutownica bębnowa do oczyszczania elementów
maszyn znamienna tym, że na dnie zsypu jest umieszczona dysza nad którą znajduje się dobry wylot przewodu umocowanego pionowo, z górnym wylotem
umieszczonym wewnątrz seperatora poniżej wkładki
i nieco powyżej skośnego dna, w którym znajduje się
otworów usytuowany w niniejszym punkcie dna nad
lejkiem osadzonym w tryskaczu, którego kierownica
jest skierowana do wnętrza bębna.

80a

(W. 46979)

14.10.1968.

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych „Bipromog", Gliwice, (Karol Seydak, Eugeniusz
Rychcik, Antoni Kalarus)
Urządzenie do przemieszczania spaletyzowanych półwyrobów formowanych, zwłaszcza kształtek ogniotrwałych, składające się z palety, wałków samotocznych,
ograniczeń bocznych i wałków samotocznych z obrzeżami, znamienne tym, że paleta wyposażona jest w płozy stanowiące jej element nośny oraz jednocześnie
uchwyt wideł wózka widłowego, jezdnię wałków samotocznych i kierownicę obrzeży wałków samotocznych
z obrzeżami, przy czym stosunek długości płóz palety
do rozstawu wałków samoczynnych i wałków samotocznych z obrzeżami wynosi nie więcej jak 1 : 2.
87a

(W. 44630)

14.11.1969.

Polskie Linie Oceaniczne, Gdynia, (Stanisław Szatkowski, Zbigniew Gransberg)
Klucz dynamometryczny, składający się z głowicy
śruby ramienia dźwigni momentu obrotowego i uchwytu ręcznego znamienny tym, że na końcu obudowy
ochronnej posiada jarzmo ograniczające wraz z zapadką cylindryczną oraz zapadką tulejkową zakończoną
sprężyną spiralną, która jest osadzona w uchwycie
ręcznym.
87a

(W. 47398)

24.08.1971.

Stanisław Szels, Olsztyn.
Wybijak do otworów w betonie znamienny tym, że
część roboczą stanowi trzpień wykonany z pręta z jednym nacięciem wzdłużnym o profilu rowka i zakończony ostrzem ściętym ukośnie pod kątem od 30 do
40 stopni.
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Celem określenia nakładu
prosimy kierować zamówienia na adres:

P.P „POWSZECHNA KSIĘGARNIA WYSYŁKOWA'
Warszawa, ul. Nowolipie 4

SPIS TREŚCI
Część I - Wynalazki
Klasa 1 Przygotowanie rud, paliwa i innych
minerałów oraz pozostałości paleniskowych
Klasa 2 Piekarstwo
Klasa 4 Oświetlenie za pomocą materiałów palnych i palniki grzejne w ogólności .
Klasa 5 Górnictwo
Klasa 6 Przemysł fermentacyjny, alkohol, wódka, piwo, ocet, drożdże, jak również
inne czynniki wywołujące fermentację,
produkty fermentacji, enzymy .
Klasa 7 Wyrób i obróbka blachy, rur metalowych, drutu oraz walcowanie metali .
Klasa 8 Bielenie, pranie, barwienie, drukowanie tkanin i tapet, wykańczanie .
Klasa 10 Paliwa
Klasa 11 Introligatorstwo, albumy, segregatory
i teczki zbiorcze
Klasa 12 Chemiczne procesy i aparaty nie wymienione w specjalnych klasach .
Klasa 13 Kotły parowe dla siłowni wraz z wyposażeniem oraz przewody parowe
Klasa 14 Silniki parowe, siłownie parowe i niezależne do kołta parowego zasobniki
pary świeżej i odlotowej . . . .
Klasa 15 Drukarstwo, maszyny do liniowania,
maszyny do pisania, stemple .
Klasa 16 Przyrządzanie nawozów i przeróbka
padliny
Klasa 1 8 Hutnictwo żelaza
.
. . .
Klasa 19 Budowa dróg, linii kolejowych i mostów
Klasa 20 Kolejnictwo
Klasa 21 Elektrotechnika
Klasa 22 Barwniki, pokosty, lakiery, materiały
powlekające, kleiwa
Klasa 23 Przemysł tłuszczowy i olejowy
Klasa 24 Instalacja paleniskowa
Klasa 25 Splatanie, wyrób koronek, dzianie,
wyrób pasmanterii, tkactwo dekoracyjne i dywanowe wiązanie sieci .
Klasa 26 Wytwarzanie gazu przez odgazowanie
paliw, np. gazu świetlnego i gazu olejowego; wytwarzanie gazu palnego sposobem mokrym; wytwarzanie gazu palnego przez nawęglanie; oczyszczanie
gazu destylacyjnego i acetylenu .
Klasa 27 Dmuchawy, pompy powietrzne wzgl.
sprężarki
Klasa 28 Garbarstwo, obróbka skór surowych,
obróbka i przeróbka, skóry . . . .
Klasa 2 9 Włókna przędzalnicze . . .
Klasa 30 Lecznictwo
Klasa 31 Piece do wypalania, piece do prażenia,
piece retorty, odlewnictwo, metalurgia
proszków
Klasa 32 Szkło,, wełna mineralna i żużlowa .
Klasa 34 Maszyny, przybory i wszelkiego rodzaju przedmioty do gospodarstwa domowego oraz meble
Klasa 35 Dźwignice
Klasa 36 Ogrzewanie, przewietrzanie, zaopatrywanie budynków w ciepłą wodę .
Klasa 37 Budownictwo lądowe

