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Urząd Patentowy PRL na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października
1972 r. (Dz U Nr 43 poz. 272) w „Biuletynie Urzędu Patentowego" dokonuje ogłoszenia
o zgłoszonych o udzielenie ochrony prawnej wynalazkach i wzorach użytkowych.
Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane są w „Biuletynie" w formie przedłożonej
przez zgłaszających i zawierają następujące dane:
-- oznaczenie klasy i podklasy według narodowej klasyfikacji patentowej,
— numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
— datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
— datę uprzedniego pierwszeństwa — jeżeli je zastrzeżono,
— imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
— miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
— imię i nazwisko wynalazcy (współtwórców),
— tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
— niezależne zastrzeżenia patentowe zgłoszenia, a do zgłoszeń dokonanych po 31 grudnia 1972 r. zamiast zastrzeżeń — skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego
wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującego wynalazek lub wzór użytkowy.
W okresie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
osoby trzecie mogą:
1) osobiście zapoznawać się w Urzędzie Patentowym PRL z opisem wynalazku lub
wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi i ochronnymi, rysunkami wynalazku lub wzoru użytkowego oraz sporządzać z nich odpisy;
2) nadsyłać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia przeszkód 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 — opiáty związane z rejestracją i ochroną wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; opłaty za skargi i odwołania;
2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji patentowej — NBP V O/M w Warszawie
konto: 1529-91-53856 cz. 54 dz. 74 rozdz. 7511
§ 45 — wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw
§ 44 — wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe
3. Urząd Patentowy PRL — NBP V O/M w Warszawie
konto: 1529-98-53856 — wpłaty za powołanie biegłego.

Egzemplarze zdezaktualizowane można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL — Centralny Ośrodek Informacji Patentowej, 00-608 Warszawa, AI. Niepodległości 188
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Nr 9, Rok I

Ogłoszenia o zgłoszonych w Połsce
I. Wynalazkach —■ do opatentowania
II. Wzorach użytkowych — do zarejestrowania

I. W Y N A L A Z K I
la

(P. 153375)

8.02.1972

Pierwszeństwo: 10.02.1971 — Niemiecka Republika
Federalna
Vereinigte Aluminium — Werke Aktiengesellschaft,
Bonn, NRF, (Fritz Kämpf, Hans Georg Kaltenbert).
Sposób ciągłego ługowania boksytu roztworem metaglinianu sodowego, za pomocą rozpuszczania w rurze
reakcyjnej pod ciśnieniem 10 — 200 atmosfer i w temperaturze 150 — 300°C, przy czym zawiesinę przepuszcza się przez rurę reakcyjną w warunkach przepływu
burzliwego z prędkością, wynoszącą co najmniej 0,5
do 7 m/sek, korzystnie 2 — 5 m/sek, znamienny tym,
że wymienniki ciepła wymiaruje się różnie, tak, że we
wszystkich odcinkach rury utrzymuje się żądane temperatury.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
do 4, składające się zasadniczo z rury do przemieszczania za pomocą pompy wysokociśnieniowej zawiesiny
boksytu w ługu, przy czym pompę tę stanowi pompa
tłokowo-przeponowa, przy czym rura ta jest wyposażona w wymienniki ciepła, przez które przepływają
opary z rozprężaczy ługów, do których jest przyłączony jeden lub kilka wymienników ciepła, ogrzewanych
parą wysokoprężną, parą dwufenylu, organicznym
nośnikiem ciepła w postaci ciekłej, stopioną solą itp.,
znamienne tym, że długości wymienników ciepła (3 do
11) tworzą następującą zależność: 1 : 1,5 : 1,7 : 2,9 : 3,9 :
1,8 : 2 : 3,1.

wietrza doprowadzanego przy niskim ciśnieniu w formie drobnych powietrznych pęcherzyków, znamienne
tym, że przynajmniej jeden kontener (11), który przystosowany jest do przyjęcia mieszaniny wody i powietrza, szczególnie wody w stanie zanieczyszczonym, która w określonym czasie, nie krótszym jednak niż 3
min., bez większej zmiany ciśnienia wodno-powietrznego roztworu przebywa w flotacyjnym zbiorniku (10)
w którym umieszczony jest kontener (11) wyposażonj'
w otwory (17, 18 i 19) przeznaczone do przepływu mieszaniny do zbiornika (10) w celu całkowitego rozpuszczenia powietrza w wodzie.

5a
lc

(P. 153361)

7.02.1972

Pierwszeństwo: 9.02.1971 — Szwecja
Aktiebolaget Electrolux, Sztokholm, Szwecja, (Swen
Elis Ake Swantenson).
Urządzenie do oczyszczania cieczy szczególnie wody,
za pomocą flotacji, które składa się z flotacyjnego zbiornika i kontenera do rozpuszczania gazu szczególnie po-

(P. 155009)

27.04.1972.

Pierwszeństwo: 30.04.1972 — Francja
Etat Francais représenté par le Ministère de l'Equipement et du Logement, Laboratoire Central des Ponts
et Chaussées, Paryż, Francja, (Alain Jodet, Hubert Noret, Jacques Demichelis).
Sonda wiertnicza o szybkich drganiach i obrotach typu zawierającego środki udarowe, sworzeń zespolonyze stolikiem obrotowym znamienna tym, że zawiera
ponadto środki wibracyjne połączone ze środkami uda-
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rowymi oraz z elementem wsporczym zamontowanym
na sworzniu, przy czym sworzeń ten obraca się swobodnie względem elementu wsporczego połączonego ze
wspornikiem stolika obrotowego za pomocą giętkiego
i elastycznego połączenia.

Samojezdny pojazd górniczy z maszyną urabiającą
udarową osadzoną na jego płycie nośnej, znamiennym
tym, że ma co najmniej trzy wzdłużne elementy niezależnie przesuwne względem siebie w kierunku
wzdłużnym oraz przestawne względem siebie w pionie
służące do oparcia na spągu, którymi są: nośna płyta
(1) ze sztywno przymocowanymi do spodu co najmniej
dwoma dźwigarami (2), otwartymi w kierunku spągu
oraz spągowe płyty (4), zawarte w każdym dźwigarze
(2), połączone z nim za pomocą przesuwnika (5) i zaopatrzone w siłowniki (3), skierowane w górę do płaskiej wewnętrznej powierzchni dźwigara (2) w celu
działania na tę powierzchnię za pośrednictwem krążników (10).

5b
5b

(P. 151112)

19.10.1971.

Pierwszeństwo: 21.10.1970 — NRD
VEB Rationalisierung Braunkohle, Grassräschen,
NRD, (Hans Peinhardt, Helmut Meier, Richard Tenchert, Kurt Hentschel, Alfons Kurzawa, Rudolf Veigt,
Jürgen Wenzel, Werner Schneider).
Urządzenie do podziemnego urabiania materiałów
stałych z walcowym elementem urabiającym umieszczonym poziomo i ułożyskowanym w dwóch dających się unosić i opuszczać szybach ograniczających
pas urabiania, mającym na swym walcowym płaszczu
przestawione dwustronne narzędzia kopiące i między
nimi otwory, znamienne tym, że narzędzia kopiące (10)
jednostronnego działania umieszczone są na płaszczu
(1) ślimakowo, a z otworów wejściowych do węgla
(9) w obszarze narzędzi kopiących (10) prowadzą szyby wiodące (11) do przewodu odprowadzającego (8)
ułożonego we wnętrzu elementu urabiającego, a z rurociągu ciśnieniowego (7), umieszczonego w elemencie
urabiającym, podłączone są do przewodu (8) w kierunku przepływu króćca (14).
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(P. 156278)

26.06.1972.

Pierwszeństwo: 28.06.1971 — Niemiecka Republika
Federalna
Gewerkschaft Eisenhütte Westfa, Altlunen — NRF,
(Herbert Haller).
Imak nożowy do urządzeń do wydobywania za pomocą cięcia, zwłaszcza do wrębiarek z nożami krążkowymi, walcami tnącymi i tym podobnymi, przy którym imak obejmuje w zasadzie głowicę nożową i trzonek nożowy, można umieścić w wybraniu imaka nożowego i zamocować za pomocą urządzenia mocującego,
umieszczonego w otworze poprzecznym, przy czym
w obszarze przejściowym pomiędzy głowicą nożową
a trzonkiem nożowym, na stronie znajdującej się naprzeciw jego ostrza, nóż podparty jest nasadką, wsporczą, umieszczoną w kierunku osiowym do imaka nożowego, znamienny tym, że ostrze (6) noża jest umieszczone naprzeciw dodatkowej podpory (15) dla noża
(4) wystającej ku górze z górnej strony (14) imaka nożowego (2), współdziałającej z nasadką wsporczą (7)
noża (4).

16
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5c

(p. 151695)

22.11.1971.

Pierwszeństwo: 14.01.1971 — NRF
5b

(P. 151584)

16.11.1971.

Pierwszeństwo: 18.11.1970 — Wielka Brytania
Dobson Park Industries Limited Colwick Nottingham, Wielka Brytania, (Henry Mappin, Joseph Gaskell).

Rheinstahl Aktiengesellschaft, Essen, NRF, (Manfred Koppers).
Hydrauliczny stojak górniczy typu otwartego, składający się z cylindrycznego stempla zewnętrznego, który służy jako stempel górny i ze wstawionego i prowadzonego w nim i zaopatrzonego w tłok stempla we-
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wnętrznego, który służy jako stempel dolny, z umieszczonym w górnej części stempla zewnętrznego blokiem zaworowym zawierającym zawory napełniające,
do ustalania ciśnienia i do rabowania, znamienny tym,
że ściana wewnętrzna (2), precyzyjnego stalowego rurowego elementu (1) ciągnionego na zimno stempla górnego (0) jest podzielona przez ścianę działową (5) umocowaną na stałe na dwie części o różnej długości,
z których część większa tworzy otwarty od dołu cylinder (Z) z tłokiem (8), a część mniejsza ma zakończenie przeciwległe ścianie działowej (5) zamknięte
umocowaną na stemplu górnym (0) głowicą (3) stojaka, przy czym w wytworzonej w ten sposób komorze
(V) między przegrodą (5) i głowicą (3) stojaka połączony jest w sposób uszczelniony i rozłączny ze ścianą
działową (5) blok zaworowy (7), który zawiera w sobie
zawory napełniający, utrzymującego ciśnienie i do rabowania i jest połączony poprzez otwór (34) z komorą
ciśnieniową (D) otwartego od dołu cylindra (Z), a
mniejsza pobocznica ma otwory (27, 30), do uruchamiania z zewnątrz zaworów (26, 29), natomiast stojak
dolny (U) jest prowadzony za pomocą pierścieni (12)
lub segmentów pierścieniowych w cylindrze (2) dolnego stempla (0), które są umocowane w stałym odstępie od siebie na stojaku dolnym (U), tak że w każdym położeniu górnego stempla (0) w stosunku do dolnego stempla (U) przylegają do ściany cylindra (2)
stempla górnego (0), przy czym dolny pierścień prowadzący (12) przy maksymalnym wyciągnięciu stojaka opiera się o pierścień oporowy umieszczony przy
otwartym końcu cylindra górnego stempla (0).

połączone z elementem pośredniczącym (17) uchylnie
względem dwóch oddalonych od siebie równoległych
osi, przy czym przednia stropnica (10) zespołu ma
ukształtowane dwa występy, z których górny występ
(20) stanowi ograniczenie przesuwu do przodu górnej
krawędzi elementu (17) a dolny występ (21) stanowi
podparcie dla wysięgnika (12) wysuniętego z zespołu,
przy czym wysięgnik (12) w oparciu o występ (21) stanowi dwuramienną dźwignię.

5c

(P. 151844)

30.11.1971.

Pierwszeństwo: 16.02.1971 — NRF
Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, (Kuniberi Bekker, Heinrich Behr, Harry Rosenberg Altlünen).
Przesuwna obudowa ściany górniczej z pneumatycznym przewodem podsadzkowym przenoszona przez samoczynnie wydłużające się wsporniki, które są przez
poruszającą się obudowę wprawiane w ruch kroczący,
znamienna tym, że stempel podporowy (14) jest naciskany w kierunku przyjęcia prostej postawy przy wydłużaniu obudowy przez cięgno naprężone wstępnie
(22) zaś przy upadzie przez naciskającą podporę (26,
28) w pobliżu jego stopy.

18

5c

22

(P. 151929)

19 17 22 21

16

4.12.1971.

Pierwszeństwo: 5.12.1970; 17.04.1971 — Niemiecka Republika Federalna

5c

(P. 151828)

29.11.1971.

Pierwszeństwo: 2.12.1970 — Wielka Brytania
Gullick Dobson Limited, Ince, Wigan, Wielka Brytania, (James Gray Stevenson).

Ewald A. G., Recklinghausen, NRF, (Heinrich Quante).
Siatka okładzinowa obudowy kopalnianej, posiadająca pręty wzdłużne z wystającymi poza zespawane
z nimi pręty poprzeczne odcinkami, które są wygięte
w haki, służące do przymocowania siatki do kształtowników obudowy i/lub do drugiej siatki, znamienna tym,

Zespół stropnic pojedynczej sekcji przesuwnej obudowy górniczej mający wysuwny wysięgnik dociskany
do stropu znamienny tym, że przedni koniec wzdłużnie
przesuwnego tłoczyska (16) służącego do wysuwania
wysięgnika (12) oraz tylny koniec wysięgnika (12) są

że większość lub wszystkie pręty wzdłużne (2) są przedłużone poza końce (4) haków (6), a każde przedłużenie
(10) przebiega przy swym haku i równolegle do pręta
wzdłużnego, przy czym koniec (12) każdego przedłużenia jest zespawany za hakiem ze swoim prętem wzdłużnym.
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(P. 152791)

6.01.1972.

Pierwszeństwo: 8.02.1971 — Niemiecka Republika
Federalna
Firma Herman Hemscheidt, Maschinenfabrik, Wuppertal-Elberfeld, NRF, (Josef Welzel).
Przegubowe połączenie dla stropnic hydraulicznej,
kroczącej obudowy, przy której obrotowość stropnic,
połączonych przegubowo za pomocą sworznia jest ograniczona w jednym kierunku urządzenia blokującego
umieszczonego w przegubie, znamienne tym, że blokujące urządzenie składa się z odkształcalnego blokującego kształtownika (5) który jest umieszczony między
stykami stropnic (6 i 7) pod sworzniem (3).
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żące za oparcie opuszczanej zewnętrznej stropnicy,
przed przednimi zaś stemplami zewnętrznego agregatu, na spodnich stronach ich stropnic, znajdują się
płaszczyzny przeciwślizgowe (20), które są dłuższe od
pełnego kroku (a) i umieszczone tak, że w czasie trwania całej długości kroku zewnętrznego agregatu (A)
stykają się z podporą (16') przy czym zaś komory pierścieniowe działającego podwójnie stempla przedniego
(6) zewnętrznego agregatu i komory robocze, służące do
przesuwania wprzód tego agregatu i tworzące układ
(18) przesuwu, zamocowany w dolnej części agregatu,
połączone są ze sobą za pomocą układu zaworów i uruchamiane jednocześnie poprzez przewody z ciśnieniem.

Ga

(P. 147852)

30.04.1971.

Pierwszeństwo: 4.05.1970, 1.10.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Merck and Co., Inc., Rahway, USA, (Carl H. Hoffman, John W. Rothrock).

5c

(P. 155886)

8.06.1972.

Pierwszeństwo: 16.06.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.
Karl Maria Groetschel. Bochum. NRF.
Obudowa krocząca składająca się z co najmniej
dwóch, dwustemplowych, hydraulicznie przesuwanych
kolejno agregatów oraz z urządzenia do podnoszenia
elementów podstawy co najmniej jednego z agregatów,
które obejmuje: łożysko nośne, znajdujące się na górnej części drugiego agregatu, po którym przesuwać się
może opuszczona na to łożysko górna część pierwszego
agregatu, oraz podnośnik o dwu-kierunkowym ruchu
sterowanym z małej komory pierścieniowej, związany
zarówno z przynależną górną częścią jak i z elementami podnoszonej podstawy, znamienna tym, że posiada znany układ trójzespołowy z dwoma stropnicami
(9), między którymi jest szczelina na umieszczenie
w niej wewnętrznego agregatu (B), przy czym ponad
wystającymi z przednich stempli (6) ramionami znajdują się zewnętrzne agregaty (A), których elementy
podstawy (1 do 5) tworzą zwartą jednostkę, a łożysko
nośne (16) znajduje się przed linią łączącą przednie
stemple (6) zewnętrznych agregatów na stropnicy (14)
lub w górnej części wewnętrznego agregatu i wyposażone jest w rolki (17) lub płaszczyzny ślizgowe, słu-

Sposób wytwarzania polinukleoidowej fosforylazy
PNF znamienny tym, że zdyspergowaną masę komórkową wydzieloną z pofermentacyjnej brzeczki M. Luteus traktuje się wodnym roztworem soli i poddaje
otrzymaną zawiesinę homogenizacji lub lizie w celu
zniszczenia omawianych komórek, uzyskując zawiesinę nierozpuszczalnych pozostałości komórkowych w roztworze wodnym PNF, następnie dodaje siarczan amonu do otrzymania roztworu o stężeniu 24% i odwirowuje w celu oddzielenia wymienionych powyżej pozostałości komórkowych, jak również substancji białkowej z mieszaniny reakcyjnej tworząc w ten sposób
supernatant zawierający roztwór wodny polinukleotydowej fosforylozy i dodaje do wymienionego supernatantu odpowiednią ilość niższego alkanolu do wytrącenia zasadniczo całej ilości PNF, a w celu wydzielenia wytrąconej PNF mieszaninę woda-alkanol odwirowuje się.

6a

(P. 147996)

7.05.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr P. 146029
Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa
(Konstancja Raczyńska-Bojanowska, Zbigniew Ruczaj)
Sposób jednoczesnego wytwarzania bacytracyny i
proteazy w procesie hodowli selektanta Bacillus subtilis I. A. L. na pożywkach, zawierających źródło węgla
i azotu oraz nieorganiczne sole, w temperaturze 28°C
do 36°C w ciągu 24—36 godzin, przy jednakowym lub
zmiennym napowietrzaniu w ilości 80—150 mM O2
(litr pożywki) godzinę i intensywnym mieszaniu, przy
wartości pH 5,9—6,3 między 6—14 godzinę procesu,
a następnie stopniowym podnoszeniu pH do wartości
6,4—8,0 pod koniec procesu a powstające w warunkach hodowli metabolity stymulują wytwarzanie bacytracyny i proteaz, które izoluje się, bacytracynę w
postaci komplesu z cynkiem przy wartości pH 5—7,
a następnie proteazy przez zagęszczenie supernatantu
i ewentualne frakcjonowane wytrącanie, według patentu nr P 146029 znamienny tym, że po oddzieleniu
Zn-bacytracyny, enzymy proteolityczne izoluje się z ługów w środowisku alkalicznym przy wartości pH 7 do
10, korzystnie 8—8,5 przy stężeniu jonów cynku do
3%, korzystnie 1—1,5%, w postaci osadu z którego
ekstrahuje się enzym wodą zawierającą kwasnv fosforan sodu o stężeniu 0,1—0,25 M o wartości pH 6 do
6,5, a następnie wytrąca się go przez frakcjonowane
wysalanie siarczanem amonu przy wartości pH 6 do
10, korzystnie około 8 i suszy w próżni.
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(P. 151479)

10.11.1971.

Pierwszeństwo: 20.02.1971 — Włochy
Ilario Properzi, Milano, Włochy.
Sposób walcowania na gorąco walcówki okrągłej aż
do prętów o małym przekroju z powierzchnią wysokiej jakości, w szczególności drutów miedzianych, znamienny tym, że walcuje się na gorąco półfabrykaty w
wielostadiowej walcarce składającej się z szeregu klatek o kilku walcach i jednocześnie trawi się walcowany produkt oraz zwiększa się ciśnienie wytwarzane podczas walcowania na gorąco do bardzo dużych wartości,
jakie wynikają przy obróbce walcówki o średnicach
poniżej 6 mm aż do średnicy 2 mm.

7a

(P. 152832)

12.11.1971.

Pierwszeństwo: 14.11.1970 — Niemiecka Republika
Federalna.
Georgees Schaumburg, Montigny
Francja.
Sposób zwiększenia rozpoznawalności wad powierzchniowych wyrobów walcowanych, w szczególności półfabrykatów i drutu, w którym na wyrób walcowany
możliwie bezpośrednio za mechanicznym łamaczem
zgorzeliny w jednej z klatek walcowniczych, najkorzystniej w ostatniej, nakłada się zapobiegającą tworzeniu się nowej zgorzeliny warstwę powłoki emaliopodobnej, jaka pęka w okolicy wad powierzchniowych, znamienny tym, że wyrób walcowany przed nałożeniem wymienionej warstwy powłoki emaliopodobnej poddaje się działaniu strumienia wody pod dużym
ciśnieniem.

7a

(P. 151587)

16.11.1971.

Pierwszeństwo: 27.04.1971 — NRF
Th. Kieserling Albrecht, Solingen, NRF, (Erich
Krafft, Bodo Missmahl. Hans Pfeiffer. Alfons Goeke,
Karl Gustaw Weck).
Sposób wiórowej obróbki wyrobów w postaci drutu,
jak na przykład walcówki szczególnie drutu walcowanego na gorąco, przy którym to sposobie drut ściągany z bębna jest najpierw prostowany, następnie doprowadzany do obrabiarki skrawającej i przy czynności prostowania oraz skrawania przeciągany przez urządzenie prostujące i obrabiarkę skrawającą za pomocą
urządzenia naciągowego, znamienny tym, że stosując
urządzenie kalibrujące i prostujące z obracającymi się
luźno, nieprzesuwnymi rolkami oraz łuszczarkę z
umieszczonymi przed i za obracającą się głowicą nożową rolkami wciągowymi, które założone są w znany
sposób na swoich wałkach napędowych za pośrednictwem jednokierunkowego sprzęgła wyłączającego, przesuwa się początek drutu przy otwartych rolkach kalibrujących i prostujących do rolek wciągowych, mających mniejszą liczbę obrotów niż właściwa robocza
liczba obrotów przy procesie łuszczenia, następnie rolki kalibrujące i prostujące tak się nastawia, żeby
otrzymać najpierw nieznaczne zmniejszenie przekroju
drutu, który swój żądany wymiar osiąga dopiero po
drugim nastawieniu tych rolek, a mianowicie, gdy początek drutu zostanie uchwycony przez urządzenie naciągowe, po czym drut zostaje przeciągnięty z odpowiednią prędkością przez urządzenie kalibrujące i prostujące oraz głowicę nożową.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że jako zawarte w nim urządzenie kalibrujące i prostujące zastosowane są dwa trzyrolkowe
zespoły (16, 17), których odpowiednie grupy rolek
przestawione są w stosunku do siebie co 60°.

7a

(P. 153084)

25.01.1972.

Pierwszeństwo: 26.01.1971 — Niemiecka Republika
Federalna
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius u. Bruning Frankfurt nad Menem, Niemiecka Republika Federalna (Helmut Diery, Siegbert
Rittner, Horst Lorke).
Sposób walcowania na zimno blach żelaznych przy
użyciu cieczy walcowniczych, znamienny tym, że walcowanie przeprowadza się w obecności bezolej owych
wodnych cieczy walcowniczych, zawierających rozpuszczalne w wodzie sole aminowe kwasów arylosulfonamidoalkilonokarboksylowych (składnik A) i rozpuszczalne w wodzie poliaddukty tlenku etylenu i tlenku
propylenu l/lub tlenku butylenu ze związkami z aktywnymi atomami wodoru (składnik B).
Bezolejowe wodne ciecze walcownicze do walcowania na zimno blach żelaznych, zawierające jako środki walcownicze rozpuszczalne w wodzie sole aminowe
kwasów
arylosulfonamidoalkilenokarboksylowych
(składnik A) i rozpuszczalne w wodzie poliaddukty
tlenku etylenu i tlenku propylenu i/lub tlenku butyleniu ze związkami z aktywnymi atomami wodoru
(składnik B).
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20.10.1971.

Pierwszeństwo: 22.03.1971 —" NRF.
Th. Kieserling u. Albrecht, Solingen, NRF, (Heinz
Kartkopf).
Urządzenie do prostowania wydłużonych przedmiotów zwłaszcza prętów lub rur, zawierające co najmniej
dwa sąsiadujące ze sobą walce prostownicze o osiach
ustawionych ukośnie względem osi przedmiotu podlegającego prostowaniu, a także zawierające wałki służące do podparcia w kierunku promieniowym tegoż
przedmiotu, znamienne tym, że jeden z dwóch walców
prostowniczych (1, 2) składa się z trzech odcinków (4,
5, 6), przy czym każdy z odcinków skrajnych (4, 6) jest
osadzony obrotowo na czopie (5a, 5b) odcinka środkowego (5) i składa się z tarczy mimośrodowej (7, 8) i ułożyskowanego na niej pierścienia podpierającego (13,
14).

8k

(P. 153501)

15.02.1972.

Pierwszeństwo: 16.02.1971 — Szwajcaria.
Ciba — Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób trwałego, antyelektrostatycznego i przeciwzabrudzeniowego wykończania materiałów włóknistych,
znamienny tym, że materiał włóknisty w kwasowym zakresie wartości pH traktuje się roztworem wodnym
lub zawiesiną wodną, które zawierają co najmniej jeden środek antyelektrostatyczny, wodną stabilizowaną
nie błonotwórczą zawiesinę polistyrenu lub kopolimeru
styrenu, co najmniej jeden kwas i ewentualnie dalsze
składniki.
Preparat do trwałego antyelektrostatycznego i przeciwzabrudzeniowego wykończania materiałów włóknistych, znamienny tym, że zawiera 10—20% wagowych co najmniej jednego środka antyelektrostycznego, 3—35% wagowych wodnej stabilizowanej nie błonotwórczej zawiesiny polistyrenu lub kopolimeru styrenu, 1—6% wagowych co najmniej jednego kwasu,
oraz 0—5% wagowych składników dalszych.

12d

(P. 147863)

30.04.1971.

Pierwszeństwo: 30.04.1970 — Niemiecka Republika
Demokratyczna
7d

(P. 151587)

16.11.1971.

Pierwszeństwo: 27.04.1971 — NRF
Th. Kissserling Albrecht, Solingen, NRF, (Erich
Krafft, Bodo Missmahl, Hans Pfeiffer, Alfons Goeke
Karl Gustaw Weck).
Sposób wiórowej obróbki wyrobów w postaci drutu,
jak na przykład walcówki szczególnie drutu walcowanego na gorąco, oraz urządzenie do stosowania tego
sposobu (skrót zgłoszenia zamieszczono w kl. 7a na str.
5).

8k

(P. 147775)

26.04.1971.

Pierwszeństwo: 27.04.1970 — Szwajcaria
Ciba-Geigy A. G., Byzylea, Szwajcaria.
Sposób impregnacji przeciwogniowej materiałów
włóknistych z poliestrów i celulozy, znamienny tym, że
na materiał nanosi się wodny roztwór zaprawy zawierającej co najmniej składnik I stanowiący związek
tetrakis-(hydroksymetylo)-fosfonowy w postaci soli,
składnik II stanowiący związek zawierający w cząsteczce co najmniej jedną grupę o wzorze 1, w którym
R, i R2 każde oznacza rodnik clkilowy, alkenylowy lub
halogenoalkilowy o nie więcej jak 4 atomach węgla,
a X oznacza rodnik metylowy lub atom wodoru, składnik III stanowiący co najmniej jeden kondensat wstępny aminoplastu i składnik IV stanowiący ewentualnie
alifatyczny lub aromatyczny polichlorowcowany trójester kwasu fosforowego, po czym materiał suszy i poddaje obróbce cieplnej.

VEB Zementkombinat Dessau, Institut für Zement,
Dessau, NRD, (Peter Wallert).
Sposób wytwarzania pomocniczych materiałów filtracyjnych z materiałów nieorganicznych znamienny
tym, że nieorganiczny materiał włóknisty, a zwłaszcza
wełnę mineralną poddaje się mieleniu, przy czym mają
postać pręcików.

12g

(P. 148014)

7.05.1971.

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice (Zdzisław
Kowalewski, Aleksandra Dziewanowska-Pudliszek, Teresa Gapińska, Juliusz Wesołowski).
Sposób otrzymywania katalizatora wanadowego do
utleniania dwutlenku siarki do trójtlenku siarki składającego się ze związków wanadu i potasu, znamienny tym, że do nośnika krzemionkowego dodaje się roztworu wanadu i potasu o pH 6—8 oraz szkła wodnego i przeprowadza się granulację utworzonej mieszaniny.

12g

(P. 148047)

10.05.1971.

Zakłady Aparatury Chemicznej „CHEMET", Tarnowskie Góry, (Adam Piasecki).
Reaktor radiatorowy przeznaczony do otrzymywania
bezwodnika kwasu ftalowego metodą katalitycznego
utleniania naftalenu, ortoksylenu lub mieszaniny tych
składników na stacjonarnym katalizatorze, znamienny tym, że w kontaktowej części (1) o przekroju prostokąta znajdują się kontaktowe ożebrowane U-rury
(2), których zewnętrzna powierzchnia pokryta jest nośnikiem katalizatora, na którym naniesiony jest stacjo-
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narny katalizator V2O5 lub Ti2O5 przy czym kontaktowe ożebrowane U-rury (2) ułożone są poziomo w korpusie reaktora, a tym samym poprzecznie do przepływających przez reaktor reagujących gazów.

mów na litr względnie roztworem kwasu azotowego
o stężeniu od 50 do 200 gramów na litr, z tym, że chlorek lub azotan niklu lub kobaltu odprowadza się w postaci wodnego roztworu z komory trzeciej i w znany
sposób poddaje krystalizacji.
12n

(P. 154515)

1.04.1972.

Pierwszeństwo: 2.04.1971, 28.04.1971; 4.06.1971; 14.09.
1971; 24.09.1971; 20.10.1971; 26.10.1971; 26.10.1971, 14.12.
1971; 26.01.1972 — Australia
The Australian National University, Canberra, Australia, (Alan James Parker, Winpeld Earle Waghorne,
Dion Ewing Giles, John Howard Sharp, Robert Alexander, Dawid Michael Muir).

12i

(P. 147942)

4.05.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet" Katowice (Aleksy Przybyła).
Sposób oczyszczania gazów wylotowych z produkcji
kwasu siarkowego zawierających SO2, SO, i H2SO4, znamienny tym, że gazy te przetłacza się przez płynny
albo gazowy amoniak, aż do całkowitego związania
SO2, SO3 i H2SO4 na siarczyn i siarczan amonowy.

(P. 155487)

Kompozycja stosowana w procesie odzyskiwania miedzi z materiałów miedzionośnych, znamienna tym, że
zawiera co najmniej 15% objętościowych wody, kwas
siarkowy, siarkawy lub azotowy, co najmniej 4% objętościowy nitrylu organicznego oraz sól miedziową odpowiedniego kwasu.
Kompozycja stosowana w procesie odzyskiwania miedzi z materiałów miedzionośnych, znamienna tym, że
zawiera co najmniej 15% objętościowych wody, kwas
siarkowy w ilości wystarczającej do utrzymania wartości pH 3 lub niższej, siarczan miedziawy zawierający co najmniej 0,5% wagowego jonu miedziawego oraz
co najmniej 2,5 mola nitrylu organicznego na każdy
mol jonów miedziawych w roztworze.
Sposób odzyskiwania miedzi dysproporcjonacji elektrochemicznej jednorodnych roztworów zawierających
siarczan miedziawy, wodę, nitryle organiczne i kwas
siarkowy, znamienny tym, że roztwory te poddaje się
elektrolizie w ogniwie pomiędzy anodami obojętnymi
i katodami miedziowymi, przy czym anolit zawierający
siarczan miedziowy usuwa się z otoczenia elektrod i zastępuje go równoważną ilością roztworu siarczanu miedziawego, wytwarzając miedź katodową.

19.05.1972.

Pierwszeństwo: 21.05.1971 — Niemiecka Republika
Federalna
Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals
Rossler, Frankfurt n/Menem, NRF, (Gerhard Käbisch,
Rudolf Trübe).
Sposób zatężania nadtlenku wodoru metodą antrachinonową o stężeniu ponad 50% wagowych H2O2 według patentu nr.... (zgłoszenie P 143106), znamienny
tym, że surowy produkt ekstrakcji H2O2 najpierw zatęża się przez odpędzenie wody do ponad 80%, a potem
ten koncentrat ponad 80% doprowadza się do stężenia
90%, korzystnie do ponad 95%, za pomocą operacji wymrażania.

12n

(P. 154515)

1.04.1972.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice (Jerzy Krynicki, Magdalena Kurpas).
Sposób otrzymywania soli niklawych i kobaltawych
a zwłaszcza chlorku i azotanu niklu lub chlorku i azotanu kobaltu z siarczanów tych metali znamienny tym,
że przeprowadza się go elektrodialitycznie z selektywnymi membranami jonitowymi w czterokomorowym
układzie przy gęstości prądu od 100 do 800 amperów
na metr kwadratowy membrany, przy czym komorę
pierwszą i trzecią zasila się wodą, komorę drugą zasila się roztworem siarczanu niklu lub kobaltu o stężeniu od 10 do 100 gramów na litr, a komorę czwartą
roztworem kwasu solnego o stężeniu od 30 do 150 gra-

12n

(P. 155461)

18.05.1972.

Pierwszeństwo: 19.05.1971 — Niemiecka Republika
Federalna
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Franz Hund, Fritz Rodi, Jakob Rademachers, Claus-Heinrich Elstermann, Gerd-Hermann
Schulten).
Sposób otrzymywania ferromagnetycznego dwutlenku
chromu w postaci fazy wieloskładnikowej, znamienny
tym, że w pierwszym etapie ogrzewa się trójtlenek
chromu w temperaturze 100—300°C pod ciśnieniem
1—500 at w obecności wody i przynajmniej jednego
bardzo drobnoziarnistego związku o wzorze ogólnym
A2TeO6, w którym A oznacza Cr, Fe, Al, Ga lub Mn,
krystalizującego w sieci rutylowej lub trirutylowej
i następnie w drugim etapie tak otrzymane zarodki
w postaci fazy wieloskładnikowej zawierającej dwutlenek chromu reaguje się hydrotermalnie z dalszą ilością
trójtlenku chromu w temperaturze 100—450°C pod
ciśnieniem 1—500 at.
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(P. 138187)

16.01.1970.
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18.02.1970

Pierwszeństwo: 17.01.1969 — Stany Zjednoczone
Ameryki

Pierwszeństwo: 20.02.1969; 27.03.1969; 7.11.1969 —
Szwajcaria

Merc and Co., Inc., Rahwa, USA, (Burton G. Christensen, Alexander R. Matzuk).

Dr A. Wander AG, Berno, Szwajcaria, (John Bernard
Brean, Claude Wolfgang Picard).

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu epoksyetylofosfonowego o ogólnym wzorze 1, w którym R6 oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, X oznacza atom tlenu lub siarki, a Y i Z oznaczają grupę
—OR, —SR, —NRiR2, —NR—CRH—COOH, —NR—OR,
grupę o wzorze 2,3 lub 4, grupę —O—CO—R albo atom
chlorowca, przy czym we wzorach tych X ma wyżej
podane znaczenie, R oznacza atom wodoru lub rodnik
węglowodorowy, Ri i R2 oznaczają atom wodoru, rodnik węglowodorowy, grupę alkoksylową lub acylową,
jak również związków o wzorze 9a, w którym Rc, X
i Z mają wyżej podane znaczenie, a A oznacza atom
tlenu lub siarki, grupę o wzorze —NR—NR— albo
0 wzorze —NR—, w których to wzorach R ma wyżej
podane znaczenie, jak również związków o wzorze 10a,
w którym R6, X i A mają wyżej podane znaczenie
1 związków o wzorze lia, w którym Rt, X i Z mają

Sposób wytwarzania nowych fenacetyloguanidyn
o wzorze ogólnym 1, w którym Ri oznacza atom wodoru, chloru lub rodnik metylowy, R2 oznacza atom
chloru lub rodnik metylowy, a R3, R4, R5 i R6 są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru albo zawierający do 6 atomów węgla rodnik alkilowy, hydroksyalkilowy lub alkoksyalkilowy, przy czym co najmniej jeden z podstawników R3, R4, R5 i R6 ma znaczenie inne niż atom wodoru, lub podstawniki R4 i R5 tworzą razem łańcuch dwumetylenowy lub trójmetylenowy i wówczas podstawniki R3 i R6 oznaczają atomy
wodoru, znamienny tym, że związki o wzorze ogólnym
2, w którym Ri i R2 mają wyżej podane znaczenie,
lub zdolne do reakcji kwasowe pochodne związków
o wzorze ogólnym 2 poddaje się reakcji ze związkami
o wzorze ogólnym 3, w którym R3, R4, R5 i R6 mają
wyżej podane znaczenie, albo poddaje się reakcji
z amoniakiem lub aminą o wzorze ogólnym R5—NH—
—R6, w którym R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie, związki o wzorze ogólnym 4, w którym R1} R2,
R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie, a R oznacza
zdolną do reakcji grupę odszczepiającą się w reakcji

wraz z wodorem pochodzącym z amoniaku lub aminy,
albo w przypadku wytwarzania związków o wzorze 1,
w którym Ri i R2 mają wyżej podane znaczenie, R3
i R6 oznaczają atomy wodoru, a R4 i R5 razem tworzą
łańcuch dwu- lub trójmetylenowy, redukuje się związki o wzorze ogólnym 5, w którym Ri i R2 mają wyżej
podane znaczenie, a Y oznacza grupę CH2 lub —CH^
= CH—, albo związki o wzorze ogólnym 4, w którym
podstawniki mają wyżej podane znaczenie, poddaje się
reakcji z dwuaminami o wzorze ogólnym H2N—/CH2/n
—CH2—NH2, w którym n oznacza liczbę 1 lub 2, po
czym otrzymany produkt ewentualnie w znany sposób
przeprowadza się w sól addycyjną z kwasami lub z soli
wyodrębnia wolne zasady.

12o

wyżej podane znaczenie, a R3 oznacza atom wodoru
lub grupę tworzącą sól, jak również soli tych związków, w przypadku, gdy co najmniej jeden z tych symboli Y i Z oznacza grupę —OH lub —SH oraz cyklicznych pochodnych tych związków, w przypadku, gdy Y
i Z są połączone za pomocą wielofunkcyjnej grupy
związku węglowodorowego, znamienny tym, że związek
o ogólnym wzorze 13, 37, 38 lub 39, w których to wzorach wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji ze środkiem utleniającym.

(P. 147714)

22.04.1971.

Pierwszeństwo: 23.04.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Halcon International, Inc., Nowy York, USA, (John
Kollar).
Sposób wytwarzania estrów wicynalnych glikoli,
znamienny tym, że związek zawierający nienasycone
wiązanie podwójne poddaje się reakcji z tlenem cząsteczkowym w strefie utleniania zawierającej w fazie
ciekłej kwas karboksylowy i katalizator składający się
z niezasadowego związku bromu i metalicznego kationu telluru.
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12o

(P. 147729)

22.04.1971.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska, (Dominik Nowak, Aleksandra Hoffmann, Józef Gibas).
Sposób wytwarzania substancji powierzchniowo- czynnych niejonowych przez oksyetylowanie nienasyconych wielkocząsteczkowych alkoholi tłuszczowych
znamienny tym, że oksyetyluje się równocześnie 25—
45% alkoholu Ci8, 5—25% alkoholu C20, 30—55% alkoholu C22 zaś najlepiej 35% alkoholu Ci8 10% alkoholu
C20 i 45% alkoholu C22 wprowadzając na 1-en mol alkoholu 15—30 moli tlenku etylenu zaś najkorzystniej
18—20 moli.

12o

(P. 147746)

Sposób wytwarzania alkoholu allilowego przez redukcję akroleiny alkoholami I i H-go rzędowymi
w temperaturze 350 do 450°C znamienny tym, że mieszaninę zawierającą akroleinę i alkohol I lub H-go
rzędowy lub akroleinę, alkohol I lub H-go rzędowy
i zawracane produkty uboczne tej reakcji wprowadza
się w strefę katalityczną zawierającą kontakt MgO —

(P. 147772)

(P. 147803)

24.04.1971.

Pierwszeństwo: 27.04.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki
Esso Research and Engineering Company, Linden,
New Jersey, USA, (Alfred Finlay Marks).
Środek do regulowania wzrostu roślin, mający również właściwości grzybobójcze, znamienny tym, że jako
substancję czynną zawiera co najmniej jeden związek
kompleksowy metali z pochodnymi dwutiobiuretu
o ogólnym wzorze podanym na rysunku, -w którym
Ri—R6 oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe
o 1—10 atomach węgla, rodniki alkenylowe o 2—10
atomach węgla, rodniki cykloalkilowe o 3—10 atomach węgla, ewentualnie podstawione rodnikami alkilowymi o 1—6 atomach węgla, atomami chloru lub
bromu, rodniki arylowe o 6—10 atomach węgla, ewentualnie podstawione rodnikami alkilowymi o 1—6
atomach węgla, atomami chloru lub bromu, rodniki
alkiloarylowe lub aryloalkilowe o 7—10 atomach
węgla, przy czym Ri, R2 i/lub R3, R4 i/lub R5 oraz Re
mogą tworzyć razem jpierścień karbocykliczny zawierający jeden lub kilka heteroatomów, takich jak atom
azotu lub siarki, M oznacza atom cynku, żelaza niklu,
miedzi, manganu lub kobaltu, X oznacza anion, taki
jak jon chlorkowy, bromkowy, jodkowy, siarczanowy,
azotanowy, fosforanowy lub octanowy, n oznacza liczbę
całkowitą 2—4, symbol m oznacza liczbę całkowitą
oznacza atom tlenu lub siarki.

28.04.1971.

Pierwszeństwo: 30.04.1970 — Francja
Melle-Bazons S.A., Meile (Deux-Sévres), Francja,
(Albert Bouniot).
Sposób ciągły wytwarzania ß-metoksyaldehydow
przez katalityczną kondensację metanolu z aldehydem
a — ß-etylenowym o 4 lub 5 atomach węgla, znamienny tym, że strumień ciekłej mieszaniny reagentów
przepuszcza się przez stałe złoże katalizatora n i e u s t a jącego fluidy zacji i stanowiącego wapno giszone osadzone na poołożu adsorbującym.

12o
24.04.1972.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska, (Jerzy Wasilewski, Gerard Bekierz, Janusz Bereś, Jan Joszko, Grażyna Kęsicka).

12o

12o

9

(P. 147805)

28.04.1971.

Pierwszeństwo: 30.04.1970 — Francja.
Rcussel — UCLAF, S.A., Paryż, Francja, (Jacques
Martel, Jean Buendia, Edmond Tormanoff).
Sposób wytwarzania pochodnych cyklopentanonii
o cgólnym wzorze I w którym R oznacza atom wodoru
lub niższy rodnik alkilowy, symbol n oznacza liczbę
całkowitą 2 — 4, symbol m oznacza liczbę całkowitą
3—5, jak również soli z zasadą organiczną lub nieorganiczną w przypadku gdy R oznacza wodór znamienny tym, że ester alkilowy kwasu 3-alkenylocyklopentanono-2-karboksylowego o ogólnym wzorze
2, w którym Alk oznacza niższy rodnik alkilowy, symbol m oznacza liczbę całkowitą 3—5 poddaje się kondensacji, w obecności czynnika alkalicznego z estrem
alkilowym
kwasu
halogenoalkenokarboksylowego
o ogólnym wzorze Hal—CH2—CH = CH—(CH2)n—CO2
Alki, w którym Hal oznacza atom chloru lub atom
bromu, Alki oznacza niższy rodnik alkilowy, a symbol n oznacza liczbę całkowitą 2—4 i otrzymany ester
alkilowy kwasu karboalkoksyprostadienowego o ogólnym wzorze 3, w którym Alk, Alki, n oraz m mają

AllrOgC
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wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z alkoholanem metalu alkalicznego i otrzymany związek o ogólnym wzorze 4 zmydla się czynnikiem zasadowym, po
czym otrzymany związek o ogólnym wzorze 5 ogrzewa się, a otrzymany kwas prostadienowy o ogólnym
wzorze 6 poddaje się hydrolizie w środowisku kwasowym do wytworzenia pochodnej kwasu prostanowego
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru, a symbole n oraz m mają wyżej podane znaczenie,
w przypadku gdy R oznacza atom wodoru, ewentualnie poddaje -się estyfikacji do odpowiedniego estru
lub przeprowadza w odpowiednią sól przez działanie
zasadą organiczną lub nieorganiczną.

12o

(P. 147860)

29.04.1971.

Magyar Rudomanyos Akademia, Budapeszt, Węgry,
(Zoltán Csürös, Rudolf Soós, Istvan Bitter, Lajos
Szeghy).
Ciągły sposób wytwarzania organicznych izocyjanianów z amin pierwszorzędowych lub z ich soli oraz fosgenu, znamienny tym, że jako katalizatory stosuje się
amidy kwasów organicznych lub aminy w ilościach od
0—1 do 10%, a reakcję prowadzi się w temperaturze
0°—25°C.

12o

(P. 147864)

30.04.1971.

Pierwszeństwo: 1.05.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Esse Research and Engineering Company, Linden,
New Jersey, USA, (Jerry Holman Collins).
Sposób wytwarzania amidu kwasu 4-chloro-3,5-dwunitrobenzenosulfonowego, znamienny tym, że chlorek kwasu 4-chloro-3,5-dwunitrobenzenosulfonowego rozpuszcza się w rozpuszczalniku takim jak keton
o 3—8 atomach węgla, ester kwasu karboksylowego
o 2—8 atomach węgla, N,N-dwumetyloformamid,
sulfotlenek dwumetylu lub cykliczny ester o 4—8
atomach węgla, chłodzi roztwór do temperatury —50°C
do 10°C i do ochłodzonego roztworu wprowadza amoniak gazowy lub roztwór amoniaku w co najmniej jednym z wyżej wymienionych rozpuszczalników, ewentualnie zawierającym wodę, przy czym amoni;
dodaje się z taką prędkością, aby w miarę dod- ;ania
reagował niezwłocznie z chlorkiem kwasu dw trobenzenosulfonowego i następnie usuwa się z mieszaniny poreakcyjnej w znany sposób nadmiar amoniaku.

12o

Nr 9/1973
(P. 147865)

30.04.1971.

Pierwszeństwo: 2.05.1970 — Niemiecka Republika
Federalna
C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim n/Renem, NRF,
(Kurt Schromm, Ernst-Otto Renth, Anton Mentrup, Richard Reichl).
Sposób wytwarzania nowych fenyloaminoalkanów
o wzorze ogólnym 1, w którym Cl oznacza atom chloru przy węglu 4 lub 6, Ri, R2 i R3 oznaczają atomy
wodoru lub grupę metylową, R4 oznacza atom wodoru,
niższy rodnik alkilowy, benzylowy lub teofilino (7)-etylowy lub jedną z grup o wzorze —CnH2n—R5, w którym n oznacza 1 lub 2, a R5 oznacza grupę karboksyIową, alkoksykarbonylową, aminokarbonylową lub cyjanową, grupę o wzorze —CmH2m—R6 lub o wzorze
—CmH2m-1 (C6H5)—R6, w których to wzorach m oznaczy 2, 3 lub 4, a R6 oznacza atom chlorowca grupę
hydroksylową, aminową lub acyloaminową, grupę
o wzorze —CnH2n—CO—R, w którym n oznacza 1 lub
2, a R oznacza niższy rodnik alkilowy lub fenylowy
lub fenylowy lub grupę o wzorze —CO—R7, w którym
R7 oznacza niższą grupę alkoksylową, alkilotiolową lub
benzylooksylową lub też grupę alkilową, ewentualnie
podstawiona atomem chlorowca, grupą hydroksylową
lub aminową, oraz optycznie czynnych postaci tych
związków i/lub ich soli z fizjologicznie dopuszczalnym
anionem kwasu, znamienny tym, że keton o wzorze
ogólnym 2, w którym Cl R^ i R2 posiadają powyżej podane znaczenie, poddaje się kondensacji z związkiem
o wzorze ogólnym R8—NH2, w którym R8 oznacza atom
wodoru, grupę hydroksylową, aminową, niższą grupę alkilową, benzylową, teofilino (7)-etylową lub jedną z grup
o wzorze CnH8n—R9, w którym n oznacza 1 lub 2, R9
oznacza grupę karboksylową, alkoksykarbonylową lub
aminokarbonylową i grupę o wzorze —CmH2ni—Ri0 lub
o wzorze —CmH2m_i (C6H5)—R10, w których to wzorach
m oznacza 2, 3 lub 4, a Ri0 oznacza grupę hydroksylową, aminową lub acyloaminową, wytworzony przy
tym produkt pośredni o wzorze 3, w którym Cl, Rt,
R2 i R8 posiadają wyżej podane znaczenie, ewentual-
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dy w ester kwasu siarkawego o częściowym wzorze
ogólnym 3, w którym RÎ ma wyżej podane znęcenie,
a następnie poddaje ten ester reakcji z glkohole n lub
kwasem karboksylowym wobec soli rtęciowych
+

12o

(P. 147806)

28.04.1971,

Pierwszeństwo: 30.04.1970 — Francja.
Roussel-UCLAF, Paryż, Francja, (Jacques Martel,
Edmond Tormanoff).
nie po poprzednim wyodrębnieniu, redukuje lub też
przeprowadza kondensację w obecności środka redukującego lub też nitroolefinę o wzorze ogólnym 4,
w którym Ri oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy redukuje się kompleksowymi wodorkami metali,
takimi jak wodorek glinowo-litowy, przy czym powstaje pierwszorzędowy aminoalkan o wzorze 1, w którym R4 = H lub związek o wzorze ogólnym 5, w którym Cl, R1; R2 posiadają powyżej podane znaczenie
i Y oznacza rodnik reaktywnego es tru, takiego jak
atom chlorowca lub rodnik kwasu alkilo- lub arylosulfonowego, poddaje się w znany sposób reakcji z aminą o wzorze ogólnym R'—NH2, w którym R' posiada
znaczenie podane wyżej dla R8 z wyjątkiem grupy
hydroksylowej i aminowej lub związek o wzorze ogólnym 6, w którym Cl, Ri, R2 i R3 posiadają wyżej podane znaczenie i A oznacza grupę ftalimidową lub
bursztynoimidową, rodnik kwasu izocy janowego lub
grupę o wzorze 7, w którym R' posiada wyżej podane
znaczenie, a Sch oznacza grupy łatwo odszczepialne
hydrolitycznie, jak grupa acylowa, a zwłaszcza hydrogenolitycznie, jak grupa benzylowa, przeprowadza
się za pomocą hydrolizy lub hydrogenolizy w aminę
o wzorze 1, w którym R4 = H, którą ewentualnie przeprowadza się w aminę o wzorze 1, podstawioną innymi dla R4 podstawnikami, z wyjątkiem atomu wodoru,
za pomocą alkilowania lub acylowania w znany sposób i/lub podstawniki R4, jeżeli posiadają grupy funkcjonalne, znanymi sposobami przeprowadza jeden
w drugi, przy czym otrzymane racematy ewentualnie
rozszczepia się w znany sposób, na postacie optycznie
czynne i/lub przeprowadza wytworzone zasady w fizjologicznie dopuszczalne sole addycyjne z kwasami.

12o

(P. 147921)

Sposób wytwarzania związków nienasyconych, zwłaszcza jako produktów pośrednich do wytwarzania
związków z grupy prostaglandyny, o ogólnym VJZOVZQ
Hal—CH2—CH = CH(CH2)n—CO2 Alk1; w którym Hal
oznacza atom chloru lub bromu, Alki oznacza niższy
rodnik alkilowy, a symbol n oznacza liczbę całkowitą
2—4, znamienny tym, że bromohalogenoalkan o ogólnym wzorze Br(CH2)n—Hal^ w którym Hali oznacza
atom chloru lub bromu, a symbol n oznacza liczbę całkowitą 2—4, poddaje się kondensacji z eterem czterowodoropiranylowym alkoholu propargilowego o wzorze 15, za pomocą metalu alkalicznego, w ciekłym amoniaku i otrzymaną (a-czterowodoropiranyloksy)-halogenoalkinę o ogólnym wzorze 16 poddaje się reakcji
z cyjankiem metalu alkalicznego, a następnie otrzymaną (a-czterowodoropiranyloksyj-cyjanoalkinę o ogólnym wzorze 17 poddaje się hydrolizie, w środowisku zasadowym do wytworzenia kwasu (a-czterowodoropiranyloksy)-alkinowego o ogólnym wzorze 18,
po czym otrzymany kwas przeprowadza się, za pomocą środka estryfikującego, w ester kwasu (a-cztero~
wodoropiranyloksy)-alkinowego o ogólnym wzorze 19,
w którym Alki i symbol n mają wyżej podane
znaczenie, a następnie otrzymany ester poddaje się
hydrolizie w środowisku kwasowym i otrzymany ester
alkilowy kwasu hydroksyalkinowego o ogólnym wzorze HO—CH2—C = C—(CH2)n—COOAlkj poddaje się
uwodornieniu w obecności katalizatora częściowo zdezaktywowanego, po czym otrzymany ester alkilowy
kwasu hydroksyalkenowego o ogólnym wzorze HO—
—CH2—CH==CH—(CH2)n—COOAlkj poddaje się chlorowcowaniu do wytworzenia żądanego estru alkilowego kwasu halogenoalkenowego o ogólnym wzorze Hal—
—CH2—CH=CH(CH2)n—COaAlkt, w którym Hal i symbol n mają wyżej podane znaczenie.

3.05.1971.

Pierwszeństwo: 5.05.1970 — Niemiecka Republika
Federalna
Schering Aktiengesellschaft, Berlin i Bergkamen,
NRF, (Hans-Detlef Berndt, Rudolf Wiechert).
Sposób wytwarzania pochodnych pregnanu o częściowym TN7.OVT.Š ogólnym 1, w którym Rj oznacza resztę metylową lub etylową, zaś R2 oznacza resztę węglowodorową lub acylową, znamienny tym, że 17 ß-hydroksy-17 a-etynylosteroid o częściowym VJZOXZB ogólnym 2, w którym Ri ma wyżej podane znaczenie przeprowadza się przy użyciu chlorku tionylu wobec zasa-

12o

(P. 147927)

4.05.1971.

Pierwszeństwo: 4.05.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki
Esso Research and Engineering Company, Linden,
New Jersey, USA, (Alfred Finlay Marks)
Sposób wytwarzania nowych karbamoiloguanidyn
lub^^okarbamoiloguanidyn o ogólnym wzorze 1, w któryn • *Y oznacza atom tlenu lub siarki, a Rt—R6 oznacza.^ atomy wodoru rodniki alkilowe o 1—10 atomach' węgla, rodniki alkenylowe o 3 —10 atomach
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węgla, rodniki cykloalkilowe o 3—10 atomach węgla,
rodniki fenylowe lub naftylowe, przy czym rodniki te
są ewentualnie podstawione rodnikami alkilowymi
0 1—6 atomach węgla, atomami chloru lub bromu,
a Ri i R2 i/lub R 3 i R4 i/lub R5 i R6 razem mogą stanowić pierścień karbocykliczny zawierający 1 lub kilka
heteroatomów, takich jak atomy azotu lub siarki, znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w którym Y, Rj i R2 mają wyżej podane znaczenie, a X
oznacza atom chloru lub bromu, poddaje się reakcji
ze związkiem o ogólnym wzorze 3, w którym R3, R4, R5
1 R6 mają wyżej podane znaczenie.
Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym,
że związek o ogólnym wzorze 4, w którym Y i Rt—R8
mają znaczenie podane w zastrz. 1, poddaje się działaniu katalizatora powodującego powstawanie wolnych
rodników, przy czym reakcję tę prowadzi się w temperaturze 0—200°C.

12o

Nr 9/1973
(P. 148001)

7.05.1971.

Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A., Mediolan,
Włochy, (Domenico Pelagalli).
Sposób rozdzielania izomerów 2-aminobutanolu-l za
pomocą kwasu L( + )-winowego, znamienny tym, że d,
1-2-aminobutanol-l poddaje się reakcji z wodnym roztworem kwasu L( + )-winowego i z otrzymanego wodnego roztworu wykrystalizowuje przez ochłodzenie
kwaśny L-winian d-2-aminobutanolu-l, odsącza go,
a przesącz odwadnia przez odparowywanie wody pod
zmniejszonym ciśnieniem, po czym pozostałość rozpuszcza się w metanolu i z roztworu wykrystalizowuje
kwaśny L-winian d-2-aminobutanolu-l i traktuje go
wodorotlenkiem metalu ziem alkalicznych, uwalniając
w znany sposób d-2-aminobutanol-l.

12o

(P. 148002)

,.05.1971.

Instituto Chemioterapico Italiano S.p.A., Mediolan,
Włochy, (Domenico Pelagalli).
12o
(P. 147932)
3.05.1971.
Pierwszeństwo: 4.05.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
The Upjohn Company, Kalazazoo, USA, (Gordon Leonard Bundy).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych prostaglandyny stanowiących optycznie czynny związek o wzorze 24 lub racemiczny związek o takim samym wzorze i jego lustrzane odbicie, w którym to wzorze R4
oznacza grupę trans —CH=CH— lub grupę —CH2
CH2—, a Y i Z są jednakowe i oznaczają grupę
—CH2CH2— lub X oznacza grupę trans —CH=CH—,
Y oznacza grupę cis —CH = CH—, a Z oznacza grupę
—CH2CH2— lub grupę cis —CH = CH—, A oznacza grupę alkilową o 1—4 atomach węgla, grupę aryloalkilową o 7—12 atomach węgla lub grupę fenylową podstawioną jednym lub dwoma atomami fluoru, chloru lub
grupami alkilowymi o 1—4 atomach węgla, R3 oznacza grupę alkilową o 1—8 atomach węgla lub grupę
o wzorze —Si—(A)3, w którym A ma wyżej podane
znaczenie, znak ~ oznacza połączenie grupy (A)3—
—Si—O— z pierścieniem w konfiguracji alfa lub beta,
znamienny tym, że optycznie czynny związek o wzorze 23 lub związek racemiczny o takim samym wzorze i jego lustrzane odbicie, w którym to wzorze R4
oznacza atom wodoru lub grupę alkilową o 1—8 atomach węgla, a X, Y, Z i ~ mają wyżej podane znaczenia poddaje się sililowaniu.

Sposób wytwarzania dwuchlorowodorku (+) 2,2'-/etylenodwuimino/-dwubutanolu-l przez reakcję 1,2-dwuchloroetanu z (+) 2-aminobutanolem-l w środowisku
rozpuszczalnika i wytrącanie dwuchlorowodorku za pomocą chlorowodoru, znamienny tym, że jako rozpuszczalnik stosuje się (+) 2-aminobutanol-l.

12o

(P. 148005)

7.05.1971.

Pierwszeństwo: 8.05.1970 — Niemiecka Republika
Demokratyczna
VEB Petrochemisches Kombinat Schwedt Kombinatsbetrieb „Otto Grotewohl" Bohlen, Bohlen, NRD,
(Hansgeorg Böhm, Helmut Lein, Eberhard Bandtel,
Werner Waldmann, Wolfgang Grunz, Bernd-Michael
Gräfe).
Sposób odmetanizowania obiegu gazu w procesach
odalkilowania plkilopodstawionych węglowodorów aromatycznych, niezależnie od tego, czy reakcja odalkilowania przebiega wyłącznie lub np. równolegle z inną
częściową reakcją dysproporcjonowania, w którym
otrzymaną w reakcji odalkilowania mieszaninę, składającą się w zasadzie ze związków aromatycznych, metanu i wodoru oziębia się i w procesie absorpcji pod
ciśnieniem 40—70 ata kontaktuje się z cieczą myjącą,
następnie poddaje się procesowi desorpcji, znamienny
tym, że proces absorpcji i desorpcji przeprowadza się
w temperaturze od —5°C do +15°C, ciecz myjącą
w procesie desorpcji rozpręża się w kilku stopniach
do około 1—5 ata, uwolniony w poszczególnych stopniach rozprężania gaz odprowadza się każdorazowo,
następnie ciecz myjącą doprowadza się do ciśnienia
absorpcji i ponownie doprowadza się do procesu absorpcji.

12o

(P. 149662)

23.07.1971.

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn (Daniel
Maksymiec, Łukasz Kaleciński, Jerzy Kanci)
Sposób oczyszczania mieszaniny gazowej do syntezy
aldehydu mrówkowego znamienne tvm, że przygotowaną mieszaninę metanolu, powietrza i pary wodnej doprowadza się w sposób ciągły do filtrów oczyszczających wypełnionych srebrem w formie drobnokrystalicznej.
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23.07.1971.

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol", Poznań,
(Bolesław Dąbrowski, Tomasz Grześkowiak, Bronisław
Kotlarek, Roman Smukowski, Marian Ścigacz, Jerzy
Tułecki).
Sposób wytwarzania 3-alkoksy-4-hydroksy-benzyloamin przez oksymowanie odpowiednich 3-alkoksy-4-hydroksybenzaldehydów i redukcję oksymu za pomocą cynku lub amalgamatu metali alkalicznych, znamienny tym, że przed przystąpieniem do oksymowania przeprowadza się 3-alkoksy-4-hydroksybenzaldehyd w fenolan, który poddaje się reakcji z chlorowodorkiem hydroksyloaminy, a uzyskany oksym redukuje
się w środowisku alkalicznym amalogamatem lub
w środowisku kwaśnym cynkiem, przy czym cynk
z roztworu poreakcyjnego wydziela się w postaci fosforanu, a uzyskaną aminę ewentualnie przeprowadza
się w sole addycyjne z kwasami.

mując związki o wzorze 2, w którym R i linia falista
w położeniu 3 posiadają wyżej podane znaczenie, i następnie grupę 3-hydroksylową tych związków utlenia
się do grupy ketonowej.

12o

(P. 152783)

6.01.1972.

Pierwszeństwo: 6.01.1971, 16.11.1971 — Szwajcaria
I2o

(P. 152213)

22.04.1971.

Pierwszeństwo: 4.09.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Imre Bacso, Robert V. Coombo, Eugene E. Galantay, Dietmar A. Habeck)
Sposób wytwarzania związków organicznych o wzorze 1, w którym R oznacza grupę metylową, etylową
lub n-propylową, znamienny tym, że związki o wzorze 3, w którym R posiada wyżej podane znaczenie,
RT i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają grupę
alkilową o 1—3 atomach węgla, albo Rj i R2 razem
z atomem azotu tworzą grupę pirolidynową, piperydynową lub homopiperydynową R3 oznacza grupę alkilową o 1—3 atomach węgla, a X- oznacza anion
kwasu mineralnego z wyjątkiem jonu fluorkowego,
anion kwasu alkilosulfonowego lub anion aromatycznego kwasu sulfonowego, a linia falista w położeniu 3
oznacza, że grupa 3-hydroksylowa może znajdować się
zarówno w położeniu a jak też w położeniu ß, traktuje się źródłem jonów wodorkowych, składającym sio
z związków o wzorze 6, w którym M oznacza atom
glinu, galu lub boru, Y+ oznacza jon metalu alkalicznego lub ziem alkalicznych, a W5, W2, i W3 są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru lub grupę
alkilową, alkoksylową lub alkoksyalkoksylową, przy
czym rodniki alkilowe lub alkilenowe zawierają do 6
atomów węgla, i z związków o wzorze 7, w którym M
posiada wyżej podane znaczenie, a W4 i Ws są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru lub grupę alkilową o 1—6 atomach węgla, w środowisku organicznym nieszkodliwym dla przebiegu reakcji, otrzy-

AGRIPAT S.A., Bazylea, Szwajcaria
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu cynamonowego o wzorze 1, w którym Ri oznacza resztę
cykloheksylową, fenylową lub fenoksy, związaną przez
mostek alifatyczny resztę cykloheksylową, cykloheksenylową fenylową lub 4-metoksyfenylową, resztę fenyloalkoksy lub fenoksyalkoksy, podstawioną niskim alkilem, grupą alkoksy, atomem chlorowca i/lub grupą
wodorotlenową resztę fenylową lub fenoksy, a R2 oznacza grupę cyjanową, ewentualnie podstawioną alkilem
grupę karbamylową lub, jeśli Rj ma znaczenie odmienne od niepodstawionego fenylu, grupę karboksylową lub alkoksykarbonylową, znamienny tym, że acetofenon o wzorze 2, w którym Ri ma wyżej podane znaczenie, poddaje się w obecności zasady reakcji z estrem kwasu fosforowego o wzorze 3, w którym każdy
z R3 i R4 oznacza resztę niskoalkoksy lub ewentualnie
podstawioną resztę fenoksy, a R2' oznacza grupę cyjanową, ewentualnie podstawioną alkilem grupę karbomylową lub, jeśli Ri ma znaczenie odmienne od niepodstawionego fenylu, także grupę alkoksykarbonylową, a ewentualnie otrzymane estry poddaje się zraydleniu do wolnych kwasów.

(P. 152946)

20.04.1971.

Pierwszeństwo: 21.04.1970 — Japonia
Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Japonia, (Shizuya Tanaka, Toshiaki Ozaki, Akihiko Mine, Katsutoshi Tanaka, Sigeo Yamamoto, Tadashi
Ooishi, Naganori Hino, Takeo Satomi).
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Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu iminowęglowego o ogólnym wzorze 1, w którym Y i Z
są jednakowe lub różne i oznaczają atomy tlenu lub
siarki, Ar oznacza aromatyczny rodnik węglowodorowy, ewentualnie podstawiony 1—3 atomami chlorowca
lub 1—3 niższymi rodnikami alkilowymi albo pierścień
pirydynowy, ewentualnie podstawiony 1—3 atomami
chlorowca lub 1—3 niższymi rodnikami alkilowymi,
R2 oznacza rodnik alkilowy, ewentualnie podstawiony grupą wodorotlenową lub alkoksykarbonylową, rodnik alkenylowy lub alkinylowy albo rodnik aralkilowy, w którym pierścień aromatyczny może zawierać
1—4 atomy chlorowca, 1—4 niższe rodniki alkilowe,
grupę nitrową lub grupę fenoksyalkilową podstawioną3
chlorowcem lub niższym rodnikiem alkilowym, a R
oznacza rodnik alkilowy podstawiony grupą wodorotlenową lub alkoksykarbonylową, albo rodnik alkenylowy lub alkinylowy lub rodnik aralkilowy, w którym
pierścień aromatyczny może zawierać 1—4 atomy chlorowca, 1—4 niższe rodniki alkilowe, grupę nitrową
lub niższy rodnik alkilenowy, przy czym jeżeli
Ar
oznacza niepodstawiony pierścień benzenowy, a R2 i R3
oznaczają rodniki aralkilowe, wówczas pierścień aromatyczny przynajmniej jednego z tych rodników aralkilowych jest podstawiony, znamienny tym, że ester
kwasu tionokarbaminowego lub dwutionokarbaminowego o ogólnym wzorze 2, w którym Ar, R2 i Y mają
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z chlorowcozwiązkiem o ogólnym wzorze 3, w którym R3 ma
wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom chlorowca.
Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym,
że związek o wzorze 4, w którym Ar ma znaczenie
podane w zastrz. 1, albo związek o wzorze 6, w którym Ar i R2 mają znaczenie podane w zastrz. 1, poddaje się reakcji z alkoholanem metalu alkalicznego lub
z pochodną merkaptydu o wzorze 5, w którym R2 i Y
mają wyżej podane znaczenie, a M oznacza atom metalu alkalicznego albo z pochodną o wzorze 7, w którym R3 i Z mają znaczenie podane w zastrz. 1, a M
ma wyżej podane znaczenie.

I2o

(P. 153196)

31.01.1972.

Pierwszeństwo: 1.02.1971; 16.02.1971; 8.10.1971 — Stany
Zjednoczone Ameryki
Zoecon Corporation, Palo Alto, Kalifornia, USA, (Clive A. Henrick, John B. Sidall).
Nowe nienasycone związki alifatyczne o jednym
z wzorów 1 i 10, w których Z oznacza atom bromu,
chloru fluoru, lub grupę —OR, w której R oznacza
atom wodoru, acyl karboksylowy, niższy rodnik alkilowy, rodnik cykloalkilowy, aryloalkilowy lub arylowy, Z' oznacza atom wodoru, bromu, chloru lub fluoru,
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m i n wynoszą każdorazowo 0 lub 1, 2 lub 3, R1 i R24
oznaczają każdorazowo niższy
rodnik alkilowy, R
oznacza rodnik alkilowy, R3, R12, R13 i R14 oznaczają
każdorazowo atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy,
i Q znaczą 16jedną z grup 16o wzorze 2, 3, 4, 5, o wzorze
—CH2—OR , —CH2—SR , o wzorze 6, 7, 8, 9, o wzorze
—CH2—X lub —C = N, w7 których X oznacza atom bromu, chloru lub fluoru, R oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, rodnik cykloalkilowy, arylowy,
aryloalkilowy, niższy rodnik alkilotioalkilowy, niższy
rodnik alkoksyalkilowy, niższy rodnik alkilowy podstawiony atomem15chlorowca, grupę heterocykliczną lub
kation metalu, R oznacza atom wodoru, niższy rodnik
alkilowy,16 rodnik cykloalkilowy, arylowy lub aryloalkilowy, R oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, rodnik cykloalkilowy,17 arylowy lub aryloalkilowy
lub acyl karboksylowy, R oznacza niższy rodnik alkilowy, rodnik cykloalkilowy, arylowy lub aryloalkilowy, a R8 i R9 oznaczają każdorazowo atom wodoru,
rodnik alkilowy, alkenylowy, cykloalkilowy, hydroksyalkilowy, alkoksyalkilowy, arylowy lub aryloalkilowy
lub razem z atomem azotu, do którego są przyłączone,
oznaczać mogą grupy heterocykliczne: pirolidynę, morfolinę, piperydynę, piperazynę lub 4-alkilopiperazynę.
Kompozycje do zwalczania insektów, znamienna tym,
że zawiera skuteczną ilość przynajmniej jednego ze
związków o wzorze 1 lub 10 według zastrz. 1 razem
z odpowiednim nośnikiem.

Nr rf/1973
I2o
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13.04.1971.

I2o

Pierwszeństwo: 14.04.1970 — Włochy.
Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Vittorio
Fattore, Bruno Notari).
Sposób utleniania olefin znamienny tym, że mieszaninę par złożoną z węglowodoru olefinowego i tlenu
kontaktuje się z katalizatorem zawierającym zasadniczo tlenowe związki uranu i telluru.

12o

(P. 153704)

26.02.1972.

Pierwszeństwo: 27.02.1971; 2.02.1972 — Niemiecka
Republika Federalna
Haarmann und Reimer GmbH, Holzminden, NRF,
(Jürgen Fleischer, Kurt Bauer, Rudolf Hopp).
Sposób otrzymywania optycznie czynnych d i i izomerów mentolu, neomentolu oraz izomentolu z n a m i e n -

ny tym, że mieszaninę izomerów d i i wymienionego
związku estryfikuje się kwasem benzoesowym ewentualnie zawierającym w pierścieniu kilka podstawników, lub kwasem szesciowodorobenzoesowym i przesycony roztwór lub przechłodzony stop otrzymanego
d,l-estru zaczepia się kryształami postaci d lub 1 tego
estru i wywołuje się tym selektywną krystalizację jednego z antypodów optycznych a otrzymany przy tym
ester postaci d lub postaci 1 zmydla się w znany sposób.

12o

(P. 153844)

15

(P. 154590)

6.04.1972.

Pierwszeństwo: 7.04.1971; 5.11.1971 — Niemiecka
Republika Federalna.
Farbenfabriken Bayer Atiengeseilschaft, Leverkusen,
NRF
Sposób wytwarzania S-arylo-l.l-dwuchlorowcopropenów-(l) o1 wzorze 1, w którym X oznacza atom chlorowca, R oznacza2 atom wodoru, chloru, bromu lub
rodnik alkilowy, R oznacza atom wodoru, chloru, bromu, rodnik alkilowy, cykloalkilowy, chlorowcoalkilowy
lub rodnik arylowy ewentualnie podstawiony, R3 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, cykloalkilowy,
lub
rodnik arylowy ewentualnie podstawiony, R4 oznacza
atom wodoru, fluoru, chloru, bromu, rodnik alkilowy
i/lub chlorowcoalkilowy i n oznacza liczbę 1—5, znamienny tym, że l^l-trójchlorowco-S-arylopropany
o wzorze 2, w którym X, R1, R2, R3, R4 i n mają wyżei
podane znaczenie ogrzewa się do temperatury 36—
250°C w obecności katalitycznych ilości kwasów Lewisa, ewentualnie w środowisku rozcieńczalnika.
Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym,
ljljl-trójchlorowco-S-arylopropan o wzorze 2 wytwarza się przez reakcję halogenków benzylowych o wzorze 3, w którym X, R2, R3, R4 i n mają wyżej podane
znaczenie z 1,1-dwuchlorowcoolefinami
o wzorze 4,
w którym X i R1 mają wyżej podane znaczenie, w mało
polarnym rozpuszczalniku, korzystnie w 1,1-dwuchlorowcoolewfinie wprowadzonej jako związek wyjściowy
w obecności katalitycznych ilości kwasu Lewisa, korzystnie chlorku żelazowego, chlorku glinu lub chlorku antymonu, w temperaturze 10—100°C i następnie
bez wydzielenia, po oddestylowaniu rozcieńczalnika,
ogrzewa się je z jeszcze obecnym kwasem Lewisa do
zakończenia wydzielania się chlorowodoru.

3.03.1972.

Pierwszeństwo: 5.03.1971 — Szwajcaria.
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych związków jodoetynylowych o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza aromatyczny pierścień sześcioczłonowy o 1, 2 lub 3 atomach azotu z ewentualnie wicynalnie skondensowanym pierścieniem benzenowym, przy czym układ pierścieniowy może być podstawiony niższymi rodnikami
alkilowymi, niższymi grupami alkoksylowymi, niższymi grupami alkilotio, grupami trójfluorómetylowymi
oraz aminowymi i atomami chlorowca, oraz ich soli
addycyjnych z kwasami, znamienny tym, że związek
etynylowy o ogólnym wzorze 2, w którym R ma wyżej podane znaczenie, a Y oznacza grupę dającą się zastąpić jodem, joduje się w znany sposób, a otrzymany

związek jodoetynylowy o ogólnym wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się w sól addycyjną z kwasem.
Środek przeciw mikroorganizmom, zwłaszcza do
ochrony i dezynfekcji materiałów nieorganicznych i organicznych, znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera co najmniej jeden związek jodoetynylowy
o ogólnym wzorze 1, w którym R ma znaczenie podane w zastrz. 1, lub jego sól addycyjną z kwasem, oraz
zawiera odpowiednie znane nośniki.

12o

(P. 155108)

2.05.1972.

Pierwszeństwo: 4.05.1971 — Stany Zjednoczone
Ameryki
The Upjohn Company, Kalazazoo, USA (Frank Harris Lincoln, Jr., John Edward Pike, Gilbert Arthur
Youngdale).
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Sposób otrzymywania nowych analogów kwasu prostanowego, optycznie czynnego związku o wzorze ogólnym 57, lub jego odbicia lustrzanego i mieszaniny racemicznej, w którym E oznacza grupę —CH2CH2 —
lub grupę trans —CH = CH—; R2 oznacza grupę alkilową o 1—5 atomach węgla; R4 oznacza atom wodoru
lub grupę alkilową o 1—8 atomach węgla; V oznacza
grupę —(CH2)5— lub grupę cis—CH = CHCH—(CH2)3—,
przy czym E oznacza grupę —CH2CH2— tylko wtedy
jeśli V oznacza grupę —(CH2)5—; W oznacza grupę
pentylową-1 lub grupę cis-1 pentenylową-2, przy czyni
W oznacza grupę cis-l-pentenylową-2 tylko wtedy jeśli
E oznacza grupę trans—CH=CH— i V oznacza grupę
—CH=CH—(CH2)3—; ~ odnosi się do podstawnika hydroksylowego w pierścieniu cyklopentanowym i oznacza konfigurację alfa lub beta, znamienny tym, że optycznie czynny związek o wzorze ogólnym 56, lub jego
odbicie lustrzane albo mieszaninę racemiczną, w którym R6 oznacza grupę alkilową o 1—8 atomach węgla
albo grupę o wzorze (A)3—Si—, w którym A oznacza
grupę alkilową o 1—4 atomach węgla, grupę fenylową,
grupę fenylową podstawioną jednym lub dwoma atomami fluoru lub chloru, albo jedną lub dwoma
grupami alkilowymi o 1—4 atomach węgla albo
A oznacza grupę aryloalkilową o 7—12 atomach węgla;
R7 atom wodoru lub grupę o wzorze (A)3—Si—, zaś E,
R2, V i W posiadają znaczenie podane powyżej, poddaje się redukcji grupy karbonylowej w pierścieniu
przy pomocy czynnika redukującego nie naruszającego
grupy estrowej i ugrupowania etylenowego, następnie
wymienia trójpodstawioną grupę sililową na atom wodoru i izoluje otrzymane pochodne 9ß i 9f/ — hydroksylowe z mieszaniny reakcyjnej.
Sposób otrzymywania nowych analogów kwasu prostanowego optycznie czynnego związku o wzorze ogólnym 50, jego odbicia lustrzanego lub mieszaniny racemicznej, w którym R2 oznacza grupę alkilową
o 1—5 atomach węgla, znamienny tym, że optycznie
czynny związek o wzorze ogólnym 42, jego odbicie
lustrzane lub mieszaninę racemiczną, w którym R2
posiada znaczenie podane powyżej, poddaje się
kolejno następującym reakcjom: a) wymianie grupy
hydroksylowej w pierścieniu na grupę czterohydropiranylooksylową, b) redukcji grupy karbonylowej - w
pierścieniu laktonowym do grupy hydroksylowej, c)
reakcji alkilowania Wittiga przy pomocy związku o
wzorze Hal—(CH2)4—COOH, w którym Hal oznacza
atom chloru i bromu, d) utlenieniu grupy hydroksylu-

wej w pozycji 9 do grupy karbonylowej oraz e) transformacji grupy czterohydropiranylooksylowej do grupy hydroksylowej.
Sposób otrzymywania nowych analogów kwasu prostanowego optycznie czynnego związku o wzorze ogólnym 50, jego odbicia lustrzanego lub mieszaniny racemicznej, w którym R2 oznacza grupę alkilową o 1—
5 atomach węgla, znamienny tym, że optycznie czynny związek o wzorze 42, jego odbicie lustrzane lub
mieszaninę ceramiczną, w którym R2 posiada znaczenie podane powyżej, poddaje się kolejno następującym
reakcjom: a) wymianie grupy hydroksylowej w pierścieniu na grupę czterohydropiranylooksylową, b) redukcji grupy karbonylowej w pierścieniu laktonowym
do grupy hydroksylowej, c) reakcji alkilowania Wittiga przy pomocy związku o wzorze Hal—(CH2)4—COOH,
w którym Hal oznacza atom bromu lub chloru oraz d)
transformacji grupy czterohydropiranylooksylowej do
grupy hydroksylowej.
Sposób otrzymywania nowych analagów kwasu prostanowego optycznie czynnego związku o wzorze ogólnym 42, jego odbicia lustrzanego lub mieszaniny racemicznej, w którym R2 oznacza grupę alkilową o 1—5
atomach węgla, znamienny tym, że w optycznie czynnym związku o wzorze ogólnym 49, jego odbiciu lustrzanym lub mieszaninie racemicznej, w którym R3 oznacza
grupę benzoilową lub acetylową wymienia się grupę
hydroksylową na grupę o wzorze —OR2, w którym R^
oznacza grupę alkilową o 1—5 atomach węgla oraz
następnie wymienia się grupę o wzorze —OR3 na grupę
hydroksylową.
Sposób otrzymywania nowych analogów kwasu prostanowego optycznie czynnego związku o wzorze ogólnym 54, jego odbicia lustrzanego lub mieszaniny race-

fi zor 54
micznej, w którym D oznacza jedną z grup o wzorach 11,
12,13 lub 14; E oznacza grupę o wzorze —CH2CH9— lub
grupę trans-CH=CH—; R9 oznacza grupę alkilową
o 1—8 atomach węgla; V oznacza grupę —(CH2)5— lub
grupę cis—CH = CH—(CH2)3—, przy czym E oznacza grupę —CH2CH2— jedynie wtedy gdy V oznacza grupę
—(CH2)5—; W oznacza grupę pentylową-1 lub grupę
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cis-l-pentenylową-2, przy czym W oznacza grupę cis-1-pentenylową-2 jedynie wtedy gdy E oznacza grupę
trans-CH = CH—a V oznacza grupę —CH=CH—(CH2);,;
zaś oo dotyczy przyłączenia grupy hydroksylowej do
pierścienia cyklopentanowego i oznacza konfigurację alfa i beta, znamienny tym, że związek optycznie czynny o
wzorze ogólnym 55, jego odbicie lustrzane lub mieszaninę racemiczną, w którym D, E, V, W i oo posiadają
znaczenie podane powyżej a R4 oznacza atom wodoru
iub grupę alkilową o 1—8 atomach węgla, poddaje się
reakcji wymiany grupy hydroksylowej w łańcuchu
bocznym na grupę o wzorze —OR2, w którym R2 oznacza grupę alkilową o 1—5 atomach węgla, a następnie
izoluje z mieszaniny reakcyjnej otrzymaną pochodną
alkiloeterową.

12o

(P. 155164)

4.05.1972.

Pierwszeństwo: 11.05.1971; 5.01.1972 — Wielka Brytania
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania, (Jean Bowler, Neville Stanton Crossley).
Sposób wytwarzania pochodnych kwasu prostanowego o ogólnym wzorze 2, w którym R1 oznacza rodnik hydroksymetylowy karboksylowy lub alkoksykarbonylowy o nie więcej niż 11 atomach węgla lub rodnik alkoksykarbonylowy o 2 lub 3 atomach węgla podstawiony rodnikiem beta- lub gamma — dwualkiloaminowym zawierającym rodniki alkilowe o 1—4 atomach węgla lub rodnik beta- albo gamma — pirolidynowy, piperydynowy lub morfolinowy, R2 oznacza
rodnik hydroksylowy lub rodnik alkanoiloksylowy
o 1—4 atomach węgla, R3 oznacza atom wodoru lub
R2 i R3 tworzą razem grupę ketonową, A oznacza
rodnik etylenowy lub winylenowy, X oznacza rodnik
alkilenowy o 1—3 atomach węgla ewentualnie podstawiony 1 lub 2 rodnikami alkilowymi o 1—3 atomach węgla, Y oznacza atom tlenu lub siarki, rodnik sulfinylowy (—SO—) lub rodnik alkiloiminowy
(—Nalkil—) o nie więcej niż 4 atomach węgla, R4
oznacza rodnik arylowy, benzylowy lub furfurylowy
ewentualnie podstawiony atomem chlorowca lub rod-
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nikiem hydroksylowym, nitrowym, fenylowym, alkilowym, alkenylowym, chlorowcoalkilowym, alkoksylowyra, alkenylooksylowym, acyloaminowym o 1—4
atomach węgla lub rodnikiem dwu-alkiloaminowym
zawierającym rodniki alkilowe o 1—3 atomach węgla, przy czym przy atomie węgla w pozycji 2, 3 lub
4 ewentualnie występuje jako podstawnik rodnik alkilowy o nie więcej
niż 4 atomach węgla, oraz w przypadku gdy R1 oznacza rodnik karboksylowy farmaceutycznie dopuszczalnych soli tych związków, znamienny tym, że w przypadku
wytwarzania związku
1
o wzorze
2,
w
którym
R
oznacza
rodnik karboksylowy
a R2, R3, R4, A X i Y mają wyżej podane znaczenie,
poddaje się 2hydrolizie
związek o ogólnym wzorze 3,
w którym R , 5R3, R6 4, A, X i Y mają wyżej podane
znaczenie, a R i R , każdy oddzielnie, oznaczają rodnik czterowodoropironyloksylowy-2 lub acyloksylowy
o 1—6 atomach węgla, lub poddaje się hydrolizie
mieszany bezwodnik tego związku, po czym ewentualnie przetwarza się otrzymany związek w sól przez
reakcję z zasadą, lub w przypadku wytworzenia
związku o wzorze 2, w którym R1 oznacza rodnik
alkoksykarbonylowy
o 1—11 atomach węgla, a R2,
R3, R4, A, X i Y mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji kwas o ogólnym wzorze 4, w którym
R2, R3, R4, A, X i Y mają wyżej podane
znaczenie,
z dwuazoalkanem
o ogólnym wzorze R7 N2, w któ7
rym R oznacza rodnik alkilowy o 1—11 atomach węgla, lub poddaje się reakcji sól kwasu o wzorze 3,

18
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w którym wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenie, z halogenkiem alkilowym o 1—11 atomach
węgla, lub w przypadku wytwarzania związku o wzorze 2, w którym R1 oznacza rodnik hydroksymetylowy, Y oznacza atom tlenu lub siarki lub rodnik alkiloiminowy, a R2, R3, R4, A i X mają wyżej podane
znaczenie, poddaje się redukcji ester o wzorze 2, w którym R1 oznacza rodnik
alkoksykarbonylowy o 1—11
atomach węgla, a R2, R3, A, X i Y mają wyżej podane
znaczenie, i w przypadku wytwarzania związku o ogólnym wzorze 2, w którym Y oznacza grupę sulfinylową a R1, R2, R3, R4 A i X mają wyżej podane znaczenie, poddaje się utlenieniu tiozwiązek o wzorze 5,
w którym R1, R2, R3, R4, A i X mają wyżej podane
znaczenie.
12o
(P. 156778)
24.11.1969
Pierwszeństwo: 25.11.1968 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Eugene E. Galantay, Dietmar A. Habeck).
Sposób wytwarzania podstawionych steroidów o wzorze 1, w którym ^ oznacza grupę alkilową o 1—3 atomach węgla, a Zs oznacza pierścienie A i B oraz występujące przy nich podstawniki i odpowiada wzorowi
Z6s, wzorowi Z4s, przy czym R7 oznacza atom wodoru
lub grupę metylową, wzorowi Z7s, przy czym R5s
oznacza atom wodoru lub grupę alkanoilową o 2—4
atomach węgla, wzorowi Z8s lub wzorowi Zl's, przy
czym R5 oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1—3
atomach węgla, grupę cykloalkilową o 5—7 atomach
węgla lub grupę alkanoilową o 2—4 atomach węgla,
znamienny tym, że związki o wzorze 5, w którym Ri
i Zs mają wyżej podane znaczenie, przy czym ewentualnie Zs może być chronione, ü'1(j i RJ'O są jednakowe lub różne i oznaczają grupę alkilową o 1—3 atomach węgla lub razem z atomem azotu tworzą pierścień pirolidynowy lub piperydynowy, R10 oznacza grupę alkilową o 1—3 atomach węgla, a Y- oznacza odszczepialną grupę nukleofugową, poddaje się reakcji
z kompleksowym wodorkiem metalu w obojętnym rozpuszczalniku i przeprowadza chronione struktury o
wzorach Zs w produktach reakcji w niechronione
struktury o wzorach Zs.

12o

Nr 9/1973
(P. 156780)

24.11.1969.

Pierwszeństwo: 25.11.1968 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Eugene E. Galantay, Dietman A. Habeck).
Sposób wytwarzania podstawionych steroidów o wzorze ogólnym 1, w którym Ri oznacza grupę alkilową
0 1—3 atomach węgla, R2 oznacza atom wodoru, grupę
metylową lub alkanoilową o 2—4 atomach węgla, R4
oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową lub alkano1 lok.s y Iową o 2—4 atomach węgla i Z oznacza pierścienie A i B oraz występujące przy nich podstawniki i odpowiada wzorom Zl—Z9, w których R5 oznacza grupę
alkilową o 1—3 atomach węgla, grupę cykloalkilową
0 5—7 atomach węgla lub grupę alkanoilową o 2—4
atomach węgla, R6 oznacza atom wodoru, grupę 6a-metylową lub 7a-metylową, R? oznacza atom wodoru lub
grupę metylową, a R8 oznacza atom wodoru, fluoru,
chloru lub grupę metylową, z tym, że przynajmniej jeden z podstawników —OR5, —R4 i —OR2 oznacza grupę
alkanoiloksylową o 2—4 atomach węgla, przy czym jeżeli pierścienie A i B odpowiadają wzorom Z4, Z6, Z7
lub Z8, R6 oznacza atom wodoru, R5 oznacza grupę
alkanoilową o 2—4 atomach węgla, a R4 oznacza atom
wodoru, wtedy R2 oznacza grupę metylową, jeżeli pierścienie A i B odpowiadają wzorowi Zl, a R6 i R4 oznaczają atom wodoru, wtedy R2 oznacza grupę metylową
1 jeżeli pierścienie A i B odpowiadają wzorowi Zl, R6
oznacza atom wodoru, R2 oznacza atom wodoru lub
grupę alkanoilową o 2—4 atomach węgla, a R5 oznacza
grupę alkanoilową o 2—4 atomach węgla, wtedy R4

oznacza atom wodoru, znamienny tym, że związki o
wzorze ogólnym lg, w którym Rx ma wyżej podane
znaczenie, a Z' oznacza pierścienie A i B oraz występujące przy nich podstawniki i odpowiada wzorom Zl',
Z2', Z3\ Z4—Z6, Z7', Z8 i Z9, w których Rg' oznacza
atom wodoru, grupę alkilową o 1—3 atomach węgla,
grupę acykloalkilową o 5—7 atomach węgla lub grupę
alkanoilową o 2—4 atomach węgla, R6, R7 i R8 mają
wyżej podane znaczenie, Rg oznacza atom wodoru,
grupę metylową lub alkanoilową o 2—4 atomach węgla,
a
R^' oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową lub
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alkanoiloksylową o 2—4 atomach węgla, z tym, że
przynajmniej jeden z podstawników —ORg , —R2
i —ORg oznacza grupę hydroksylową, przy czym jeżeli pierścienie A i B odpowiadają wzorom Z4, Z6, Z7'
i Z8, R6 znaczą atom wodoru, a R'5 i R2 oznaczają
atom wodoru, wtedy R4 oznacza grupę metylową, jeżeli pierścienie A i B odpowiadają wzorowi Zl', a R6
i R4 oznaczają atom wodoru, wtedy R2 oznacza grupę
metylową i jeżeli pierścienie A i B odpowiadają wzorowi Zl', a R6 oznacza atom wodoru, R2 i R5 są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru lub grupę
alkanoilową o 2—4 atomach węgla, przy czym przynajmniej jeden z tych podstawników oznacza atom wodoru, wtedy R4 oznacza atom wodoru, acyluje się
środkiem acylującym o 2—4 atomach węgla i przeprowadza chronione struktury Z w niechronione struktury Z.
12o

(P. 156783)

24.11.1969.

Pierwszeństwo: 25.11.1968 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Eugene E. Galantay, Dietmar A. Habeck).
Sposób wytwarzania nowych podstawionych steroidów o wzorze 1, w którym Rj oznacza grupę alkilową
o 1—3 atomach węgla, R4 oznacza atom wodoru, grupę
hydroksylową lub alkanoiloksylową o 2—4 atomach
węgla, a Z oznacza pierścienie A i B oraz występujące
przy nich podstawniki i odpowiada wzorom Zl—Z9,
w których R5 oznacza atom wodoru, grupę alkilową
o 1—3 atomach węgla, grupę cykloalkilową o 5—7 atomach węgla lub grupę alkanoilową o 2—4 atomach
węgla, R6 oznacza atom wodoru, grupę 6oc-metylową
lub 7a-metylową, R7 oznacza atom wodoru lub grupę
metylową, a R8 oznacza atom wodoru, fluoru, chloru
lub grupę metylową, znamienny tym, że związki o wzorze In, w którym Ri, R4 i Z mają wyżej podane znaczenie, przy czym Z ewentualnie może być chronione,
poddaje się reakcji ze środkiem metylującym i chronione struktury Z w produktach reakcji przeprowadza
w niechronione struktury Z.

12o
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(P. 156787)

20.12.1968.

Pierwszeństwo: 22.12.1967; 25.11.1968 — Szwajcaria.
CIBA-GEIGY AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania metjienosteroidów, znamienny
tym, że 18-oksosteroidy poddaje się reakcji Wittiga
z reaktywnym metylenofosforanem i w otrzymanych
18-metylenopochodnych ewentualnie odszczepia się
podstawniki chroniące grupy funkcyjne w znany sposób i osłonięte grupy funkcyjne przeprowadza się w
wolne grupy lub w ich funkcyjne pochodne i/lub grupjr
hydroksylowe poddaje dehydracji do grup ketonowych
i/lub grupy ketonowe redukuje do grup hydroksylowych i/lub wytwarza podwójne wiązanie w pierścieniach oznaczanych symbolem A i/lub symbolem B.

12o

(P. 156788)

20.12.1968.

Pierwszeństwo: 22.12.1967, 25.11.1968 — Szwajcaria.
CIBA-GEIGY AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania 18-metyleno-steroidów szeregu
androstanu i 19-norandrostanu, zwłaszcza o wzorze 1,
w którym X oznacza atom wodoru lub grupę metylową, ewentualnie zawierających wiązanie podwójne w
pozycji 6,7, a w przypadku gdy X oznacza grupę metylową zawierających ewentualnie wiązanie podwójne
w pozycji 6,7 i/lub 1,2, znamienny tym, że w związku
o wzorze 2, w którym X ma wyżej podane znaczenie,
poddaje się oksydatywnej odbudowie grupę hydroksyacetonową umiejscowioną w łańcuchu bocznym do
uzyskania grupy 17-ketonowej w warunkach nie naruszających grupy 18-metylenowej i w otrzymanej
A^S-oksopochodnej ewentualnie wytwarza się wiązanie podwójne w położeniu 6,7, a w przypadku 10-metylopochodnych wytwarza się ewentualnie wiązania
podwójne w położeniu 6,7 i/lub 1,2.

120

(P. 156789)

20.12.1968.