1
1
1
2

4
5
5
7
7
8
37
37
38

'

39

on
4Q
no
48
50
52
53

53
54
54
-i
53
58
^g
G0
60
61
62

Klasa 38 Mechaniczna i chemiczna obróbka d r e wna
65
Klasa 39 Przeróbka mas plastycznych, kauczuku
rogopodobnych tworzyw, nie przewidziana na innym miejscu; wytwarzanie
produktów polikondensacji, poliaddycji
i polimeryzacji
G3
Klasa 40 Hutnictwo metali (prócz żelaza); stopy
łącznie z e stopami żelaza . . . .
78
Klasa 42 Przyrządy
81
Klasa 44 Towary galanteryjne, biżuteria . .
86
Klasa 45 Rolnictwo łącznie z leśnictwem; hodowla zwierząt; polowanie i zakładanie
pułapek; rybołówstwo
86
Klasa 46 Silniki spalinowe, na sprężone powietrze, sprężynowe i inne
94
Klasa 47 Elementy maszyn, materiały izolujące,
hamulce, urządzenia do smarowania,
urządzenia zamykające do elementów
wytrzymałych na ciśnienie, przekładnie, zespoły konstrukcyjne mechaniki
precyzyjnej, zwijanie i nawijanie
w ogólności
99
Klasa 48 Obróbka i traktowanie metali sposobami innymi niż mechaniczne . . . 102
Klasa 49 Obróbka mechaniczna metali . . . 104
Klasa 52 Szycie i haftowanie
105
Klasa 53 Środki spożywcze i używki, o ile nie
należą do klas specjalnych, również
pasza
105
Klasa 55 Wyrób celulozy, papieru i tektury . . 105
Klasa 57 Fotografia, kinematografia i film obrazowo - dźwiękowy
106
Klasa 58 Prasy
112
Klasa 59 Pompy i inne urządzenia do podnoszenia cieczy
. 113
Klasa 60 Regulatory do silników, serwomotory - silniki nastawcze - do ogólnego
zastosowania i ich włączanie . . . 113
Klasa 61 Ratownictwo i pożarnictwo . . . 114
Klasa 62 Lotnictwo, poduszkowce, astronautyka 115
Klasa 63 Pojazdy bezszynowe
115
Klasa 64 Wyszynk
116
Klasa 65 Budowa okrętów i żeglarstwo . . . 116
Klasa 66 Rzeźnictwo i przerób mięsa . . . 117
Klasa 67 Szlifowanie i polerowanie . . . . 117
Klasa 68 Wyroby ślusarskie
117
Klasa 72 Broń palna, pociski i oszańcowanie . 118
Klasa 74 Sygnalizacja
118
Klasa 75 Rzeźbiarstwo, malarstwo, ozdabianie
powierzchni
119
Klasa 76 Przędzalnictwo
119
Klasa 77 Sport, gry i zabawy ludowe . . . 119
Klasa 7 9 Tytoń, cygara, papierosy
. . . .
120
Klasa 80 Wyroby z gliny, kamienia, wapna, cem e n t u , gips, asfalt, r ó w n i e ż p r a s y do
brykietów
120
Klasa 8 1 Transport i opakowanie
. . . .
122
Klasa 84 Budownictwo wodne i fundamentowanie
125
Klasa 85 Woda mineralna i musująca, oczyszczanie wody, wodociągi i kanalizacja .
126
Klasa 89 Otrzymywanie cukru i skrobi . . ,
128

Część II - Wzorj
Klasa 12 Chemiczne procesy i aparaty nie wymienione w specjalnych klasach . .
Klasa 17 Wytwarzanie lodu i chłodu, przechowywanie lodu, wymiana ciepła, skraplanie drogą mechaniczną trudno kondensujących się gazów i mieszanin gazów, np. powietrza
Klasa 21 Elektrotechnika
Klasa 31 Piece do wypalania, piece do prażenia,
piece, retorty, odlewnictwo, metalurgia proszków
Klasa 37 Budownictwo lądowe
Klasa 38 Mechaniczna i chemiczna obróbka
drewna
Klasa 42 Przyrządy
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Klasa 49 Obróbka mechaniczna metali . . .
Klasa 50 Mielenie i rozdrabnianie łącznie z przygotowaniem przemiału, dalsza obróbka
miewa przez odsiewanie i mieszanie
oraz oddzielanie pyłu mącznego od
użytego powietrza
Klasa 57 Fotografia, kinematografia i film obrazowo-dźwiękowy
Klasa 63 Pojazdy bezszynowe
Klasa 67 Szlifowanie i polerowanie
. . .
Klasa 80 Wyroby z gliny, kamienia, wapna, cementu, gips, asfalt, również prasy do
brykietów
Klasa 87 Narzędzia i przyrządy, również narzędzia pneumatyczne do ogólnego użytku
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Cena 45 zł