Pierwszeństwo: 22.12.1967, 25.11.1968 — Szwajcaria.
Ciba — Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania 18-metylenosteroidów, znamienny tym, że N-tlenki 18-aminometylosteroidów ogrzewa
się w wyższej temperaturze i w otrzymanych związkach końcowych chronione grupy funkcyjne ewentualnie przeprowadza się w wolne grupy funkcyjne i/lub
grupy funkcyjne przekształca w inne grupy funkcyjne
i/lub grupy hydroksylowe poddaje dehydracji do uzyskania grup ketonowych i/lub grupy ketonowe redukuje do grup hydroksylowych i/lub w pierścieniu oznaczanym symbolem A i/lub symbolem B wytwarza wiązanie podwójne.

12o

(P. 156790)

20.12.1968.

Pierwszeństwo: 22.12.1967, 25.11.1968 — Szwajcaria.
CIBA-GEIGY AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania 18-metylenosteroidów o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom wodoru lub
grupę metylową, R oznacza wolną, zestryfikowaną lub
zeterowaną grupę hydroksylową razem z jednym atomem wodoru albo ewentualnie nasyconym i niepodstawionym lub podstawionym atomem chlorowca niskim węglowodorem alifatycznym, zawierających ewentualnie dodatkowe wiązanie podwójne w pozycji 6,7,
a jeśli X oznacza grupę metylową zawierających ewentualnie podwójne wiązanie w pozycji 6,7 i/lub w pozycji 1,2, znamienny tym, że w związku o ogólnym
wzorze 2, w którym X ma wyżej podane znaczenie lub
w jego 1-dehydropochodnej ewentualnie po uprzednim
selektywnym osłonięciu grupy ketonowej umiejscowionej w pozycji 3 i ewentualnie przy wprowadzaniu nasyconej lub nienasyconej, niepodstawionej lub schlorowcowanej reszty węglowodorowej na pozycję 17, poddaje się redukcji grupę ketonową umiejscowioną w
pozycji 17 do uzyskania grupy wodorotlenowej i ewentualnie estryfikuje się lub eteryfikuje się grupę 17ß-hydroksylową w znany sposób i/lub w otrzymanym A4-oksozwiązku wytwarza się podwójne wiązanie w pozycji 6,7, a w przypadku 10-metylenopochodnych wytwarza się dodatkowe podwójne wiązanie w pozycji
6,7 i/lub w pozycji 1,2.

12p
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(P. 147713)

12p

(P. 147756)

24.04.1971.

Pierwszeństwo: 25.04.1970 — Niemiecka Republika
Federalna.
Cassella Farbwerke Mainkur Aktiengesellschaft,
Frankfurt nad Menem, Fechenheim, NRF (Rudi Beyer le, Adolf Stachel, Rolf-Eberhard Nitz. Josef Scholtholt).
Sposób wytwarzania zasadowo podstawionych pochodnych 4(3H)-chinazolinonu o ogólnym wzorze 1,
w którym R' oznacza związaną poprzez atom azotu resztę drugorzędnej aminy alifatycznej, cykloalifatycznej
lub aryloalifatycznej o 2—10 atomach węgla lub resztę 5-, 6- lub 7-członowej heterocyklicznej zasady azotowej, która zawiera w pierścieniu obok atomu azotu
odpowiednią liczbę grup metylenowych oraz ewentualnie dalszy atom azotu, tlenu lub siarki, Rt oznacza
atom wodoru, rodnik alkilowy o 1—4 atomach węgla, rodnik benzylowy lub fenylowy, przy czym te ostatnie mogą być ewentualnie podstawione niższymi grupami alkilowymi, niższymi grupami alkoksylowymi lub
atomem chlorowca albo rodnik pirydylowy, R2 oznacza
atom wodoru, grupę nitrową, aminową, trójfluorometylową, niższe grupy alkoksylowe o 1—4 atomach węgla, R3 oznacza grupę alkoksylową o 1—4 atomach
węgla, m oznacza liczbę 1, 2 lub 3 i n oznacza liczbę
1—4, znamienny tym, że 4(3H)-chinazolinony o ogólnym wzorze 2, w którym R1; E 2 i n mają wyżej podane znaczenie, R = R', lub w przypadku, gdy R' zawiera
rodnik acyloksylowy o ogólnym wzorze 3, w którym
R2 i m mają wyżej podane znaczenie, może stać rów-

22.04.1971.

Esso Research and Engineering Company, Linden,
USA, (Alfred Hamilton Miller).
Sposób wytwarzania 1,2,4-tiadwuazolilomocznika o
ogólnym wzorze 1, w którym R± oznacza rodnik alkilowy o 4—8 atomach węgla lub rodnik cykloalkilowy
0 7—8 atomach węgla, R2 oznacza atom wodoru, rodnik
metylowy lub rodnik etylowy, a obydwa symbole R3
1 R4 oznaczają wodór lub rodnik metylowy, znamienny
tym, że odpowiednią 3-alkilo-5-(l,2,4-tiodwuazolilo)-aminę poddaje się reakcji z halogenkiem jedno lub
dwumetylokarbamidu lub metyloizocyjanianem lub też
wymieniona powyżej tiadwuazoliloaminę poddaje się
reakcji z fosgenem, a następnie z jedno lub dwumetyloaminą.

nież w miejscu rodnika podstawowego związku hydroksylowego, acyluje się kwasem alkoksybenzoesowym
o ogólnym wzorze 4, lub jego funkcyjną pochodną,
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ewentualnie w obecności środka wiążącego kwasy, lub
że 2-acyloaminobenzamidy o ogólnym wzorze 5, w którym R, R1; R2, R3, m i n mają wyżej podane znaczenie, cyklizuje w obecności środka odszczepiającego
wodę.

12p

(P. 147784)

26.04.1971.

Pierwszeństwo: 28.04.1970, 24.11.1970 —
Stany Zjednoczone Ameryki.
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (William J. Houlihan).

12p

(P. 147777)

26.04.1971.

Pierwszeństwo: 28.04.1971 — Szwajcaria.
Ciba — Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania piperazydów kwasu 2-(hydroksyamino)-5-(IIIrzęd.-sulfamylo)-benzoesowego,
znamienny tym, że w piperazydzie kwasu 2-X-5-(IIIrzęd.-sulfamylo)-benzoesowego, w którym X oznacza resztę
umożliwiającą wytworzenie grupy hydroksyaminowej,
tworzy się grupę hydroksyaminową i, w razie potrzeby,
przekształca otrzymane wolne zasady w ich sole lub
otrzymane sole w wolne zasady.

12p

(P. 147781)

26.04.1971.

Pierwszeństwo: 28.04.1970 — Szwajcaria.
Lonza AG, Gampel i Bazylea, Szwajcaria, (Colm
O. Murchu).
Sposób wytwarzania á-hydroksy-G-chlorowcometylopirymidyn o ogólnym wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy o 1—17 atomach węgla, korzystnie 1—9 atomach węgla, rodnik arylowy, korzystnie fenylowy, rodnik alkiloarylowy, korzystnie tolilowy i rodnik pierścieniowy, korzystnie cykloalkilowy, R' oznacza atom
wodoru lub chlorowca, przy czym co najmniej jeden
z podstawników R' oznacza atom chlorowca, a R" oznacza atom wodoru, chlorowca lub rodnik alkilowy, korzystnie zawierający 1—9 atomów węgla drogą akcji pochodnych kwasu y-chlorowcoacetylooctowego z amidami w obecności alkoholanu metalu alkalicznego w roztworze alkoholowym, znamienny tym, że reakcję prowadzi się w temperaturze około 2—10°C stosując nadmiar amidyny wynoszący około 1,2—2 moli w przeliczeniu na 1 mol pochodnej kwasu y-chlorowcoacetylooctowego, przy czym związki wyjściowe wprowadza się
możliwie szybko do korzystnie alkoholowego roztworu alkoholanu metalu alkalicznego.

Sposób wytwarzania 5-fenylo-5-hydroksy-2,3-dwuwodoro-5H-imidazo (2,l-a)-izoindoli o wzorze 1, w którym R i Rt mają takie same lub różne znaczenie i oznaczają atomy wodoru, chloru lub fluoru, znamienny tym, że 2-[2-sulfonyloaminoetylo]-3-fenylo-3-hydroksyftalimidynę o wzorze 2, w którym R i R i mają wyżej podane znaczenie, a R2 oznacza rodnik alkilowy
zawierający 1—5 atomów węgla lub rodnik fenylowy
o wzorze 3, w którym R3 i R4 mają takie same lub
różne znaczenie i oznaczają atomy wodoru, chloru,
bromu lub rodnik alkilowy o prostym łańcuchu zawierający 1—3 atomów węgla, przy czym najwyżej
jeden z podstawników R3 i R4 znajduje się w pozycji
orto pierścienia fenylowego, jeśli R3 i R4 mają inne
znaczenie niż atom wodoru, traktuje się 85—100%
kwasem siarkowym lub fosforowym.

12p
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(P. 147922)

3.05.1971.

Pierwszeństwo: 6.11.1970 — Węgry
E. Gy. T. Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapeszt, Węgry.
Sposób wytwarzania nowego l-weratrylo-4-metylo-5-etylo-7,8-dwumetoksy-2,3,idwuazadwucyklo [5. 4. 0]
undekapentaenu-1, 3, 6, 8, 10 o wzorze 1 oraz jego dopuszczalnych farmaceutycznie soli addycyjnych, znamienny tym, że 3-[2-weratrillo-(4, 5-dwumetoksyfenylo)]-pentanon-2 o wzorze 2 poddaje się reakcji z hydrazyną lub z wodzianem hydrazyny, otrzymany monohydrazon 31[2-weratroilo-(4, 5-dwumetoksyfenylo)]-pentanonu-2 o wzorze 3 przekształca się za pomocą kwasu,
korzystnie kwasu nieorganicznego, w sól związku o wzorze 1, przy czym obie te reakcje ewentualnie prowadzi
się równocześnie, i z otrzymanej soli ewentualnie uwalnia się zasadę o wzorze 1 za pomocą środka wiążącego
kwas, a w przypadku gdy wytworzony związek o wzorze 3 w reakcji związku o wzorze 2 z hydrazyną lub
z wodzianem hydrazyny zostanie oddzielony, otrzymany ług macierzysty pozostawia się w ciągu co najmniej 36 godzin w temperaturze 0—5°C i powstały
w nim addukt o wzorze 4 rozszczepia się za pomocą
kwasu, a związek o wzorze 1 uwalnia się drogą zalkalizowania albo sól l-weratrylo-3-metylo-4-etylo-6,7-dwumetoksyizobenzopiryliową poddaje się reakcji z hydrazyną lub wodzianem hydrazyny i w przypadku stosowania nieznacznego tylko nadmiaru hydrazyny lub
wodzianu hydrazyny uwalnia się związek o wzorze 1 za
pomocą środka wiążącego kwas, albo 3-[2-weratroilo(4, 5-dwumetoksyfenylo)]-pentanon-2 poddaje się reakcji z hydrazyną lub z wodzianem hydrazyny w obecności jednego lub kilku alkoholi o 1—4 atomach węgla
i benzenu, mieszaninę reakcyjną pozostawia się w ciąpu co najmniej 1 godziny w temperaturze 0—5°C, wydzielony addukt o wzorze 4, ewentualnie po wyodrębnieniu go poddaje się reakcji z kwasem, a związek
o wzorze 1 uwalnia się drogą zalkalizowania, przy czym
otrzymany tymi drogami l-weratrylo-4-metylo-5-etylo-7,8-dwumetoksy-2,3-dwuazadwucyklo [5. 4. 0] undekapentaen-1, 3, 6, 8,10 o wzorze 1 ewentualnie oczyszcza
się znanymi sposobami korzystnie poprzez addukt
z metanolem lub z l-etylo-4-weratrylo-6,7-dwumetoksynaftolem-2 i następnie drogą rozszczepienia otrzymanych adduktów i otrzymany związek o wzorze 1
ewentualnie przekształca się z odpowiednimi kwasami
w sole addycyjne z kwasami.

12p

(P. 147958)

5.05.1971.

Instytut Antybiotyków, Warszawa (Jerzy Cieślak, Jerzy Mikołajczyk, Maciej Domaradzki).
Sposób otrzymywania penicyliny a-karboksybenzylowej o wzorze 1 w którym X oznacza atom wodoru metalu alkalicznego lub metalu ziem alkalicznych na
drodze kondensacji kwasu 6-aminopenicylanowego
z kwasem fenylomalonowym znamienny tym, że kwas
6-aminopenicylanowy poddaje się kondensacji z aktywną pochodną N-podstawionego lub niepodstawionego
monoamidu kwasu fenylomalonowego o wzorze 2,
w którym Rt i R2 oznaczają atom wodoru, prosty lub
rozgałęziony niższy rodnik alifatyczny, rodnik cykloalifatyczny, podstawiony lub niepodstawiony rodnik
arylowy albo rodnik alkiloarylowy, przy czym Rt i R»
mogą być takie same lub różne, a następnie otrzymaną
pochodną amidową penicyliny a-karboksybenzylowej
o wzorze 3, w którym Ru R2 i X posiadają znaczenia
podane powyżej poddaje się hydrolizie w środowisku
alkalicznym.

12p

(P. 147963)

5.05.1971.

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Synteza", Poznań (Bogusław Hoffmann, Andrzej Łukowski, Jan Weber).
Sposób wytworzenia związku kompleksowego wodorotlenku cynku z 2-metyloimidyzolem, o przybliżonym
wzorze Zn(OH)2 • 3 C4H6N2 znamienny tym, że roztwór
wodny zawierający 2-metyloimidazol traktuje się wytrąconym uprzednio lub aktualnie wytrąconym wodorotlenkiem cynku.
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7.05.1971.

12p

Sposób wytwarzania benzodiazepin o ogólnym wzorze 1, w którym Rx i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, grupę nitrową, atom chlorowca lub
grupę trójfluorometylową, R2 może oprócz tego oznaczać także prostołańcuchowy albo rozgałęziony rodnik
alkilowy o 1—6 atomach węgla, R3 oznacza prostołańcuchowy albo rozgałęziony rodnik alkilowy o 1—3
atomach węgla i n oznacza liczbę 1—6, znamienny
tym, że albo pochodne benzodiazepiny o ogólnym wzorze 2, w którym M oznacza kation metaliczny a Rt i R2
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze
związkami oksofosfinowymi o ogólnym wzorze X-(CH2)nP(O)(R3)2, w którym R3 ma wyżej podane znaczenie i X oznacza atom chlorowca albo resztę kwasu alkano- lub arylosulfonowego, albo że o-aminobenzofenony o ogólnym wzorze 3, w którym R1} R2, R 3 i n
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z pochodnymi kwasu aminooctowego, korzystnie estrami,
albo związki o wzorze 3 poddaje się najpierw reakcji
z halogenkami kwasu chlorowcooctowego, potem z amoniakiem a następnie otrzymane związki poddaje się
cyklizacji.

(P. 150397)

8.09.1971.

Pierwszeństwo: 10.09.1970, 22.07.1971 — Stany
Zjednoczone Ameryki

Pierwszeństwo: 8.05.1970; 23.09.1970 — Niemiecka
Republika Federalna.
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius u. Brüning. Frankfurt nad Menem, NRF,
(Erhard Wolf, Hans Kohl, Günther Hätfelder).
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Merck and Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA
(Tsung-Ying Shen, Conrad Peter Dorn Jr, Jorge Pengman Li).
Sposób wytwarzania nowych kwasów 4-(benzoksazolilo-2)-fenylooctowych o ogólnym wzorze 1, w którym
Ra oznacza atom wodoru, rodnik etylowy, metylowy,
allilowy, chlorowcometylowy lub trójchlorbwcometylowy, Ra' oznacza atom wodoru, rodnik metylowy lub
atom fluoru, a R2, R3, X i Y są jednakowe lub różne
i oznaczają atomy wodoru, niższe rodniki alkilowe, niższe rodniki trójchlorowcoalkilowe, atomy chlorowców,
grupy merkapto, niższe grupy alkilotio, alkilosulfinylowe lub alkilosulfonylowe, grupy nitrowe, grupy
finylowe lub alkilosulfonylowe, grupy nitrowe, grupy
aminowe, niższe grupy alkiloaminowe lub dwualkiloaminowe, grupy cyjanowe, grupy karboksylowe, niższe
grupy acylowe lub niższe grupy dwualkilosulfamylowe,
przy czym Ra, Ra', R2, R3> X i Y nie oznaczają równocześnie atomów wodoru, znamienny tym, że związek
o ogólnym wzorze 2, w którym Ra, Ra', R2> R3, X i Y
mają wyżej podane znaczenie, hydrolizuje się za pomocą kwasu, po czym otrzymany związek ewentualnie
przeprowadza się w znany sposób w farmakologicznie
dopuszczalną sól.

I2p

(P. 151072)

16.10.1971.

Pierwszeństwo: 17.10.1970 — Japonia.
9.06.1971.

Toyama Shemical Co., Ltd, Tokio, Japonia, (Toshiyasu
Ishimaru, Yutaka Kodama).

Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Starogard-Gdański, (Stanisław Ziemiański, Henryk Szczepanik).

Sposób wytwarzania kwasów 7-aminocefalosporanowych o ogólnym wzorze 1 w którym R oznacza atom
wodoru, atom chlorowca, grupę acetoksylową, alkoksylową lub grupę S—Y w której Y oznacza grupę alkilową, arylową lub heterocykliczną, znamienny tym, że pochodne kwasu 7-acylamidocefalosporanowego o ogólnym
wzorze 2 w którym R' oznacza atom wodoru, podstawioną lub niepodstawioną grupę alkilową, arylową, aralkilową, aryloksyalkilową lub grupę o wzorze 3 w której
R" oznacza atom wodoru, grupę 2,4-dwunitrofenylową, 2,4,6-trójnitrofenylową tritylową, organiczną grupę sulfonylową, lub grupę —CO—OR"" w której R""
oznacza podstawioną lub niepodstawioną grupę alkilową, aralkilową, arylową, grupę alicykliczną lub alki-

12p

(P. 148726)

Sposób wytwarzania 2-(p-sulfanilamido)-chinoksaliny
przez utlenianie 2-okso-3,4,-dwuhydrochinoksaliny następne chlorowanie otrzymanej 2-hydroksychinoksaliny i stapianie otrzymanej 2-chlorochinoksaliny z p-sulfanilamidem znamienny tym, że utlenianie 2-okso-3,4-dwuhydrochinoksaliny prowadzi się za pomocą wapna chlorowanego, zawierającego podchylorynochlorek
wapnia a stapianie 2-chlorochinoksaliny z p-sulfanilamidem prowadzi się w temperaturze 160—180°C w czasie 1 godziny.
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loalicykliczną, R'" oznacza atom wodoru lub, łącznie
z R" tworzy pierścień dając grupę sukcinilową, ftalilową lub maleilową, a R ma wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji z chlorowcozwiązkiem w obecności
czynnika wiążącego kwas, w celu zabezpieczenia grupy karboksylowej pochodnej kwasu 7-acylamidocefalosporanowego przez utworzenie mieszanego bezwodnika kwasowego, przy czym jako chlorowcozwiązek stosuje się związki o wzorach 4, 5, 6 lub 7, w których kazť.y
z podstawników R1 i R2, różnych lub jednakowych,
oznacza atom chlorowca, podstawioną lub niepodstawioną grupę alkilową, arylową, aralkilową, grupę alkoksylową, aryloksylową lub aralkiloksylową, razem
zaś, podstawniki te mogą tworzyć pierścień; R3 oznacza
podstawioną lub niepodstawioną grupę alkilową, arylową, aralkilową, grupę alkoksylową, aryloksylową lub
aralkiloksylową, a każdy z podstawników R4 i R5 oznacza podstawioną lub niepodstawioną grupę alkilową,
arylową aralkilową, grupę alkoksylową, aryloksylową
lub aralkiloksylową, atom chlorowca, lub, łącznie, mogą
tworzyć pierścień lub oznaczają 0, S lub O2; R6 oznacza
podstawioną lub niepodstawioną grupę alkoksylową,
aryloksylową bądź aralkiloksylową, a każdy z podstawników R7 i R8 oznacza podstawioną lub niepodstawioną grupę alkilową, arylową, aralkilową, grupę alkoksylową, aryloksylową lub aralkiloksylową lub też atom
chlorowca, każdy z podstawników od R9 do R12 oznacza podstawioną lub niepodstawioną grupę alkilową,
arylową, aralkilową, grupę alkoksylową, aryloksylową
lub aralkiloksylową lub atom chlorowca, a R11 i R12
mogą łącznie utworzyć pierścień lub mogą oznaczać
O; M1 oznacza bor, glin lub fosfor M2 oznacza węgiel
lub siarkę, M3 oznacza krzem, M4 oznacza fosfor, X
oznacza atom chlorowca, otrzymany produkt przekształca się w odpowiedni imidohalogenek za pomocą czynnika tworzącego imidohalogenki, imidohalogenek reaguje ze związkiem hydroksylowym dając iminoeter,
a następnie hydrolizuje się go do kwasu 7-aminocefalosporanowego.

12p
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(P. 152137)

14.12.1971.

Pierwszeństwo: 15.12.1970; 26.10.1971; 17.11.1971 —
Wielka Brytania.
May and Baker Limited, Dagenham, Essex, Wielka Brytania, (Barbara Joyce Broughton, Bryan John
Large, Stuart Malcolm Marshall, David Lord Pain,
Kenneth Robert Harry Wooldrige)
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 8-azapurynonu-6 o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rodnik fenylowy lub naftylowy, ewentualnie zawierający jeden lub kilka podstawników, takich jak atomy
chlorowca, grupy wodorotlenowe, rodniki alkilowe lub
fenyloalkilowe, grupy alkoksylowe, alkenyloksylowe,
fenoksylowe, aralkoksylowe, alkilotio, hydroksyalkilowe, nitrowe, alkanosulfonylowe, alkanoilowe, alkoksykarbonylowe, aminowe, grupy aminowe zawierające jeden lub dwa rodniki alkilowe, fenylowe, alkanoilowe,
alkanosulfonylowe lub arylosulfonylowe, jak również
soli tych związków, znamienny tym, że związek o ogólnym V1T.0V7.Ç. 2, w którym R ma wyżej podane znaczenie poddaje się działaniu środka będącego źródłem
kwasu azotawego.

12p

(P. 152257)

17.12.1971.

Pierwszeństwo: 18.12.1970; 18.06.1971 — Niemiecka
Republika Federalna.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Hans Yoachim Scholl, Erich Klauke, Ferdinand Grewe, Ingeborg Hamman)
Sposób wytwarzania 4,5-bis-trójfluorometyloiminowych pochodnych heterocyklicznych związków pięcioczlonowych nie zawierających siarki o dwóch heteroatomach w pierścieniu o ogólnym wzorze 1, w którym
Z oznacza atom tlenu, grupę R—N= lub grupę o wzorze 4 a X i Y oznaczają atomy tlenu grupy o wzorze 5
lub 6, przy czym X i Y jednocześnie nie mogą oznaczać
atomu tlenu, a R, R', R", R'" i R"" oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe, alkenylowe i alkinylowe zawierające do 8 atomów węgla, ewentualnie podstawione atomami chlorowca, grupą cyjanową, niższą grupą alkoksylową i alkilotio, lub oznaczają rodniki cykloalkilowe
ewentualnie podstawione niższymi rodnikami alkilowymi, grupy karboalkoksylowe, rodniki aryloalkilowe zawierające do 2 atomów węgla w części alkilowej i rodniki arylowe zawierające do 14 atomów węgla w pierścieniu, przy czym rodniki arylowe są ewentualnie podstawione atomami chlorowca, grupą cyjanową, nitrową,
niższym rodnikiem alkilowym, chlorowcoalkilowym,
niższą grupą alkoksylową i alkilotio, ponadto oznaczają 5—7 członowe rodniki heterocykliczne lub rodniki, które mogą łączyć Z z X lub Y tworząc 5—7 czło-
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nowy pierścień, przy czym pierścienie heterocykliczne
mogą być ewentualnie skondensowane z pierścieniem
heterocykliczne mogą być ewentualnie skondensowane
z pierścieniem benzenu, ewentualnie częściowo uwodornionym, przy czym rodniki heterocykliczne mogą
być ponadto podstawione atomami chlorowca, grupą
cyjanową, nitrową lub niższymi rodnikami alkilowymi,
znamienny tym, że pochodne kwasu węglowego lub karboksylowego o ogólnym wzorze 2, w którym Z, X i Y
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji
z perfluoro-2,5-diazaheksa-2,4-dienem o wzorze 3 w
obecności akceptora fluorowodoru w temperaturze od
—50°C do +120°C.

12p

(P. 152411)
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wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z estrem
alkoholu o wzorze R'—OH, w którym R' ma znaczenie
podane wyżej dla R, za wyjątkiem atomu wodoru.
Sposób wytwarzania pochodnych 3,4-dwuwodoro-2(lH)-chinazolinonu o wzorze lb, w którym każdy
z podstawników Rx i R2 oznacza atom wodoru, niższy
rodnik alkilowy lub alkoksylowy, grupę nitrową, rodnik trójfluorometylowy, niższą grupę alkilotio, niższą
grupę alkilosulf ony Iową lub atom chlorowca, R3 oznacza rodnik fenylowy, rodnik chlorowcofenylowy, niższy rodnik alkilofenylowy, alkoksyfenylowy, rodnik
trójfluorometylofenylowy, niższy rodnik cykloalkilowy
lub cykloalkenylowy, grupę pirydylową, furylową, tienylową lub pirolilową albo rodnik naftylowy, R4' oznacza niższy rodnik alkilowy lub alkenjlowy, rodnik aralkilowy, niższy rodnik cykloalkiloalkilowy, alkoksyalkilowy,' hydroksyalkilowy, alkilotioalkilowy, alkanoiloksyalkilowy albo grupę o wzorze 2 lub o wzorze 3, w których to wzorach każdy z podstawników R5 i R6 oznacza niższy rodnik alkilowy, przy czym R5 i R6 razem
z sąsiednim atomem azotu mogą tworzyć podstawiony
lub niepodstawiony pięcio- lub sześcioczłonowy pierścień heterocykliczny, zawierający ewentualnie dalszy
heteroatom, a R" oznacza niższy rodnik alkenylowy,
niższą grupę alkoksyalkilową, niższą grupę alkilotioalkilową, rodnik aralkilowy, cykloalkiloalkilowy lub
trójchlorowcometyloalkilowy albo grupę o wzorze 2 lub
grupę o wzorze 3, w których to wzorach n, R5 i R6 mają
wyżej podane znaczenie, znamienny tym, że związek
o wzorze lc, w którym Rt, R2, R3 i R" mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z reaktywnym
estrem alkoholu o wzorze R4' — OH, w którym R4' ma
wyżej podane znaczenie.

22.12.1971.

Pierwszeństwo: 23.12.1970; 19.01.1971; 21.05.1971 —
Japonia.
Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Japonia, (Shigeho Inaba, Michihiro Yamamoto, Kikuo
Ishizumi, Kazuo Mori, Masao Koshiba Hisao Yamamoto).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 3,4-dwuwodoro-2(lH)-chinazolinonu o wzorze 1, w którym każdy
z podstawników Ri i R2 oznacza atom wodoru, niższy
rodnik alkilowy, niższą grupę alkoksylową, grupę nitrową, rodnik trójfluorometylowy, niższą grupę alkilotio, niższą grupę alkilosulfonową lub atom chlorowca,
R3 oznacza rodnik fenylowy, rodnik chlorowcofenylowy, niższy rodnik alkilofenylowy lub alkoksyfenylowy,
rodnik trójfluorometylofenylowy niższy rodnik cykloalkilowy lub cykloalkenylowy, grupę pirydylową, pirolilową, furylową lub tienylową albo rodnik naftylowy,
R4 oznacza niższy rodnik alkilowy lub alkenylowy, rodnik aralkilowy, niższy rodnik cykloalkiloalkilowy, cykloalkilowy, alkoksyalkilowy, alkilotioalkilowy, hydroksyalkilowy lub alkanoiloksylowy, rodnik fenylowy,
chlorowcofenylowy, trójfluorometylofenylowy, niższy
rodnik alkilofenylowy lub alkoksyfenylowy, grupę pirydylową lub grupę o wzorze 2 lub o wzorze 3, w których
to wzorach n oznacza liczbę całkowitą 1—4, a kżady
z podstawników R5 i R6 oznacza niższy rodnik alkilowy lub R5 i R6 razem z sąsiednim atomem azotu
mogą tworzyć podstawiony lub niepodstawiony pięciolub sześcioczłonowy pierścień heterocykliczny, zawierający ewentualnie także inny heteroatom, a R oznacza
atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, alkenylowy, alkoksyalkilowy lub alkilotioalkilowy, rodnik aralkilowy,
niższy rodnik cykloalkiloalkilowy lub trójchlorowcoalkilowy albo grupę o wzorze 2 lub o wzorze 3, w których
to wzorach n, R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie,
znamienny tym, że redukuje się związek o wzorze 5,
w którym R, R1( R2, R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie, a Xi, X2 i X3 oznaczają atomy chlorowca, albo
związek o wzorze la, w którym Rt, R2, R3 i R4 mają

12p

(P. 152877)

13.01.1972.

Pierwszeństwo: 14.01.1971.
Agripat S.A., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania podstawionych azadwucykloalkanów o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rod-
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nik alkilowy o 2—3 atomach węgla podstawiony chlorem lub ewentualnie rozgałęziony rodnik alkenylowy
0 3—4 atomach węgla, Rx i R2 każde, oznacza atom
wodoru lub jeden z tych symboli oznacza rodnik metylowy, a drugi oznacza atom wodoru, zaś symbol n oznacza wartość liczbową 1 lub 2, znamienny tym, że azadwucykloalkan o ogólnym wzorze 2, w którym Ru R2
1 n mają wyżej podane znaczenie poddaje się reakcji
albo z halogenkiem kwasu tiowęglowego o wzorze Z,
w którym symbol Hal oznacza chlor lub brom, a R ma
wyżej podane znaczenie, lub ze związkami zdolnymi do
wytworzenia halogenku kwasu tiowęglowego, jak fosgen i sól metalu alkalicznego merkaptanu o wzorze 4,
w którym R ma wyżej podane znaczenie, lub kondensuje się z tlenosiarczkiem węgla i chlorowanym środkiem alkilującym lub alkenylującym o wzorze 5, w którym X oznacza chlorowiec, grupę alkoksysulfonyloksylową lub arylosulfonyloksylową, a R ma wyżej podane znaczenie, w obecności środka wiążącego kwas.

famycynę 0 o wzorze 2 działa się aminą o wzorze 3,
w którym R i R' mają wyżej podane znaczenie, w środowisku rozpuszczalnika organicznego w temperaturze około 15—35°C w ciągu 12—10 godzin.

12p
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28.01.1972.

Pierwszeństwo: 29.01.1971; 1.10.1971; 14.01.1972 —
Wielka Brytania
Glaxo Laboratories Limited, Greenford, Wielka Brytania, (Michael Gregson, Martin Christopher Cook, Gordon Jan Gregory).

12p
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16.01.1972.

Pierwszeństwo: 18.01.1971 — Włochy.
Gruppo Lepetit, Mediolan, Włochy, (Renato Cricchio).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych ryfomycyny SV o wzorze 1, w którym R i R' niezależnie od siebie oznaczają niższy rodnik alkilowy, niższy rodnik alkenylowy, rodnik cykloalkilowy, rodnik arylowy, rodnik
arylo-niższy alkilowy, rodnik cykloalkilo-niższy alkilowy lub razem z atomem azotu tworzą pierścień heterocykliczny z jednym lub więcej heteroatomami, dowolnie podstawiony przez niższe rodniki alkilowe lub niższe grupy karboalkoksylowe, znamienny tym, że na ry-

Sposób wytwarzania nowych antybiotyków typu ccfalosporyny i penicyliny związków o ogólnym wzorze
1, w którym R oznacza atom wodoru lub grupę organiczną, Ra oznacza atom wodoru lub grupę acylową,
B oznacza > S lub > S ->■ O oraz Z oznacza grupę,
w której 1 lub 2 atomy węgla łączą atom siarki w pierścieniu z atomem węgla podstawionym grupą karfooksylową, oraz pochodnych tych związków, znamienny
tym, że przeprowadza się reakcję związku o ogólnym
wzorze 7, w którym B i Z mają wyżej podane znaczenia
a R1 oznacza atom wodoru lub grupę zabezpieczającą grupę karboksylową, z czynnikiem acylującym odpowiadającym kwasowi o ogólnym wzorze 6, w którym
R i Ra mają wyżej podane znaczenia, lub z czynnikiem acylującym odpowiadającym kwasowi, z którego
można uzyskać kwas o ogólnym wzorze 6 oraz przeprowadzenie takiej grupy acylowej w pożądaną grupę
acylową, lub przez reakcję związku o ogólnym wzorze
11, w którym B, Z i R mają wyżej podane znaczenia,
z tym, że R1 nie oznacza atomu wodoru, z kwasem
0 ogólnym wzorze 6, w którym R a nie oznacza atomu
wodoru lub w przypadku gdy Z oznacza grupę o ogólnym wzorze 20, w którym Y oznacza resztę związku
nukleofilowego lub pochodną takiej reszty związku nukleofilowego i linia przerywana łącząca atomy węgla
2, 3 i 4 wskazuje, że może to być związek typu cefem-2
lub cefem-3, przez reakcję związku o ogólnym wzorze
21, w którym Acyl oznacza grupę o ogólnym wzorze 22
lub grupę, z której można taką otrzymać, B, Ra, R1
1 linia przerywana mają wyżej podane znaczenia i Y'
oznacza dającą się wymienić resztę związku nukleofilowego, ze związkiem nukleofiłowym, po czym jeśli
to potrzebne, w każdym przypadku przeprowadza się
dowolną z reakcji takich jak konwersja grupy, z której można uzyskać grupę o ogólnym wzorze 22 do tej
grupy, konwersja izomeru A2 do pożądanego izomeru
A3, usunięcie grupy zabezpieczającej grupę karboksylową, redukcja związku, w którym Z oznacza > S -> O
do związku, w którym Z oznacza > S, redukcję związku, w którym Y oznacza grupę azydową do związku
3-aminometylowego, reakcja związku, w którym Y
oznacza grupę azydową ze związkiem dwupolarofiłowym z wytworzeniem związku posiadającego pierścień
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poliazolowy przyłączony do grupy 3-metylenowej, deacylowanie związku, w którym Y oznacza grupę acyloksylową z wytworzeniem związku 3-hydroksymetylowego lub acylowanie związku, w którym Y oznacza
grupę hydroksylową z wytworzeniem związku 3-acyloksymetylowego i wydzielenie pożądanego związku
o ogólnym wzorze 1.

12p
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(P. 154619)

8.04.1972.

Pierwszeństwo: 10.04.1971; 19.01.1972; 23.02.1972 —
Niemiecka Republika Federalna.
Karl Thomae GmbH, Biberach, NRF, (Josef Nicki,
Erich Müller, Berthold Narr, Jcsef Roch).
Sposób wytwarzania nowych pirydo [3,2-d]pirymidyn
o ogólnym wzorze 1, w którym Rt i R2 są jednakowe
lub różne i oznaczają ewentualnie podstawioną niższym rodnikiem alkilowym grupę morfolinową, tiomorfolinową,l-oksydotiomorfolinową, 1,1-dwuoksydotiomorfolinową, piperydynową, ewentualnie podstawioną rodnikiem acylowym, karbamoilowym lub niższym rodnikiem alkilowym grupę piperazynową, grupę dwualkanoloaminową lub alkilenodwuaminową, a R3 oznacza
atom wodoru lub rodnik metylowy, oraz ich dopuszczalnych farmakologicznie soli addycyjnych z kwasami, znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 2,
w którym R3 ma wyżej podane znaczenie, jeden z podstawników Zt lub Z2 oznacza rodnik dający się wymienić, taki jak atom chlorowca lub podstawiona rodnikiem alkilowym, arylowym lub aryloalkilowym grupa hydroksylowa, merkapto, sulfinylowa lub sulfonylowa, a drugi z podstawników Zx lub Z2 ma znaczenie podane wyżej dla Rt lub R2, poddaje się w temperaturze 0—250°C reakcji z aminą o ogólnym wzorze
3, w którym Ri i R2 mają wyżej podane znaczenie, albo
w przypadku wytwarzania związków o ogólnym wzorze
1, w którym jeden z podstawników Ri lub R2 oznacza
wolną grupę piperazynową, a drugi z podstawników
Ri lub R2 ma znaczenie podane wyżej dla Rt lub R2
z wyjątkiem grupy piperazynowej podstawionej w położeniu 4 rodnikiem acylowym, odacylowuje się związek o ogólnym wzorze 4, w którym R3 ma wyżej podane znaczenie, jeden z podstawników R4 lub R5 oznacza grupę piperazynową podstawioną w położeniu 4 rodnikiem acylowym, a drugi z podstawników R4 lub R3
ma znaczenie podane wyżej dla Ri lub R2, albo w przypadku wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1,
w którym jeden z podstawników Rj lub R2 oznacza
ewentualnie podstawioną niższym rodnikiem alkilowym
grupę 1-oksydotiomorfolinową lub 1,1-dwuoksydotiomorfolinową, a drugi z podstawników Ri lub R2 ma znaczenie podane wyżej dla RŁ lub R2 z wyjątkiem ewentualnie podstawionej niższym rodnikiem alkilowym grupy tiomorfolinowej, utlenia się związek o ogólnym wzorze 5, w którym R3 ma wyżej podane znaczenie, jeden
z podstawników R6 lub R7 oznacza ewentualnie podsta-
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wioną niższym rodnikiem alkilowym grupę tiomorfolinową, a drugi z podstawników R6 lub R7 ma znaczenie
podane wyżej dla Ra lub R2, albo związek o ogólnym
wzorze 6, w którym Rj i R, mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z aldehydem krotonowym
lub akroleiną lub gliceryną w obecności utleniacza
i kwaśnego środka kondensacyjnego, i w przypadku
otrzymania w którejkolwiek z podanych reakcji związku o ogólnym wzorze 1, w którym Rj i/lub R? oznacza
wolną grupę piperazynową, grupę tę ewentualnie acyluje się, i/lub otrzymany związek o wzorze 1 ewentualnie przekształca się w jego dopuszczalną farmakologicznie sól z kwasami nieorganicznymi lub organicznymi.

I2p

(P. 154623)
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danych dróg sposobu związku o ogólnym wzorze 1,
w którym R oznacza wolną grupę aminoalkiloaminową,
tę grupę acyluje się i/albo otrzymany związek o ogólnym wzorze 1 ewentualnie przekształca się następnie
za pomocą kwasów organicznych lub nieorganicznych
w czyste sole addycyjne z kwasami.

8.04.1972.

Pierwszeństwo: 10.04.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach, NRF, (Eberhard
Woitun, Wolfgang Reuter).
Sposób wytwarzania nowych 2-(5-nitro-2-furylo)-tieno[2,3-d]-pirymidyn o ogólnym wzorze 1, w którym R
oznacza wolną grupę aminową lub ewentualnie podstawioną jednym lub dwoma atomami chloru niższą
alifatyczną grupę acyloaminową, prostą lub rozgałęzioną grupę monoalkiloaminową o 1—5 atomach węgla, grupę dwualkiloaminowa o 1—4 atomach węgla
i o jednakowych lub różnych rodnikach alkilowych,
prostą lub rozgałęzioną grupę hydroksyalkiloaminową
o 1—5 atomach węgla i 1—2 grupach hydroksylowych ewentualnie podstawioną przy atomie azotu rodnikiem alkilowym o 1-—4 atomach węgla, prostą lub
rozgałęzioną
grupę
dwu-(hydroksyalkilo)-aminową
o 1—3 atomach węgla, grupę alkoksyalkiloaminową
o 1—2 atomach w rodniku alkoksylowym i o 1—3
atomach węgla w rodniku alkilenowym, wolną grupę
aminoalkiloaminową o 1—3 atomach węgla, grupę
N-acetvloalkilenodwuaminowa o 1—3 atomach w rodniku alkilenowym, lub grupę piperydynową ewentualnie podstawioną grupą hydroksylową, a R, i R2 stanowią jednakowe lub różne podstawniki i oznaczają atomy wodoru, rodniki metylowe lub etylowe, oraz ich
soli addycyjnych z kwasami organicznymi lub nieorganicznymi, znamienny tym, że w przypadku wytwarzania związków o wzorze 1, w którym R ma wyżej
podane znaczenie z wyjątkiem ewentualnie podstawionej 1 lub 2 atomami chloru niższej alifatycznej grupy acyloaminowej, związek o ogólnym wzorze 2, w którym Rt i R2 mają wyżej podane znaczenie a Z oznacza
atom chlorowca lub wolna lub podstawioną grupę
merkapto, poddaje się reakcji z aminą o ogólnym wzorze 3, w którym R' ma wyżej podane znaczenie z wyjątkiem ewentualnie podstawionej 1 lub 2 atomami
chloru niższej alifatycznej grupy acyloaminowej, albo
związek o ogólnym wzorze 4, w którym R. Rt i R2 mają
wyżej podane znaczenie, traktuje się odczynnikiem nitrującym i w przypadku gdy nitrowaniu poddawany
iest związek o wzorze 4 zawierający grupy aminowe
lub hydroksylowe, to te wolne grupy aminowe lub hydroksylowe przed nitrowaniem zabezpiecza się przez
wprowadzenie znanych grup zabezpieczających, a po
nitrowaniu grupy zabezpieczające ewentualnie ponownie odszczepia się, albo związek o ogólnym wzorze 5,
w którym R, R, i R2 maja wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji z solą kwasu azotawego w obecności polarnego rozpuszczalnika w temperaturze 0—120°C, albo związek o ogólnym wzorze 6, w którym R,
Ri i R2 mają wyżej podane znaczenie, traktuje się kwasem azotowym lub sola kwasu azotowego w obecności
mocneeo kwasu mineralnego w temperaturze od —20°C
do +50°C, przy czym wolne grupv aminowe lub hydroksylowe w związku o wzorze 6 przed reakcją zabezpiecza się grupami zabezDieczającymi ewentualnie
odszczepianymi po reakcji, albo w przypadku wytwarzania związków o wzorze 1, w którym R oznacza ewentualnie podstawioną 1 lub 2 atomami chloru niższą
grupę acyloaminową, acyluje sie związek o wzorze 7,
w którym R, i R, mają wyżei podane znaczenie, i ewentualnie w otrzymanym w którejkolwiek z wyżej po-
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27.04.1972.

Pierwszeństwo: 30.04.1971; 1.09.1971; 29.11.1971; 16.03.1972
Merck and Co., Inc., Rahway, USA, (Burton G. Chrłstensen, Raymond A. Firestone, David B. R. Johnston).
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Sposób wytwarzania nowych pochodnych cefalosporyny i penicyliny, związków o wzorze ogólnym 9, w którym M oznacza grupę benzylową, benzyhydrylową, trójmetylosililową, trójchloroetylową, metoksymetylową,
benzoilometylową lub metoksy benzylową; (Z) oznacza
grupę —C—(CH3)2 lub grupę o wzorze 2, w którym A
oznacza atom wodoru, niższą grupę alkanoilooksylową, karbamylooksylową, tiokarbamylooksylową, N-podstawioną niższą grupą alkilową grupę karbamylooksylową, N-podstawioną niższą grupą alkilową grupę tiokarbamylooksylową, N,N-dwupodstawioną
niższymi
grupami alkilowymi grupę karbamylooksylową, N,N,
dwupodstawioną niższymi grupami alkilowymi grupę
tiokarbamylooksylową, grupę pirydyniową, alkilopirydyniową, chlorowcopirydyniową lub aminopirydyniową; G.K i J oznaczają atom wodoru, grupę nitrową,
metylosulfonylową, estrową, karboksyamidową lub cy~
janową, przy czym jeśli (Z) oznacza grupę —C—(CH3)2
przynajmniej jeden z podstawników G, K lub J oznacza grupę nitrową metylosulfonową", estrową, karboksyamidową lub cyjanową, znamienny tym, że aldehyd
aromatyczny o wzorze ogólnym 8, w którym G, K i J
mają znaczenie podane powyżej, poddaje się reakcji
ze związkiem o wzorze ogólnym 7, w którym M i Z
mają znaczenie podane powyżej.

12p
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loaminową, metylomerkaptoetylo-metyloaminową lub
metylosulfinyloetylo-metyloaminową, a R3 i R4 są takie
same lub różne i oznaczają atom wodoru lub chlorowca, niższy rodnik alkilowy, rodnik fenylowy lub grupę
nitrową, oraz ich farmakologicznie dopuszczalnych soli
addycyjnych z kwasami nieorganicznymi lub organicznymi, znamienny tym, że związek o wzorze 2, w którym
R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie, jeden z podstawników Zj lub Z2 oznacza grupę zdolną do wymiany, taką jak atom chlorowca, grupa markapto lub podstawiona rodnikiem alkilowym, arylowym lub aryloalkilowym grupa merkapto, sulfinylowa lub sulfonylowa,
a drugi z podstawników Zx lub Z2 ma znaczenie podane
wyżej dla Rt lub R2, poddaje się w temperaturze
0—250°C reakcji z aminą o ogólnym wzorze 3, w którym Rj i R2 mają wyżej podane znaczenie, albo w przypadku wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, w
którym Ri i/lub R2 oznacza ewentualnie podstawioną
jednym lub dwoma niższymi rodnikami alkilowymi
grupę 1-oksydotiomorfolinową, 1,1-dwuoksydotiomorfolinową, l-oksydosześciowodoro-l,4-tiazepinową lub
metylosulfinyloetylometyloaminową, utlenia się związek o ogólnym wzorze 4, w którym R3 i R4 mają wyżej
podane znaczenie, jeden z podstawników R5 i R6 oznacza ewentualnie podstawioną jednym lub dwoma niższymi rodnikami alkilowymi grupę tiomorfolinową,
sześciowodoro-l,4-tiazepinową lub metylomerkaptoetylo-metyloaminową, a drugi z podstawników R5 i R6 ma
znaczenie podane wyżej dla Rt lub R2, i otrzymany
związek o ogólnym wzorze 1 ewentualnie przekształca
się w jego dopuszczalną farmakologicznie sól z kwasem nieorganicznym lub organiczym.

3.05.1972.

Pierwszeństwo: .4.05.1971; 26.07.1971; 29.03.1972 —
Niemiecka Republika Federalna.
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach, NRF, (Berthold
Narr, Josef Roch, Erich Müller, Josef Nicki).
Sposób wytwarzania nowych tieno (3,2-d) pirymîdyn
o ogólnym wzorze 1, w którym Ri i R2 są takie same
lub różne i oznaczają grupę piperazynową ewentualnie
podstawioną w położeniu 4 rodnikiem benzylowym, niższym rodnikiem alkilowym lub grupą hydroksyalkilową, grupę 1,4-diazacykloheptanową, morfolinową,
tiomorfolinową, 1-oksydotiomorfolinową, 1,1-dwuoksydotiomorfolinową, sześciowodoro-l,4-tiazepinową lub
l-oksydo-sześciowodoro-l,4-tiazepinową, przy
czym
każda z podanych grup heterocyklicznych może być
podstawiona w szkielecie węglowym jednym lub dwoma niższymi rodnikami alkilowymi, grupę dwualkano-
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4.05.1972.

Patent dodatkowy do patentu nr P. 148412
Pierwszeństwo: 6.05.1971; 18.11.1971 — Stany
Zjednoczone Ameryki.
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (George A. Cooke,
William J. Honlihan, Max Denzer).
Sposób wytwarzania 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-EilHJ-chinazolinonów lub -3,4-dwuwodoru-2(lH)-chinazolinonów lub -2(lH)-chinazolinotionów lub 3,4-dwuwodoro -2(lH)-chinazolinotionów o
wzorze 1, w którym X oznacza atom tlenu lub siarki,
R oznacza grupę alkilową o 1—5 atomach węgla, grupę
cykloalkilową o 3—6 atomach węgla lub grupę cyklo-
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alkiloalkilową, zawierającą w sumie 4—7 atomów węgla, przy czym grupa cykloalkilowa posiada 3—6 atomów węgla, a rodnik alkilowy posiada łańcuch prosty
o 1—3 atomach węgla, axy oznacza grupę o wzorze 32
lub 32a, w którym albo 1^ oznacza grupę fenylową,
0 wzorze 2, w którym Z i Zi są jednakowe lub różne
1 oznaczają atom wodoru, fluoru, chloru, grupę alkilową lub alkoksylową, przy czym każda z nich posiada
1—3 atomów węgla, grupę nitrową lub trójfluoro-metylową, jednak najwyżej jeden z podstawników Z i Zt
oznacza grupę trójfluorometylową lub nitrową, lub Z
i Z t znajdują się przy sąsiednich atomach węgla i razem oznaczają grupę metylenodwuoksy lub w którym
Rt oznacza rodnik tienylowy o wzorze 3, w którym Z2
oznacza atom wodoru, fluoru, chloru lub grupę alkilową o 1—3 atomach węgla, znamienny tym, że w przypadku wytwarzania 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-2(lH)-chinazolinonów lub -2(lH)-chinazolinotionów o wzorze la, w którym R, Rj i X mają
wyżej podane znaczenie, cyklizuje się 2-amino-4,5-metylenodwuoksy-benzofenoiminy lub 2-amino-4,5-mclylenodwuoksy-(2'-tenoiloiminy) o wzorze 4, w którym R
i Rj mają wyżej podane znaczenie, za pomocą fosgenu
lub tiofosgenu o wzorze 5, w którym X ma wyżej podane znaczenie, albo w przypadku wytwarzania 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-2(lH)-chinazalinonów o wzorze lb, w którym Ri ma wyżej
podane znaczenie, a R" ma takie znaczenie jak R z
tym, że nie może oznaczać III-rzędowej grupy alkilowej, której III-rzędowy atom węgla związany jest bezpośrednio z atomem azotu w pierścieniu, cyklizuje się
2-amino-4;5-metylenodwuoksy-benzofenono-iminy lub
2-amino-4,5-metylenodwuoksy-(2'-tienoiloiminy) o wzorze 4a, w którym R" i R} mają wyżej podane znaczenie, za pomocą chlorowęglanów alkilowych o 1—2 atomach węgla, karbaminianów alkilowych o 1—5 atomach węgla w temperaturze co najmniej 140°C lub
l,l'-karbonylodwuimidazoli, albo w przypadku wytwarzania 4-fenylo-lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwu-2(lH)-chinazolinonów o wzorze lb, poddaje się reakcji
2-amino-4,5-metylenodwuoksybenzofenony lub 2-amino-4,5-metylenodwuoksy-(2'-tenoile) o wzorze 6a, w którym R" i R! mają wyżej podane znaczenie, z karbaminianami alkilowymi o 1—5 atomach węgla, w temperaturze co najmniej 140°C i w obecności katalitycznej
ilości kwasu Lewisa, z mocznikiem lub z chlorkiem
karbamylu w podwyższonej temperaturze, albo w przypadku wytwarzania 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-2(lH)-chinazolinonów lub -2(lH)-chinazolinotionów o wzorze la, cyklizuje się 2-amino-4,5-metylenodwuoksy-benzofenony lub 2-amino-4,5-metylenodwuoksy- (2'-tenoile) o wzorze 6, w którym R i Rt mają
wyżej podane znaczenie, za pomocą kwasu izocyjanowego lub izotiocyjanowego o wzorze 8, w którym X ma
wyżej podane znaczenie, albo w przypadku wytwarzania 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-3,4-dwuwodoro-2dH1-chinazolinonów lub -2(lH)-chinazolinotionów o wzorze lc, w którym R, R, i X mają
wyżej podane znaczenie, cyklizuje się 2-(N-karbamoiloamino)- lub 2-(N-tiokarbamoiloamino)-4,5-metylenodwuoksy-benzhydrole lub -(2'-tenoilohydrole) o wzorze
9, w którym R, R, i X maja wyżej podane znaczenie,
przez odszczepienie wody, albo w przypadku wytwarzania 4-fenylo-lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-3,4-dwuwodoro-2(lH)-chinazolinonów lub -2(1H)-chinazolinotiony o wzorze 10, w którym R i X mają
wyżej podane znaczenie, a "R\ ma takie znaczenie jak
R1( lecz nie oznacza grupy fenylowej podstawionej grupą nitrową, poddaje się reakcji 6,7-metylenodwuoksy-2(lH)-chinazolinony lub 6,7-metylenodwuoksy-2(lH)-chinazolinotiony o wzorze 10, w którym R i X mają
wyżej podane znaczenie, z fenylenolitem lub z halogenkiem fenylomagnezowymi lub z tienylenolitem lub z halogenkami tienylomagnezowymi o wzorze 11, w którym
R'i ma wyżei podane znaczenie, a Q oznacza atom litu
lub rodnik -MgY", w którym Y" oznacza atom chloru
lub bromu, w obecności obojętnego rozpuszczalnika organicznego i produkt reakcji poddaje hydrolizie, albo
w przypadku wytwarzania 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-3,4-dwuwodoro-2(lH) -chinazolinonów lub 2(lH)-chinazolinotionów o wzorze lc redukuje się 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy- 2(lH)-chinazolinony lub T2(lH)-chinazo-
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linotiony o wzorze la, albo w przypadku wytwarzania
4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-2(lH)chinazolinonów lub -2(lH)-chinazolinotionów o wzorze le, w którym R", Rt i X mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji l-alkali-4-fenylo- lub l-alkali-4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-2(lH)-chinazolinony lub -2(lH)-chinazolinotiony o
wzorze 12, w którym Rt i X mają wyżej podane znaczenie, a M' oznacza atom metalu alkalicznego, z halogenkami o wzorze 13, w którym R" ma wyżej podane
znaczenie, a Y' oznacza atom chloru, bromu lub jodu,
w obecności obojętnego rozpuszczalnika organicznego
albo w przypadku wytwarzania l-metylo-4-fenylo- lub
l-metylo-4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-2(lH)-chinazolinonów o wzorze lf, w którym R'j ma wyżej podane znaczenie, utlenia się halogenki l-metylo-4-fenylo- lub l-metylo-4-(2'-tienylo)-6,7-metylonodwuoksy-1,2-dwuwodoro-chinazoliniowe o wzorze 14, w którym
R\ i Y' mają wyżej podane znaczenie lub 1-metylo-4-fenylo- lub l-metylo-4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-l^^-czterowodorochinazoliny o wzorze 15,
w którym R\ ma wyżej podane znaczenie, albo w przypadku wytwarzania 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-2(lH)-chinazolinonów o wzorze lb poddaje się 2-(N-trójchlorowcoacetyloamino-4,5-metylenodwuoksybenzofenony lub -(2'-tenoile) o wzorze 16, w
którym Rt i R" mają wyżej podane znaczenie, a Y oznacza atom fluoru, chloru lub bromu, reakcji z amoniakiem, albo w przypadku wytwarzania 4-fenylo- lub
4- (2'-tenylo) -6,7-metylenodwuoksy-2 (1H) -chinazolinonów o wzorze lg, w którym R i Rt mają wyżej podane
znaczenie, hydralizuje się 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-2(lH)-chinazolinotiony o wzorze
lh, w którym R i Rt mają wyżej podane znaczenie, w
temperaturze 10—150°C, albo w przypadku wytwarzania 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-2(lH)-chinazolinonów o wzorze lg utlenia się 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-3,4-dwuwodoro-2(Hl)-chinazolinotiony o wzorze li, w którym R
i Ri mają wyżej podane znaczenie, albo w przypadku
wytwarzania 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-2(lH)-chinazolinonów lub -2(lH)-chinazolinotionów o wzorze lj, w którym R', ^ i X' mają wyżej
podane znaczenie, utlenia się w obojętnym rozpuszczalniku organicznym, 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-3,4-dwuwodoro-2(lH)-chinazolinony lub
-2(lH)-chinazolinotiony o wzorze lk, w którym R', Ri
i X' mają wyżej podane znaczenie, przy czym jeżeli
związek o wzorze lk jest tionem, reakcję prowadzi się
w warunkach praktycznie bezwodnych, albo w przypadku wytwarzania 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy - 3,4-dwuwodoro - 2(lH)-chinazolinonów
o wzorze lk, cyklizuje się 3,4-metylenodwuoksyfenylo-moczniki lub 3,4-metylenodwuoksy-fenylo-tiomoczniki
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o wzorze 17, w którym R' i X' mają wyżej podane znaczenie, za pomocą aldehydów o wzorze 18, w którym R\
ma wyżej podane znaczenie, w podwyższonej temperaturze, w warunkach praktycznie bezwodnych i w obecności kwaśnego katalizatora, albo w przypadku wytwarzania 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-2(lH)-chinazolinotionów o wzorze lh, poddaje się
reakcji 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy-2(lH)-chinazolinony o wzorze lg z pięciosiarczkiem fosforu w podwyższonej temperaturze w obecności obojętnego organicznego rozpuszczalnika, albo w
przypadku wytwarzania 4-fenylo- lub 4-(2'-tienylo)-6,7-metylenodwuoksy - 3,4-dwuwodoro-2 (1H) -chinazolinotionów o wzorze li, cyklizuje się 2-amino-4,5-metylenodwuoksy-benzhydrole lub -(2'-tienylohydrole) o wzorze 19, w którym R i Rj mają wyżej podane znaczenie,
za pomocą kwasu izotiocyjanowego, albo w przypadku
wytwarzania 4-fenylo- lub 4(2'-tienylo)-6,7 metylenodwuoksy-2(lH)-chinazolinonów o wzorze lg poddaje się
hydrolizie alkalicznej N-[(3,4-metylenodwuoksy-6-benzoilo)fenylo]-N'-acylomoczniki lub N-[(3,4-metylenodwuoksy-6-tenoilo)-fenylo]-N'-acylomoczniki o wzorze
33, w którym R i Rt mają wyżej podane znaczenie,
a R3 oznacza rodnik kwasowy chlorku kwasowego lub
bromku kwasowego o wzorze 34, w którym Y" ma wyżej podane znaczenie.

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

32

12p

(P. 155217)

6.05.1972.

Pierwszeństwo: 7.05.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Florin Seng, Kurt Ley, Karl Georg Metzger).
Sposób wytwarzania 5,10-dwutlenków 1,2-dwuwodoro-2-keto-4-dwualkiloaminopirymido-[455-b]-chinoksaliny o wzorze 1 w którym R1 i R2 oznaczają takie same
lub różne, ewentalnie podstawione rodniki alkilowe lub
R1 i R2 razem z atomem azotu grupy aminowej tworzą
5—7 członowy pierścień zawierający ewentualnie atom
tlenu jako dodatkowy heteroatom oraz ich soli, znamienny tym, że amidyny o wzorze 2, w którym R1 i R2
mają wyżej podane znaczenie, lub ich sole poddaje się
reakcji z fosgenem lub estrami alkilowymi kwasu chloromrówkowego, w środowisku rozcieńczalnika, w temperaturze około 20—100°C i otrzymane związki, ewentualnie po ich wydzieleniu poddaje się reakcji z zasadą
w środowisku rozcieńczalnika w temperaturze od około
—10°C do około 50°C i otrzymaną wolną zasadę ewentualnie przeprowadza się w sól.
Karma zwierząt, znamienna tym, że zawiera 5,10-dwu-N-tlenek
l,2-dwuwodoro-2-keto-4-dwualkiloaminopirymido-[4,5-b]-chinoksaliny o wzorze 1, w którym R1
2
i R mają znaczenie wyżej podane.

12p

(P. 155218)
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tworzyć 5—7-członowy pierścień heterocykliczny ewentualnie zawierający atom tlenu lub siarki jako dodatkowy heteroatom, lub R3 oznacza grupę o wzorze 5,
w którym Rs i R6 mają znaczenie wyżej podane, lub
grupę o wzorze OR4, w którym R4 oznacza ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy, lub R3 oznacza rodnik alkilowy, fenylowy lub pirydylowy, znamienny
tym, że dwu-N-tlenki 2-bis-chlorowcometylo-3-karbonamido-chinoksaliny o wzorze 2, w którym X oznacza
atom chlorowca, a R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z hydroksyloaminą lub związkami o wzorze 3, w którym Y i R3 mają wyżej podane
znaczenie, w środowisku rozcieńczalnika, w obecności
pierwszorzędowej lub drugorzędowej aminy, w temperaturze około 0—50°C.
Karma dla zwierząt, znamienna tym, że zawiera przynajmniej jedną pochodną dwu-N-tlenku 2-formylo-3-karbonamido-chinoksaliny o wzorze 1, w którym
podstawniki mają znaczenie wyżej podane.

6.05.1972.

Pierwszeństwo: 7.05.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Florin Seng, Kurt Ley, Karl-George Metzger).
Sposób wytwarzania pochodnych dwu-N-tlenków 2-formylo-3-karbonaniido-chinoksaliny o wzorze 1, w
którym R1 i R2, jednakowe lub różne, oznaczają atomy
wodoru lub ewentualnie podstawione rodniki alifatyczne lub cykloalifatyczne, lub R1 i R2 razem z atomem
azotu grupy amidowej mogą tworzyć 5—7-członowy
pierścień ewentualnie zawierający atom tlenu lub siarki jako dodatkowy heteroatom, Z oznacza grupę =NOII
lub grupę =N—NH—C(R3) = Y, w którym Y oznacza
atom tlenu, siarki lub grupę iminową, a R3 oznacza
grupę o wzorze 4, w którym R5 i R6, jednakowe lub
różne, oznaczają atomy wodoru lub ewentualnie podstawione rodniki alifatyczne lub cykloalifatyczne, lub
Rs i R6 razem z atomem azotu grupy aminowej mogą

12p

(P. 155442)

17.05.1972.

Pierwszeństwo: 19.05.1971; 15.12.1971 — Szwajcaria.
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Theodor Fehr, Peter Stutz, Paul Stadler).
Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicznych o wzorze 1, w którym Rt i R2 oznaczają atomy
wodoru lub rodnik alkilowy zawierający 1—4 atomów
węgla albo razem tworzą łańcuch alkilenowy zawierający maksymalnie 5 atomów węgla, oraz ich soli ad-
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dycyjnych z kwasami, znamienny tym, że na azydek
kwasowy o wzorze 2 w rozpusczzalniku aprotycznym po
przegrupowaniu do izocyjanianu działa się aminą o
wzorze 3, w którym Rx i R2 mają wyżej podane znaczenie, albo związek o wzorze 5 poddaje się reakcji
z reaktywną pochodną kwasu węglowego zawierającą
odpowiednie ugrupowanie azotowe i tak otrzymane
związki o wzorze 1 przeprowadza się ewentualnie w
sole addycyjne z kwasami.

33

grupę alkoksylową, nitrową, aminową, acetamidową
lub dwumetyloaminową, R2 oznacza wodór, niższą grupę alkoksylową lub nitrową a Rj i R2 wzięte razem
tworzą grupę dwuoksymetylenową, R3 oznacza wodór
lub grupę metylową, R5 oznacza wodór, chlor, grupę
metoksylową, metylową lub trójfluorometylową, oraz
dopuszczalnych pod względem farmakologicznym soli
addycyjnych i czwartorzędowych soli amoniowych
znamienny tym, że związek o wzorze 4 w którym Il2
i R3 mają wyżej podane znaczenie, R6 oznacza wodór,
chlor, brom, niższą grupę alkoksylową, nitrową, acetamidową lub dwuoksymetylenową razem z grupą R2
a R7 oznacza chlor, brom, grupę metanosulfonyloksylową lub p-toluenosulfonyloksylową poddaje się reakcji z 4-fenylopiperazyną o ogólnym wzorze 7, w którym R4 i Rs mają wyżej podane znaczenie, a następnie usuwa się grupę 1-acylową na drodze hydrolizy
kwasowej lub zasadowej i jeśli to pożądane podstawniki Rx i R2 oznaczające wodór, przekształca się w
odpowiednie grupy chlorowcowe lub nitrowe przez
chlorowcowanie lub aminowanie przed usunięciem
grupy 1-acylowej.

12p

(P. 155765)

2.06.1972.

Pierwszeństwo: 4.06.1972 — Holandia.
Akzo N.V. Arnhem, Holandia, (Willem Jacob Van der
Burg).

12p

(P. 155596)

25.05.1972.

Pierwszeństwo: 27.05.1971 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
American Cyanamid Company, Wayne, USA, (George
Rodger Allen, Jr Francis Joseph Me Evoy, Bern Gordon De Vries, Daniel Bryan Moran, Duddy Littell).
Sposób wytwarzania nowych podstawionych 3-[2-(4fenylo-l-piperazynylo)etylo]indolin o ogólnym wzorze
1, w którym Ri oznacza wodór, chlor, brom, niższą

Sposób wytwarzania pochodnych piperazyny o ogólnym wzorze 1, w którym Ri i R2 oznaczają atom wodoru, hydroksyl, halogen, grupę acyloksylową, niższy
alkil lub alkoksyl lub grupę trójfluorometylową, R3
oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową lub
aryloalkilową, a Q oznacza wiązanie pojedyncze, siarkę
bądź tlen, grupę metylową, etylenową bądź winylenową, lub grupę > N-R, w której R oznacza niższą grupę
alkilową, jak również ich soli.z kwasami i czwartorzędowych soli amoniowych tych związków, znamienny
tym, że dwuaminę o wzorze ogólnym 2, w którym R^
R2, R3 i Q mają wyżej podane znaczenie, poddaje się
kondensacji z 1,2-dwuhalogenoetanem wobec odpowiedniego rozpuszczalnika aprotycznego o wartości ET wyższej od 40, a otrzymany produkt przekształca się, w
razie potrzeby, w sól z kwasem lub czwartorzędową
sól amoniową.
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(P. 155843)

5.06.1972.

Pierwszeństwo: 24.06.1972 — Włochy.
Gruppo Lepetit, Mediolan, Włochy, (Renato Cricchio,
Giancarlo Lancini).
Sposób wytwarzania nowych hydrazonów 3-formyloryfamycyny SV o wzorze ogólnym 1, w którym Ri i R2
oznaczają atom wodoru, grupę alkilową, alkenylową,
alkinylową, arylową, aryloalkilową, heterocykliczną lub
cykloalkilową przy czym, gdy jedna z grup Rx lub R^
oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, o 1—4
atomach węgla, druga z grup Rt lub R2 oznacza nie
podstawioną grupę alkilową, lub hydroksyalkilową zawierającą co najmniej 5 atomów węgla, lub podstawioną grupę alkilową różną od grupy dwumetyloaminoetylowej, lub też grupy alkenylową, alkinylową, arylową, aryloalkilową, heterocykliczną lub cykloalkilową,
w których podstawnik arylowy jest różny od grupy
fenylowej i p-karboksyfenylowej, a podstawnik aryloalkilowy jest różny od grupy benzylowej, a R3 oznacza
H— lub CH3CO— ewentualnie w postaci 16, 17, 18, 19,
28, 29-sześciowodorowych i 27-metoksy-27-hydroksylowych pochodnych hydrazonów 3-formylonyfomyc}ny,
znamienny tym, że na 3-formyloryfamycyny o wzorze
ogólnym 42 w którym R3 ma znaczenie podane powyżej, lub na odpowiednią pochodną sześciowodorową
działa się hydrazyną o wzorze ogólnym H a N - N R ^
w którym Rt i R2 mają znaczenie podane powyżej.
12p

(P. 155842)

5.06.1972.

Pierwszeństwo: 7.06.1971; 24.06.1971 — Włochy
Gruppo Lepetit, Mediolan, Włochy, (Renato Cricchio,
Giancarlo Lancini).
Sposób wytwarzania nowych O-podstawionych oksyn
3-formyloryfamycyny SV o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę alkilową o co najmniej 2 atomach
węgla, grupę alkenylową, alkinylową, cykloalkilową,
alkoksy alkilową, cykloalkoksyalkilową, hydroksyalkilową, karboksyalkilową, karboalkoksyalkilową, karbamyloalkilową, cyjanoalkilową, nitroalkilową, arylooksyalkilową; aryloalkoksyalkilową, heterocyklooksyalkilową, aminoalkilową, grupę alkiloaminoalkilową
podstawioną jedną lub dwiema niższymi grupami alkilowymi, podstawioną grupę benzylową, jedno lub wieloarylową podstawioną grupą alkilową o 2—8 atomach
węgla, niższą grupę alkilową podstawioną 1—3 pierścieniową grupą heterocykliczną zawierającą przynajmniej jeden atom tlenu, azotu lub siarki, przy czym nie
może to być grupa morfolinowa, a Rj oznacza atom
wodoru lub grupę acetylową, ewentualnie w postaci
16, 17, 18, 19, 28, 29-sześciowodorowej pochodnej tego
oksymu 3-formyloryfamycyny SV, znamienny tym, że
3-formyloryfamycynę SV, 25-dezacetylo-3-formyloryfamycynę SV, lub ich 16, 17, 18, 19, 28, 29-sześciowodorowe pochodne poddaje się reakcji z w przybliżeniu
równomolarną ilością O-podstawionej hydroksyloaminy
o wzorze ogólnym R-ONH2 w którym R posiada powyżej podane znaczenie.

12p

(P. 155891)

8.06.1972.

Pierwszeństwo: 9.06.1971 — Wielka Brytania.
Beecham Group Limited, Brentford, Wielka Brytania, (Harry Ferres, John Peter Clayton).
Sposób wytwarzania nowych estrów penicyliny estru
ftalidylowego kwasu 6(D/-) a-aminofenyloacetamido/penicilanowego o wzorze 1 i jego soli addycyjnych z kwasem znamienny tym, że ester ftalidylowy kwasu 6-aminopenicilanowego lub jego pochodną sililową poddaje
się reakcji z izomerem (D) N-acylowej pochodnej związku o ogólnym wzorze 2, w którym X oznacza grupę
aminową, zabezpieczoną grupę aminową lub grupę,
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którą można przeprowadzić w grupę aminową jeśli
występuje grupa sililowa to usuwa się ją na drodze
hydrolizy lub alkoholizy, oraz jeśli X nie oznacza g r u py aminowej reakcję tej grupy do grupy aminowej w
w a r u n k a c h kwaśnych lub obojętnych lub związek
o ogólnym wzorze 5 lub jego reaktywną, dającą ester
pochodną, w k t ó r y m X ma wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 6 lub jego
reaktywną, dającą ester pochodną, oraz, jeśli X nie
oznacza grupy aminowej grupę tę przeprowadza się w
grupę aminową w w a r u n k a c h obojętnych lub k w a ś nych.

12p

(P. 156041)
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jak w ogólnym wzorze 1, albo z jego związkiem z metalem alkalicznym, i ewentualnie przeprowadza się
produkt reakcji w jego sól addycyjną za pomocą kwasu nieorganicznego albo organicznego.

15.06.1972.

Pierwszeństwo. 17.06.1971 — Szwajcaria.
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazolidynonu o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza niższą grupę alkilową o 1—4 atomach węgla, ^ oznacza
atom wodoru albo grupę metylową, R2 oznacza atom
wodoru lub chlorowca o liczbie atomowej nie większej
od 35 albo grupę trójfluorometylową, niższą grupę alkilową lub alkoksylową o 1—4 atomach węgla albo
grupę dwualkilosulfamylową z tym, że grupy alkilowe
są to niższe grupy alkilowe o 1—4 atomach węgla, a n
oznacza liczbę całkowitą o wartości 2 lub 3, oraz ich
soli addycyjnych z kwasami nieorganicznymi albo organicznymi znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w którym Rx i R2 mają wyżej podane znaczenie,
albo jego związek z metalem alkalicznym, poddaje się
reakcji z reaktywnym estrem związku o ogólnym
wzorze 3, w którym R i n mają wyżej podane znaczenie i produkt reakcji ewentualnie przeprowadza się w
sól addycyjną za pomocą kwasu nieorganicznego lub
organicznego.
Odmiana sposobu według zastrz. 1 znamienna tym, że
związek o ogólnym wzorze 2, w którym Rt i R2 mają
takie same znaczenie jak w ogólnym wzorze 1, albo
jego związek z metalem alkalicznym, poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 4, w którym Y
oznacza atom chlorowca a R ma takie same znaczenie
jak w ogólnym wzorze 1, albo 2 jego związkiem z metalem alkalicznym i ewentualnie przeprowadza się produkt reakcji w jego sól addycyjną za pomocą kwasu
nieorganicznego.
Odmiana sposobu według zastrz. 1 znamienna tym, że
reaktywny ester związku o ogólnym wzorze 5, w którym Rt i R2 mają takie same znaczenie jak w ogólnym
wzorze 1, poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym
wzorze 6, w którym R i n mają takie same znaczenie

12p

(P. 156078)

17.06.1972.

Pierwszeństwo: 19.06.1971; 14.04.1972 — Niemiecks
Republika Federalna.
Merck Patentgesellschaft mit beschränkter Haftung,
Darmstadt, NRF.
Sposób otrzymywania wytwarzania biologicznie czynnych kompleksów dwu-składnikowych, składających

się w kwasu poliryboinozynowego oznaczanego symbolem A, o wzorze 1, w którym k oznacza liczbę całkowitą 1—3, a b oznacza liczbę całkowitą 1—2000, i z
kwasu polirybo-2-tiocytydylowego oznaczanego symbolem B o wzorze 2, w którym m oznacza liczbę całkowitą 1—3 a n oznacza liczbę całkowitą 1—2000, oraz
ich soli metali lub soli amonowych, znamienny tym, że
miesza się roztwory, przede wszystkim roztwory wodne o różnym stężeniu jonowym, homonukleotydów
o wzorze 1 względnie o wzorze 2, lub ich soli metali
lub soli amonowych, lub jeden czynnik otrzymuje się
w roztworze drugiego czynnika.

12p
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(P. 156103)

12p

(P. 156140)

20.06.1971.

Pierwszeństwo: 23.06.1971 — Szwajcaria.
Bracco Industria Chimica Societáper Azioni, Mediolan, Włochy.
Sposób wytwarzania nowych eterów 3-karbamoilo-2,4,6-trójjodcfenylowych zawierających rodnik kwasu
3-hydroksy-2-alkilopropionowego, stanowiących składnik środka cieniującego dla zdjęć rentgenowskich, o
ogólnym wzorze 1, w którym alkil oznacza niższy rodnik alkilowy o 1 do co najmniej 4 atomach węgla, rodnik o wzorze 2, w którym alkil ma wyżej podane znaczenie, również grupę morfolinową, piperydynową, lub
pirolidynową, n oznacza całkowitą wartość liczbową
2, 3 lub 4, A oznacza rodnik metylowy, etylowy lub butylowy oraz nieszkodliwych fizjologicznie soli tych
kwasów z metalami i aminami, znamienny tym, że 3-karbamylo-2,4,6-trójjodofenol o ogólnym wzorze 3, w
którym alkil oznacza niższy rodnik alkilowy o 1 do co
najwyżej 4 atomach węgla, rodnik o wzorze 2, w którym alkil ma wyżej podane znaczenie, również grupę
morfolinową, piperydynową lub pirolidynową eteryfikuje się przez podstawienie reaktywną pochodną kwasu 3-alkoksy-2-alkilopropionowego o ogólnym wzorze
X—(CH2)n—O—CH2—CH(A)—COOR, w którym X
oznacza reaktywny rodnik mocnego kwasu, a więc
atom chloru, bromu czy jodu, grupę sulfato lub alkilosulfonylową, n oznacza liczbę całkowitą 2,3 lub 4, A
oznacza rodnik metylowy, etylowy, propylowy lub butylowy a —COOR grupę estrową kwasu karboksylowego lub karboksylanową a następnie wyodrębnia się odpowiedni
kwas
3-[3-(karbamylo-2,4,6-trójjodofenoksy/alkoksy]-2-alkilopropionowy.

3.08.1971.

Pierwszeństwo: 5.08.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki
United States Borax and Chemical Corporation, Los
Angeles, USA, (Philip L. Strong, Don Lester Hunter,
Cecil Wright Lefeore).
Sposób wytwarzania nowych dwunitroanilin o ogólnym wzorze 1, w którym Rt oznacza rodnik alkilowy
zawierający co najmniej 2 atomy węgla, rodnik alkenylowy, rodnik alkinylowy lub rodnik alkenylowy lub
rodnik alkinylowy, E 3 oznacza niskocząsteczkowy rodnik alkilowy, Y oznacza atom tlenu lub siarki, Z oznacza niskocząsteczkowy rodnik alkilowy, atom chlorowca lub rodnik trójfluorometylowy, a Rt i R2 mogą
również oznaczać łańcuch zawierający 2—6 atomów węgla tworzący z atomem azotu rodnik heterocykliczny,
znamienny tym, że poddaje się reakcji 3-chlorowco-2,6-dwunitroanilinę o wzorze ogólnym 3, w którym
R1; R2 i Z mają wyżej podane znaczenie, a X oznacza
reaktywny atom chlorowca z alkoholanem lub alkanotiolanem metalu alkalicznego o wzorze ogólnym 4, w
którym R3 i Y mają wyżej podane znaczenie, a M
oznacza atom metalu alkalicznego w ilościach zasadniczo równomolowych.
12p

(P. 156247)

12.07.1971.

Pierwszeństwo: 13.07.1970; 8.03.1971 — Stany
Zjednoczone Ameryki
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (William J. Houlihan, Jeffrey Nadelson).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych izoindolinonu o wzorze 1, w którym X oznacza grupy o wzorze
—CH2—CHg— lub —CH=CH—, R oznacza rodnik alkilowy zawierający 1—3 atomów węgla, R1} R2, R3, R4,
R5 i R6 mają takie same lub różne znaczenie i oznaczają atom wodoru, grupę hydroksylową, metoksylową
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lub etoksylową, przy czym także, gdy 2 z podstawników Rt, R2, R3, R4, R5 i Re sąsiadują ze sobą, mogą
stanowić razem grupę metylenodwuoksy, R7 i R8 mają
takie same lub różne znaczenie i oznaczają atom wodoru, grupę hydroksylową, metoksylową, etoksylową,
rodnik metylowy lub etylowy, a R9 oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową, metoksylową lub etoksylową, z tym, że przynajmniej jeden z podstawników Rt,
R2 i R3, przynajmniej jeden z podstawników R4, R5 i R8
i przynajmniej jeden z podstawników R7, R8 i R9 mają
znaczenie inne, niż wodór i nie więcej niż 3 z podstawników R1( R2, R;!, R4, R5, R6, R7, Rs i R9 mają znaczenie
inne niż wodór, znamienny tym, że związki o ogólnym wzorze 2, w którym R i X mają wyżej podane
znaczenie, a R/ do R9' mają takie same znaczenie, jak
Rj do R9, z tym, że nie oznaczają grupy hydroksylowej, za to jednakże dodatkowo mogą oznaczać grupy
2-czterowodoropiranyloksylowe, poddaje się reakcji
zamknięcia pierścienia, przy czym ewentualnie obecne w związkach wyjściowych grupy 2-czterowodoropiranyloksylowe zostają przeprowadzone w grupy hydroksylowe, po czym w tak otrzymanych związkach
o wzorze ogólnym 1 ewentualnie przeprowadza się
w ramach wyżej podanych znaczeń grupy metoksylowe,
etoksylowe lub grupy metylenodwuoksy w grupy hydroksylowe i/lub odwrotnie.

12p

(P. 156555)

7.07.1971.

Pierwszeństwo: 8.07.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, USA,
(Barry Allen Dreikorn).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych tetrazolo-(l,5-a)-chinoliny o ogólnym wzorze 1, w którym R5
oznaczają niezależnie od siebie atomy wodoru, atomy
chlorowca, grupy cyjanowe lub niższe rodniki alkilowe o 1—3 atomach węgla, R6 oznaczają niezależnie od
siebie atomy wodoru, atomy chlorowca, grupy cyjanowe, niższe rodniki alkilowe lub alkoksylowe o 1—3
atomach węgla, niższe rodniki alkenylowe lub alkinylowe o 2—3 atomach węgla lub grupy o wzorze —CH2Y,
w którym Y oznacza grupę aminową, niższą grupę alkiloaminową o 1—3 atomach węgla, grupę cyjanową
lub hydroksylową, atom chlorowca lub niższą grupę
alkoksylową o 1—3 atomach węgla, a R7 ma znaczenie podane wyżej dla R6 lub oznacza grupę aminową
albo acetamidową, przy czym nie więcej niż jeden
z podstawników oznaczonych symbolami R6 lub R7
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oznacza rodnik alkenylowy lub alkinylowy o 2—3 atomach węgla i co najmniej pięć, ale najwyżej siedem
podstawników oznaczonych symbolami R5, R6 i R7 równocześnie oznacza atomy wodoru, jak również addycyjnych soli tych związków o wzorze 1, w którym R7 oznacza grupę aminową lub R6 oznacza grupę o wzorze
---CH2Y, w którym Y oznacza grupę aminową lub niższą grupę alkiloaminową z mineralnymi kwasami dającymi sole nietoksyczne dla roślin, znamienny tym,
że uwodornia się katalitycznie związek o ogólnym wzorze 2, w którym R5a oznaczają niezależnie od siebie
atomy wodoru, grupy cyjanowe lub niższe rodniki alkilowe o 1—3 atomach węgla, R6a oznaczają niezależnie od siebie atomy wodoru, grupy cyjanowe, niższe
rodniki alkilowe o 1—3 atomach węgla, atomy chlorowca, niższe grupy alkoksylowe o 1—3 atomach węgla
lub grupy o wzorze —CH2Ya, w którym Ya oznacza
grupę aminową, niższą grupę alkiloaminową o 1—3
atomach węgla, grupę cyjanową, grupę hydroksylową
lub niższą grupę alkoksylową o 1—3 atomach węgla,
a R7a ma znaczenie podane wyżej dla R6a lub oznacza grupę aminową lub acetamidową, przy czym co
najmniej trzy z podstawników oznaczonych symbolami
RSa, R6a i R7a stanowią atomy wodoru, otrzymując
związek o wzorze la, w którym R5a, R6a i R7a mają
wyżej podane znaczenie, albo związek o ogólnym wzorze 3, w którym R5b oznaczają niezależnie od siebie
atomy wodoru, grupy cyjanowe lub niższe rodniki alkilowe o 1—3 atomach węgla, a R6b mają znaczenie
podane wyżej dla R5b lub oznaczają niezależnie od siebie rodniki alkenylowe lub alkinylowe o 2—3 atomach
węgla, atomy chlorowca, niższe grupy alkoksylowe
o 1—3 atomach węgla albo grupy o wzorze —CH2Yb,
w którym Y b oznacza grupę cyjanową, grupę hydroksylową lub niższą grupę alkoksylową o 1—3 atomach
węgla, przy czym nie więcej niż jeden podstawnik
R6t> oznacza rodnik alkenylowy lub alkinylowy o 2—3
atomach węgla i co najmniej pięć podstawników oznaczonych symbolami R5b i R6b oznacza atomy wodoru,
poddaje się reakcji z hydrazyną i otrzymany związek
o ogólnym wzorze 4, w którym R5b i R6b mają wyżej
podane znaczenie, poddaje się działaniu kwasu azotawego, otrzymując związek o ogólnym wzorze lb,
w którym R5tl i R 6b mają wyżej podane znaczenie, po
czym otrzymane związki przekształca się w ich addycyjne sole z kwasami mineralnymi dającymi sole nietoksyczne dla roślin.
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wodoru lub chlorowca albo rodnik metylowy, n oznacza liczbę całkowitą 1 lub 2, a Y oznacza grupę o wzorze —NHR, —NHR', —NHR", — N(R)2, — N(R%, — N(R"),
lub —NR'R", w których to wzorach R oznacza rodnik
alkilowy o 1—10 atomach węgla lub rodnik fenylowy,
a R' i R" są różne i oznaczają rodniki alkilowe o 1—5
atomach węgla, znamienny tym, że związek o ogólnym
wzorze 2, w którym X, Z i n mają wyżej podane znaczenie, poddaje się w obecności chromianu jako katalizatora reakcji z wodorem i z alkoholem o ogólnym
wzorze ROH, w którym R ma wyżej podane znaczenie,
albo z mieszaniną alifatycznych alkoholi o wzorach
R'OH i R"OH, w których R' i R" mają wyżej podane
znaczenie.
12p

(P. 158941)

31.07.1968.

Pierwszeństwo: 2.08.1967 — Szwajcaria.
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Paul Stadler, Hartmut Hauth, Gernot Wersin, Stephan Guttmann, Albert Hofmann, Peter Stütz, Hans Williams).
Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicznych o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rodnik izopropylowy lub izobutylowy, w postaci soli z mocnymi nieorganicznymi lub organicznymi kwasami, znamienny tym, że azydek kwasowy o ogólnym wzorze 2,
w którym R ma znaczenie wyżej podane, poddaje się
reakcji z alkoholem benzylowym i od tak otrzymanych
uretanów o ogólnym wzorze 3, w którym R ma znaczenie wyżej podane, odszczepia się hydrogenolitycznie
w kwaśnym roztworze grupę benzyloksykarbonylową,
albo w przypadku wytwarzania związków o ogólnym
wzorze 1, w którym R oznacza rodnik izopropylowy
lub izobutylowy, w postaci chlorowodorków, azydek
kwasowy o ogólnym wzorze 2, w którym R ma znaczenie wyżej podane, ogrzewa się w obojętnym w warunkach reakcji rozpuszczalniku z niewielkim nadmiarem wody i kwasu solnego.

I2q

(P. 147796)

27.04.1971.

Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Japonia, (Masataka Nakagawa, Tadasu Iga, Akira Fukura).
Sposób wytwarzania związków drugorzędowych lub
trzeciorzędowych amin aromatycznych o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę alkoksylową o 1—3 atomach węgla lub rodnik alkilowy o 1—10 atomach węgla, Z oznacza atom

12q

(P. 147930)

4.05.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicznej,
Warszawa, (Aleksander Zamojski, Andrzej Konował,
Janusz Jurczak).
Sposób wytwarzania 6-podstawionych 2-alkoksy-5,6-dwuhydro-a-piranów o wzorze ogólnym 1, w którym
Rj oznacza wodór, acetyl lub trytyl a R2 oznacza metyl, propyl lub butyl zaś w przypadku gdy Rt nie jest
wodorem R, może oznaczać etyl, znamienny tym, że
związek o wzorze ogólnym 2, w którym R oznacza grupę alkilową zawierającą do czterech węgli i R2 oznacza grupę alkilową do czterech węgli, przy czym gdy
R oznacza etyl R9 nie jest etylem, poddaje się redukcji znanymi środkami redukującymi i ewentualnie reakcji acetylowania lub trytylowania.

12q

(P. 147935)

4.05.1971.

Pierwszeństwo: 5.05.1970; 15.09.1970 — Niemiecka
Republika Demokratyczna.
VEB Petrochemisches Kombinat Schwedt, Schwedt,
Niemiecka Republika Demokratyczna.
Urządzenie do dokładnego, wzajemnego kontaktowania ciekłych czynników o różnych gęstościach, znamienne tym, że składa się z cylindrycznej stojącej
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obudowy (1), z zainstalowanymi pod pewnym określonym kątem w stosunku do jej osi licznymi pierścieniami stojanowymi (2), w której to obudowie jest usytuowany wirujący wałek (3) zaopatrzony w liczne tarcze obrotowe (4), przy czym pierścienie stojanowe (2)
i tarcze obrotowe (4) wykonane są z kształtowej, perforowanej blachy, która zaopatrzona jest w ukierunkowane otwory przelotowe (5), a układ otworów przelotowych (5) w kształtowanej, perforowanej blasze jest
tak dobrany, że otwory przelotowe (5) tarcz obrotowych (4) mają kierunek zgodny z kierunkiem obrotu
tarcz (4), a otwory przelotowe (5) pierścieni stojanowych (2) są skierowane przeciwnie do kierunku obrotu tarcz obrotowych (4).

12q

(P. 155049)

28.04.1972.

Pierwszeństwo: 30.04.1971 — Wielka Brytania.
Shell Internationale Research Maatschappij N. V., Haga, Holandia, (Paulus Pięter Montijn, Robert Van Helden ,Ernest Haddock).

12ti

(P. 152912)

14.01.1972.

Merck and Co Inc., Rahway, New Jersey, USA, (Janos Kollonitsch, Frederick M. Kahan).
Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 2,
w którym x oznacza liczbę 1 lub 2 oraz y oznacza liczbę 1 lub 2, znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 3, w którym x i y mają powyżej podane znaczenie poddaje się reakcji z czynnikiem fluorującym.
Sposób wytwarzania izomerów D związków o ogólnym wzorze 2, w którym x oznacza liczbę 1 lub 2, oraz
y oznacza liczbę 1 lub 2, znamienny tym, że izomer D
związku o ogólnym wzorze 3, w którym x i y mają
powyżej podane znaczenia, poddaje się reakcji z fluoroksynadfluoroalkanem o 1—5 atomach węgla iub
z fluoroksypentafluorosiarką, w obecności inicjatora
wolnorodnikowego.
Sposób wytwarzania 3-fluoroalaniny, znamienny tym,
że alaninę poddaje się reakcji z fluoroksynadfluoroalkanem o 1 do 5 atomach węgla lub z fluoroksypentafluorosiarką w obecności inicjatora wolnorodnikowego.
Sposób wytwarzania 3-fluoro-D-alaniny, znamienny
tym, że D-alaninę poddaje się reakcji z fluoroksytrójfluorometanem w obecności światła ultrafioletowego.
Sposób wytwarzania 3-fluoro-L-alaniny, znamienny
tym, że L-alaninę poddaje się reakcji z fluoroksytrójfluorometanem w obecności światła ultrafioletowego.
Sposób otrzymywania 3-fLuoro-D-alaniny, znamienny tym, że 3-fluoro-DL-alaninę poddaje się reakcji
z czynnikiem rozdzielającym.
Sposób wytwarzania 3-fluoro-D-alaniny, znamienny
tym, że 3-fluoro-DL-alaninę poddaje się reakcji z chlorkiem kwasu benzoesowego z wytworzeniem N-benzoiloksy-3-fluoro-DL-alaniny, którą poddaje się z kolei reakcji z L-a-fenyloetyloaminą jako czynnikiem rozdzielającym w celu utworzenia soli L-a-fenyloetyloaminy N-benzoiloksy-3-fluoro-D-alaniny, na którą działa się
czynnikiem zakwaszającym z wytworzeniem N-benzoiloksy-3-fluoro-D-alaniny, którą poddaje się reakcji
z czynnikiem uwodarniającym.

Sposób wytwarzania estrów kwasów a-anilinokarboksylowych o wzorze ogólnym 1 w którym R1, R2, i R3
każdy z osobna oznaczają atom chlorowca lub grupę
alkilową, halogenoalkilową lub alkoksylową, podczas
gdy R1 i/lub R2 mogą oznaczać również atomy wodoru, a R2 może także oznaczać grupę —NH—CH(R4)—X
lub grupę — (A)„—C6H2(RiR3)—X, w której A = CH„ O,
S lub NH, a n = 0 lub 1; R4 jest atomem wodoru lub
grupą alkilową, a X oznacza estrową grupę karboksylową, w którym to sposobie nitryl o wzorze ogólnym
2, w którym R1, R2, R3 i R4 mają takie same znaczenia,
jak podane powyżej, poddaje się reakcji z alkoholem
pierwszorzędowym lub drugorzędowym w obecności
chlorowodoru lub bromowodoru, najpierw w temperaturze od —20°C do +70°C w ciągu czasu nie przekraczającego czasu koniecznego do osiągnięcia stopnia przemiany nitrylu wynoszącego co najmniej 70%, a następnie w temperaturze od 55°C do 150°C, z warunkiem dodatkowym, że co najmniej podczas okresu czasu potrzebnego do przemiany nitrylu wynoszącej co
najmniej 70%, ilość obecnego HC1 lub HBr powinna
być większa niż 3,5 równoważników, w przeliczeniu na
nitryl, natomiast stężenie chlorowcowodoru w środowisku reakcji powinno wynosić co najmniej 4 mole
na litr.
Sposób wytwarzania estru kwasu a-(N-acyloanilino)-karboksylowego, znamienny tym, że ester kwasu ci-anilinokarboksylowego poddaje się reakcji ze środkiem
acylującym.
Sposób wytwarzania nitrylów kwasów a-anilinokarboksylowych o wzorze ogólnym 2, w którym to sposobie związek anilinowy o wzorze ogólnym 3 poddaje
się reakcji w środowisku alkoholowym albo z cyjanowodorem i aldehydem, R4-CHO, albo z cyjanohydryną, R4—CH(OH)—CN, z dodatkową obecnością w przypadku silnej zasady, przy czym oznaczenia R1, R2, R3
i R4 mają takie same znaczenia, jak powyżej.
Sposób wytwarzania estrów kwasów cc-anilinokarboksylowych i/lub ich N-acylowych pochodnych, znamienny tym, że związek anilinowy o wzorze ogólnym 3
poddaje się reakcji albo z HCN i aldedydem, R4—CHO,
albo z cyjanohydryną, R4—CH—(OH)—CN, otrzymując
nitryl o wzorze ogólnym 2, który następnie zamienia
się w ester kwasu karboksylowego o wzorze ogólnym
1, ewentualnie z następnym arcylowaniem wymienionego estru w celu otrzymania odpowiedniej pochodnej N-acylowej.
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grupa trójfluorometylowa, niższa grupa alkilowa lub
alkoksylowa, w części alkilenowej niższa grupa aryloalkoksylowa i 5—6-członowa grupa cykloalkilowa
i dwa sąsiednie podstawniki mogą być członami skondensowanego alicyklicznego układu pierścieniowego,
i w którym Rx i R2 oznaczają atom wodoru lub niższą
grupę alkilową R3 oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową i R4 oznacza grupę alkilową lub arylową,
przy czym grupa arylowa może zawierać także 1—2
heteroatomy w postaci azotu, tlenu lub siarki, znamienny tym, że kwas aminotiofenokarboksylowy o wzorze 2, w którym R, Rj i R2 mają wyżej podane znaczenie, lub sól takiego kwasu, poddaje się reakcji
z estrem o wzorze 3, w którym X oznacza atom chlorowca lub grupę alkanosulfonyloksylową albo grupę
arylosulfonyloksylową, lub resztę kwasu siarkowego,
a R8 i R4 mają wyżej podane znaczenie.

12q

(P. 155659)

13.09.1971.

Pierwszeństwo: 15.09.1970; 29.04.1971 — Niemiecka
Republika Federalna.
Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Göttingen, NRF, (Jürgen Overbeck, Monir Neguib).

12q

(P. 155647)

27.05.1972.

Pierwszeństwo: 28.05.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.

Sposób syntezy białka, znamienny tym, że sterylną
lub następnie sterylizowaną pożywkę mineralną wprowadza się do fermentatora, szczepi nowym szczepem
bakteryjnym M 102, przepuszcza przez zaszczepioną
pożywkę mieszaninę 1:1 metanu z powietrzem lub gazu
ziemnego z powietrzem, wyodrębnia wyhodowaną kulturę bakteryjną i ewentualnie oczyszcza się składniki
białkowe.

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vromals Meister Lucius u. Brüning, Frankfurt nad Menem, NRF,
(Heinrich Ruschig, Willi Meixner, Hans Georg Alpermann).
Sposób wytwarzania estru kwasu aminotiofenokarboksylowego o wzorze 1, w którym R oznacza grupę
fenylową, która może zawierać 1, 2 lub 3 podstawniki,
przy czym podstawnikami mogą być atom chlorowca,

16

(P. 155788)

3.06.1972.

Pierwszeństwo: 5.06.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.
Kali-Chemie Aktiengesellschaft, Hannover, NRF, (Ulrich Hauschild, Rudolf Holst, Hans-Heinz Kaspers,
Heinrich Rötger).
Sposób wytwarzania skutecznych jako nawóz, prażonych fosforanów metali alkalicznych o wysokiej rozpuszczalności w cytrynianach przez rozkład termiczny
w piecu obrotowym w temperaturze 900—1300°C naturalnych fosforanów wapnia za pomocą wodnych roztworów wodorotlenków metali alkalicznych w obecności potrzebnej ilości kwasu krzemowego, przy czym
w mieszaninie przeznaczonej do prażenia stosunki ilościowe dobierane są w ten sposób, że na 1 mol P2OS przypada 1,1—1,5 mola Me,O (tlenku metalu alkalicznego)
i ponadto dodatek kwasu krzemowego wymierza się
w taki sposób, że przez połączenie mola CaO z zawartego w materiale wyjściowym fosforanu trójwapniowego i nie związanego z kwasem fosforowym wapna
przez kwas krzemowy może utworzyć się ortokrzemian
wapnia, znamienny tym, że 30—80% wagowo roztwór
wodorotlenku metalu alkalicznego wprowadza się do
pieca obrotowego w taki sposób, że roztwór wchodzi na
materiał o temperaturze co najmniej 400°C, tak że zachodzi szybkie odparowanie wody, szybko przebiegająca reakcja składników i wskutek ruchu obrotowego pieca dobra homogenizacja, i powstający produkt zostaje
następnie całkowicie rozłożony w strefie kalcynacji
pieca.

Nr 9/1973
18c

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(P. 151607)

17.11.1971.

Pierwszeństwo: 30.11.1970 — Austria.
Vereinigte Österreichische Eissen — und Stahlwerke
Aktiengesellschaft, Linz, Austria, (Hans Werner).
Sposób nie powodującego odkształceń ochładzania nagrzanych do temperatury hartowania osiowo symetrycznych półwyrobów o swobodnej krawędzi względnie kołnierzu, zwłaszcza den kotła i podobnych wypukłych
prasowanych z blachy lub odlewanych elementów za
pomocą szybko ochładzającej cieczy, przede wszystkim
wody, znamienny tym, że podczas ochładzania półwyrobu przez natryskiwanie cieczy chłodzącej, co najmniej krawędź względnie kołnierz półwyrobu podpiera się lub ustawia przy pomocy nastawnych, zainstalowanych i rozłożonych na obwodzie półwyrobu rolek,
przy czym powoduje się ruch względny między półwyrobem a rolkami.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
do 4, znamienne tym, że ma jedną grupę nieprzestawnie zamocowanych dokoła osi (4) rolek (1), których
poziome osie obrotu w celu utworzenia podpory dla
półwyrobu (K) ułożone są promieniowo wokół osi (4),
i że ma drugą grupę zamocowanych wieńcowo dokoła
osi (4) i przestawnych w stosunku do krawędzi względnie kołnierza (R) półwyrobu, dosuwanych rolek (10),
oraz że ma urządzenia (12, 18, 19, 33) do natryskiwania cieczy ochładzającej na półwyrób (K).
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nej opiera się na powierzchni wykonanej z materiału
zawierającego spieczoną krzemionkę lub spieczoną ziarnistą glinkę ogniotrwałą.
Rolka wsporcza pieca do stosowania sposobu według
zastrz. 1, zawierająca korpus, znamienna tym, że korpus rolki osłonięty jest porowatą tuleją, wykonaną
z materiału zawierającego spieczoną krzemionkę lub
spieczoną ziarnistą glinkę ogniotrwałą.

19a

(P. 15271S)

3.01.1971.

Pierwszeństwo: 5.01.1971 — Austria.
Franz Plasser Bahnbaumaschinen — Industriellegesellschaft GmbH, Wiedeń, Austria (Egon Schubert).
Nawierzchnia kolejowa z podkładami poprzecznymi,
które obydwoma końcami wystają z boku poza szyny
na odległość wynoszącą około jednej trzeciej szerokości toru, znamienna tym, że każdy podkład poprzeczny (2) zawiera pod szynami i/lub w obszarze osi toru
dźwigary wzdłużne (3, 5) sztywnogiętkie ciągnące się
po obu stronach w kierunku szyn i sięgające okienek
między podkładami, które ciągną się do końców dźwigarów wzdłużnych sąsiednich podkładów poprzecznych

19c

(P. 151254)

27.10.1971.

Pierwszeństwo: 24.05.1971 — Austria.
Franz Plasser Bahnbaumaschinen-Industrie-gesellschaft m.b.H., Wiedeń, Austria.

18c

(P. 153374)

8.02.1972.

Pierwszeństwo: 8.02.1971; 18.08.1971.
USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki, (Roland Bliss Snow).
Sposób obróbki cieplnej taśm metalowych, zwłaszcza
taśm ze stali krzemowej w podwyższonej temperaturze, znamienny tym, że taśmę w czasie obróbki ciepl-

Jezdne urządzenie do rozdzielania i profilowania podsypki tłuczniowej dla torów kolejowych, mające zamontowane przy ramie podwozia dwa, przestawne
w swej wysokości pługi do tłucznia, z których każdy
przyporządkowany jest jednej z dwóch szyn, znamienne tym, że pługi (8) do tłucznia zamontowane są pod
rama (4) podwozia, między wózkami jezdnymi względnie ich osiami (2, 3), przy czym przestrzeń znajdująca
się pomiędzy obydwoma pługami (8) zamykana jest
częścią środkową (15, 17), ułożyskowaną przy ramie
(4) podwozia.
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(P. 151254)

27.10.1971.

Pierwszeństwo: 2.11.1970 — Wielka Brytania.
British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania,
(John Edgar Whitbread).
Maszyna do układania nawierzchni drogowej, znamienna tym, że zawiera główną płytę kształtującą i dodatkową płytę kształtującą tak ustawioną, że jej powierzchnia kształtująca jest ustawiona względem kierunku ruchu maszyny ku przodowi i poniżej powierzchni kształtującej głównej płyty kształtującej.
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nadwozia pojazdu sąsiedniego za pośrednictwem przegubu zapobiegającego ruchom bocznym nadwozia jednego pojazdu względem nadwozia pojazdu sąsiedniego
lecz pozwalającego na ich wzajemne odchylenia kątowe, a zwrócone ku sobie, końce nadwozi sąsiadujących ze sobą pojazdów spoczywają na wspólnym ukfadzie jezdnym, znamienny tym, że jest zaopatrzony
w mechanizm powodujący boczne przemieszczanie się
przegubu (J, 26) względem układu jezdnego podczas
jazdy pociągu po krzywiźnie, przy czym stosunek odchylenia bocznego (u) przegubu od osi (1) toru do odchylenia bocznego (v) środka (Q) nadwozia (4) od tejże
osi toru określony jest wzorem:
u > 0,7 v

19c

(P. 153178)

29.01.1972.

Pierwszeństwo: 26.03.1971; 24.06.1971 — Niemiecka
Republika Federalna.
Günter Heidt, Schlier, NRF.
Przyrząd skrobakowy z nożem zgarniającym jezdnych urządzeń do oczyszczania ulic, w którym nóż jest
zamocowany odejmowalnie na pojeździe, znamienny
tym, że nóż zgarniający (1, 10) posiada dwa położone-naprzeciwko siebie ostrza (2, 3; 11, 12), a dźwigar (4, 13)
mocujący ten nóż jest zamocowany w linii środkowej
nożowej płyty (1), pomiędzy ostrzami (2, 3; 11, 12), przy
czym zużyte ostrze daje się wymieniać na nowe ostrze
przez odwrócenie płyty nożowej (1).

20d

(P. 153360)

7.02.1972

Pierwszeństwo: 9.02.1971 — Wielka Brytania.
British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania,
(David Boocock, Michael Newman).
Pociąg przegubowy złożony z pojazdów przystosowanych do poruszania się po torze, przy czym koniec
nadwozia każdego z pojazdów połączony jest z końcem

20e

(P. 151019)

17.09.1971.

Pierwszeństwo: 16.10.1970 — NRF.
Knorr-Bremse
NRF.

Kommanditgesellschaft,

Monachium,

Urządzenie cięgłowe i zderzakowe w sprzęgach cięgłowo-zderzakowych do pojazdów szynowych z wiązarem, niosącym na jego końcu przednim główkę sprzęgu i przytrzymywanym w pobliżu jego końca tylnego
za pomocą sworznia poprzecznego, ułożyskowanego
w pałąku cięgłowym oraz posiadającym na jego końcu
tylnym powierzchnię oporową, która przy nie obciążonym urządzeniu ciągłowym i zderzakowym znajduje
się przy małym luzie naprzeciwko powierzchni oporowej części, opartej na ramie pojazdu i jest przytrzymywana w jej położeniu spoczynku przez napiętą
wstępnie sprężynę zderzakową i przez umieszczoną
w wiązarze sprężynę naciskową, znamienne tym, że
siła naprężająca sprężyny naciskowej (14) jest przy
przyleganiu powierzchni oporowej (6) wiązara (3) do
powierzchni oporowej (9) urządzenia cięgłowego i zderzakowego taka sama jak siła naprężenia wstępnego
sprężyny zderzakowej (20).

20e

(P. 151430)

8.11.1971.

Pierwszeństwo: 10.11.1970 — NRD.
Ministerium für Verkehrswen, Berlin, NRD, (Peter
Federowitsch Archipow).
Urządzenie dwustronne do uruchamiania zamknięcia
sprzęgu automatycznego pojazdów szynowych, w któ-
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rym wał uruchamiający jest utrzymywany z zamocowanym na nim wale teleskopowym lub tym podobnym elementem do uruchamiania zamknięcia na dźwigarze czołowym pojazdu, każdorazowo w łożysku krańcowym i w łożysku środkowym, a łożysko krańcowe
jest wyposażone w otwór do uruchamiania ruchu obrotowego wału uruchamiającego, w przytrzymywacz
kształtowy, skierowany do dołu pod otworem łożyskowym do przytrzymywania wału uruchamiającego, zaopatrzonego w tym zasięgu w krawędź płaską, w położeniu ruchu, przeznaczonym do sprzęgania, oraz w powierzchnię stykową, rozciągającą się w bok, na wysokości otworu łożyskowego do przylegania uchwytu
wału uruchamiającego, przy osiowym przemieszczeniu
wału przy czym chwilowe każdorazowe uderzania, blokujące ruch obrotowy wału uruchamiającego mogą być
wyeliminowane z każdej strony pojazdu, znamienne
tym, że wał, połączony za pomocą wału teleskopowego
(7) lub tym podobnego elementu z wałem zamknięcia
(8), jest wykonany jako rozbiegający się wał uruchamiający (18), a łożysko środkowe (14), wykonane przeważnie w kształcie haka. posiada rowek łożyskowy (19),
mocujący wał uruchamiający (16), wykonany przeważnie w kształcie prostokąta, oraz jest wyposażone w wybranie, umożliwiające wychylanie nad rowkiem łożyskowym (19) wału uruchamiającego (16) wokół jego osi
podłużnej, natomiast łożyska krańcowe (10; 10') posiadają prowadnicę (21) w kształcie otworu podłużnego,
pozwalającą na prostopadłe do osi wzdłużnej pojazdu
wychylania wału uruchamiającego (16), przy czym do
ustawiania położenia manewrowego lub zderzakowego
służy urządzenie przytrzymujące zwłaszcza powierzchnia stykowa (17).
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(4) do płyty oporowej (3), a ponadto sprężyna wewnętrzna (7) swym drugim końcem, zwróconym do pokrywy (9) zamykającej obudowę, jest oparta o obejmującą ją współosiowo płytę oporową wewnętrzną (11),
która jest połączona z kubkiem (5) z nakrętką (21) i ma
wchodzącą w obudowę (16) rurę prowadzącą (11'), na
której obudowa (16) jest prowadzona przez pierścieniową pokrywę (9) za pomocą skierowanego do wewnętrznej płyty oporowej (11) kołnierza (9'), wspartego wraz
z tą płytą oporową na łożysku oporowym (10).

20e

(P. 153892)

7.03.1972.

Pierwszeństwo: 9.03.1971 — NRD.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Günter Kneupel, Gottfried Baungärtel, Horst Spanier, Reiner Saibt, Bernard Richter, Hans-Joachim Habermann)-

20e

(P. 151977)

7.12.1971.

Pierwszeństwo: 9.12.1970 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Werner Berthe!, Franz Moeschier, Friedrich Schulze, Günter Zimmermann)
Sprężynowe, wysokosprawne urządzenie ciągłowo-zderzakowe do sprzęgu cięgłowo-zderzakowego pojazdu szynowego, zwłaszcza wagonu towarowego, w którym ramię sprzęgu, posiadające na swym przednim
końcu głowicę sprzęgu cięgłowo-zderzakowego, jest przy
swym tylnym końcu ułożyskowane za pomocą przegubu- stabilizującego na sworzniu przesuwnym pionowo
w podłużnym otworze teleskopowej obudowy wykonanej jako człon cięgłowy, a przy swym tylnym końcu
posiada powierzchnię oporową, usytuowaną naprzeciwko płyty oporowej, przy czym ułożyskowana przesuwnie wzdłuż ramy wagonu lub podpory zderzaka obudowa zawiera utrzymywany pod określonym naprężeniem wstępnym, umieszczony wymiennie sprężynowy
układ przenoszący o stopniowym działaniu sprężynowym, różnym przy rozciąganiu i przy ściskaniu, składający się z połączonej równolegle ze sprężyną główną sprężyny wewnętrznej, przy czym obudowa w kierunku rozciągania i ściskania ma ruch ograniczony
przez oparcie o ramę wagonu lub podporę sprzęgu, znamienne tym, że sprężyna główna (6) i sprężyna wewnętrzna (7) swymi skierowanymi do płyty oporowej (3)
końcami są oparte o wspólny schodkowy krążek (5')
kubka (5) przyłożonego poprzez element prowadzący

Samoczynny sprzęg do pojazdów szynowych, którego
połowy mają profil typu Willisona i są zaopatrzone
w organy prowadzące i usztywniające, znamienny tym,
że powierzchnie zderzakowa (5) i prowadząca (7) szczęki zderzakowej (3) pierwszej połowy (1) sprzęgu mają
na całej swej wysokości oraz na części swej szerokości
wyjęcie (9) rozpoczynające się łukiem i przebiegające
niemal w tym samym kierunku, co powierzchnia (5),
przechodzące następnie łukiem w wyjęcie (10), które
przebiega prawie równolegle do powierzchni prowadzącej (7) na części jej szerokości i wychodzi na tę powierzchnię łukiem, oraz że ponadto szczęka zderzakowa (13) drugiej połowy sprzęgu (2) jest ukształtowana podobnie do szczęki (3) pierwszej połowy sprzęgu
(1), jak również że podobnie ukształtowane wyjęcia
(9, 10) są wykonane w powierzchniach przyłożenia (6)
i ograniczającej (8).
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(P. 153893)

Nr 9/1973

7.03.1972.

Pierwszeństwo: 9.03.1971 — NRD.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Wilfried Wolter, Manfred Leese).
Urządzenie rozprzęgająca do pojazdów szynowych
z automatycznymi sprzęgami cięgłowo-zderzakowymi,
umieszczone jako urządzenie stałe poza profilem pojazdu szynowego i stosujące urządzenia, istniejące na pojeździe szynowym, a zwłaszcza układy do przetwarzania impulsów, znamienne tym, że umieszczony poza
profilem pojazdu szynowego (1) uchwyt (4) jest wyposażony w zestyki cierne (8, 9, 10), wchodzące w profil pojazdu szynowego (1) i korespondujące z odpowiednimi przeciwstykami (5, 6, 7), umieszczonymi na
podstawie stykowej (3), skierowanej bocznie na zewnątrz i osadzonej pod pojazdem szynowym (1) przy
czym uchwyt (4) zestyków ciernych jest połączony
zwrotnie poprzez kabel (20) i tor (2) z pojazdem szynowym (1), a połączenie zestykowe utworzone w momencie rozprzęgania poprzez zestyki cierne (8, 9, 10)
i przeciwstyki (5, 6, 7) tworzy obwód sterowniczy (12),
zasilany napięciem ze źródła (17) napięcia oraz posiadający wyłącznik (11), sterowany naprzemian ręcznie
lub automatycznie, a także przekaźnik (13), przy czym
obwód ten jest połączony z obwodem prądu roboczego (15), stanowiącym połączenie poprzez dalsze źródło napięcia (18) z przetwornikiem impulsów (16), na
przykład z silnikiem elektrycznym, elektromagnesem
lub zaworem elektromagnetycznym.

20e

(P. 153894)

20e

(P. 153895)

7.03.1972.

Pierwszeństwo: 9.03.1971 — NRD.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Wilfried Wolter, Klauś-Peter Schmidt).
Wieszak dla przewodów połączeniowych złączy przewodowych pojazdów szynowych mających sprzęgi cięgłowo-zderzakowe, stanowiący osadzone pod belką czołową ostoi ślizgowe podparcie, umożliwiające ułożenie
przewodów połączeniowych z niewielu krzywiznami
i bez worków wodnych, znamienny tym, że znana jako
taka prowadnica ślizgowa w postaci ramienia prowadzącego (8) osadzona jest z boku obsady (2) wspierająco-centrującego urządzenia sprzęgu w sposób umożliwiający obrót tej prowadnicy około osi pionowej i/lub
opuszczanie jej na dół około osi poziomej i jest przytrzymywana w położeniu roboczym za pomocą ręcznie wyłączalnego i samoczynnie się zatrzaskującego
urządzenia ryglującego, na przykład za pomocą obciążonej sprężyną zapadki 13. •

7.03.1972.

Pierwszeństwo: 9.03.1971 — NRD.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Wilfried Wolter, Manfred Leese).
Urządzenie rozprzęgające do pojazdów szynowych
z automatycznymi sprzęgami cięgłowo-zderzakowymi,
które jako stałe urządzenie jest umieszczone obok toru
i łącząc się z profilem pojazdu szynowego współdziała
z dźwignią wału uruchamiającego w celu odryglowania zamknięcia sprzęgłowego oraz jest wykonane w sposób umożliwiający dopasowanie się do prędkości pojazdu szynowego, znamienne tym, że dająca się uruchamiać albo pośrednio za pomocą znanych urządzeń
do informacji lub sterowania, albo też ręcznie dwuramienna dźwignia chwytająca (5), posiadająca na końcach widełek (8) osadzona jest wychylnie w punkcie
obrotu (4), umieszczonym obok toru (3) i pod torem
(3) a także jest połączona przegubowo poprzez mechanizm korbowy (9) z tłokiem (12), przytrzymywanym
w środku za pomocą równolegle połączonych sprężyn
dociskowych (13) i ułożyskowanym w prowadnicy ślizgowej (14).

20c

(P. 155480)

19.05.1972.

Pierwszeństwo: 21.05.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Wilfried Wolter, Klauspeter Schmidt, Horst Plathner).
Urządzenie do sprzęgania pojazdów szynowych o samoczynnych sprzęgach centralnych z pojazdami o sprzęgach śrubowych, które to urządzenie w pojeździe ze
sprzęgiem samoczynnym jest zaryglowane zaś w pojeździe ze sprzęgiem śrubowym zaczepione o hak po-
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ciągowy, znamienne tym, że drąg sprzęgowy (6), składający się w przedniej swej części z dwóch ramion
i sworznia sprzęgowego (7), który zaczepiony jest na
haku cięgłowym sprzęgu śrubowego, przy czym pod
drągiem sprzęgowym (6) umieszczone jest łożysko (18)
ze sworzniem (20), na którym zawieszona jest prowadnica (16), składająca się z dwóch ramion, wyposażonych
na końcu w poprzeczny sworzeń zabezpieczający (17)
oraz w dźwignię przytrzymującą (15) usytuowaną pod
kątem do prowadnicy (16), przy czym dźwignia ta
współdziała pod naciskiem sprężyny (22), z ogranicznikiem (21), znajdującym się w dolnej części prowadnicy, zaś ramię przytrzymujące (15) posiada przytrzymywacz (12) ukształtowany w formie wykroju (8) zapadki (9) ułożyskowanej odchylnie na sworzniu (10),
przy czym zapadka (9) posiada bezpośrednio obok wykroju (8) wystający wyrzutnik (13) ze sprężyną (14)
jak również wyposażona jest w kułaczek (11), który
współdziała jako dźwignia kątowa z ramieniem przytrzymującym (15).

20e

(P. 155628)

26.05.1972.

Pierwszeństwo: 28.05.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD (Günter Neumann, Werner Sobetzko, Klaus Dehler).
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mocą medium hydraulicznego podawanego przez pompę trybikową (4) i przepływającego przez zawór redukcyjny (7) oraz przez elektrycznie sterowane zawory rozrządu wstępnego (14), (16), (*18), (20) ponadto cylindry
(31), (32), (33), (34) zasilane są hydraulicznie medium
roboczym, podawanym przez pompę odśrodkowo-tłokową (3) poprzez zawory zwrotne (5), (6) z tym, że zawory te wyłączalne są przez zawory rozrządu wstępnego (14), (16), (18), (20).
20e

(P, 155698)

31.05.1972.

Pierwszeństwo: 2.06.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NPtD (Günter Neumann, Werner Sobetzko, Gerd Wunderlich,
Christoph Leissner, Klaus Döhler).
Urządzenie do badania sprzęgu samoczynnego dla pojazdów szynowych będącego pod wpływem obciążeń
statycznych i dynamicznych, znamienne tym, że na
ramie fundamentowej (1), składającej się z trzech równoległych do siebie rur (3) pracujących na rozciąganie,
ułożonych w kształcie trójkąta oraz — dwóch blach
bocznych (2), umieszczony jest uchwyt (4) wyposażony w prowadnicę pionową (13) dla jego części ruchomej
oraz w rurę zewnętrzną (17), wbudowaną w tę prowadnicę, w której to rurze mieści się rura wewnętrzna (18) a w niej zawieszony na sworzniu 8 sprzęg samoczynny (5), który za pomocą dźwigni (15) i przekładni (16) przesuwny jest poosiowo jak również za pomocą cylindra roboczego (19), poprzez cięgło (20), linkę
(21), bęben (22), wałek napędowy (23) i cięgła w znanym układzie ryglującym zamek sprzęgowy, może być
odryglowany i że następnie — na płytach (27) dolnych rur (3) ustawiona jest na rolkach (26) rama (25),
posiadająca przesuw poprzeczny, przy czym w ramie
tej istnieje prostokątny otwór (31) z saniami (34) umieszczonymi wewnątrz, na których spoczywa sprzęg samoczynny (6), mogący się przesuwać w kierunku pionowym w prowadnicach (32) i w kierunku poziomym
w prowadnicach (33), poza tym połączony jest z cylindrem roboczym (29), wspierającym się na jarzmie (30),
przy czym owe jarzmo (30) łączy górną rurę (3) z dolną rurą Í3) i że następne sanie (34) umieszczone są
w prowadnicy skrzynkowej (85), wbudowanej pomiędzy ramą (25) i blachą boczną (2), przy czym prowadnica (35), mieszcząca w sobie aparat sprężynujący (7)
i cylinder roboczy (36), wbudowana jest w blachę boczną (2) za pośrednictwem łożyska (37).

Układ sterujący urządzeniem do badań sprężynujących wsporników dla sprzęgów samoczynnych w pojazdach szynowych, którego działanie oparte jest na systemie hydraulicznym, znamienny tym, że cylindry robocze (31), (32), (33), (34) uruchamiane są na zasadzie
współzależności o działaniu równoczesnym lub niezależnie od siebie, przy czym wymienione cylindry (31),
(32), (33), (34) posiadają sterowanie wstępne za po-

2Ce

(P. 15569S)

31.05.1972.

Pierwszeństwo: 2.06.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Günter Kneupel, Roland Gössner, Klaus Dombrowski, Berna Zeise, Peter Vogel).
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Urządzenie do zabudowy amortyzatora sprzęgów samoczynnych w pojazdach szynowych, posiadające blachy pokrywowe, łączące lub otaczające elementy konstrukcyjne mufy sprzęgowej, znamienne tym, że do
muf sprzęgowych (1) stosownie do warunków wytrzymałościowych przymocowane są pod ramionami (5) lub
do dolnej części ramienia (4) kątowniki prowadzące
(2) lub płaskowniki (3) skierowane ku wnętrzu mufy.

20e

(P. 1557C0)
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posażona jest w rolki (4), (4') o przekroju w kształcie jaskółczych ogonów, w których umieszczone są
magnesy (6), (6') zalane powłoką z tworzyw sztucznych
(5), i wzbudzane procesem sprzęgania, przy czym magnesy te połączone są za pomocą przewodów (7), (8)
z odpowiednio spolaryzowanymi stykami (9).

31.05.1972.

Pisrwszeństwo: 2.06.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.

20e

(P. 156076)

16.06.1972.

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin NRD, (Wolfgang Rehnert, Alfred Schubert, Günter Bewernick).

Pierwszeństwo: 18-.06.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.

Urządzenie wsporcze dla sprzęgów samoczynnych w pojazdach szynowych, w którym człon sprężynujący zamocowany jest pod czołownicą podwozia, znamienne
tym, że urządzenie (4) wykonane jest z elementów
wsporczych (7) wtopionych w otoczkę (6) z tworzyw
piasto- lub/i elastomerowych (7) które to urządzenie
w znany sposób zamocowane jest na drągu sprzęgowym (2) i na konsoli (3) umieszczonej pod czołownicą
podwozia pojazdu, które to elementy wykonane są
w kształcie trzonów opatrzonych talerzami (8) zwróconymi czołowo ku sobie, do których to trzonów (7) wtopione są równolegle lub/i skośnie ku dołowi zastrzały (5).

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Iwan
Nikolajewitsch Nowikow, Sergej Sergejewitsch Andreje w).

20e

(P. 155701)

31.05.1972.

Pierwszeństwo: 2.06.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Wolfgang Rehnert, Alfred Schubert, Günter Bewernick).
Złącza przewodowe dla sprzęgów samoczynnych w pojazdach szynowych, wyposażone w końcówki przewodów pneumatycznych oraz w styki dla instalacji elektrycznych, wyposażone ponadto w organy centrujące
i usztywniające, znamienne tym, że płyta stykowa (3),
(3') głowicy stykowej (1), (1') złącza przewodowego wy-

Złącze międzywagonowe przewodów samoczynnego
sprzęgu pojazdu szynowego, w których to sprzęgach
głowica stykowa w stanie rozprzęgniętym zakryta jest
pokrywą ochronną umieszczoną na korpusie złącza przewodowego, przy czym przy połączeniu owego złącza
przewodowego z odpowiednim złączem pojazdu sąsiedniego, korpus z elektryczną klawiaturą stykową zostaje
przesunięty za pomocą odpowiedniego organu ciśnieniowego, pokonującego przeciwnacisk sprężyny, z tylnego
położenia spoczynkowego w przednie położenie robocze, znamienne tym, że do głowicy stykowej (5) dołączone jest urządzenie zapadkowe (7) współdziałające
z pokrywą ochronną (1) w jej pozycji otwarcia.
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(P. 156201)

22.06.1972,

Pierwszeństwo: 24.06.1971 —„ Niemiecka Republika
Demokratyczna.

47

maksymalny skok rozwinięcia znajduje się w zakresie
możliwej maksymalnej zmiany objętości powłoki (6)
z tworzywa piasto- lub/i elastomerowego urządzenia
podpierającego (4).

Ministerium für Verkehrswessen, Berlin, NRD, (Reiner Seibt).
Samoryglujące się międzywagonowe złącze przewodowe z bocznymi powierzchniami stykowymi dla samoczynnych sprzęgów centralnych w pojazdach szynowych, w którym do zaryglowania sprzęganych złącz
przewodowych wykorzystane są siły nacisku, występujące na skutek wprowadzenia do układu ciśnienia,
znamienne tym, że złącze przewodowe wyposażone jest
na korpusie złączowym 2 w odchylný i/lub przesuwny
przewód rurowy 4 i że pomiędzy korpusem złączowirm
2 i odchylným i/lub przesuwnym przewodem 4 umieszczone są elastyczne mieszki pneumatyczne 1 albo
wstawki teleskopowe o krótkim skoku, które poddawane są ciśnieniu, zaś odchylný i/lub przesuwny przewód 4 posiada zaczep ryglujący, na przykład zapadkę
3, która współdziała z odpowiednimi wydrążeniami złącza sąsiedniego.

20f

(P. 151293)

29.10.1971.

Pierwszeństwo: 30.10.1970 — Wielka Brytania.
British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania,
(Anthony George Lithgow Shore, Cyril Spalding).
Układ kontrolny układu hydraulicznego, w którym
przepływ czynnika hydraulicznego do i z uruchamianego przez ten układ hydrauliczny siłownika lub silnika zachodzi w stałym stosunku, znamienny tym, że
zawiera zespoły ograniczające przepływ czynnika hydraulicznego w przewodach prowadzących do i z uruchamianych siłowników oraz zespół porównawczy do
wykrywania spadków ciśnień w tych przewodach, przy
czym zespoły te powodują zasadniczo równy spadek
ciśnienia w przewodzie podczas normalnej pracy układu.

20f

(P. 152833)

10.01.1972.

Pierwszeństwo: 12.01.1971 — Wielka Brytania.
20e

(P. 156276)

26.06.1972.

Pierwszeństwo: 28.06.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Werner Grenzow).
Urządzenie podpierające dla automatycznych sprzęgieł w pojazdach szynowych, znamienne tym; że urządzenie podpierające (4) ma osłonę (9) w kształcie skrętowej; tulejowej sprężyny gumowej, przy czym osłona (9) może być połączona z warstwą pośrednią (10)
z tworzywa piasto- lub/i elastomerowego, a cylindryczna powierzchnia zewnętrzna osłony przedstawia odpowiadające obciążeniu rozwinięcie według linii śrubowej o odpowiednio do tego różnym skoku, przy czym

Svenska Aktiebolaget Braomnsregulator,
Szwecja, (Nils Börje Lennart Sander).

Malmö,

Pneumatyczny zespół cylindrowo-tłokowy dla hamulców kolejowych wyposażony w regulator luzu, który
posiada dwie rozsuwane teleskopowo części, z których
jedną stanowi wrzeciono z naciętym niesamohamownym gwintem, a druga jest rurą sztywno połączoną z
nakrętką nakręcaną na wrzeciono, znamienny tym że
wrzeciono (4) posiada wystające promieniowo powierzchnie sprzęgłowe (10) przystosowane do współpracy
w czasie ruchu wrzeciona (4) względem tłoka (3), z odpowiednimi powierzchniami sprzęgłowymi (11) tłoka (3)
oraz sprężyną regulacyjną (20) umieszczoną pomiędzy
tłokiem (3) a częścią rurową.

20i

(P. 153320)

5.02.1972.

Pierwszeństwo: 10.02.1971 — Wielka Brytania.
British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania,
(Michael Sambrook Birkin, William Terence Parkman).
Układ łączności kolejowej znamienny tym, że zawiera co najmniej jedno urządzenie odzewowe posiadające
zdolność przechodzenia w stan czynny i wysyłania zawartych w nim danych do odbiornika umieszczonego
w przejeżdżającym pociągu po odebraniu sygnału aktywizującego z nadajnika znajdującego się w tym pociągu.

20i
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(P. 156172)

(transmituje) sygnały impulsowe na zakodowaną płaszczyznę odbijającą umieszczoną w określonej pozycji
względem nadajnika i/lub odbiornika odbitych sygnałów, odbiera się odbite sygnały w odbiorniku i przekazuje te sygnały do dekodera w celu identyfikacji
obiektu.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1—7, znamienne tym, że składa się z generatora sygnałów impulsowych, płyty odbijającej mającej stopnie
utworzone na niej w celu utworzenia płaszczyzn odbijających, odbiornika odbitych sygnałów oraz< zespół
do dekodowania zawierający oddzielny generator,
bramkę o określonej długości czasowej oraz dwójkowy
rejestrator przesunięć.

21.06.1972.
T

Pierwszeństwo: 29.06.1971 — W ielka Brytania.
British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania,
(Alan Hugh Cribbens, Clive Valentine Smith).
Układ łączności wagonowej dla wagonu znajdującego
się w ruchu wzdłuż toru, znamienny tym, że ma pętlę
przewodu ułożoną na torze wagonu, nadajnik dostosowany do przekazywania sygnału do tej pętli, elementy
do wykrywania pola magnetycznego i elektrycznego
umieszczone na wagonie dla przechwytywania pól magnetycznych i elektrycznych wytworzonych przez sygnał przepływający w pętli, w której wielozwojowa
cewka znajdująca się na torze wagonu jest połączona
do pętli na jednym z jej końców, elementy przygotowane do tłumienia pola elektrycznego wytworzonego
przez sygnał przepływający w elementach elektronowych obwodu cewki umieszczonych w wagonie i dostosowanych do odbierania sygnałów od tych element
tów wykrywających i w ten sposób do wyznaczania
względnego położenia pętli i cewki w stosunku do kierunku ruchu wagonu.

20i

(P. 156221)

23.06.1972.

Pierwszeństwo: 25.06.1971, 24.09.1971 — Republika
Południowej Afryki.
Western Industries (Proprietary) Limited, Johannesburg, Republika Południowej Afryki, (Ernest James
Moorey, Dirk Jan Vermeulen).
Sposób elektronicznej identyfikacji obiektów znajdujących się w względnym ruchu w stosunku do stacji
identyfikującej, znamienny tym, że przekazuje się

20i

(P. 156246)

24.06.1972.

Pierwszeństwo: 26.06.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.
Becorit Grubenausbau GmbH, Recklinghausen, NRF,
(Theodor Kolk, Wilhelm Wertelewski).
Urządzenie odchylające i/lub napinające do cięgieł
dla kolei szynowych napędzanych zewnętrznym cięgłem, w szczególności dla dołowych kolei kopalnianych,
znamienne tym, że ma urządzenie oporowe (H,L) umocowane niezależnie od prowadnicy szynowej (S_ n ... Sn)
oraz urządzenie jezdne (16, 17) osadzone suwliwie
i rozłącznie na prowadnicy szynowej (S_n ... Sn)
umożliwiające przesuwanie urządzenia oporowego (H,L)
po prowadnicy szynowej (S_ n ... Sn), przy czym urządzenie odchylające (15) do cięgieł jest umieszczone poza
profilem pojazdów przejeżdżających po prowadnicy
szynowej (S__n... Sn).
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(P. 151509)

12.11.1971.

Pierwszeństwo: 17.11.1970 — Włochy.
Fabbrica Italiana Magneti Marelli S.p.A., Mediolan,
Włochy.
Układ sterowania zasilaniem silnika pojazdu transportowego zwłaszcza elektrycznego wózka podnośnego,
zawierający elektroniczny układ regulacji odłączający
sterowanie mocy zasilania silnika uruchomiony pedałem prędkości pojazdu znamienny tym, że zawiera
obwód bezpośredniego zasilania silnika (2) uruchomioelektromagnesem (8), wzbudzanym przy zwarciu łącznika (9) uruchamianego przez dociśnięcie do położenia krańcowego pedału (1) i przy wprowadzeniu w
stan przewodzenia tyrystora (SCR) który z kolei jest
uruchamiany za pośrednictwem elektronicznego układa
czasowego sterowanego w sposób ciągły napięciem i/lub
innym zmiennym parametrem silnika (2) oraz przy
zwarciu łącznika (9) również napięciem baterii ( + B)
silnika przy czym układ czasowy powoduje zadziałanie
tyrystora (SCR) z opóźnieniem zależnym odwrotnie od
wartości napięcia i/lub innego zmiennego parametru
silnika (2) w chwili zwarcia łącznika (9).

(F. 155102)
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(11) linii zygzakowatej (5), utworzone przez boki (9, 10)
powierzchni prostokątnych (6, 7) obydwu szyn metalowych wypełnione są tworzywem sztucznym, którym
natryśnięte są także części graniczących powierzchni
prostokątnych (6, 7) w pobliżu boków (9, 10).

21a3

(P. 156329)

28.06.1972.

Pierwszeństwo: 30.06.1971 — Francja.
Société Lannionnaise d'électronique, Lannion, Francja, Compagnie Industrielle des Telecommunications,
CIT-ALCATEL, Paryż, Francja, (Jean Baptiste Jacob,
Roger Renoulin, Jean Guezou).
Układ synchronizacji w centrali o łączeniu czasowym
zawierający urządzenia do synchronizacji z lokalnym
zegarem odległych dróg czasowych przekazywanych w
kierunku do lokalnego ośrodka o łączeniu czasowym,
umieszczony przy wejściu tego ośrodka, przy czym
n + 1 dróg czasowych oznaczonych od o do n stanowi
bramkę pamięci m + 1 pamięci oznaczonych od o do m
stanowiących pamięć wielokrotną gdzie n oraz m są
liczbami nieparzystymi, drogi czasowe zawierają drogi
mające kod właściwy dla pamięci ramki lub dla pamięci wielokrotnej a ponadto drogi mowy i drogi zawierające poszczególne informacje sygnalizacji zwłaszcza kanału semaforowego oraz droga po drodze, znamienny tym, że zawiera środki do kontrolowania kodu
właściwego dla pamięci w celu zsynchronizowania
pamięci z lokalną podstawową jednostką czasu,
środki do kontrolowania kodu właściwego dla pamięci
wielokrotnej w celu zsynchronizowania pamięci wielokrotnej z lokalną podstawową jednostką czasu, środki
do zsynchronizowania lokalnej podstawowej jednostki
czasu z drogami mowy oraz środki do synchronizacji
poszczególnych sygnalizacji.

2.05.1972.

Pierwszeństwo: 3.05.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
Kombinat VEB Fernmeldewerk Arnstadt, Arnstadt,
NRD, (Ralf Istel, Jörg Feldmann, Dieter Kintscher).
Układ pionowy ramy styków wielokrotnych dla łączników krzyżowych znamienny tym, że stałe styki (1, 2)
są umieszczone korzystnie na dwóch jednakowo ukształtowanych szynach metalowych (3, 4) o korzystnym
kształcie prostokątnym (5), leżących naprzeciw siebie
w jednej płaszczyźnie z odstępem tego rodzaju, że przedział utworzony przez obydwie o korzystnie prostokątnym kształcie szyny (3, 4), ma linię ciągłą (5), korzystnie linię zygzakowatą, tak że powstaje podwójna szyna styków wielokrotnych, w której umieszczone na
prostokątnych powierzchniach (7) szyny (3) stałe styki
(1) są odizolowane od umieszczonych na prostokątnych
powierzchniach (6) drugiej szyny (4) stałych styków (2),
przy czym styki te położone są w jednej linii i że kilka
podwójnych szyn styków wielokrotnych położonych jest
obok siebie i ujętych przez natryśnięcie jarzmem
z tworzywa sztucznego (8) w ten sposób, że przedziały

21a3

(P. 156330)

28.06.1972.

Pierwszeństwo: 30.06.1971 — Francja.
Campagnie Industrielle des Télécommunications,
CIT-ALCATEL, Paryż, Francja, Societě Lannionnaise
d'Electronique, Lannion, Francja, (Jean-Baptiste Jacob,
Roger Renoulin, Pierre le Drezen).
Układ połączeń abonenckich w centrali w systemie
komutacji czasowej, znamienny tym, że zawiera co najmniej jeden koncentrator przestrzenno-czasowy składający się z obwTodu połączeń abonenckich, sieci koncentracji, układu obwodów zasilania i kontroli połączeń abonenckich to jest układu przyłączy, końcówek
liczbowych przesyłu multipleksorów, czasowych, układ
logiczny sterujący koncentrator lub koncentratory
przestrzenno-czasowe, przy czym czas pracy sterującego układu logicznego jest podzielony między poszczególnymi wybierakami.
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tronicznym układem czasowym podającym na tyrystor
sygnał wyzwalający znamienne tym, że elektroniczny
układ czasowy urządzenia zawiera tranzystor PUT jednozłączowy, sterowany napięciem kondensatora Cl ładowanego w czasie pracy silnika M i rozładowywanego
gdy silnik M jest hamowany, tak, że tranzystor PUT
jest odcięty w czasie ładowania a przewodzi w czasie
rozładowania kondensatora Cl.

2 la*

(P. 151958)

6.12.1971.

Pierwszeństwo: 8.12.1970; 19.11.1971 — Francja.
Saint-Gobain, Neuilly sur Seine, Francja, (Gerd Sauer).
Sposób polepszania warunków odbioru fal radiowych
za pomocą szyby antenowej pojazdu przez użycie przewodnika ekranowego umieszczonego w strefie obsady
szyby, znamienny tym, że umieszcza się w pobliżu
brzegu szyby obwód przewodzący w postaci zamkniętego pierścienia.
Szyba antenowa do stosowania sposobu według zastrz.
1—6, zwłaszcza dla pojazdu samochodowego, w której
antena jest utworzona z przewodników elektrycznych
rozmieszczonych wewnątrz lub na jej powierzchni,
znamienna tym, że na brzeg wyposażony w taśmę przewodzącą w kształcie pierścienia utworzonego ze składników elektroprzewodzących nałożonych na jedną z jej
powierzchni.

21c

(P. 151290)

21c

(F. 151959)

6.12.1971.

Pierwszeństwo: 7.12.1970 — Szwajcaria.
Aktiengesellschaft Brown, Boveři Cie, Baden, Szwajcaria, (Willi Schneebeli).
Wyłącznik moîoolejowy z jedną lub wieloma komorami gaszącymi, ze stykami ruchomymi i nieruchomymi oraz mechanizmem napędowym do wyzwalania
przebiegu wyłączania znamienny tym, że powodujący
wyłączenie trzpień (5) składa się z materiału przewodzącego elektrycznie oraz z materiału izolacyjnego
elektrycznie, a w miejscu złącza (8) obu materiałów,
umieszczony jest zakrywający to złącze kielich (9).

29.10.1971.

Pierwszeństwo: 5.11.1970 — Włochy.
Fabrica Itali ana Magneti Marelli S.p.A., Mediolan,
Włochy.
Urządzenie elektroniczne do ciągłego i/lub przerywanego sterowania wycieraczek szyby przedniej, zwłaszcza samochodu, w którym to urządzeniu na początku
każdego cyklu pracy przerywanej silnik wycieraczek
zasilany jest poprzez tyrystor i wyłącznik krańcowy,
przy czym początek każdego cyklu jest sterowany elek-

21c

(P. 153380)

8.02.1972.

Pierwszeństwo: 8.02.1971 — Francja.
La Télémécanique Electrique, Nanterre, Francja,
(André Georges Faffart, Claude Paul Vinot).
Bawkownik czasu z otwartym obiegiem powietrza,
zawierający umieszczony w korpusie wejściowy filtr
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powietrza, człon zwłoczny zaopatrzony w kanał laminarny, którego użyteczna długość może być odpowiednio zmieniana, mieszek dążący do zajęcia maksymalnej
objętości poddany działaniu sprężyny, otwory dla połączenia wszystkich tych elementów między sobą, oraz
obrotową tuleję regulującą długość kanału laminarnego, przy czym tuleja ma otwór, który jest oddzielony
od wnętrza mieszka tylko przez kanał laminarny i przez
inny otwór wykonany w ściance, po jednej stronie której jest umieszczony mieszek, a po drugiej stronie filtr,
a ponadto człon zwłoczny i tuleję regulacyjną, znamienny tym, że tuleja regulacyjna (25) ma kształt kołpaka pierścieniowego, którego część otwarta zawiera
filtr (29) i którego dno (40) oparte bezpośrednio na laminarnym kanale (36) posiada otwór (30) umieszczony
na wprost kanału (36).
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znamienny tym, że zawiera co najmniej zewnętrzną
warstwę (6) powłoki o dużej odporności na ścieraniei przenikanie wilgoci, a łączna grubość warstw izolacyjnych (5, 6) przekracza co najmniej dwu i półkrotnie
średnicę przewodzącego rdzenia (1).

21c

(P. 156102)

19.06.1972.

Pierwszeństwo: 19.06.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Febana feinmechanische Bauelemente für die
Nachrichtentechnik, Erfurt, NRD, (Helmut Wolf, Lothar Grosser, Bernd Siegel, Horst Hossfeld).
21c

(P. 155484)

19.05.1972.

Pierwszeństwo: 25.06.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.

Kunststoffwerk Gebr. Anger GmbH + Co Monachium, NEF, (Karl Jirka).
Mufa kablowa, zwłaszcza mufa kablowa przelotowa,
która składa się w zasadzie z rurkowatego elementu
wypełniającego, zaopatrzonego z obu stron po jednym
wpuście kabla, znamienna tym, że z obu stron miejsca
splotu przeciągnięte są po jednym lejkowatym elemencie uszczelniającym (6, 7) przez płaszcz kabla (4), a element uszczelniający (6, 7) rozciąga się do ścianki wewnętrznej rurkowatego elementu wypełniającego (1)
i nałożony jest tam stroną wewnętrzną swojej zewnętrznej powierzchni uszczelniającej na pierścień oporowy.

21c

(P. 155697)

31.05.1972.

Pierwszeństwo: 2.06.1971 — Wielka Brytania.
British Insulated Callender's Cables Limited, i British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania, (Brain
William Hutchings, Arthur Joseph Willis).
Kabel telekomunikacyjny mający rdzeń przewodzący
otoczony izolacją wewnętrzną i powłoką izolacyjną

Obrotowy przełącznik stopniowy, a zwłaszcza miniaturowy, obrotowy przełącznik stopniowy, składający
się z jednego lub z kilku wyposażonych we wspólną
oś pojedynczych przełączników, z których każdy składa
się z dwóch płaszczyzn stykowych z masywnymi stałymi stykami, zakleszczonymi pomiędzy płaszczyznami
stykowymi i umieszczonymi na torze kołowym wokół
osi przełącznika oraz z umieszczonego pomiędzy ' tymi
płaszczyznami wirnika mostkowego stykowego, wyposażonego w sprężynujący mostek stykowy, przy czym
w położeniach połączeniowych każdy styk jednej płaszczyzny stykowej jest połączony poprzez mostek stykowy z umieszczonym naprzeciwko stykiem drugiej
płaszczyzny stykowej, znamienny tym, że mostek stykowy (26), wykonany z metalowego sprężynującego materiału, ma postać wykrojnika pierścieniowego, na
przykład kołowego, który jest tak pofałdowany wokół
średnicy, że są utworzone dwa pokrywające się elementy pierścieniowe (10, 25) przebiegające równolegle
lub w głównych zarysach równolegle w odległości szerokości nie pofałdowanych żeberek (28, 29) i połączone
ze sobą na swych końcach za pomocą żeberek (28, 29)
oraz posiadające w ich strefach wierzchołkowych po
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jednej, wypukłej na zewnątrz krzywiźnie (11, 12),
.a wirnik mostkowy stykowy (3) posiada dwa umieszczone prostopadle do osi (7) przełącznika skrzydła zabieone prostopadle do osi (7) przełącznika skrzydła żabierakowe (14, 18), których grubość odpowiada szerokości
żeberek (28, 29) i które są oddzielone od siebie po obu
stronach wirnika mostkowego stykowego (3) za pomocą
szczelin (5, 30), natomiast mostek stykowy (26) jest tak
osadzony w wirniku mostkowym (3), że skrzydełka zabierakowe (4, 18) są otoczone przez elementy pierścieniowe (10, 25) mostka stykowego (26), przylegającego
do powierzchni wewnętrznej jego żeberek (29, 29a),
ściśle do powierzchni skrzydeł zabierakowych (4, 18),
leżących przy szczelinach (5, 30).

21c

(P. 156136)
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w układ gwiazdy lub trójkąta, przy czym wirnik sprzęgła elektromagnetycznego, połączony mechanicznie
z wirnikiem elektrycznej maszyny wirującej napędza
obciążenie, a drugi wirnik sprzęgła jest napędzany przez
maszynę napędzającą, a ponadto mechaniczne połączenie
pomiędzy wirnikiem sprzęgła a wirnikiem elektrycznej
maszyny wirującej jest wykonane poprzez konstrukcję
wirnika, który jest wyposażony na swej powierzchni
wewnętrznej w materiał obwodu magnetycznego dla
sprzęgła elektromagnteycznego i w materiał obwodu
magnetycznego dla elektrycznej maszyny wirującej na
swej powierzchni zewnętrznej i który wiruje w przestrzeni pomiędzy stojanem elektrycznej maszyny wirującej a drugim wirnikiem sprzęgła.

20.06.1972.

Pierwszeństwo: 22.06.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.

VEB Febana feinmechanische
Nachrichtentechnik, Erfurt, NRD.

Bauelemente

für

Miniaturowy, obrotowy przełącznik stopniowy z osiowo
przesuwnymi pojedynczymi przełącznikami, umieszczonymi jeden za drugim w ciągu osi przełącznika i składającymi się z dwóch płaszczyzn stykowych, na których
są umieszczone stałe, sztywne, sprężynujące lub drukowane styki, których końcówki są wyprowadzone na
dolnych krawędziach płaszczyzn stykowych we wzajemnych odstępach, odpowiadających na przykład wymiarowi obwodów drukowanych i posiadającymi umieszczony pomiędzy dwiema płaszczyznami stykowymi
wirnik mostkowy stykowy, przez którego mostek stykowy lub mostki stykowe są połączone w poszczególnych położeniach stałe styki obu płaszczyzn stykowych,
znamienny tym, że stałe styki (6) są umieszczone tylko
na części łuku kołowego wokół punktu obrotu wirnika
mostkowego stykowego (10, 14) i tylko w dolnej połowie każdej płaszczyzny stykowej (7, 11), a wirnik mostkowy stykowy (10) (14) posiada w swym środku wybranie (19) do zamknięcia kształtowego osi (2) przełącznika, wykonane w kształcie krzyża lub gwiazdy, albo
regularnego trójkąta, czworokąta lub wielokąta.

21d>

(P. 155551)

23.05.1972.

Pierwszeństwo: 24.05.1971 — Japonia.
Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, Hyogo, Japonia, (Fukuo Shibata).
Układ maszyn elektrycznych, zawierający sprzęgło
elektromagnetyczne z dwoma wirnikami obracającymi
się względem siebie z których jeden jest wyposażony
w uzwojenie, elektryczną maszynę wirującą posiadającą stojan wirnik i uzwojenie przez które przpływa
prąd zmienny, mechaniczne połączenie jednego z tych
dwóch wirników sprzęgła z wirnikiem elektrycznej
maszyny wirującej, połączenie elektryczne pomiędzy
uzwojeniem wirnika sprzęgła a uzwojeniem wirnika elektrycznej maszyny wirującej poprzez urządzenie do przełączania kolejności faz, znamienny tym, że przynajmniej jedno z uzwojeń wirników jest uzwojeniem
zmiennobiegunowyrn
umożliwiającym
łączenie
go

21d-'

(P. 151905)

3.12.1971.

Pierwszeństwo: 13.01.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.
Robert Bosch GMBH, Stuttgart, NRF,
Schweikhardt, Rudolf Landstorfer).

(Friedrich

Urządzenie do zasilania pojazdów w energię elektryczną, z prądnicą prądu przemiennego, zwłaszcza
z prądnicą prądu trójfazowego, wzbudzaną w boczniku,
a także z chłodzonym za pomocą powietrza układem
prostowniczym do zasilania odbiorników elektrycznych
i baterii, znamienne tym, że wszystkie prostowniki (14,
15, 16) układu prostowniczego są umieszczone w obudowanej metalowej części (13) zamocowanej na stronie
czołowej obudowy prądnicy i chłodzonej za pomocą dodatkowego wentylatora (12).
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4.02.1972.

Pierwszeństwo: 8.02.1971 — Czechosłowacja.
CKD Praha, oborový podnik. Praga, Czechosłowacja,
(Josef Jarolim).
Układ regulacji prądu stałego za pomocą przetwornika impulsowego przy zmiennym napięciu na kondensatorze sprzęgającym w zależności od prądu obciążenia, zawierający obwód zespołu sterującego, obwód porównujący przyrządu pomiarowego, obwód źródła impulsów włączających tyrystor główny, obwód źródła
impulsów włączających tyrystor pomocniczy i obwód
źródła żądanej wartości prądu, gdzie wejście obwodu
zespołu sterującego jest dołączone do wyjścia obwodu
źródła żądanej wartości prądu a do drugiego wejścia
obwodu zespołu sterującego dołączone jest wyjście obwodu czujnika prądowego, przy czym wyjście obwodu
zespołu sterującego jest połączone z wejściem źródła
impulsów włączających tyrystor główny a drugie wyjście obwodu zespołu sterującego jest połączone z wejściem obwodu źródła impulsów włączających tyrystor
pomocniczy, znamienny tym, że do wejścia obwodu zespołu sterującego (22) dołączone jest wyjście (98) ob.wodu porównującego przyrządu pomiarowego (23), do
wejścia obwodu porównującego przyrządu pomiarowego (23) dołączone jest wyjście (30) czujnika prądowego
(15), a ponadto do drugiego wejścia obwodu porównującego przyrządu pomiarowego (23) dołączone jest wyjście (31) z kondensatora sprzęgającego (8).

21e

(P. 156220)
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Przekładnik prądowo-napięciowy do pomiaru przesuniętych prądów zwarciowych, znamienny tym, że na
jego rdzeniu magnetycznym umieszczone są trzy uzwojenia, z których jedno działa jako pierwotne uzwojenie wzbudzające, drugie wykonane jest jako zwarte
w sobie uzwojenie o małej mocy, podczas gdy trzecie
uzwojenie, jako pracujące niemal w biegu jałowym
uzwojenie indukujące napięcie, dostarcza napięcie,
które pod względem wartości i położenia fazowego jest
odzwierciedleniem mierzonego prądu, przepływającego
przez uzwojenie pierwotne.

21g

(P. 151020)

14.10.1971.

Pierwszeństwo: 15.10.1970 ■— Japonia.
Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd, Kawasaki-ahi, Japonia, (Akihumi Tsuchiya, Katsunori Sugawara, Hiroo
Agatsuma, Hiroshi Tanaka, Takashi Shima).
Lampa odbiorcza do telewizji kolorowej a zwłaszcza
lampa odbiorcza typu otworów w czarnej matrycy zawierająca stożek oraz płytę czołową mającą płytę
szklaną o zakrzywionym czole przymocowaną do otworu tego stożka, przy czym płyta czołowa ma wewnętrzną powierzchnię zakrzywionej płyty szklanej wyposażoną w dużą ilość małych wklęsłości i wypukłości,
dużą ilość otworów w matrycy utworzonych na tych
wklęsłościach i wypukłościach, oraz dużą ilość kropek
luminoforu pokrywających otwory w matrycy, znamienna tym, że w prostokątnym układzie współrzędnych mających oś Y prostopadłą do zewnętrznej powierzchni płyty szklanej, oraz oś X równoległą do zewnętrznej powierzchni, płyty szklanej odstęp (A)
wzdłuż osi X między dwoma sąsiednimi punktami na
krzywej wzdłuż powierzchni wklęsłości i wypukłości
znajdujących się na płaszczyźnie wyznaczonej przez
osie Xi Y wynosi od 10 do 50 [.im, a odstęp (B) wzdłuż
osi Y między wspomnianymi dwoma punktami wynosi
dy
od 2 do 5 um, natomiast pochodna ~â— w powyższych
dwóch punktach równa jest zero.

23.06.1972.

Pierwszeństwo: 25.06.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Transformatorenwerk Karl Liebknecht, Berlin,
NRD, (Werner Brendler).

21g

(P. 151123)

20.10.1971.

Pierwszeństwo: 22.10.1970 — NRD.
VEB Fernsehkolbenwerk Friedrichshain, Friedrichshain, NRD, (Peter Hoffman, Hanswerner Krause, Werner Peschke, Horst Mosche).
Sposób wytwarzania baniek szklanych do lamp elektronopromieniowych, zwłaszcza baniek szklanych bez
obwodowej spoiny wytworzonej przez prasowanie na
powierzchni pobocznicy kołpaka, 'znamienny tym, że
wyrównuje się spoinę na całej długości przez podgrzanie w określonym czasie i doprowadza do stopienia
z sąsiadującymi obszarami płaszczyzny szklanej, przy
czym dno bańki w wyniku technologicznych operacji
uprzednich i/lub kolejnych następnych w przypadku
konieczności podgrzewa się do wysokiej temperatury.
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8.06.1972.

Pierwszeństwo: 23.06.1971 -- Stany Zjednoczone
Ameryki.
Radio Corporation of America, Nowy Jork, USA,
(John Aaron Amstedd).
Przyrząd półprzewodnikowy, w którym bryła półprzewodnikowa ma powierzchnię i dwa sąsiadujące ze
sobą obszary półprzewodnikowe pierwszego i drugiego
typu przewodnictwa oddzielone złączem PN dochodzącym do powierzchni bryły na przecięciu złącze-powierzchnia znamienny tym, źe zawiera środki pokrywające wspomniane przecięcie złącze-powierzchnia
i mające kontakt elektryczny z obu wspomnianymi
obszarami, które służą do kontrolowania elektrycznych
pól brzegowych przy powierzchni wokół wspomnianego
złącza.
21h

(P. 155953)

10.06.1972.

Pierwszeństwo: 10.06.1971 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
USS Engineers and Consultans, Inc., Pittsburgh, USA,
(William Arthur Emerson).

21h

(P. 152665)

29.12.1971.

Pierwszeństwo: 31.12.1970 — Francja.
Ioël Henri Auguste SOULIER, Eabonne, Francja.
Urządzenie do wyrównywania energii ultra wielkiej
częstotliwości stosowanej do obróbki arkusza lub taśmy
przemieszczanej w sposób ciągły poprzecznie do osi roz-1chodzenia się energii ultra wielkiej częstotliwości w
piecu z rezonatorem wnękowym znamienne tym, że rezonator wnękowy (1) posiada na jednej ze swoich ścian
co najmniej jedną szczelinę promieniową (9, 9a, 9b)
przed którą jest przemieszczana taśma lub arkusz poddawany obróbce, przy czym wymieniona szczelina posiada rozstęp zwiększający się zgodnie z kierunkiem
wygasania energii ultra wielkiej częstotliwości wzdłuż
jej osi rozchodzenia się.

Indukcyjne urządzenie grzejne d!a naroży wydłużonego kształtownika o przekroju prostokątnym, które
zawiera rdzeń utwnrzony z blach żelaznych i uzwojenie utworzone z chłodzonych wodą rur przewodzących
elektryczność, przy czym wspomniane blachy mają wycięcia określające przejście dla kształtownika przesuwającego się względem urządzenia, znamienne tym, że
zawiera środek zabezpieczający wspomniane urządzenie przed oddziaływaniem kształtownika, wytworzony
w taki sposób, że wspomniane blachy żelazne mają
dwa okienka określające środkowe odgałęzienie i wykonane jako całość denka, przy czym rury stanowiące
uzwojenie są nawinięte wewnątrz wspomnianych okienek dokoła wspomnianego odgałęzienia środkowego,
zaś wspomniane denka znajdują się pomiędzy wspomnianym uzwojeniem i wspomnianym przejściem i tworzą pomiędzy nimi nieprzerwaną ścianę.

21k9

(P. 151292)

29.10.1971.

Pierwszeństwo: 5.11.1970 — Włochy.

21h

(P. 152908)

14.01.1972.

Pierwszeństwo: 18.01.1971 — Wielka Brytania.
British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania,
(Eric Douglas Henley, Michael Thomas Hall).
Grzejnik elektrodowy znamienny tym, że składa sie
z nieprzewodzącej podstawy (1) oraz wielu elektrod
(2, 3) umocowanych na wspomnianej podstawie i dołączonych do źródła prądu elektrycznego.

FIAT S.p.A. Azienda OM Stabilimento di Milano
i Fabbrica Italiana Magneti Marelli S.p.A., Mediolan,
Włochy.
Urządzenie do sygnalizacji obniżenia napięcia akumulatora znamienne tym, że zawiera obwód kontrolny
(1) sprawdzający napięcie akumulatora i połączony
z nim obwód czasowy (2), przeznaczony do wytwarzania przerywanego sygnału sterującego do pobudzania
obwodu sygnalizacji, przy czym wymieniony obwód
czasowy jest sterowany przez obwód kontrolny, gdy
tylko 'napięcie akumulatora przyłożone do wejścia obwodu kontrolnego spadnie poniżej określonej wartości.
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Akumulator samochodowy, znamienny tym, że przewidziany jest główny akumulator (5) i pomocniczy akumulator (8), które połączone są wzajemnie w ten sposób poprzez układ połączeń (9), że w położeniu włączenia układu akumulator pomocniczy odłączony jest od
głównego akumulatora i przyłączony bezpośrednio do
wyjścia układu zapłonowego silnika pojazdu.

21k»

(P. 151687)

20.11.1971.

Pierwszeństwo: 24.11.1970 — Wielka Brytania.
British Railways Beard, Londyn, Wielka Brytania,
(John George Gibson, Roland Holland).
21k9

(P. 151510)

21.11.1971.

Pierwszeństwo: 11.12.1970 — NRD.
Kombinat VEB Galvanische Elemente, Zwickau,
NRD, (Alexander Pinkowski. Hans-Werner Uhlig).
Zasadowo ogniwo pierwotne w skład którego wchodzi cylindryczna elektroda braunsztynowa, element
rozdzielający i proszkowa elektroda cynkowa znamienne tym, że elektrody zamknięte są w kubku plastykowym (1), którego dno posiada hermetycznie szczelny
element stykowy (2).

Ogniwo elektryczne, które w temperaturze roboczej
ma ciekły metal alkaliczny jako masę czynną ujemną
(anodę), ciekłą masę siarkową jako masę czynną dodatnio (katodę), oraz stały elektrolit oddzielający komorę
anodową od komory katodowej, znamienny tym, że
jedna z elektrod (4) stanowi ścianę komory anodowej
(8), a druga ścianę komory katodowej (7), przy czym
elektrody te są elastyczne i odkształcalne dla dostosowania objętości komór do zmian objętości mas czynnych w tych komorach (7, 8) zachodzących podczas rozładowywania ogniwa.

21k9

(P. 151829)

29.11.1971.

Pierwszeństwo: 1.12.1970 — Wielka Brytania.
21ks

(P. 151586)

16.11.1971.

Pierwszeństwo: 20.11.1970 — Węgierska Republika
Ludowa.
Transelektro Magyar Villamossági Külkereskedelmi
Vállalat, Budapeszt, Węgry, (László Tóth).

British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania.
Ogniwo baterii elektrycznej zawierające elektrochemiczne materiały aktywne w postaci ciekłego sodu jako
anoda oraz ciekłą siarkę jako katoda przy czym komory
anodowa i katodowa przedzielone są stałym elektrolitem w postaci przewodnika jonów sodowych znamienne tym, że komora katodowa zawiera początkowo polisiarczan sodowy umieszczony w powłoce elementarnej
siarki.
Sposób wytwarzania ogniwa, według zastrz. 1—4 znamienny tym, że umieszcza się polisiarczan sodowy w
powłoce z siarki elementarnej, zamyka się następnie
tak utworzoną kapsułę w dodatniej komorze ogniwa,
podgrzewa się ogniwo do temperatury topnienia siarki
i polisiarczanu sodowego i wytwarza się sód w komorze ujemnej przez elektrolizę.
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(P.151865)

22a

Pierwszeństwo: 30.12.1970
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(P. 147776)

26.04.1971.

Pierwszeństwo: 28.04.1970 — Szwajcaria.

Varta Aktiengesellschaft, Frankfurt n/Menem, NRF,
(Hans-Georg Lindenberg, Siegfried Prause)
Przepust dla bieguna krańcowego do akumulatorów
elektrycznych, zwłaszcza do baterii rozruchowych,
przede wszystkim do takich, które mają obudowę z tworzywa sztucznego, znamienny tym, że biegun krańcowy (1) ma otwory pionowe (8) i otwory poprzeczne
(9), które są wypełnione masą wtryskową z tworzywa
sztucznego, przy czym biegun krańcowy (1) jest otoczony w obszarze swej dolnej połowy masą wtryskową z tworzywa sztucznego znajdującą się w szczelinie (5) między trzonem bieguna a ścianą otworów
w wieczku, podczas gdy poniżej tej warstwy masy
wtryskowej znajduje się giętki pierścień okrągły (4)
wykonany korzystnie z miękkiej gumy.
Sposób wytwarzania przepustu dla bieguna krańcowego według zastrz. 1, znamienny tym, że po wbudowaniu zestawów płyt, nałożeniu i po zgrzaniu wieczka (2) bloku akumulatorów ze skrzynią (3) bloku, wkłada się giętki pierścień okrągły (4) w stożkową szczelinę (5) między trzonem bieguna i ścianą otworu w
wieczku i wtryskuje się do szczeliny (5), poziomych
otworów (9) oraz pionowych otworów (8) tworzywo
sztuczne, które zgrzewa się z materiałem wieczka.

Ciba — Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Preparat farbiarski, znamienny tym, że jako składnik barwiący zawiera co najmniej jeden trudnorozpuszczalny w wodzie, wolny od kwasowych grup dysocjujących i nadających rozpuszczalność w wodzie,
barwnik antrachinonowy, o wzorze 1, w którym Rx i Rž
niezależnie od siebie oznaczają atomy wodoru lub niższe rodniki alkilowe, X oznacza atom wodoru lub chlorowca, Yi i Y2 niezależnie od siebie oznaczają niższy
rodnik alkilenowy ewentualnie podstawiony grupą hydroksylową lub niższą grupą alkoksylową, m i n oznaczają liczby 1 lub 2, R3 oznacza ewentualnie podstawiony alifatyczny lub aromatyczny rodnik węglowodorowy, lub niższą grupę alkiloaminową, cykloalkiloaminową lub ewentualnie podstawioną w pierścieniu
grupę aryloaminową, a pierścień benzenowy A jest
ewentualnie podstawiony jeszcze atomem chlorowca,
niższym rodnikiem alkilowym lub niższą grupą alkoksylową.

22a

(P. 147924)

4.05.1971.

Ciba — Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.

21n'

(P. 152909)

14.01.1972.

Pierwszeństwo: 15.01.1971 — Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej.
RCA Corporation, Princeton, USA, (Pak Chong Tang).
Zespół szerokokątnego odchylenia kineskopu maskowego z wąską szyjką zamontowany na tej szyjce kineskopu zawierający się z cewek odchylania poziomego, składające się z dwóch uzwojeń połączonych
równolegle i z cewek odchylania pionowego składające się z dwóch uzwojeń połączonych szeregowo, z tyrystorowego wzmacniacza wyjściowego odchylania poziomego, znamienny tym, że cewki odchylania pionowego są beztransformatorowo sprzężone ze wzmacniaczem wyjściowym odchylenia pionowego oraz że ten
wzmacniacz jest kwazi-symetrycznym tranzystorowym
wzmacniaczem przeciwsobnym klasy B.

Stężone kwaśne roztwory soli kationowych barwników szeregu 1,2-piranu, znamienne tym, że zawierają
sole kationowego barwnika szeregu 1,2-piranu, nie mające żadnych dysocjujących kwaśno w wodzie podstawników, rozpuszczalną w wodzie zasadę organiczną, rozpuszczalny w wodzie kwas karboksylowy, wodę i ewentualnie jeszcze inny rozpuszczalnik organiczny.
Sposób wytwarzania kwaśnych, stężonych roztworów
soli barwników kationowych szeregu 1,2-piranu według zastrz. 1—11 znamienny tym, że sole kationowych barwników szeregu 1,2-piranu, nie zawierające
żadnych grup dysocjujących kwaśno w wodzie rozpuszcza się w mieszaninie, złożonej z rozpuszczalnegL
w wodzie kwasu karboksylowego, rozpuszczalnej w wodzie zasady organicznej oraz wody i ewentualnie innego rozpuszczalnika organicznego.
22a

(P. 147925)

4.05.1970.

Pierwszeństwo: 6.05.1970 — Szwajcaria.
Ciba — Geigy A. G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych barwników stanowiących związek kompleksowy metalu ciężkiego, ze związkiem dwuazowym, w którym reszta heterocykliczna
składnika czynnego zawiera miejsce kompleksujące oddzielone jednym lub dwoma atomami od grupy azowej,
a składnikiem biernym jest chlorowcowana reszta 2,3-dwuhydroksypirydyny, znamienny tym, że odpowiedni związek azowy poddaje się reakcji ze środkami oddającymi metale ciężkie i ewentualnie acylowaniu.
22a

(P. 147926)

4.05.1971.

Pierwszeństwo: 5.05.1970 — Szwajcaria.
Ciba — Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób kondycjonowania barwników i wybielaczy optycznych, znamienny tym, że barwniki lub wybiela-

cze miele się lub ugniata, ewentualnie w obecności co
najwyżej 10 części objętościowych rozpuszczalnika organicznego na 1 część wagową pigmentu, z dającymi
się rozkładać termicznie solami, a następnie zmieloną
lub ugniecioną masę, ewentualnie po dodaniu wody,
ogrzewa się do temperatury co najmniej równej temperaturze rozkładu użytych soli.

22a
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(P. 147933)

4.05.1971.

stawioną, każdy z symboli R1 oznacza niezależnie atom
H lub grupę alkilową lub arylową ewentualnie podstawione i każdy z symboli R 2 oznacza niezależnie atom
wodoru, grupę alkilową ewentualnie podstawioną lub
grupę arylową ewentualnie podstawioną grupą SO 3 H,
lub grupą CO2H przyłączonymi do atomu węgla pierścienia aromatycznego, znamienny tym, że poddaje się
reakcji związek o ogólnym wzorze 4, z 1 do 2 moli
związku o ogólnym wzorze 19 lub związku o ogólnym
wzorze 6, w których to wzorach A, A1, B 1 , Q, R, v oraz
w mają wyżej podane znaczenie a A 2 oznacza Cl lub
Br.

Pierwszeństwo: 6.05.1970; 29.12.1970 — Szwajcaria
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Wolfgang Groebke).
Sposób wytwarzania nowych trudno rozpuszczalnych
w wodzie związków azowych o wzorze 1, w którym Ri
oznacza atom chloru, bromu, grupę cyjanową, nitrową
lub ewentualnie podstawioną grupę alkilosulfonylową
lui) fenylosulfonylową, R2 oznacza atom wodoru, chloru, bromu, R3 oznacza atom wodoru, chloru, bromu lub
grupę acyloaminową, przy czym jednakże przynajmniej
jeden z podstawników R2 lub R3 oznacza atom wodoru, R4 oznacza atom wodoru albo ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy lub grupę alkoksylową, R s
i R6 oznaczają niezależnie od siebie rodnik alkilowy
ewentualnie podstawiony atomem chloru, bromu, grupą cyjanową, hydroksylową, alkoksylową, chloroalkoksylową, bromoalkoksylową, cyjanoalkoksylową, lub
ewentualnie podstawioną grupą alkilokarbonyloksylową, benzoiloksylową, alkoksykarbonylową, fenoksykarbonylową, alkoksykarbonyloksylową lub fenoksykarbonyloksylową, R7 oznacza ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy, X oznacza grupę o wzorze —CO—,
—COO— lub —SO,—, a n oznacza 2, 3, lub 4, przy
czym cząsteczka nie zawiera grup kwasu sulfonowego,
znamienny tym, że dwuazuje się aminę o wzorze 2
i sprzęga ze związkiem o wzorze 3.

22a

(P. 147936)

4.05.1971.

Pierwszeństwo: 6.05.1970 — Szwajcaria
SANDOZ AG, Bazylea, Szwajcaria, (Wolfgang Groebke).
Sposób wytwarzania nowych trudno rozpuszczalnych
w wodzie związków azowych o wzorze 1, w którym Rx
oznacza atom chloru, bromu, grupę cyjanową, nitrową lub ewentualnie podstawioną grupę alkilosulfonylową lub fenylosulfonylową, R2 oznacza atom wodoru, chloru, bromu lub grupę cyjanową, R3 oznacza atom
wodoru, chloru, bromu lub grupę acyloaminową, przy
czym przynajmniej jeden z podstawników R2 lub R s
oznacza atom wodoru, R4 oznacza atom wodoru lub
ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy lub grupę
alkoksylową, R3 oznacza rodnik alkilowy ewentua!--

22a

(P. 147934)

4.05.1971.

Pierwszeństwo: 15.05.1970 — Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries; Londyn, Wielka Brytania, (Brian Parton).
Sposób wytwarzania barwników reaktywnych o ogólnym wzorze 1, w którym symbole v i w oznaczają
wartość liczbową 0—2, przy czym razem stanowią w a r tość liczbową co najmniej 1, symbol n oznacza w a r tość liczbową 1 lub 2, symbol A oznacza atom Cl lub
atom Br lub grupę OR1, NRR2, SR 1 lub SO 3 H, a symbol
B oznacza atom Cl lub atom Br lub grupę o ogólnym
wzorze 2, w którym Q oznacza organiczną grupę wiążącą, symbol A 1 i B 1 każdy oddzielnie, oznacza atom Cl
lub atom Br lub grupę SO 3 H OR1, NRR 1 lub SR1, pod
warunkiem, że co najmniej jedna grupa oznaczona symbolem A, A 1 lub B 1 oznacza atom Cl lub atom Br lub
grupę SO3H i każdy z symboli R niezależnie oznacza
atom wodoru lub grupę alkilową, ewentualnie pod-
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nie podstawiony atomem chloru, bromu, grupą cyjanową, hydroksylową alkoksylową, chloroalkoksylową,
bromoalkoksylową, cyjanoalkoksylową lub ewentualnie podstawioną grupą alkilokarbonyloksylową, benzoiloksylową, alkcksykarbonylową, fenoksykarbonylową,
alkoksykarbonyloksylową lub fenoksykarbonyloksylową, R6 oznacza rodnik alkilenowy zawierający 1, 2, 3
lub 4 atomy węgla, R2 oznacza ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy, a X oznacza grupę o wzorze
—CO—, —COO—, —SO2—, przy czym cząsteczka nie
zawiera grup kwasu sulfonowego, znamienny tym, że
dwuazuje się aminę o wzorze 2 i sprzęga ze związkiem
o wzorze 3.

polietylen oraz kerylobenzen i/lub naftę ogrzewa się
w temperaturze 80—120°C do uzyskania jednorodnej
mieszaniny, następnie dodaje się inhibitora korozji
i olej maszynowy i pozostawia gorącą masę do ostygnięcia w bezruchu, po czym w temperaturze otoczenia
poddaje się silnemu rozmieszaniu w celu zdyspergowania żelu.

23a

(P. 147728)

23.04.1971.

Pierwszeństwo: 24.04.1970 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
22a

(P. 147968)

5.05.1971.

Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy, Bydgoszcz (Kazimierz Kozłowski, Henryk Masłowski, Jerzy Gacą, Jadwiga Żychowicz).

VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt, Schwedt,
NRD, (Willi Presting, Theodor Kreuter, Karl-Heinz
Beeckmann, Karl Steinbach).

Sposób otrzymywania barwników znamienny tym, że
do syntezy używa się smoły po 4,4'dwuaminodwufenylometanie, którą rozpuszcza się w gorącym roztworze
kwasu solnego przy pH = 1 i w temperaturze od —5°C
do + 4°C, dwuazuje wodnym roztworem azotynu sodowego, po czym sprzęga w środowisku kwaśnym lub
zasadowym znanymi sposobami ze związkami biernymi, tworząc barwniki lub pigmenty przydatne w przemyśle farb i lakierów.

Sposób rafinowania rodzimego lub odżywiczonego surowego wosku montanowego lub jego mieszanin z innymi substancjami woskowymi i/lub tłuszczowymi, znamienny tym, że surowy produkt poddaje się jedno- do
kilkugodzinnej wstępnej obróbce termicznej, ogrzewając go w obecności niewielkich ilości środka odszczepiającego wodę, korzystnie kwasu siarkowego, w temperaturze 120°—190°C, albo także bez kondensującycli
dodatków w temperaturze nie przekraczającej 300°C,
a następnie w znany sposób bieli kwasem chromowym
lub dwuchromianem z roztworem kwasu siarkowego do
żądanego jasnego zabarwienia.

22a

23a

(P. 151452)

4.11.1971.

Sposób wytwarzania nowych związków azowych, znamienny tym, że składnik bierny o wzorze 16, w którym A oznacza ewentualnie podstawioną grupę fenylową, Y oznacza ewentualnie alkilowaną grupę iminową, atom siarki lub atom tlenu, Rx oznacza ewentualnie podstawioną grupę alkilową, która razem z A może
tworzyć pierścień czterowodorochinolinowy, R9 oznacza
ewentualnie podstawioną grupę alkilenową, a symbol
alk oznacza ewentualnie podstawioną grupę alkilową
lub aryloalkilową, przy czym aromatyczny albo częściowo lub całkowicie nasycony pierścień B może być podstawiony atomami chlorowca, grupami nitrowymi i podstawnikami organicznymi, ewentualnie łącznie z innymi
składnikami biernymi sprzęga się ze związkiem dwuazo-niowym składnika czynnego i ewentualnie następnie
czwartorzędu je.

22g

(P. 147986)

6.05.1971,

12.09.1968.

Pierwszeństwo: 13.09.1967 — Stany Zjednoczone
Ameryki.

Pierwszeństwo: 6.11.1970; 4.10.1971 — Szwajcaria.
Ciba — Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.

(P. 153898)

International Flavors and Fragnances
Jork, USA, (Jack Herbert Blumenthal).

Inc., Nowy

Kompozycja zapachowa, znamienna tym, że jako substancję czynną zawiera keton alkilomonocykliczny
o wzorze 1, w którym Ry oznacza niższą grupę alkilową, o 1—6 atomach węgla, korzystnie grupę metylową
lub etylową, R2 oznacza grupę metylową lub metylenową, a R3 i R4 oznaczają nie sąsiadujące ze sobą grupy metylowe przy czym keton ten zawiera od 0—3 niesprzężonych wiązań podwójnych między atomami węgla.

23b

(P. 155918)

9.06.1972.

Patent dodatkowy do patentu nr (P. 138492)

Pierwszeństwo: 11.06.1971; 11.06.1971 — Stany
Zjednoczone Ameryki.

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o. Warszawa (Fryderyk Weigel, Jarosław Stępniewski, Jan Surowiński, Zbigniew Dębski)

Universal Oil Products Company, Des Plaines, Illinois, USA, (James Douglas Weith).

Sposób wytwarzania środka do zabezpieczania form
przed przyczepnością betonu według patentu nr
(P. 138492), znamienny, tym, że oligostyren lub/i nalte.,

Sposób konwersji węglowodorów znamienny tym,
że w pierwszym etapie poddaje się konwersji węglowodór ciekły w warunkach normalnych w mieszaninie
z wodorem w strefie konwersji węglowodoru, otrzymu-
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jąc produkt złożony z wodoru, węglowodorów gazowych
i ciekłych w warunkach normalnych, w drugim etapie
rozdziela się produkt ze strefy konwersji w strefie rozdzielania niskociśnieniowego otrzymując gazowy strumień wodorowy, w którym wodór jest zanieczyszczony węglowodorami, oraz strumień cieczy z separacji
niskociśnieniowej stanowiący węglowodory gazowe
i ciekłe w warunkach normalnych, w trzecim etapie
poddaje się kontaktowaniu gazowy strumień wodorowy z etapu drugiego z co najmniej częścią surowca
węglowodorowego ciekłego w warunkach normalnych
oraz poddaje się rozdzielaniu uzyskaną mieszaniną,
otrzymując strumień gazowy wzbogacony w wodór oraz
ciekły strumień surowca zawierający węglowodory gazowe w warunkach normalnych, w etapie czwartym
przepuszcza się co najmniej część strumienia ciekłego
surowca z etapu trzeciego poprzez strefę konwersji
węglowodorów, tak aby co najmniej część węglowodoru ciekłego w warunkach normalnych przeszła przez
strefę konwersji, w etapie piątym z cieczy pochodzącej
z separatora niskociśnieniowego z etapu drugiego wydziela się produkt węglowodorowy ciekły w warunkach normalnych oraz produkt węglowodorowy gazowy w warunkach normalnych.
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nego i wysuwanego z wnętrza podpory przy czym wybierak wieńcowy (1) jest wprowadzany do pierścieniowej obudowy (7) głowicy podtrzymującej wybierak
wieńcowy (1) wciśnięty do obudowy pierścieniowej (7)
współosiowej podpory 8, wówczas gdy wszystkie oczka na obwodzie otworu przedniej części (2) stopy (3)
skarpety lub pończochy, które mają być połączone
z oczkami na obwodzie otworu zakończeniowego (4)
stopy z indywidualnymi otworami (5) na każdy z pięciu
palców są nawleczone na wybierakach (6) tego samego
wieńca.

29a

(P. 148003)
7.05.1971.
Pierwszeństwo: 7.05.1970 — Japonia.

Teijin Limited, Osaka, Japonia, (Nobuharu łzawa,
Munetsugu Kikuyama, Hiroshi Toyoshima, Yasuhiro
Murase, Ryvia Yamamoto).

(P. 153084)
25.01.1972.
Pierwszeństwo: 26.01.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.

23c

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius u. Bruning Frankfurt nad Menem, Niemiecka Republika Federalna (Helmut Diery, Siegbert
Rittner, Horst Lorke).
Sposób walcowania na zimno i bezolejowe wodne ciecze walcownicze do stosowania tego sposobu (skrót zgłoszenia zamieszczono w kl. 7a na str. 5

Sposób wytwarzania karbikowanych włókien poliestrowych przez karbikowanie w komorze ściskającej
rozciągniętej wiązki włókien z liniowego, wysokocząsteczkowego, włóknotwórczego poliestru, w którym co
najmniej 85% molowych powtarzających się elementów
łańcucha pochodzi z tereftalanu etylu, znamienny tym,
że przed karbikowaniem we wspomnianej komorze rozciągnięte włókno poddaje się obróbce cieplnej w temperaturze 135 o 240°C pod naprężeniem 0,3 g/denier a następnie, utrzymując naprężenie włókna co najmniej 0,1
g/denier, podaje się je na walce chwytające komory
ściskającej w temperaturze 100—140°C, która jest niższa co najmniej Î0°C od temperatury obróbki cieplnej, odbierając z komory ściskającej włókno o doskonałej karbikowatości i wysokim module Younga.
29b2

23c

(P. 156624)
12.07.197J.
Pierwszeństwo: 13.07.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.

Standard Oil Company, Chicago, USA, (Edmund Joseph Piasek, Robert Edward Karll).
Olej smarny składający się ze zwykłego ciekłego smaru olejowego, znamienny tym, że zawiera 0,05—70%
nowego rozpuszczalnego w oleju produktu kondensacji
Mannicha, o wysokim ciężarze cząsteczkowym i zmodyfikowanego kwasem alifatycznym.

25a

(P. 155845)

(P. 155564)

24.05.1972.

Pierwszeństwo: 26.05.1971: 6.09.1971 — Szwajcaria.
Ciba —■ Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób spilśniania wełny, znamienny tym, że w temperaturze 20°-—1ÜO°C traktuje się wełnę zawierającymi wodę środkami, zawierającymi jako pierwszy
składnik produkty reakcji związków epoksy i amin
alifatycznych z zasadowymi poliamidami lub kwasami
dwukarboksylowymi oraz jako składnik drugi związki addycyjne amin alifatycznych o 12—22 atomach
węgla i 6—30 molach tlenku etylenu, zestryfikowanych co najmniej dwuzasadowymi kwasami tlenowy-

6.06.1972.

Pierwszeństwo: 8.06.1971 — Hiszpania.
Luis Sentis Anfruns, Barcelona, Hiszpania.
Urządzenie do łączenia tkanin dzianych, znamienne
tym, że zawiera wybieraki wieńcowe (1) cylindryczno-stożkowe skonstruowane w kształcie kołpaka wsuwa-

30a

(P. 147719)

23.04.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Sprzętu Medycznego, Warszawa, (Bohdan Bukowiecki, Piotr Radecki).
Tranzystorowy układ wyjściowy do prądowej stymulacji serca znamienny tym, że baza tranzystora (2) za-
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łączona przez opornik (4) do ujemnego źródła zasilania (-U) jest jednocześnie połączona- przez opornik (3)
i opornik (1) z emiterem tranzystora (2) a kolektor
tranzystora (2) jest połączony przez opornik (6) z masą, natomiast punkt (WE) doprowadzenia sygnału sterującego jest połączony poprzez kondensator (5) z opornikami (Î) i (3).

30h

(P. 147774)

28.04.197J.

Pierwszeństwo: 28.04.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki
Merck and Co., Inc., Rahway, USA, (Maurice R. Hilleman, Eugene B. Buynak).
Sposób wytwarzania szczepionki, zawierającej żywe
wirusy ospy wietrznej, która wywołuje u człowieka
przeciwciało przeciwko złośliwemu wirusowi ospy wietrznej bez powodowania ostrych, klinicznych objawów
chorobowych, znamienny tym, że złośliwy wirus przeszczepia się kolejno w temperaturze 30—34°C w hodowli tkankowej, takiej jak ludzki szczep diploidalny lub komórki podstawowe pochodzenia małpiego,
tyle razy, aby uzyskać wirus o osłabionej aktywności.

30a

(P. 147749)

24.04.1971.

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
(Marcin Brodziak, Andrzej Brodziak).
Urządzenie nadzorujące zaburzenia rytmu serca
oraz nieprawidłową pracę wszczepionych sztucznych
rozruszników serca posiadające elektrody, wzmacniacz
sygnału elektrokardiograficznego, układ sygnalizujący
akustyczno-optyczny znamienne tym, że zawiera dwie
równoległe kaskady pamięci analogowej (6) sterowane sygnałami prostokątnymi bądź z przerzutnika
Smitha (3), bądź z przerzutnika Smitha (5), przy czym
przerzutnik Smitha (3) jest wysterowywany załamkami R sygnału z wzmacniacza EKG (2) a przerzutnik
Smitha (5) jest wysterowywany impulsami z wyjścia
układu (4) liczącego i porównującego pole powierzchni zespołów QRS, sumator analogowy (7) sygnałów
V3, Z3, V5, Z5, V7, Z7 z wyjść elementów śledząco-Damiętających kaskad (6) odpowiednio elementów (A3,
B3, A5, B5, A7, B7), komparatory analogowe (8a) i (8b)
porównujące sygnał z wyjścia sumatora analogowego
(7) z zadanymi wartościami, komparator analogowy
(10), na wejścia sumujące którego wprowadza się sygnały V3, V5, Z3, Z5 z elementów kaskady (6), konrparator analogowy (12), na którego dwa wejścia sumujące wprowadzone są sygnał z wyjścia sumatora
(7) oraz sygnał z wyjścia sumatora inercyjnego (11),
komparator analogowy (13) o trzech wejściach sumujących, na które wprowadzone są sygnały VI z wyjścia integratora (Al), ZI z wyjścia integratora (Bl)
oraz z wyjścia sumatora (7), komparator analogowy
(15) z wejściami sumującymi, na które podane są sygnały V3, V5, Z3, Z5 z wyjść elementów kaskad (6)
oraz z wyjścia sumatora inercyjnego (14), element iloczynu logicznego (22) sygnałów z wyjść komparatora
(12) i układu (4) liczącego i ^porównującego pole, układ
wybierający (16) ustalający które z wyjść komparatorów (10), (12) i (4c), elementów negacji (23) i (24)
oraz elementu iloczynu (22) włączyć na jedno z końcowych urządzeń, układ alarmujący akustyczno-optyczny (17), cyfrowy licznik (18) ilości zaburzeń, rejestrator (19) na taśmie papierowej włączany sygnałem z układu wybierającego (16) i zapisujący opóźniony sygnał EKG z rejestratora (20) na okrężnej taśmie magnetycznej z ciągłym zapisem, odczytem i kasowaniem.

30h

(P. 148034)

8.05.1971.

Pierwszeństwo: 11.05.1970 — Francja.
Laboratoire Roger Bellon, Neuilly — s/Seine, Francja, (Paul Prunet).
Sposób namnażania wirusa, znamienny tym, że jako
komórkę żywiciela stosuje się linię komórek nerki
świni, wyizolowaną i przechowywaną w Instytucie Biologii z Sao Paulo, oznaczoną symbolem IB-RS-2, hodowaną jednowarstwowo lub w zawiesinie.
Sposób wytwarzania inaktywowanej szczepionki
przeciwko pryszczycy, znamienny tym, że zawiesinę
wirusów otrzymaną w wyniku namnażania sposobem
według jednego z zastrz. 1—5 inaktywuje się jednym
ze znanych sposobów.

30h

(P. 150485)

13.09.1971.

Pierwszeństwo: 15.09.1970; 29.04.1971 — Niemiecka
Republika Federalna.
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Göttlingen, NRF, (Jürgen Overbeck, Monir Neguib).
Sposób wytwarzania nowego utleniającego metan
szczepu bakteryjnego M 102 w postaci wysokoaktywnej czystej kultury, znamienny tym, że osad denny
z wodnego biotopu w którym z powodu braku tlenu
nie ma warunków do przemiany materii bakterii utleniających metan, wprowadzony do pożywki mineralnej, przedmuchuje się mieszaniną 1 : 1 metanu z powietrzem, wzbogaconą kulturą bakteryjną, posiewa pożywkę mineralno-agarową, z kolonii bakteryjnych wyhodowanych na tej pożywce wyodrębnia pojedyncze
komórki, namnaża je na pożywce mineralnej przedmuchiwanej mieszaniną 1 : 1 metanu z powietrzem,
a następnie wyodrębnia wyhodowaną kulturę bakteryjną.

30h

(P. 155444)

17.05.1972.

Pierwszeństwo: 18.05.1971 — Wielka Brytania.
American Cyanamid Company, Wayne, USA, (Jerry
Robert Daniel Mc Cormick).
Sposób wytwarzania chemicznego produktu przemiany materii w roślinie, metodą hodowli w zawiesinie,
znamienny tym, że hoduje się organ pierwotny danej
rośliny wytwarzającej produkt przemiany materii, na
drodze obniżenia poziomu aktywności auksynowej
w wodnym, aerobowym środowisku odżywczym zawie-
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rającym zanurzone w nim, rosnące, niezróżnicowane
komórki lub wiązki komórek wspomnianej rośliny
a następnie hoduje powstały organ pierwotny aż do
wytworzenia znacznych ilości p r o d u k t u przemiany m a terii.

31aŁ

(P. 150221)

27.08.1971.

Pierwszeństwo: 29.08.1970 —- Wielka Brytania.
Wellman Incandescent F u r n a c e Company Limited,
Warley, Wielka Brytania, (Alfred Derbyshire).
Piec do wyżarzania zwojów taśm stalowych, zawierający podstawę do podpierania stosów zwojów, stosowaną z płaszczem osłaniającym zwoje, oraz wyposażony w środki do powodowania cyrkulacji powietrza wewnątrz płaszcza i wokół zwojów, znamienny
tym, że wyposażony jest w zewnętrzny obwód, przyłączony do wymienionej podstawy do przechodzenia
przez niego powietrza oraz wymiennik ciepła wsuwany i wysuwany z tego obwodu.

3lbi

(P. 151512)
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(P. 152836)

10.01.1972.

Pierwszeństwo: 11.01.1971 — Francja.
S.A. Société Générale de Fonderie, Paryż, Francja,
(André RAT).
Urządzenie automatyczne do wytwarzania rdzeni odlewniczych zwłaszcza do elementów chłodnic stanowiące bęben obrotowy o czterech powierzchniach czołowych przemieszczających się kolejno przed odpowiednimi stanowiskami, znamienne tym, że bęben ma poziomą oś obrotu a każda powierzchnia czołowa zawiera przyrząd mocujący do dwóch półrdzennic zaopatrzony w ramiona przegubowe przyjmujący jedną
z dwóch półrdzennic, w wyniku obrotu o 180°, przykładaną na drugą półrdzennicę stałą przy czym przedmuchiwanie dwóch półrdzeni dokonywane jest na powierzchni górnej w dwóch otwartych półrdzennicach
nakładanych jedna na drugą w czasie obrotu bębna,
a ramiona współpracują z pochylnią obracającą je,
a uformowany rdzeń jest wyładowywany w płaszczyźnie dolnej bębna, przy czym rdzeń ten znajduje się
w półrdzennicy ruchomej podnoszonej w górę.

12.11.1971.

Pierwszeństwo: 14.11.1970 — NRF.
Georges Schaumburg Montigny-Lés-Metz, Francja.
Sposób zwiększenia rozpoznawalności wad powierzchniowych w wyrobach, odlewanych metodą ciągłą,

w którym na wyrób odlewany możliwie bezpośrednio
za krystalizatorem nakłada się zapobiegającą tworzeniu sią zgorzeliny warstwę powłoki emaliopodobnej
takiej, że pęka ona w okolicy wad powierzchniowych,
znamienny tym, że wyrób odlewany przed nałożeniem
tej warstwy powłoki emaliopodobnej poddaje się obróbce strumieniem wody pod dużym ciśnieniem.

UJUUU^)UUUU#
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31b2

(P. 151291)

29.10.1971.

Pierwszeństwo: 2.11.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
USS Engineers and Consultants, Inc. Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki, (John Elliott Bower, Jr.).
Forma do odlewania ciągłego metali z wlewnicą m i e dzianą otoczoną płytami osłony, mająca miedziane
ścianki wlewnicy o grubości mniejszej niż grubość
płyt osłony, przy czym wymienione płyty osłony mają
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na swoich wewnętrznych płaszczyznach wykonane żebra- ograniczające kanały na obieg wody chłodzącej,
s wlewnica przymocowana jest do tych płyt za pomocą elementów łączących, znamienna tym, że elementy
łączące stanowią kołki gwintowe (19) zespawane ze
ścianką wlewnicy i wystające poprzez otwory w żebrach (16) osłony a po zewnętrznej stronie płyt osłony
nakręcone są nakrętki.

napowietrzny (14, 15) wyposażony jest w haki zawieszeniowe (12) współpracujące, każdy w przypadającej
mu kolejności, z elementem prowadzącym (25) i z odlanym występem (7) odlewu (2), celem wyjęcia odlewu
z formy za pomocą wprowadzenia do formy i wzgłębienia formy bezskrzynkowej z piasku (3, 3a), zaczepienia o występ (7), wyciągnięcia odlewu (2) z formy (3, 3a)
i odprowadzenia go.

31b2

31b2

(P. 151806)

27.11.1971.

Pierwszeństwo: 27.11.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
USS Engineers and Consultants
Stany Zjednoczone Ameryki.

(P. 1530??)

20.01.1972.

Pierwszeństwo: 22.01.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.

Inc., Pittsburgh,

Karl Schmidt GmbH Neckarsuhn, NRF (Adolf Diez,
Josef Heim).

Urządzenie do wymiany walcowego zespołu zginającego umieszczonego nad matrycą w maszynie do ciągłego odlewania, znamienne tym, że walcowy zespół
zginający (10) ma łożyska połączone ślizgowo na prowadnicach (15) zamocowanych na ramie wsporczej (16);
elementy ślizgowe (17) umieszcające zespół w położeniu nad matrycą odlewniczą, przy czym elemeniy
ślizgowe (17) mają większą ilość otworów (30), (31)
i taką samą ilość współosiowych przystających otworów w prowadnicach (15) oraz sworznie (32) przechodzące przez otwory (30), (31), przy czym elementy ślizgowe (17) są ustawione współosiowo i zamocowane do
prowadnic (15) oraz mechanizm połączony z zespołem
(10) poruszający zespół wzdłuż prowadnic (15) celem
montażu lub wymiany zespołu, a ponadto ramę (20)
i ramię (24).

Niskocisnieniowa instalacja odlewnicza złożona z hermetycznie zamykanego i napełnianego gazem pod ciśnieniem pieca, podgrzewającego wannę z roztopionym
metalem, która za pośrednictwem zanurzone] w niej
rury jest połączona z płytą, podstawowa kokili złożonej ze stałych lub ruchomych najlepiej poruszanych
hydraulicznie elementów kształtowych przy czym kokila jest od góry zamykana płyta rdzeniową podtrzymującą przytwierdzony do niej od spodu rdzeń i przesuwną pionowo za pomocą szeregu najlepiej czterech,
cięgieł poruszanych hydraulicznie, znamienna tym, że
ma dwa płaskie słupy (2) umieszczone naprzeciw siebie
po przeciwnych stronach, zamocowane w położeniu
pionowym w tylnej części elementów bocznych obudowy pieca podgrzewczego (1) zamykanego w znany sposób pokrywą (17) podtrzymującą płytę podstawową
(22) kokili (23), na których to słupach umieszczony jest
poziomo mostek (3) wystający wspornikowo do nrzodu
i tyłu i mający otwarte od przodu wyjęcie (7) w kształcie „U", w wyjęciu (7) zaś osadzony jest przesuwnie
w kierunku poziomym element (10) poruszany hydraulicznie i prowadzący cięgła (9).

31bs

(P. 151890)

2.12.1971.

Pierwszeństwo: 3.12.1970 — Francja.
Société des Fonderies de Pont-a-Moussori, Nancy,
Francja, (Pierre Robert Thomas).
Urządzenie do wyjmowania odlewów z form odlewniczych, utworzonych w formach bezskrzynkowych
z piasku, przemieszczających się jeden za drugim w
kierunku określonym ruchem co najmniej jednego łańcucha odlewniczego, zawierające przenośnik napowietrzny tego łańcucha, znamienne tym, że przenośnik

31b2

(P. 155880)

7.06.1972.

Pierwszeństwo: 7.06.1971 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
USS Engineers and Consultants, Inc., Pitsburgh, USA,
(Earl Page Shapland, James Thomas Shapland).
Przesuwne urządzenie zamykające do zbiornika zawierającego ciekły metal, służące do regulowania przepływu tego metalu przez otwór wylewowy, składające
się z ogniotrwałej płyty przesuwanej za pomocą suwaka ruchem postępowo-zwrotnym wzdłuż obszaru
uszczelnienia znajdującego się dokoła otworu wylewowego zbiornika, w żądane położenie otwarcia lub od-

cięcia przepływu ciekłego metalu oraz z konstrukcji
podporowej zawierającej sprężyste elementy dociskające elastycznie płytę ogniotrwałą do obszaru uszczelnienia dokoła otworu wylewowego, znamienne tym,
że zawiera obsadę mocującą sprężyste elementy złożone z nakładek dociskowych (15) rozmieszczonych obwodowo dookoła kanału przepływu ciekłego metalu,
wskutek czego zapewniony jest stały docisk uszczelniający obszar pierścieniowy dokoła otworu wylewowego
zbiornika.

32b

63

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 9/1973

(P. 154797)

(P. 147857)

34f

30.04.1971.

Pierwszeństwo: 1.05.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Dart Industries Inc., Los Angeles, USA, (Robert Daenen, James Baldwin Swett).
Kieliszek do jajka posiadający pokrywkę i podstawkę, które wspólnie obejmują jajko dla zabezpieczenia
go przed szybką utratą ciepła, znamienny tym, że pokrywka (10) ma wgłębienie (18) do utrzymywania jajka gdy pokrywka ta jest odwrócona, przy czym wzajemne zamocowanie pokrywki (10) i podstawki (11),
które otaczają jajko, chroni je przed szybką utratą
ciepła.

18.04.197:7.

Pierwszeństwo: 20.04.1971; 29.04.1971 — Francja.
Saint Gobain, Neuilly s/Seine, Francja, Kurt Blank,
Frederic Victor Engel, Wolfgang Schäfer, Friedrich
Brückner, Hans Krings).
Bezpieczna szyba wielowarstwowa w szczególności
szyba przednia, składająca się z uodporniającej tafli
tworzywa sztucznego przyklejonej do tafli ze szkła
krzemianowego i powleczonej warstwą ochronną powiększającą odporność na porysowanie, znamienna tym,
że tafla tworzywa sztucznego wykonana jest z materiału
plastyfikowanego, rozciągliwego, w szczególności z poliwinylobutyralu, o grubości od 0,5 do 1,5 mm, o wysokiej odporności na rozrywanie i o wysokim stopniu
odkształcania plastycznego.

33a

(P. 147711)

22.04.1971.

Andrzej Brożyński, Częstochowa.
Parasol składany z prętami nożycowymi, znamienny
tym, że posiada pokrycie (14) usztywnione prętami,
z których każdy składa się z wielu elementów nożycowych (1 i 2) połączonych obrotowo ze sobą przy pomocy nitów (3), przy czym elementy nożycowe pojedyncze pierwszych par każdego pręta zamocowane
są obrotowo w koronce górnej korpusu (4), a elementy
nożycowe podwójne (2), pierwszych par każdego pręta,
zamocowane są obrotowo w koronce dolnej suwaka (5),
przesuwanego po korpusie (4).

35b

(P. 151866)

1.12.1971.

Pierwszeństwo: 5.12.1970 — Włochy.
Fabbrica Italiana Magneti Mareili S.p.A., Mediolan,
Włochy.
Elektroniczny przetwornik położenia mechanicznego
członu sterującego zwłaszcza do silników trakcyjnych
elektrycznych wózków podnoszących, znamienny tym,
że zawiera oscylator zasilający transformator różnicowy, którego nurnik (N) jest poruszany (OS) synchronicznie z mechanicznym członem sterującym (Pa, Pj),

którego uzwojenie wtórne (S) dostarcza sygnału odpowiadającego położeniu tego członu, przy czym oscylator (OS) jest sterowany przez modulator (MO) ustalający dla oscj'-latora znamionowe warunki pracy i działający w momencie uruchomienia mechanicznego członu
sterującego na napięcie wstępne przyrządu półprzewodnikowego (Ta) zasilającego transformator różnicowy.
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36d

(P. 151957)

6.12.1970.

Pierwszeństwo: 7.12.1970 — Węgierska Republika
Ludowa.
Szellözö Müvek, Budapeszt, Węgry, (László Ańgyan,
Elemér Jakab, Imre Kádár).
Urządzenie przewietrzające do wymuszonej wentylacji pomieszczeń zamkniętych w budowlach wielokondygnacyjnych, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych,
za pomocą wentylatora z przynależnym do niego wirnikiem i co najmniej jednym króćcem zasysającym
oraz za pomocą przewodu rurowego i adapterów,
a także pionowych kominów znamienne tym, że zawiera ograniczoną przez górną i dolną obudowę (1, 2)
wentylatora (9) przestrzeń powietrzną, do jednoczesnego zasysania powietrza z wielu kierunków i do bezpośredniego odprowadzania powietrza zużytego do
atmosfery.

zaworem elektromagnetycznym (2) w przewód wody
zasilającej (3) lub do jednego przewodu sterowniczego
(7), będącego odgałęzieniem przewodu wody zasilającej (3), jak również z elektrycznego regulatora o sterowaniu pływakowym wraz z przewodem wody odsolonej (5) z zainstalowanym zaworem elektromagnetycznym (4), działającym przy minimalnym poziomie
cieczy lub równocześnie wraz lub po działaniu wyłącznika poziomu napełniania (14) sterującego zaworem
elektromagnetycznym (2) przewodu wody zasilającej
(3).

37a

(P. 151377)

3.11.1971.

Pierwszeństwo: 5.11.1970; 22.09.1971 — NRF.
Eberhard

G.Rensch).

36d

(P. 15296S)

18.01.1972.

Pierwszeństwo: 20.01.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.

G.Rensch,

Frankfurt,

NRF,

(Eberhard

Kratownica ramowa, której poziomą płaszczyznę
tworzy siatka dźwigarów zwłaszcza ułożonych w trójkąty połączonych z promieniowo rozchodzącymi się
ramionami węzłów w kształcie gwiazd, przy czym podpory podtrzymujące płaszczyznę kratownicy przymocowane są do węzłów, znamienna tym, że podpory (A,
B, C, D) w przekroju mają kształt wielokątów, wykonanych zwłaszcza z wielokątnych rur (4, 14), odpowiadających kształtowi rdzenia węzła (7) względnie węzła
(2).

VEB Kombinat Luft-und Kältetechnik, Drezno, Niemiecka Republika Demokratyczna (Hemz Böhm, Dieter Schreyer, Rudolf Lehr, Gernot Patz).
Sposób nawilżania powietrza parą, przy czym parowy nawilżacz powietrza zasilany będzie w miarę patrzeby w trakcie wytwarzania pary wodą zasilającą
i pobierał będzie wodę odsoloną wzbogaconą tworzącą
twardość, szczególnie w celu klimatyzacji pomieszczeń
nieznacznie zapylonych, znamienny tym, że parowy nawilżacz powietrza (1) zasilany będzie wodą zasilającą
równocześnie z określoną dawką chemiczną domieszki,
proporcjonalną do objętości i twardości wody zasilającej, oraz środkiem przeciwpieniącym, że domieszka
chemiczna będąca roztworem wodnym składa się z co
najmniej jednej nieorganicznej i/lub z co najmniej jednej organicznej substancji o działaniu kwasowym lub
ich soli, że domieszki chemiczne wraz z tworzącą twardość wody zasilającej tworzą rozpuszczalny w wodzie
zespół i że woda zawarta w parowym nawilżaczu powietrza (1), której twardość określona jest stosunkiem
ilościowym wody zasilającej do wody odsolonej, spuszczana będzie w odpowiednim rytmie.
Układ do zastosowania sposobu, według zastrz. 1,
znamienny tym, że składa się z przewodu wody zasilającej (3) i przewodu wody odsolonej (5) parowego
nawilżacza powietrza (1) i dozownika (6), który poprzez
przewód chemikaliów (10, 12) połączony będzie z jednej strony z zasobnikiem (11), a z drugiej strony z parowym nawilżaczem powietrza (1) lub poza pośrednio
wyłączającym zaworem zwrotnym (13) z przewodem
wody zasilającej (3), którego napęd włączony jest poza

37b

(P. 155695)

31.05.1972.

Pierwszeństwo: 4.06.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VE Bau-und Montagekombinat Ingenieurhochbau
Berlin, Berlin, NRD, (Günter Bach, Dieter Ulrich,
Wolfgang Kloster).
Przestawna ścianka wewnętrzna, zwłaszcza do budynków użyteczności publicznej i przemysłowych, znamienna tym, że składa się z elementów ściennych (17),
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płytek zaciskowych (10), elementów połączeniowych
i złącz oraz listew pokrywających (13), przy czym elementy ścienne (17) wykonane są z płyt (6) i materiału
(7) do izolacji dźwięku, a ramy metalowe składają się
ze sprężynowego ceownika (4) posiadającego na stronach wzdłużnych ramy metalowej kształt trapezowy,
zaś płyty (6) są zamocowane w pewnej odległości na
ramach metalowych, przy czym na jednej płycie (6)
od strony wewnętrznej umieszczony jest materiał (7)
do izolacji dźwięku, podczas gdy na złączu dwóch elementów ściennych (17) w trapezowych wgłębieniach
znajduje się materiał elastyczny, na którym osadzone
są trapezowe płytki zaciskowe, posiadające na swych
stronach wzdłużnych występy montażowe (12), przy
czym trapezowe płytki zaciskowe (10) są przytrzymywane razem śrubą (8) z nakrętkami (9) na występy
montażowe (12) naciśnięte są listwry pokrywające (13),
a przy złączu narożnym znajduje się wygięty do góry
pod kątem prostym płaskownik, służący jako płytka
zaciskowa (10), przy czym śruby (8) przechodzą przez
płytkę zaciskową (10) i kształtownik ramy, natomiast
przy złączu w kształcie litery T śruby przeprowadzone
są przez płytkę zaciskową (10) i kształtownik ramy odstającego w odstępie prostopadle elementu ściennego
(17), zaś przy złączu krzyżowym nie występują elementy połączeniowe, połączenie elementów ściennych (17)
do podłogi odbywa się na warstwie gumowej (16), a połączenie do sufitu lub dolnej części stropu (2) odbywa
się przez wprowadzenie do kształtownika —U (5), lub
też element ścienny (17) ma kształt na przykład pryzmatyczny i zawiera tylko trapezowe powierzchnie
złącz.

37e

(P. 156391)
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nym do formy do wylewania rdzeniom kształtującym.
(23) podporządkowane są usytuowane w sąsiedztwie
i również ruchomo umieszczone
przewody odwadniające (28) do odprowadzania wTody, wydzielanej z betonu
w formie do jego wylewania.
37f
(P. 155483)
19.05.1972.
Pierwszeństwo: 21.05.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Metalleichtbaukombinat, Lipsk, NRD, (Gerhard
Marschnern, Dieter Weissenborn, Heinz Hartung).
Maszt oświetleniowy służący w szczególności do
oświetlania placów budowy, znamienny tym, że składa
się z zamocowanej na wyposażonej w uchwyty (8) ustawialnej stabilnie i przenośnej ramie podstawowej (4),
części dolnej (1) i połączonej z nią przegubowo części
górnej (2), która z jednej strony jest połączona z ramą
podstawową (4) za pomocą liny odciągowej (24) i cięgna
(23) z drugiej strony zaś ma zawieszone przeciwwagi
(20).

30.06.1972.

Spiroll Corporation Limited, Winnipeg, Kanada,
(Frederick Sellers, Marvin Thorsteinson, Ernst Martens).
Urządzenie do wylewania zwłaszcza betonu celern
wykonania drążonych stropów i ścian lub tym podobnych elementów konstrukcyjnych składających się z płaskiego łoża odlewniczego, umieszczonego pod podstawą
portalową i wyposażonego w wózek załadowczy do
napełniania formy, przejezdny do wewnątrz formy oraz
w umieszczone poprzecznie do kierunku ruchu wózka
rdzenie kształtujące, ruchome w formie do wylewania
i wyciągalne z tej formy, jak również w podporządkowane formie wibratory drgań do wibrowania betonu,
znamienne tym, że umieszczonym ruchomo i wsuwa-

39a!

(P. 147985)

6.05.1971.

Zakłady Osprzętu Elektroinstalacyjnego, Wierbka
(Juliusz Jańczyk).
Zapraská do połączenia gwintowego stosowana w wyrobach z tworzyw sztucznych, znamienna tym, że zapraská (1) jest ukształtowana w postaci tulei wykonanej z drutu, najkorzystniej okrągłego, przy czym skok
poszczególnych zwojów tulei odpowiada skokowi zwojów wkręta (4), a średnica tulei jest tak dobrana, aby
wierzchołki gwintu (6) wchodziły odpowiednio głęboko
pomiędzy poszczególne zwoje.
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39a3

(P. 150258)

30.08.1971.

Pierwszeństwo: 1.09.1970 — Szwajcaria.
Unifoam AG, Glarus, Szwajcaria, (Laader Berg).
Sposób wytwarzania ciągłych pasm polimerowej piany z mieszaniny ciekłych reagentów piany, w którym
rozprężająca się piana jest formowana w stale poruszającym się kanałowego kształtu przenośniku znamienny tym, że dostarczaną w sposób ciągły na dno
zbiornika mieszaninę ciekłych reagentów piany rozpręża się ku górze w zbiorniku pod działaniem reakcji
chemicznych między reagentami i że przed zakończeniem rozprężania mieszaniny umożliwia się częściowo
rozprężonej pianie wypływ ze zbiornika przez kaskadowy układ i następnie poddaje się pianę procesowi
zakończenia rozprężania w kanałowego kształtu przenośniku odprowadzającym w sposób ciągły pianę z kaskadowego układu.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że zawiera zbiornik (12) do rozprężania w górę ciekłych reagentów środki dla dostarczenia
ciekłych reagentów piany na dno zbiornika (12) układ
kaskadowy (30) połączony ze zbiornikiem (12) umożliwiający przepływ podnoszonej w tym zbiorniku przez
rozprężanie piany ponad kaskadowym układem (30)
i kanałowego kształtu przenośnik (13) połączony z kaskadowym układem (30) i odbierający w sposób ciągły
pianę z kaskadowego układu (30).
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koła gumowe, znamienny tym, że wytłacza się pod ciśnieniem materiał, z jakiego wykonuje się bieżnik
wprost na zewnętrzną powierzchnię szkieletowej części
opony lub koła, a następnie formuje się warstwę z tego
materiału, oblekającą powierzchnię opony lub koła.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1—21, znamienne tym, że zawiera głowicę wylotową
(11), zespół utrzymujący oponę lub koło w położeniu,
w którym zewnętrzna powierzchnia podstawowej konstrukcji bieżnikowanej opony lub koła znajduje się
tuż przy wylocie głowicy (11) oraz zespół powodujący
przesuwanie się koła lub opony względem głowicy wytłaczarki (10), przy czym wytłaczana z głowicy (11)
warstwa materiału bieżnika nakładana jest pod ciśnieniem na zewnętrzną powierzchnię podstawowej konstrukcji opony lub koła.

39a7

(P. 147779)

26.04.1971.

Pierwszeństwo: 29.04.1970 — Szwecja.
AB Motala Verkstad, Motala, Szwecja, (Bengt Johan
Carlsson).
Sposób wytwarzania płyt pilśniowych metodą pół-mokrą, w której surowiec zmiękczony i rozdrobniony
w postaci wilgotnej masy zawieszonej w gazie jest formowany w postaci taśmy, znamienny tym, że stopień
wilgotności masy wyrównuje się przed uformowaniem
masy w taśmę przez usuwanie cieczy za pomocą mechanicznego prasowania.
$9a>»

(P. 147988)

6.05.1971.

Pierwszeństwo: 8.05.1970 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Plast-und Elastverarbeitungs-maschinen Kombinat, Karl-Marx-Stadt, NRD.
Ślimak jedno lub wielozwojowy do wytłaczarki zawierającej ślimaki nie zazębiające się do przeróbki
tworzyw sztucznych, znamienny tym, że cylindryczny
lub stożkowy rdzeń (8) ślimaka, obok znanego zwoju
(4), ma wzniesienia (5, 10), które rozpoczynając się bezpośrednio od zwoju (4) po jednej lub obu jego stronach
przebiegają śrubowo ze skokiem (hx) różnym od skoku
zwoju (4) dookoła rdzenia (8) i dzielą kanał (3) na dwie
lub więcej przestrzeni (6, 7, 11), które zmieniają się
objętościowo wzdłuż osi ślimaka odpowiednio do postępującego procesu uplastyczniania i sprężania.

39b1
39a6

(P. 147992)

6.05.1971.

Pierwszeństwo: 7.05.1970 — Wielka Brytania.
John Harold Barwell, Cambridge, Wielka Brytania,
(John Harold Bar well).
Sposób nakładania bieżnika na opony kół lub pełne

(P. 156077)

16.06.1972.

Pierwszeństwo: 18.06.1971 — Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich.
"
Institut Khmii Nefti i Prirodnykh Solei Akademii
Nauk Kazakhskoi SSR, Guriev, ZSRR, (Anatoly Dmitrievich Pomogailo, Alexandr Avraamovich Bolshov,
Esengeldy Baishiaganov, Urakbai Alimbaevich Mambetov, Tamara Yakovlevna Vasilievna, Petr Evgenievich Matkovsky).
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Sposób katalitycznej polimeryzacji i kopolimeryzacji
olefin w środowisku rozpuszczalników węglowodorowycn lub zawierających chlor, w obecności układów
katalitycznych składających się z VC14 i związków metaloorganicznych, znamienny tym, że VC14 stosuje się
w postaci roztworu w SiCl4.

39b2

(P. 154565)

5.04.1972.

Pierwszeństwo: 5.04.1971 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Uniroyal Inc., Nowy York, USA, (Robert William
Kindle, Robert Reel Barnhart, Philip Tinnophy Paul).
Sposób powiększania adhezji pomiędzy gumą a metalem w celu laminowania elementów wzmacniających
posiadających powierzchnię metaliczną i gumy przez
nakładanie na tę powierzchnię stałej, dającej się wulkanizować mieszanki gumowej i ogrzewanie połączenia aż do zwulkanizowania gumy, znamienny tym, że
do mieszanki gumowej przed wulkanizacją wprowadza
się chlorowcochinon i produkt kondensacji rezorcyny
z aldehydem, wybranym z grupy obejmującej alkiloaldehydy zawierające 1—4 atomów węgla w cząsteczce
i benzaldehyd.

391y>

(P. 149955)

10.08.1971.

( p . 149715)

29.07.1971.

Pierwszeństwo: 10.08.1970 — Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania, (Peter George Osborn, Desmond Wilfrid
John Osmond).
Sposób wytwarzania niejednorodnych cząstek polimeru w niewodnym układzie dyspersyjnym, znamienny

tym, że roztwór monomeru B w cieczy organicznej, zawierającej trwale rozproszone cząstki polimeru A, które zawierają środek inicjujący lub katalizujący polimeryzację monomeru B, poddaje się polimeryzacji dla
wytworzenia polimeru B nierozpuszczalnego w cieczy
organicznej i niemieszalnego z polimerem A, przy czym
monomer B spęcznia polimer A o co najmniej 10%
wagowych.
Sposób według zastrz. 12, znamienny tym, że jako
monomer B stosuje się nienasycony monomer alfa,
beta-etylenowy, ulegający katalitycznej polimeryzacji
wolnorodnikowej.
Sposób według zastrz. 1—14, znamienny tym, że jako
monomer A stosuje się nienasycony monomer alfa,
beta-etylenowy, ulegający katalitycznej polimeryzacji
wolnorodnikowej.

39b"

39b3
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(P. 149448)

14.07.1971.

Pierwszeństwo: 15.07.1970; 11.12.1970 — Szwajcaria.

Pierwszeństwo: 21.08.1970 — Wielka Brytania.

Lonza A.G., Gampel, Zarząd Bazylea, Szwajcaria,
(René Nicolet, Walter Gutmann, Theodor Völker).

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania, (Norman Leonard Watton).

Sposób wytwarzania odpornych na uderzenie i trwałych w warunkach atmosferycznych polimerów chlorku

Mieszanka chlorowanego kauczuku znamienna tym,
że zawiera stabilizującą ilość cykloalifatycznego związku epoksydowego zawierającego co najmniej jedną
grupę epoksydową, w której epoksydowy atom tlenu
jest bezpośrednio przyłączony do dwóch sąsiednich
atomów węgla grupy cykloalifatycznej.

39t>3

(P. 155187)

5.05.1972.

winylu na drodze polimeryzacji chlorku winylu w obecności polimerów akrylanów, znamienny tym, że chlorek winylu w obecności 2—10% wagowych polimeru
lub kopolimeru akrylanu 2-etyloheksylowego, zawierającego co najmniej 50% wagowych akrylanu 2-etyloheksylowego, poddaje się polimeryzacji w temperaturze
50—65°C w warunkach wspólnego mieszania przy ciśnieniu pary nasyconej chlorku winylu w obecności
ciekłego chlorku winylu i każdorazowo emulgatorów,
katalizatorów i/lub regulatorów polimeryzacji do momentu aż stopień przemiany osiągnie wartość równą
70%.

Pierwszeństwo: 7.05.1971 — Holandia.
Stamicarbon N.V., Heerlen, Holandia, (Abraham Hermanus).
Sposób wydzielania laktamów, na drodze ekstrakcji
nie mieszającym się lub słabo mieszającym się z wodą,
organicznym rozpuszczalnikiem, z zawierającej stężony
kwas siarkowy i ewentualnie trójtlenek siarki mieszaniny, w której dokonano przegrupowania oksymu, w
którym to sposobie przed ekstrakcją, w celu uwolnienia laktamu ze związku z kwasem siarkowym lub trójtlenkiem siarki, do mieszaniny dodaje się substancji
obniżającej jej kwasowość, a po ekstrakcji pozbawiony
laktamu, a zawierający jeszcze wolny kwas siarkowy
roztwór stosuje się do wytwarzania nawozów fosforanowych, znamienny tym, że do wymienionej mieszaniny dodaje się roztwór wodorotlenku lub węglanu
amonu lub metalu alkalicznego, w takiej ilości, że stosunek molowy powstałego siarczanu do sumy siarczanu
i wolnego kwasu siarkowego jest nie mniejszy niż
1/8 : 1, a pozostały po ekstrakcji laktamu roztwór, składający się z kwasu siarkowego, siarczanu amonu lub
metalu alkalicznego i wody stosuje się do roztwarzania
fosfátu, w wyniku czego powstaje gips i roztwór zawierający wolny kwas fosforowy, który to roztwór,
po oddzieleniu gipsu, zobojętnia się amoniakiem lub
wodorotlenkiem metalu alkalicznego, otrzymując roztwór odpowiedniego jednozasadowego fosforanu, który
to roztwór odparowuje się, otrzymując stały jednozasadowy fosforan amonu lub metalu alkalicznego.

39b4

(P. 150292)

1.09.1971.

Pierwszeństwo: 3.09.1970 — Włochy.
Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy,
Priola, Arnaldo Roggero, Sebastiano Cesca).

(Aldo

Sposób wytwarzania nowych polimerów i kopolimerów składających się z policyklicznych polienów, zawierających dwa sprzężone wiązania podwójne, zebranych w jedną z następujących grup:
— policykliczny polien posiadający endometylenowy
układ ortoskondensowany z innym węglowodorem pierścieniowym, w którym dwa atomy węgla należą do
dwóch pierścieni i tworzą sprzężony układ dienowy,
którego wiązania podwójne są zlokalizowane w pierścieniu, który nie posiada układu endometylenowego;
— polieny posiadające alkilidenową grupę sprzężoną
z podwójnym wiązaniem pierścienia tworzącego część
pierścienia endocyklicznego;
—■ ortoskondensowane policykliczne polieny podstawione grupą typu alkilidenowego, której wiązanie podwójne jest sprzężone przynajmniej z wiązaniem podwójnym jednego pierścienia znamienny tym, że reakcję prowadzi się w obecności katalizatora typu kationowego składającego się z halogenków pierwiastków grup
od drugiej do ósmej układu okresowego.
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39b1

(P. 150299)

1.09.1971.

Pierwszeństwo: 2.09.1970 — Niemiecka Republika
Federalna.
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius u. Brüning, (Rudolf Amtmann, Bernd Diedrich).
Sposób homopolimeryzacji i kopolimeryzacji olefin
0 wzorze ogólnym R—CH = CH2, w którym R oznacza
atom wodoru lub resztę węglowodorową o 1—8 atomach
węgla, w roztworze, w zawiesinie lub w fazie gazowej,
w temperaturze od około 20°—200°C, pod ciśnieniem
do około 50 at, w obecności katalizatora mieszanego,
składającego się z katalizatora zawierającego magnez
1 tytan (składnik A) i związku metaloorganicznego grupy I—III układu okresowego (składnik B), ewentualnie z regulowaniem ciężaru cząsteczkowego wodorem,
znamienny tym, że składnik A tworzy się przez reakcję związków magnezu zawierających grupy hydroksylowe, wolnych od chlorowców, z czterowartościowy-mi alkoholanami tytanu nie zawierającymi chlorowców
i czterohalogenkiem krzemu.

39b4

(P. 155525)

22.05.1972.

Pierwszeństwo: 24.05.1971 — Włochy.
Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Arnaldo

Rogdero, Alessandro Mazzei, Antonio Proni).

Sposób wytwarzania homopolimerów lub kopolime-

rów na drodze wędrownej polimeryzacji monomerów,
znamienny tym, że reakcję prowadzi się w środowisku
polarnego rozpuszczalnika, w obecności halogenku lub
pseudohalogenku metalu alkalicznego jako katalizatora.
(P. 149576)

21.07.1971.

Pierwszeństwo: 22.07.1970; 20.01.1971 — Szwajcaria.
Ciba-Geigy A. G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania produktów polikondensacji
związków hydroksymetylofosfoniowych, znamienny tym,
że co najmniej jedną bezwodną sól tetrakis-(hydroksymetylo)-fosfoniową lub bezwodny wodorotlenek tekrakis-(hydroksymetylo)-fosfoniowy kondensuje się w środowisku bezwodnym, ewentualnie przy zastosowaniu
katalizatora kwasowego i ewentualnie w obecności co
najmniej jednego obojętnego organicznego rozpuszczalnika w temperaturze 100°—150°C, przy czym kondensację prowadzi się do czasu, aż z 1 mola wprowadzonego związku fosfoniowego wydzieli się 0,5—1,5 mola
wody, i ewentualnie co najmniej częściowo eteryfikuje
się wolne grupy hydroksylowe co najmniej jednym alkanolem o 1—4 atomach węgla.

39b*

(P. 149932)

9.08.1971.

Pierwszeństwo: 12.08.1970: 30.03.1971 — Stany
Zjednoczone Ameryki.
E. I. Du Pont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware, USA, (Robert Eyer Albert).
Błona rozpuszczalna w wodzie, o grubości 0,0125—
0,255 mm, korzystnie 0,0255—0,125 mm, znamienna
tym, że składa się z 10—75%, korzystnie 20—50%, a zwłaszcza 25—35% wagowych polimeru (a) o średnim ciężarze cząsteczkowym większym niż 120000, będącego polialkoholem winylowym lub poliwinylopirolidonem
i z 90—25% wagowych polimeru (b) o średnim ciężarze cząsteczkowym mniejszym niż 50000, będącego polialkoholem winylowym, poliwinylopirolidonem lub rozpuszczalnym w wodzie polisacharydem, przy czym je-
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żeli pierwszy polimer (a) jest polialkoholem winylowym, wówczas drugi polimer (b) nie jest polialkoholem winylowym, a jeżeli pierwszy polimer (a) jest poliwinylopirolidonem, wówczas drugi polimer (b) nie jest
poliwinylopirolidonem.

39b5

(P. 150245)

28.08.1971.

Pierwszeństwo: 31.08.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Standard Oil Company, Chicago, USA, (Edmund Joseph Piasek, Robert Edward Karll).
Sposób wytwarzania rozpuszczalnego w oleju produktu kondensacji Mannich'a o wysokim ciężarze cząsteczkowym polegający na reakcji w temperaturze 135—
190°C 1 części molarnej związku hydroksyaromatycznego, podstawionego alkilem, o wysokim ciężarze cząsteczkowym, w którym to związku podstawnik alkilowy ma
średni ciężar cząsteczkowy wynoszący 600—100 000
z 0,1—10 częściami molarnymi aminy zawierającej co
najmniej jedną grupę H N = i z 1—10 częściami molarnymi alifatycznego aldehydu lub z równoważną ilością
reagenta dostarczającego aldehyd i ewentualnie dodawaniu 0.05 — 70% produktu reakcji do zwykłego ciekłego smaru olejowego w celu otrzymania oleju smarnego lub koncentratu, znamienny tym, że reakcję prowadzi się w wymienionej powyżej temperaturze z dodatkiem 0,014—1,0 części molarnych alifatycznego kwasu zawierającego co najmniej sześć atomów węgla
w celu wytwarzania produktu Mannich'a zmodyfikowanego kwasem alifatycznym przez prowadzenie reakcji w pierwszym etapie w temperaturze 71—155°C
(150—325°F) przy powolnym dodawaniu 2—6 części molarnych aldehydu alifatycznego lub reagenta wytwarzającego aldehyd i kontynuowaniu reakcji w drugim etapie w temperaturze 135—190°C (275—375°C).

40a

(P. 147037)

20.03.1971.

Instytut Odlewnictwa, Kraków, (Zbigniew Tyszko,
Edmund Machynia, Janusz Stryjski, Jan Barwiński, Artur Wawrzak, Tadeusz Wronka, Józef Szymański).
Stop miedzi o działaniu modyfikująco rafinującym
zawierający Mg = 0,5—35,0% Cu = 30,0—95,0%; Si do
65% znamienny tym, że w swym składzie zawiera dodatkowo modyfikujące składniki odtleniające, rafinujące i odsiarczające jak 0,5—15,0% Ca: 0,01—18,0% Mu;
do 2% Na; do 1,2% K; do 2% Be; do 2%Te; do 2,5% stopu Ce (zawierającego głównie Ce, La, Pr); do 2,4% Zn;
do 4% Al; resztę stanowi Fe.
40b

(P. 147251)

20.03.1971.

Instytut Odlewnictwa, Kraków, (Zbigniew Tyszko,
Edmund Machynia, Janusz Stryjski, Jan Barwiński,
Artur Wawrzak, Tadeusz Wronka, Józef Szymański).
Stop niklu o działaniu modyfikująco-rafinującym zawiera 3,0—38,0% Mg; 10—95,0% Ni; 0,1—35% Si do
2,5% C znamienny tym, że w swym składzie zawiera dodatkowo składniki modyfikujące, odtleniające, rafinujące i odsiarczające jak: 0,1—5,0% Ca; 0,1—5,0% Ce;
1,0—7,0% Cu; 0,01—5,0% Mn; do 2,0% B, do 2,0% Be;
do 2,0% (La+Pr) oraz do 2% Zn, do 4% AI, do 2,0% Sr,
do 1,0% P a resztę stanowi Fe.
40b

(P. 153211)

1.02.1972.

Pierwszeństwo: 3.02.1971 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
USS ENGINEERS AND CONSULTANTS, INC., Pittsburgh, USA, (Harry Mack Alworth, Sumner Harold
Kalin).
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Stal nadająca się do przerobu na cienkie walcowane
na płasko produkty o zwiększonej odporności na starzenie się, zawierająca 0,01—0,08% węgla, 0,20—0,60% manganu, 0,03—0,08% krzemu, do 0,015% aluminium, lub inne
zwykłe zanieczyszczenia wraz z azotem i tlenem, znamienna tym, że zawiera mniej niż około 0,01% boru,
lecz wystarczającą jego ilość do zapewnienia stosunku boru do azotu od 1,4 do 2,5 gdy zawartość tlenu przewyższa około 150 części na milion, a stosunek 1,0 do
2,5 gdy zawartość tlenu jest mniejsza niż około 150 części na milion, oraz resztę żelaza.
Sposób wytwarzania cienkich, walcowanych produktów stalowych o znacznej odporności na starzenie się,
polegający na formowaniu stopu stali składającego się
z 0,01—0,08% węgla, 0,20—0,60% manganu, 0,03—0,08%
krzemu, 0,004—0,015% aluminium i reszty żelaza oraz innych występujących zwykle zanieczyszczeń włączając
w to tlen i azot, znamienny tym, że do stali dodaje się
taką ilość boru aby uzyskać stosunek boru do azotu
1,4 do 2,0 gdy zawartość tlenu przekracza 150 części
na milion i stosunku 1,0 do 1,4 gdy zawartość tlenu
jest mniejsza niż 150 części na milion, że stal wytapia
się i kształtuje się w kęsiska nadające się do walcowania na gorąco, że kęsiska podgrzewa się i walcuje na
gorąco do grubości arkuszów walcowanych na gorąco,
po czym chłodzi się te arkusze w temperaturze ponad
611°C, oraz że ostatecznie wytrawia się, walcuje się na
zimno i wyżarza walcowaną na gorąco stal zgodnie ze
znanymi sposobami stosowanymi w walcowniach.

42b

(P. 151098)

18.10.1971.

stem temperatury spowodowanym przez obecność cieczy w metalowej części ścianki naczynia, znamienny
tym, że zawiera sondę (21) posiadającą na swym jednym końcu ostrze (22) elementy montażowe do zamontowania sondy w ściance (12) naczynia i utrzymywania jedynie ostrza (22) sondy (21) w styku z metalową
częścią ścianki (10), przy czym sonda (21) jest wykonana z metalu innego niż metal części ścianki (10),
zdolnego do utworzenia z tą częścią śaianki (10) termopary, oraz elementy do przyłączenia przewodu elektrycznego do sondy.

42i

Pierwszeństwo: 20.10.1970 — Francja.
S. A. Société Générale de Fonderie, Paryż, Francja,
(Louis Saen).
Urządzenie do sortowania i znakowania automatycznego elementów radiatora w którym szczelność jest badana przez pomiar ciśnienia różnicowego między elementem poddawanym próbie a wzorcowym elementem
szczelnym i ciśnieniu powietrza znamienne tym, że zawiera przenośnik (1) o ruchu skokowym przemieszczającym elementy (E) na stanowisku (15) próby szczelności zawierające detektor manometryczny, sterujący
z jednej strony pistoletami (16) do znakowania za pomocą farby, a z drugiej strony nastawnią zwrotnicową
i sortującą gdzie elementy są przemieszczane przez
przenośnik oraz tym, że stanowisko (15) próby zawiera automatyczne złącza (18).

69

(P. 151489)

11.11.1971.

Pierwszeństwo: 12.11.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki, (Clarence Eugene Babcok,
James Howell Wilson).
Czujnik temperatury (skrót zgłoszenia i rys. umieszczono powyżej)

42k

(P. 155458)

18.05.1972

Pierwszeństwo: 20.05.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
Ministerium fü Verkehrswesen, Berlin, NRD (Wolfgang Rehnert, Georg Humme, Karl-Otto Paukstat, Werner Grenzöw, Max Windmüller).

42e

(P. 151489)

11.11.1971.

Pierwszeństwo: 12.11.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki (Clarence Eugene Babcok, James Howell Wilson).
Czujnik temperatury urządzenia do wskazywania
obecności lub poziomu gorącego płynu w naczyniu przez
wytwarzanie sygnału napięciowego wywołanego wzro-

Sposób konstrukcyjnego projektowania i przeprowadzania prób wytrzymałościowych konstrukcji budowlanych, zwłaszcza konstrukcji nośnych, przy użyciu modelowych elementów wykonanych z rdzeni metalowych
we właściwej skali i pokrytych powłokami z tworzyw
sztucznych, znamienny tym, że owe modele elementów
konstrukcyjnych wykonane są z rdzeni metalowych, pokrytych powłokami z tworzyw sztucznych, które to elementy zespalane są ze sobą siłami adhezyjnymi, wywołanymi przez pola magnetyczne, działające na rdzenie
metalowe, a które to siły symulują analogiczne stany naprężeń w materiale, przy czym wytwarzane pola
magnetyczne dostosowywane są do analogicznych gatunków materiału drogą dobierania odpowiednio zróżnicowanych struktur metalowych w poszczególnych
rdzeniach lub też — przez stosowanie różnych grubości
powłok plastikowych pokrywających rdzenie a następnie — przez podłączenie opisywanego układu modelowego do znanej aparatury fotometrycznej lub fotograficznej, można wyznaczyć wartości sił rzeczywistych
wywołujących stany naprężeń i ich przebieg na obrazie graficznym w odniesieniu do osi x, y układu współrzędnych.

70
421

(P. 147706)

22.04.1971.

„Siarkopol" Kombinat Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki im. M. Nowotki, Tarnobrzeg, (Maciej Dzemidowicz, Bronisław Jurczak, Władysław Nieradko,
Stanisław Olej nik).
Sposób ciągłego pomiaru koloru siarki uzyskiwanego
po jej zestaleniu znamienny tym, że pomiary przeprowadzane są na siarce będącej jeszcze w stanie płynnym.

421

(P. 147976)

Ogniwo do pomiaru wartości pH roztworów, zawiesin zawierających jony metali składające się z elektrody pomiarowej i elektrody porównawczej, zanurzonych
stale w badanym ośrodku znamienne tym, że elektroda pomiarowa wykonana jest alternatywnie ze stopu
antymonu, wolframu, telluru lub bizmutu z domieszką
tych metali, których jony znajdują się w badanym
ośrodku.

(P. 155458)

18.05.1972.

Pierwszeństwo: 20.05.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, NRD, (Wolfgang Rehnert, Georg Humrae, Karl-Otto Paukstat, Werner Grenzow, Max Windmüller).
Sposób projektowania konstrukcyjnego i badań konstrukcji, zwłaszcza konstrukcji nośnych przy pomocy
elementów modelowych (skrót zgłoszenia umieszczono
w kl. 42k na str. 69

42r4

(P. 156145)

Układ do włączania hamowania silnika krokowego
z urządzeniem mierzącym, z generatorem funkcji rozkazu, który jest dostosowany do włączania częstotliwości funkcji rozkazu, z członem sterującym silnika
krokowego i z układem decyzyjnym, z którego przynajmniej jednego wyjścia jest podawana funkcja uruchamiająca na przynajmniej jedno wejście generatora funkcji rozkazu aby zapewnić odpowiednią kolejność funkcji rozkazu, która przez rozkaz włącza silnik
krokowy, a kolejność dostosowanej do powstawania
w nim takiego pola magnetycznego, że wytwarzana jest
największa możliwa siła, która oddziaływuje na człon
nastawczy silnika przy jego pracy do przodu, znamienny tym, że na trzecie wejście układu decyzyjnego
(4) podawany jest sygnał wskazania hamowania (rb)
a układ decyzyjny po przyjściu tego sygnału na przynajmniej jednym swoim wyjściu wytwarza funkcję
uruchamiającą (h), dostosowaną do zapewnienia odpowiedniej kolejności funkcji rozkazu (p), która poprzez
rozkaz uruchamia silnik krokowy (2), którego kolejność
jest dostosowana do tworzenia takiego pola magnetycznego w silniku, że powstaje maksymalna możliwa siła
hamowania, oddziaływująca na człon nastawczy silnika krokowego (2) przy jego hamowaniu.

6.05.1971.

Kombinat Górniczo-Hutniczy „Orzeł Biały", Brzeziny Śląskie (Leon Pyras, Roman Swierczek, Antoni Koryczan).

42n
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20.06.197?!.

Pierwszeństwo: 22.06.1971 — Czechosłowacja.
Výzkumný ústav matematických stroju, Praga, Czechosłowacja, (Jan Kudláček, Jaroslav Toifl, Ivan Zelinka).

42t1

(P. 151928)

4.12.1971.

Pierwszeństwo: 5.12.1970 — Węgry.
Medicor Müvek, Budapeszt, Węgry, (Zoltań Katonu,
Zoltán Bydeskuty, Otto Zala).
Urządzenie do rejestrowania sygnałów wielkiej częstotliwości na materiale światłoczułym, posiadające
oscyloskop, naprzeciw ekranu którego umieszczony jest
mechanizm przesuwu taśmy światłoczułej a pomiędzy oscyloskopem a mechanizmem przesuwu umieszczony jest układ optyczny służący do odtwarzania obrazu,
znamienne tym, że do jednej pary płytek odchylających, na przykład do płytek pionowych (21) lampy elektronopromieniowej (12) dołączony jest wzmacniacz sygnału a do drugiej pary płytek lampy elektronopromieniowej (12), na przykład do płytek poziomych (22) dołączony jest generator napięcia piłokształtnego, a ponadto urządzenie ma mechanizm poruszający taśmę
światłoczułą (15) ze stałą prędkością przesuwu w kierunku odchylania wzdłuż osi czasu.
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Sposób rejestrowania sygnałów wielkiej częstotliwości na materiale światłoczułym za pomocą urządzenia według zastrz. 1—3, znamienny tym, że rejestrowany sygnał podaje się na jeden, na przykład pionowy
wzmacniacz a na drugi wzmacniacz, na przykład poziomy podaje się odchylające napięcie piłokształtne, przy
czym pojawiający się na ekranie lampy elektronopromieniowej obraz funkcji czasu odtwarza się za pomocą układu optycznego w płaszczyźnie materiału fotograficznego, a taśmę fotograficzną przesuwa się w kierunku osi czasu zgodnie z kierunkiem odchylania, na
przykład poziomo, ze stałą prędkością o zwrocie zgodnym lub przeciwnym do kierunku odchylania, odpowiadającą rozciągnięciu w kierunku osi czasu.

42t1

(P. 153236)

(P. 153257)

2.02.1972.

Pierwszeństwo: 8.02.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.

Pierwszeństwo: 8.02.1971 — Bułgarska Republika
Ludowa.
DSO „Isot", Sofia, BRL, (Dimitar Alexandrov Ivanov, Angel Simeonov Algelov, Nedko Dobrev Botev).
Układ do szybkiego przewijania taśmowych pamięci
cyfrowych, w którym przyspieszenie prędkości przesuwu odbywa się poprzez nowe dopasowanie układu
do regulacji prędkości obrotowej silnika napędowego
taśmy, znamienny tym, że układ stanowi przełącznik
tranzystorowy (Tl) w układzie wspólnym emiterze, na
bazę którego jest podany rozkaz do szybkiego przewijania, zaś do kolektora jest przyłączony poprzez diodę oddzielającą (D4) człon opóźniający do szybkiego
przewijania (4) i człon opóźniający do przejścia silnika
z prędkości większej na znamionową prędkość (2) — poprzez drugą diodę oddzielającą (D3) i opornik (R6), przy
czym wyjście członu opóźniającego do szybkiego przewijania (4) jest połączone poprzez diodę (D2), przewidzianą dla zmniejszenia potencjału, generator o stałym
prądzie do nowego dopasowania układu do regulacji
prędkości obrotowej silnika napędowego taśmy (5)
i wyjście członu opóźniającego do przejścia silnika
z prędkości większej na znamionową prędkość (2) poprzez diodę Zenera (Dl) negator (3).

3.02.1972.

VEB Carl Zeiss Jena, Jena, NRD, (Kurt Plewka).
Układ do przygotowania sygnału odtwarzanego w cyfrowych urządzeniach pamięciowych z ruchomymi, magnetycznymi ośrodkami pamięciowymi znamienny tym,
że w szereg z głowicą odtwarzającą jest włączony nieliniowy wzmacniacz dla zmniejszenia wzmocnienia sygnałów, które przekraczają założoną z góry amplitudę.

45e

(P. 155485)

19.05.1972.

Pierwszeństwo: 20.05.1971 — Węgry.
Mezogazdasági Gépgyártó es Szlogáltato Vállat, Szolnok, Węgry, (András Töröcsik, Olga Solymosi, Jánoš
Kardos, Jánoš Varkonyi).
Sposób obrabiania, a zwłaszcza suszenia i/lub chłodzenia ziarna, szczególnie zboża i kukurydzy, przy czym
nagromadzone na perforowanej płycie obrabiane produkty są dalej podawane i jednocześnie przez warstwę ziarna przepuszczany jest w celu suszenia i/lub
chłodzenia strumień gazu, znamienny tym, że dla otrzymania spulchnionego stanu podawanego ziarna, skierowany jest poprzecznie do kierunku podawania strumień gazu, w celu osuszania i/lub chłodzenia mając przy
tym prędkość 1,2—3,1 m/s, przy czym przez dobór
względnie ustalenie grubości warstwy utrzymywany
jest opór warstw w granicach 117—410 kG/m2.

42t 2

(P. 153256)

3.02.1972.

Pierwszeństwo: 8.02.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Carl Zeiss Jena, Jena, NRD, (Kurt Plewka).
Układ sterowania i kontroli pracy głowicy kasującej do cyfrowych urządzeń pamięci magnetycznej z ruchomym nośnikiem zapisu, znamienny tym, że głowica kasująca (5) sprzężona jest szeregowo z równolegle
połączonymi wzmacniaczami zapisu (11... 19) lub tymi
elementami tych wzmacniaczy, które wywołują największe zmiany prądu zapisu.

45k

(P. 147970)

5.05.1971.

Maria Magda — Zabrze, Krzysztof Postawa — Gliwice.
Urządzenie do dozowania medium płynnego w określonych porcjach, znamienne tym, że cylindry (1) posiadają w dolnej części dno (2) w którego najniższym
punkcie znajdują się otwory połączone z przewodami
(3) do doprowadzenia medium płynnego, oraz w górnej
części tłok (4) z dnem (5), w którego najwyższym punkcie znajdują się otwory do wypływu medium poprzez
trzpień tłoka i przewody odprowadzające (6).
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rym R oznacza niższy rodnik alkilowy, a X oznacza rodnik o ogólnych wzorach 2 lub 3, w których Y oznacza
atom chlorowca lub niższy rodnik alkilowy niższą grupą alkoksylową, alkilotio, niższą grupę alkilosulfinylową, grupę nitrową, cyjanową lub fenylową, a m oznacza 0, 1, 2 lub 3, przy czym gdy m wynosi 2 lub 3,
każdy rodnik Y może mieć inne znaczenie, w połączeniu z gazowym lub stałym rozcieńczalnikiem lub nośnikiem lub w połączeniu z ciekłym rozcieńczalnikiem
lub nośnikiem zawierającym środek powierzchniowo
czynny.

451

(P. 147726)

23.04.1971.

Pierwszeństwo: 24.04.1970 — Szwajcaria.
Agripat S. A., Bazylea, Szwajcaria.
Środek do zaprawiania nasion przed wysianiem, zapobiegający uszkadzaniu nasion w glebie przez grzyby
fitopatogenne i ich zarodniki, znamienny tym, że jako
substancję aktywną zawiera obojętny siarczan 5-acetylo-8-hydroksychinoliny.
451
451

(P. 147771)

Esso Research and Engineering Company Linden,
New Jersey, USA, (John Edwin Engelhart).
Środek grzybobójczy, znamienny tym, że zawiera
związek o ogólnym wzorze 1, w którym R1( R2 i R3
oznaczają takie same lub różne rodniki alkilowe posiadające 1—3 atomów węgla w rodniku, oraz obojętny
rozcieńczalnik lub nośnik.

451

(P. 147846)

29.04.1971.

Pierwszeństwo: 30.04.1970 — Jauonia.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Shigeo Kishino, Akio Kudamatsu, Kozo
Shiokawa).
Środek owadobójczy, roztoczobójczy, grzybobójczy
lub nicieniobójczy, znamienny tym, że jako substancję
czynną zawiera związek o ogólnym wzorze 1, w któ-

19.05.1971.

Pierwszeństwo: 19.05.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.

26.04.1971.

Pierwszeństwo: 28.04.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.

(P. 148253)

Esso Research and Engineering Company, Linden,
New Jersey, USA, (Copal Hari Singhai, Robert Edward
Turkos).
Środek chwastobójczy i grzybobójczy, znamienny tym,
że jako substancję czynną zawiera co najmniej jeden
tiokarbaminian o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rodnik cykloalkilowy o 3—5 członach lub nasycony rodnik heterocykliczny, ewentualnie podstawiony
rodnikiem alkilowym o 1—4 atomach węgla, Rt oznacza
rodnik alkilowy, alkoksylowy lub alkilotioalkilowy
o 1—6' atomach węgla, a R2 oznacza rodnik alkilowy
o 1—6 atomach węgla, przy czym substancja czynna
jest zmieszana z ciekłym lub stałym nośnikiem i z powierzchniowo czynną substancją dyspergującą i ewentualnie z innymi znanymi dodatkami.

451

(P. 150655)

23.09.1971.

Pierwszeństwo: 25.09.1970; 4.08.1971 — Szwajcaria.
Ciba — Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Środek owadobójczy i roztoczobójczy, znamienny tym,
że zawiera jako substancję czynną związek o wzorze 1,
oraz odpowiednie wypełniacze i ewentualnie inne pomocnicze substancje dodatkowe, oraz ewentualnie inne
środki owadobójcze i/lub substancje przynęcające.
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tiofosfonowego o wzorze 1, w którym ~RX oznacza niższy rodnik alkilowy, rodnik cykloalkilowy lub rodnik
fenylowy ewentualnie podstawiony chlorem i/lub bromem, jeden z podstawników R2 i R3 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, rodnik cykloalkilowy, rodnik fenylowy ewentualnie podstawiony chlorem, a drugi oznacza grupę o wzorze 4, w którym R4 oznacza niższy rodnik alkilowy lub rodnik fenylowy, a R5 oznacza niższy rodnik alkilowy, oraz odpowiednie nośniki
i/lub inne dodatki.

451

(P. 150704)

24.09.1971.

Pierwszeństwo: 25.09.1970, 10.08.1971 — Szwajcaria.
Ciba •— Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Środek szkodnikobójczy, zwłaszcza do zwalczania
owadów, przedstawicieli rzędu Akarina i grzybów, znamienny tym, że zawiera jako substancję czynną związek
o wzorze 1, w którym A oznacza niższą grupę alkilową,
każdy z podstawników X i Q oznacza atom tlenu lub
siarki, Y oznacza atom bromu lub jodu, a każdy z podstawników ZŁ, Z2 i Z3 oznacza atom wodoru, chlorowca, niższą grupę alkilową lub alkoksylową, oraz zawiera odpowiednie nośniki i/lub substancje pomocnicze.

451

(P. 151121)

451

(P. 151197)

25.10.1971.

Pierwszeństwo: 26.10.1970, 7.09.1971 — Szwajcaria.
Ciba — Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że jako s u b stancję czynną zawiera związek o wzorze 1, w którym
Rx oznacza rodnik alkilowy o 1—4 atomach węgla.,
grupę alkoksylową o 1—4 atomach węgla, grupę a m i nową, grupę alkiloaminową o 1—4 atomach węgla,
grupę bis-(alkilo)aminową o 1—4 atomach węgla w rodniku alkilowym, lub rodnik fenylowy ewentualnie 1—3
krotnie podstawiony rodnikiem alkilowym o 1—4 atomach węgla, grupą alkoksylową o 1—4 atomach węgla
i/lub atomem chlorowca, R2 oznacza rodnik alkilowy
o 1—4 atomach węgla, X oznacza atom tlenu lub siarki,
a Y oznacza atom chloru, bromu lub jodu.

20.10.1971.

Pierwszeństwo: 22.10.1970; 15.09.1971 — Szwajcaria.
Agripat S. A., Bazylea, Szwajcaria.
Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że zawiera jako substancję czynną nowy ester triazolilowy kwasu fosforowego o wzorze 1, w którym Rj oznacza niższy rodnik alkilowy lub cykloalkilowy, R2 oznacza atom
wodoru, niższy rodnik alkilowy lub rodnik fenylowy,
R3 i R4 niezależnie od siebie oznaczają niższe rodniki
alkilowe, a X oznacza atom tlenu lub siarki, oraz nośniki i/lub dyspergatory.
451

(P. 152943)

17.01.1972.

Pierwszeństwo: 19.01.1971; 7.12.1971 — Szwajcaria.
Agripat S. A., Bazylea, Szwajcaria.
Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że jako substancję aktywną zawiera związek o ogólnym wzorze 1,
w którym Ri i R4 oznaczają takie same lub różne podstawniki, jak wodór, rodnik alkilowy ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy lub cykloalkilowy, R2 oznacza ugrupowania o wzorach —COORX, —CO—N(R4) (R5)
lub grupę CN, w których to wzorach Rt ma wyżej podane znaczenie, R4 oznacza ewentualnie podstawiony
rodnik alkilowy o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu węglowym, a R5 oznacza atom wodoru lub rodnik
alkilowy, R3 oznacza rodnik alkilowy, alkoksylowy lub
fenylowy, X oznacza atom tlenu lub siarki.

451

(P. 151122)

20.10.1971.

Pierwszeństwo: 22.10.1970,. 15.09.1971 — Szwajcaria.
Agripat S. A., Bazylea, Szwajcaria.
Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że zawiera
jako substancję czynną nowy ester triazolilowy kwasu
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451

(P. 153197)

31.01.1972.

451
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5.04.1972.

Pierwszeństwo: 1.02.1971, 8.10.1971 — Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej*

Pierwszeństwo: 23.04.1971 — Czechosłowacja.

Zoecon Corporation, Palo Alto, USA, (Clive A. Henrick).

Československá Akademię Ved. Praga, Czechosłowacja, (Ludvik Streinz, Miroslav Romanuk, František
Sehnal, František Sorm).

Związki o wzorze 1, w którym m i n mają każdorazowo wartość 0, 1, 2 lub 3, R1 i R2 oznaczają każdorazowo niższy rodnik alkilowy, R oznacza rodnik alkilowy, R3, R5, R12, R13 i R14 oznaczają każdorazowo atom
wodoru lub niższy rodnik alkilowy, Q oznacza jedną
z grup o wzorze 2, 3, 4, 5 o wzorze —CH2—OR16, —CH2—
—SR16 o wzorze 6, 7, 8, 9 o wzorze" —CH2—X lub
—C=N, w której R17 oznacza niższy rodnik alkilowy,
cykloalkilowy, arylowy lub aryloalkilowy, X oznacza
atom bromu, chloru lub fluoru, R7 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, cykloalkilowy, arylowy,
aryloalkilowy, niższy rodnik alkilotiaalkilowy, niższy
rodnik alkoksyalkilowy, niższy rodnik alkilowy, podstawiony chlorowcem lub grupę heterocykliczną albo kation metalu, R15 oznacza atom wodoru, niższy rodnik
alkilowy, cykloalkilowy, arylowy lub aryloalkilowy, R16
oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, cykloalkilowy, arylowy, aryloalkilowy lub acyl karboksylowy, a R8 i R9 oznaczają każdorazowo atom wodoru,
rodnik alkilowy, alkenylowy, cykloalkilowy, hydroksyalkilowy, alkoksyalkilowy, arylowy, aryloalkilowy lub,
razem z atomem azotu, do którego są przyłączone oznaczają rodnik pirolidynowy, morfolinowy, piperydynowy, piperazynowy lub 4-alkilopiperazynowy.
Sposób zwalczania insektów, znamienny tym, że insekty traktuje się skuteczną ilością związku o wzorze 1.
Preparat do zwalczania insektów, składający się lub
zawierający skuteczną ilość przynajmniej jednego
związku o wzorze 1 i odpowiedniego nośnika.

Środek owadobójczy na podstawie hormonu młodzieńczego, znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera etery podstawionych w pozycji para fenoli o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę alkilową zawierającą 1—10 atomów węgla lub grupę o wzorze
R3OCH2CH2—, w którym R3 oznacza grupę alkilową zawierającą 1—5 atomów węgla, a R2 oznacza grupę alkilową zawierającą 1—3 atomów węgla lub grupę
o wzorze —OR4, —COR4 lub —CO2R4, przy czym Rł
oznacza grupę alkilową, zawierającą 1—4 atomów węgla, albo atom chloru lub bromu, lub grupę nitrową.
Sposób wytwarzania eterów podstawionych w pozycji para fenoli o ogólnych wzorze 1, w którym R1 i R*
mają znaczenie wyżej podane, znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w którym X oznacza atom potasu, sodu, litu lub wodoru, a R2 ma wyżej podane
znaczenie, poddaje się reakcji z bromkiem alkilowym
o ogólnym wzorze R1—OCH9CH2Br, w którym R1 ma
wyżej podane znaczenie, w rozpuszczalniku, takim jak
alkohol, czterowodorofuran, sulfotlenek dwumetylowy,
dwumetyloformamid lub aceton w temperaturze odpowiadającej temperaturze wrzenia stosowanego rozpuszczalnika.

451

(P. 154566)

5.04.1972.

Pierwszeństwo: 6.04.1971; 14.08.1971 — Niemiecka
Republika Federalna.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Hellmut Hoffmann, Ingeborg Hammann).
Środek owadobójczy i roztoczobójczy, znamienny tym,
że jako substancję czynną zawiera estry alkilowe kwasu N-(O, S-dwualkilo-)tiono)-tiolo-fosforylo)-iminomrówkowego o wzorze 1, w którym X oznacza atom tlenu lub siarki, a R, R' i R" oznaczają takie same lub
różne niższe rodniki alkilowe o 1—6 atomach węgla.
Sposób wytwarzania estrów alkilowych kwasu N-(O,
S-dwualkilo)tiono(-tiolo-fosforylo)-iminomrówkowego o
wzorze 1, w którym X, R, R' i R" mają znaczenie wyżej podane, znamienny tym, że amidy estrów
kwasów O, S-dwualkilo-(tiono)-tiolo-fosforowych o wzorze 2, w którym R, R' i X mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z estrami kwasu ortomrówkowego o wzorze 3, w którym R" ma wyżej podane znaczenie.
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(P. 155190)

5.05.1972.

Pierwszeństwo: 6.05.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.
Farbenfabriken Bayer Aktiemgesellschaft, Leverkusen, NRF, (Gerhard Jäger, Robert Rudolf Schmidt).
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że zawiera pochodne kwasu 3-arylo-2-chlorowco-tiopropionowego
o wzorze 1, w którym X oznacza atom chloru lub bromu, R1 oznacza atom wodoru lub kation tworzący sól,
ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy lub alkenylowy, przy czym podstawnikiem jest atom chlorowca, rodnik chlorowcoalkilowy, grupa hydroksylowa, alkoksylowa, alkoksykarbonylowa i/lub rodnik arylowy
ponadto oznacza rodnik alkinylowy lub cykloalkilowy,
R2 oznacza atom wodoru, atom chlorowca, lub rodnik
alkilowy, R3 oznacza^atom wodoru lub rodnik alkilowy,
R4 oznacza atom chlorowca, rodnik alkilowy, chlorowcoalkilowy i/lub grupę nitrową i n oznacza liczbę całkowitą 0—3.

451

(P. 154993)

26.04.1972.

Pierwszeństwo: 6.05.1971; 9.08.1971; 5.10.1971; 15.12.1971—
Wielka Brytania
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania, (Francis Charles Baranyovits, Ian Trevor
Kay).
Środek szkodnikobójczy o ulepszonej trwałości, znamienny tym, że zawiera jako substancję czynną związek o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom tlenu lub siarki, Y i Z są takie same lub różne i oznaczają rodnik alkilowy o nie więcej niż 6 atomach węgla,
rodnik alkoksylowy o nie więcej niż 6 atomach węgla
lub rodnik alkilowy podstawiony
grupą aminową, o nie
więcej niż 6 atomach węgla, R3 i R4 są takie same lub
różne i oznaczają atom wodoru lub rodnik alkilowy
o nie więcej niż 6 atomach węgla, R1 oznacza 2 rodnik
alkilowy o nie więcej 5niż 6 atomach węgla,
a R oznacza grupę o wzorze R CO, w którym R5 oznacza atom
wodoru, rodnik alkilowy o nie więcej niż 6 atomach
węgla lub rodnik alkilowy podstawiony grupą aminową, o nie więcej niż 6 atomach węgla.

451

(P. 155462)

22.11.1967.

Pierwszeństwo: 11.07.1967 — Niemiecka Republika
Federalna.
C. H. Boehringer Sochn, Ingelheim n/Renem, NRF,
(Richard Sehring, Wolfgang Buck).
Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera jeden lub kilka związków o wzorze podanym na rysunku, w którym Ri oznacza grupę
alkilową o 1—4 atomach węgla, R2 oznacza grupę alkilową o 1—3 atomach węgla lub grupę fenylową, a Rs
oznacza grupę alkilową o 1—3 atomach węgla.

451

(P. 155644)

27.05.1972.

Pierwszeństwo: 28.05.1971; 8.10.1971 — Szwajcaria.
CIBA —GEIGY, AG, Bazylea, Szwajcaria.
451

(P. 155181)

5.05.1972.

Pierwszeństwo: 7.05.1971; 30,03.1971 — Szwajcaria.
Ciba — Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób polepszania przyswajalności roślin strączkowych i produktów z nich wytworzonych, znamienny
tym, że rośliny strączkowe lub produkty z nich wytworzone traktuje się w zawiesinie wodnej lub w roztworze z odczynem o wartości pH = 3—7 0,05—5% wagowymi enzymu otrzymanego z Aspergillus inuii IAM
2268 (R-3021) na drodze 48—72 godzinnej fermentacji
w temperaturze 30°C, wyjałowionych otrąb pszenicznych o zawartości 50% wagowych wilgoci, ekstrakcji
wodą strącania etanolem i suszenia.

Środek chwastobójczy o działaniu synergetycznym,
składający się z substancji czynnych o różnej budowie,
należących do dwóch klas, znamienny tym, że zawiera
co najmniej jedną 4,6-bis(podstawioną amino)-s-triazynę o wzorze 1, w którym Y oznacza atom chloru lub
grupę metylotio, Rj oznacza rodnik etylowy, n-propylowy, izopropylowy, cyklopropylowy, II-rzęd. butylowy
albo III-rzęd. butylowy, zaś R2 oznacza rodnik metylowy, etylowy, n-propylowy, izopropylowy lub cyklopropylowy albo 2-cyjano-propylowy-(2), jak i zawiera co
najmniej jedną pochodną cyjanofenolową o Wzorze 2,
w którym X oznacza atom bromu lub jodu, zaś R
oznacza rodnik kwasowy kwasu alkilokarbaminowego
o 1—4 atomach węgla, albo jeżeli R2 we wzorze 1 stanowi rodnik cyklopropylowy albo 2-cyjano-propylowy-(2) to R może oznaczać także atom wodoru lub rod-

nik kwasowy kwasu alkilokarboksylowego o 2—8 atomach węgla, lub eter O-nitrofenylowy oksymu 3,5-dwuchlorowco-4-hydroksybenzaldehydu o wzorze 3, w którym X oznacza atom bromu albo jodu, R3 oznacza grupą
nitrową, formylową lub dwualkilosulfamylową o 2—6
atomach węgla, zaś R4 oznacza atom wodoru lub chloru,
przy czym związki o wzorze 1 i 2 względnie 3 występują w stosunku wagowym od 1:1 do 1 : 12, łącznie
z nośnikami i/lub rozcieńczalnikami.

451

Nr 9/1973

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

76

(P. 155654)

29.05.1972.

Pierwszeństwo: 31.05.1971 — Węgry.
Chinoin Gyogyszer-és Vegyészrti Termekek Gyára
RT, Budapeszt, Węgry, (Istrán Döry, László Feuer, András Javor, György Matoksy).
Środek szkodnikobójczy znamienny tym, że zawiera
jako substancję czynną 0,001—99,9% wagowych związku
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru lub grupę alkilową, zawierającą 1—4 atomów węgla,
R1 oznacza atom wodoru, grupę metylową, grupę alkoksylową, zawierającą 1—4 atomów węgla lub ewentualnie podstawioną grupę fenylową, R2 i R8 niezależnie
od siebie oznaczają atom wodoru, grupę alkoksylową,
zawierającą 1—4 atomów węgla, lub atom chlorowca,
n oznacza liczbę całkowitą 0—18 oraz obojętny zazwyczaj używany do tego typu preparatów, stały lub ciekły nośnik lub rozcieńczalnik.
Sposób wytwarzania związków stosowanych jako substancje czynne środków szkodnikobójczych według zastrz. 1—9, o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza
atom wodoru lub grupę alkilową, zawierającą 1—4 atomów węgla, R1 oznacza atom wodoru, grupę metylową, grupę alkoksylową, zawierającą 1—4 atomów węgla
lub ewentualnie podstawioną grupę fenylową, R2 i R8
niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru, grupę
alkoksylową, zawierającą 1—4 atomów węgla, lub atom
chlorowca, a n oznacza liczbę całkowitą od 0—15, pod
warunkiem, że jeżeli R1 oznacza grupę etylową, to R
nie może oznaczać atomu wodoru, znamienny tym, że
grupę (n) R i/lub grupę o wzorze (CH2)n—Rł wprowadza się do związku o ogólnym wzorze 2 w procesie jedno- lub dwustopniowym.

451

(P. 155706)

31.05.1972.

Pierwszeństwo: 1.06.1971 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Monsanto Company, St. Louis, USA, (Kenneth Wayne
Ratts, John Frank Olin).
Środek chwastobójczy stosowany do roślin lub gleby
zawierający składnik pomocniczy i skuteczną ilość substancji aktywnej, znamienny tym, że jako substancję
aktywną zawiera związek o ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza grupę NH, 1ST—(C = O) m —R4, atom tlenu lub siarki, Y oznacza atom tlenu lub siarki, gdy A
oznacza atom tlenu lub siarki, a atom tlenu, gdy A
oznacza grupę N—(C = O) m —R4 lub NH, R i R1 oznaczają atom wodoru, rodnik alkilowy, lub alkoksylowy
zawierający 1—10 atomów węgla i mogą być takie same lub różne, R 2 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy lub alkoksylowy zawierające 1—10 atomów węgla,
grupę NO 2 lub atom chlorowca, R s oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, alkenylowy, alkinowy, alkoksylowy, tioalkilowy, polialkoksylowy, politioalkilowy, chlorowcoalkilowy, hydroksyalkilowy, merkaptoalkilowy,
chlorowcoalkenyIowy, oksoalkilowy, alkenyloksyalkilowy, alkenylotioalkilowy, zawierające każdy nie więcej
niż 18 atomów węgla, natomiast rodnik cykloalkilowy,
zawierający 3—6 atomów węgla, a rodnik arylowy, aryloksyalkilowy, arylotioalkilowy, trójfluorometylo i chlorowcoarylowy, trójfluorometylo i chlorowco-aryloksyalkilowy, trójfluorometylo i chlorowco-arylotioalkilowy,
aryloalkilowy, nitroarylowy, nitroarylotioalkilowy i nitroaryloalkilowy, zawierające 6—24 atomów węgla,
aminowy lub mono i dwualkiloaminowy, monoaryloaminowy, mono(chlorowcoarylo)aminowy, mono(trójfluorometyloarylo)aminowy i alkiloalkoksyloaminowy, zawierające nie więcej niż 10 atomów węgla, a R 4 oznacza
rodnik alkilowy, alkenylowy, arylowy lub alkiloarylowy, zawierające najwyżej 18 atomów węgla, lub R s
i R 4 połączone tworzą mostek alkilenowy, zawierający
2—5 atomów węgla, lub rodnik fenylowy, X oznacza
atom chloru, bromu lub jodu, n oznacza liczbę całkowitą 1 lub 2, a m oznacza liczbę całkowitą 0—2.

451

(P. 155789)

27.01.1969.

Pierwszeństwo: 29.01.1968 — Niemiecka Republika
Federalna.
Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Karl Heinz Büchel, Erik Regel, Ferdinand
Grewe, Hans Scheinpflug, Helmut Kaspers).
Środek grzybobójczy, znamienny tym, że zawiera
N-trójfenylometyloimidazol o wzorze 1, w którym R
oznacza atom chlorowca, grupę nitrową, niższą grupę
alkiloaminową dwualkiloaminową, alkilową, alkoksylową, alkilomerkapto, alkilosulfoksylową, alkilosulfonylową lub chlorowcoalkilową.
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(P. 155950)

10.06.1972.

Pierwszeństwo: 29.01.1968 — Niemiecka Republika
Federalna.

Pierwszeństwo: 15.06.1971; 6.04.1972 — Stany
Zjednoczone Ameryki.

Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Karl Heinz Büchel, Ferdinand Grewe, Hans
Scheimpflug, Helmut Kaspers, Erik Regel).

E.J. Du Pont De Nemours and Company, Wilmington,
USA, (Elmore Luis Martin).

Środek grzybobójczy znamienny tym, że zawiera sól
N-trójfenylometylo-imidazoliową o wzorze ogólnym 1,
w którym R oznacza atom wodoru, chlorowca, grupę
nitrową, alkiloaminową, dwualkiloaminową, alkilową,
alkoksylową, alkilomerkapto, alkilosulfoksylową, lub
niższą grupę chlorowe o alkilową, Y oznacza anion kwasu nieorganicznego lub organicznego.

451

(P. 155892)

Środek chwastobójczy, który można stosować nawet
w obecności upraw, znamienny tym, że zawiera nośnik i jako substancję aktywną skutecznie działającą
ilość co najmniej jednego ze związków o ogólnym wzorze 1, w którym R1( R2, R3 i R4, jednakowe lub różne,
oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe zawierające
1—7 atomów węgla, atomy chlorowca lub grupy nitrowe, przy czym co najwyżej dwa z Rl5 R2, R3 i R4
oznaczają grupy nitrowe, najwyżej dwa z R1; R2, R3 i R4
oznaczają atomy chlorowca, co najmniej jeden z Ri,
R2, R3 i R4 oznacza atom wodoru lub chlorowca, co najmniej jeden z R1} R2, R3 i R4 oznacza rodnik alkilowy
zawierający 2—7 atomów węgla, grupy nitrowe nie występują w położeniu orto do siebie, rodniki alkilowe
nie występują w położeniu orto do siebie, każdy z rodników alkilowych zawiera co najwyżej 3 atomy węgla
w łańcuchu prostym zaczynającym się w miejscu podstawienia do pierścienia benzenowego, a w przypadku
gdy grupy CN są w położeniu meta w stosunku do siebie
i R1} R3 i R4 oznaczają atomy wodoru R2 nie oznacza
III-rzęd. rodnika butylowego.

8.06.1972.

Pierwszeństwo: 9.06.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.
Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Werner Schäfer, Klauss Sasse, Paul Ernst
Frohberger).
Środek grzybobójczy, znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera tiazylomoczniki o wzorze 1,
w którym R i R' oznaczają atomy wodoru lub rodniki
alkilowe zawierające do 18 atomów węgla, a X oznacza
grupę alkoksylową zawierającą do 4 atomów węgla lub
grupę anilidową ewentualnie podstawioną w pierścieniu.

451

(P. 155952)

10.06.1972.

Pierwszeństwo: 15.06.1971; 6.04.1971 — Stany
Zjednoczone Ameryki.
E.J. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington,
USA, (Elmore Louis Martin).
Środek chwastobójczy nadający się do stosowania
w obecności upraw, znamienny tym, że zasadniczo zawiera jako substancję aktywną efektywną ilość co najmniej jednego ze związków o ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza grupę o wzorze —CR5R6Z, B oznacza
grupę o wzorze —CR7R8Z, Z oznacza grupę cyjanową
lub atom chlorowca, R5, R6, R7 i R8, jednakowe lub różne, oznaczają atomy wodoru lub rodniki metylowe, zaś
Rlf R2, R3 i R4, jednakowe lub różne, oznaczają atomy
wodoru, atomy chlorowca, grupy nitrowe lub rodniki

CH3-

X-CO-

-N
N
)—NH—R
-S
Wzór 2

Sposób wytwarzania tiazylomoczników o wzorze 1,
w którym R, R' i X mają znaczenie wyżsj podane, znamienny tym, że aminotiazole o wzorze 2, w którym R
i X mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji
z izocyjanianami alkilowymi o wzorze O=C=N—R',
w którym R' ma wyżej podane znaczenie.

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

78

alkilowe zawierające 1-—7 atomów węgla, przy czym,
co najwyżej dwa podstawniki z R1? R2, R3 i R4 są grupami nitrowymi, co najwyżej dwa z podstawników Ri
R,, R, i R4 są atomami chlorowca, co najmniej jeden
z podstawników R1; R2, R3 i R4 jest atomem wodoru
lub atomem chlorowca, co najmniej jeden z podstawników Rj, Rj, R3 i R4 jest rodnikiem alkilowym zawierającym 2—7 atomów węgla, grupy nitrowe nie są
w stosunku do siebie w pozycji orto, podobnie jak rodniki alkilowe, każdy rodnik alkilowy zawiera co najwyżej 3 atomy węgla w prostołańcuchowej części przyłączonej do pierścienia atomatycznego, a jeżeli Z oznacza atom chlorowca, wówczas R5, R6, R7 i Rs oznaczają
atomy wodoru w połączeniu z nośnikiem.
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(P. 156014)
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Sposób wytwarzania 2-podstawionych f enylohy drażo no-imidazolenin o wzorze 1, w którym R, R', X, Y,
m i n mają wyżej podane znaczenie, znamienny tym, że
imidazole o wzorze 2, w którym R ma wyżej podane
znaczenie, poddaje się reakcji z solami dwuazoniowymi
o wzorze 3, w którym X, Y, m i n mają wyżej podane
znaczenie, w obecności akceptorów kwasu i ewentualnie w środowisku rozcieńczalnika, lub sole fenylohydrazono-imidazolenin o wzorze 4, w którym R, X,
Y, m i n mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z chlorkami kwasowymi, estrami kwasu chlorowęglowego lub chlorkami estrów kwasów sulfonowych
o wzorach 5, 6 i 7, w których R" oznacza rodnik alkilowy lub ewentualnie podstawiony rodnik arylowy,
ewentualnie w środowisku rozcieńczalnika.

14.06.1972.

Pierwszeństwo: 15.06.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.
Farbenfabriken Byer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Karl-Heinz Büchel, Paul-Ernst Frohberger,
Hans Scheinpflug, Edgar Enders).
Środek grzybobójczy znamienny tym, że zawiera
2-podstawione fenylohydrazono-imidazoleniny o wzorze 1, w którym R oznacza rodnik alkilowy zawierający
do 16 atomów węgla, R' oznacza atom wodoru, grupę
alkilokarbonylową, alkoksykarbonylową, arylokarbonylową, aryloksykarbonylową, alkilosulfonylową i ewentualnie podstawioną grupę arylosulfonylową, X oznacza
atom chloru, rodnik alkilowy, grupę chlorowcoalkilową,
alkoksylową. alkilotio, alkiloaminową, i dwualkiloaminową, ponadto oznacza wodór w przypadku gdy R nie
oznacza rodnika metylowego, X oznacza atom chloru,
g~upę nitrową lub rodnik alkilowy, ponadto oznacza
atom wodoru w przypadku gdy R nie oznacza rodnika
metylowego, m i n oznaczają liczby całkowite 1—2.

47a3

(P. 151265)

28.10.1971.

Pierwszeństwo: 29.10.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Union Cabride Corporation, New York, Stany Zjednoczone Ameryki, (Rudolph Frederick Hinschlager).
Automatyczne blokujące urządzenie przeznaczone do
zatrzymania względnego przesuwu między elementem,
do którego urządzenie to jest umocowane i które składa się ze sztywnej cylindrycznej obudowy zamykającej
pierścieniową, nie przepuszczającą cieczy w ciśnieniowej komorze posiadającej wzmocnioną lub niepodatną
obwodową ścianę i elastyczną wewnętrzną obudowę,
otaczającą podzieicne pierścieniowe hamulcowe elementy znamienne tym, że komora posiada wlotowy otwór
dla cieczy doprowadzanej pod ciśnieniem, a segmenty
hamulcowych elementów tworzą otwór, przez który
przesuwany jest w sposób swobodny lecz sprzęgnięty
pręt, który w wyniku zablokowania ciernego połączony
jest w momencie działania wewnętrznej siły za pomocą
elastycznej obudowy po wprowadzeniu do komory cieczy będącej pod ciśnieniem.

47c

(P. 155642)

27.05.1972.

Pierwszeństwo: 29.05.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.
Westinghouse Bremsen- und Apparatebau GmbH,
Hannover-Linden, NRF, (Günter Umbach, Hans-Peter
Lebig).
Cylinder hamulcowy ze sprężynowym zasobnikiem
energii, którego sprężyna powoduje zadziałanie hamulca przy osiągnięciu w komorze ciśnieniowej pewnego
z góry ustalonego spadku ciśnienia, znamienny tym, że
ruchoma ścianka (7) dzieli komorę ciśnieniową cylindra hamulcowego ze sprężynowym zasobnikiem energii na dwie komory sekcyjne (8) i (9), z których każdą
można połączyć z niezależnym źródłem ciśnienia.

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 9/1973

79

Automatyczne blokujące urządzenie w maszynie do
ukosowania krawędzi (skrót zgłoszenia i rys. zamieszczono w kl. 47a3 na str. 78)
47h

(P. 155630)

26.05.1972.

Pierwszeństwo: 27.05.1971 — Stany Zjednoczone
Ameryki.

(P. 155882)

7.06.1972.

Pierwszeństwo: 10.06.1971; 24.06.1971 — Szwajcaria.
Ernest Dunkel senior i Ernest Dunkel junior, Uetendorf, Szwajcaria.
Złączka do wykonania połączenia dwóch rur áo transportu gazu lub cieczy, z przebiegającym osiowo otworem, która jest wykonana albo jako pierwszy element
łączący z częścią końcową, posiadającą uzębienie zewnętrzne i gwint zewnętrzny, na który jest nakręcana
szczelnie nasuwa śrubowa, albo jako drugi element
łączący z częścią końcową, posiadającą kołnierz, jednak
bez gwintu zewnętrznego, przy czym drugi element
łączący jest zaciskany pomiędzy pierścieniem śrubowym, nasuwanym na rurę łączącą i posiadającym
gwint zewnętrzny, a nasuwa, nakręcaną szczelnie na
gwint zewnętrzny pierścienia śrubowego, znamienna
tym, że grubość ścianki jednej części końcowej, wyposażonej w uzębienie zewnętrzne (2) i w gwint zewnętrzny (1), mierzona w przekroju podłużnym pierwszego
elementu łączącego, jest co najmniej dwukrotnie większa niż grubość ścianki (b) drugiej części końcowej,
przy czym jedna część końcowa jest wyposażona w
gwint wewnętrzny (3), albo grubość ścianki (a, fig. 2)
mierzona w przekroju podłużnym drugiego elementu
łączącego jest tak dobrana, że na ściance wewnętrznej
(2) jednej części końcowej jest wykonany gwint wewnętrzny (3) o większych wymiarach we wzrastającej
kolejności, a druga część końcowa, przeznaczona do
wprowadzania nasuwy (6, 4) drugiej rury aż do jej
podstawy, ma kształt cylindryczny i służy do mocowania nasuwanego na nią pierścienia uszczelniającego
(5, 7).

Massey — Fergusson Inc., Detroit, Michigan, USA,
(Jean Claude Van Dest).
Wielostopniowa przekładnia szybkości do traktorów
znamienna tym, że składa się z pierwszej wielostopniowej przekładni kół zębatych i drugiej planetarnej
przekładni w układzie, przy którym przekładnia składa
się z pojedynczego planetarnego układu posiadającego
koła obiegowe zespolone z mniejszym obiegowym kołem o dwuśrednicowym zespole zębatych kół, przy
czym pierścieniowe zębate koło i planetarna przekładnia jednego z układów kół zębatych zawiera parę kół,
z których każde jest połączone z jednym mniejszym
kołem zębatej przekładni a dobrane koła do połączenia
sprzęgła przeznaczone są do połączenia jednej pary zębatych kół z planetarnym napędem, podczas gdy przystosowane do wzajemnego połączenia sprzęgło przeznaczone do blokowania układu planetarnego i zacisk wyjściowy połączone są z innym układem zębatych kół
wypustowego zestawu przeznaczonego do wyboru sprzęgającego, wypustowego układu z jedną parą zębatych
kół przeznaczonych do wprowadzenia ku przodowi i ku
tyłowi napędu przez układ planetarny i dobranie szybkości uruchamianego złącza oraz sprzęgłowej tarczy lub
też dla wprowadzenia wypustowego elementu z prowadnicą w celu utworzenia trzech szybkości w kierunku przednim napędu przez układ planetarny i doboru
szybkości obrotowej złączy ze sprzęgłową tarczą.
Układ sterowania zmiany szybkości, znamienny tym,
że zawiera cierne urządzenie, które składa się z układu
łączącego napędy, z których pierwsze i drugie przeznaczone jest do sprzęgania pierwszego i drugiego ciernego zestawu w celu zespolenia dwóch różnych napędów i odkształcenia urządzenia przeznaczonego do uruchomienia trzeciego napędu, przy czym trzecie hydrauliczne urządzenie przeznaczone jest do wyłączania
trzeciego napędu za pomocą zaworu przeznaczonego
do ustalania połączenia pierwszego, drugiego lub trzeciego napędu, który to zawór zawiera położenie przystosowane do połączenia źródła zasilania z trzecim urządzeniem przy zamkniętym drugim przewodzie.

FIG.1

47h
47f2

(F. 151265)

28.10.1971.

Pierwszeństwo: 29.10.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Union Cabride Corporation, New York, Stany Zjednoczone Ameryki, (Rudolph Frederick Hinschlager).

(P. 156146)

20.06.1972.

Pierwszeństwo: 21.06.1971 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Massey — Ferguson Services N.V., Curacao, Antyle
Holenderskie, (Jean Claude Van Dest).
Wielobiegowa przekładnia do przenoszenia mocy
z silnika napędowego na układ jezdny zwłaszcza prze-
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kładnia dla traktorów lub podobnych pojazdów przeznaczona do uzyskania zwiększonej ilości przełożeń
przy ruchu do przodu i ruchu wstecznym zawierająca
zespół uruchamiający mający szereg położeń odpowiadających ilości przełożeń i służący do wybrania odpowiedniego przełożenia oraz drugi zespół uruchamiający
mający dwa położenia odpowiadające ruchowi do przodu i ruchowi wstecznemu oraz mechanizm sterujący do
sterowania działaniem tych zespołów uruchamiających
i zawierający pojedynczą dźwignię sterującą przemieszczaną w szereg położeń odpowiadających poszczególnym przełożeniom oraz ustawieniom przekładni na
ruch do przodu i ruch wsteczny, znamienna tym, że
zawiera zespół (110) łączący pojedynczą sterującą dźwignię (102) z uruchamiającym zespołem (106, 144, 152,
154) służącym do wybrania odpowiedniego przełożenia
oraz z uruchamiającym zespołem (108, 124) służącym
do zmiany kierunku ruchu przekładni, który to zespół
(110) umożliwia przemieszczenie drugiego uruchamiającego zespołu (108, 124) do położenia odpowiadającego
zuchowi do przodu lub ruchowi wstecznemu, gdy pierwszy zespół uruchamiający (106, 144, 152, 154) znajdzie
się w położeniu odpowiadającym wybranemu przełożeniu.

48a

(P. 139162)

4.03.1970.

Zjednoczone Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Elektromaszynowego
„Prozamet-Bepes", Warszawa, (Stanisław Wieczorek).
Automat galwanizerski o skróconym układzie stanowisk technologicznych znamienny tym, że stanowiska
technologiczne w wannach jednostanowiskowych i wielostanowiskowych są rozstawione według różnych podziałek (t) i (s).

48d

(P. 150859)

1.10.1971.

Pierwszeństwo: 2.10.1970 — Szwajcaria.
Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères, Neuchatel, Szwajcaria, Ciba — Geigy AG, Bale, Szwajcaria.

47k

(P. 156144)

20.06.1972.

Pierwszeństwo: 24.06.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.
Eduard Küsters, Krefeld, NRF.
Urządzenie do sterowania ruchu przesuwnego taśmy
z urządzeniem analizującym współdziałającym z tą
wstęgą, które jest sterowane przez napęd i poruszane
w kierunku przeciwnym do ruchu taśmy znamienne
tym, że posiada stałe prostoliniowe prowadzenie dla
urządzenia analizującego, a napęd jest ustawiony w sposób stały naprzeciw tego urządzenia i oddziaływuje
bezpośrednio na urządzenie analizujące.

Sposób utwardzania powierzchniowego i zabezpieczania przed korozją elementów stalowych, znamienny
tym, że na obrabianych elementach umieszcza się powłokę pośrednią z co najmniej jednego metalu pasywującego, tworzącego dyfuzję co najmniej częściową
z materiałem podstawowym, następnie metodą chemiczną, w fazie gazowej, umieszcza się na tej powłoce
pośredniej powłokę utwardzającą z węglika, azotku,
borku lub krzemku metalu ognioodpornego.
Element otrzymany sposobem według zastrz. 1, znamienny tym, że jest przedmiotem stalowym, pokrytym
powłoką pośrednią z co najmniej jednego metalu pasywującego, przedyfungowanego co najmniej częściowo do materiału podstawowego, przy czym powłoka
ta pokryta jest powłoką utwardzającą z węglika, azotku, borku lub krzemku metalu ognioodpornego.

49b

(P. 151265)

28.10.1971.

Pierwszeństwo: 29.10.1970 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Union Carbride Corporation, New York, Stany Zjednoczone Ameryki, (Rudolph Frederick Hinschlager).
Automatyczne blokujące urządzenie (skrót zgłoszenia
i rys. zamieszczono w kl. 47a8 na str. 78)

49c

(P. 152862)

12.01.1972.

Pierwszeństwo: 13.01.1971 — Szwajcaria.
Firma R. Zbinden, König, Szwajcaria.
Piła tarczowa do cięcia metalu na zimno, z obrotowym stołem i z połączonym za pomocą prowadzenia
ze stołem obrotowym blokiem napędowym brzeszczotu
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piły oraz z przesuwnym wzdłuż dwóch prowadnic jarzmem do trzymania obrabianego przedmiotu, rozciągniętym nad obrotowym stołem, przy czym prowadzenie to zawiera kolumnę o przekroju kwadratowym
i części ją obejmujące a ponadto wewnątrz kolumny
umieszczony jest tłok z tłoczyskiem do poruszania
bloku napędowego, znamienna tym, że kolumna (29)
o przekroju kwadratowym ma cylindryczny otwór (32).
stanowiący komorę roboczą tłoka (34), a ponadto kolumna (29) jest połączona sztywno ze stołem obrotowym (4) lub z blokiem napędowym (30) a tłok (34) jest
połączony sztywno z blokiem napędowym (30) lub ze
stołem obrotowym (4).

81

tylatora (9) jest osadzona tarczowa przepustnica (10)
posiadająca na swej powierzchni wycięcie (24) w kształcie wykroju koła, zaś pryzmatyczny lej jest zakończony pneumatyczną rynną (14), która odprowadza pyły
wychwycone w komorach (1), przy czym r y n n a (14),
zasilana powietrzem z wentylatora (9) poprzez przewód
(20) wyposażony w przepustnicę (21), jest połączona
przy pomocy kołnierza (18), który zezwala na uzyskanie dowolnego k i e r u n k u odprowadzenia pyłu w płaszczyźnie 360°, ze ślimakiem (16) osadzonym w obudowie (22), który na pewnej długości jest pozbawiony
zwojów dzięki czemu jest utworzone gniazdo (17).

53c

(P. 155550)

23.05.1972.

Pierwszeństwo: 28.05.1971 — Stany Zjednoczone
Ameryki.

George O.Kohler i Emanuel M.Bickoff, Kalifornia,
U oA.

491

(P. 151587)

16.11.1971.

Nowy sposób frakcjonowania zielonego materiału
roślinnego, zawierającego chlorofil, znamienny tym, że
materiał prasuje się w celu utworzenia soku i sprasowanych placków, otrzymany sok ogrzewa się, a następnie chłodzi, otrzymując aglomerat zawierający
białko chloroplastydowe, chlorofil, karotenoidy i lipidy, podczas gdy w roztworze pozostaje białko cytoplazmatyczne, oddziela się ten aglomerat od pozostałego soku i wydziela z pozostałego soku frakcję białkową, wolną od chlorofilu, karotenoidów i lipidów.

Pierwszeństwo: 27.04.1971 — NRF.
Th. Kieserling Albrecht, Solingen, NRF, (Erich Kraff t,
Bodo Missmahl, Hans Pfeiffer, Alfons Goeke, Karl
Gustaw Weck).
Sposób wiórowej obróbki wyrobów w postaci drutu,
jak na przykład walcówki szczególnie d r u t u walcowanego na gorąco, oraz urządzenie do stosowania tego
sposobu (skrót zgłoszenia zamieszczono w kl. 7a na
str. 5)

50e

(P. 148011)

7.05.1977.

Biuro Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienniczego, K r a k ó w (Marian Gębica, Józef Czerkawski,
Władysław Wołoszyn).
Filtr tkaninowy do odpylania powietrza i gazów przemysłowych z samoczynnym oczyszczaniem tkaniny filtracyjnej składający się z zespołu komór, w których
jest zawieszona filtracyjna tkanina, komory zaworowej, wylotowego kolektora, znamienny tym, że w e wnątrz zaworowej komory (7) oraz króćców (23) są
osadzone zawory (11) sterowane za pomocą elektromagnetycznego luzownika (12), natomiast u wylotu w e n -

53i

(P. 142928)

28.08.1970.

Morski Instytut Rybacki, Ośrodek Badań Rybołówstwa Dalekomorskiego, Gdynia, Polska (Aleksander
Stala, Teresa Krassowska).
Sposób otrzymywania preparatu białkowego zwłaszcza rybnego z rozdrobnionego surowca rybnego lub
bezkręgowców morskich, znamienny tym, że surowiec
jest zadawany jednorazowo lub korzystnie wielokrotnie pełniącym rolę rozpuszczalnika czynnikiem lub
mieszaniną czynników chemicznych głęboko penetrujących rozdrobnioną tkankę, nie mieszających się z wodą jak na przykład estrem etylowym kwasu octowego,
po czym frakcja lipidowa zawarta w rozpuszczalniku
wraz z wyciekiem z tkanki jest oddzielana najlepiej
mechanicznie, a z kolei do procesu jest wprowadzany
jednorazowo lub korzystnie wielokrotnie wodny roztwór nadtlenku wodoru który po burzliwej reakcji
egzotermicznej zachodzącej w czasie mieszania jest
usuwany wraz z produktami reakcji utleniania i nadmiarem użytego rozpuszczalnika przez przemywanie
wodą lub wodnymi roztworami znanych substancji zobojętniających działanie użytego rozpuszczalnika i nadtlenku wodoru, a nadmiar pozostałej wody jest usuwany mechanicznie lub przy niektórych kierunkach
produkcji (na przykład farmaceutycznym) korzystniej
drogą liofilizacji lub suszenia w podciśnieniu.

55f

(P. 156000)

13.06.1972.

Pierwszeństwo: 15.06.1971 — USA.
Aktiebolaget
Szwecja.

Svenska

Flaktfabriken,

Sztokholm,

Sposób wytwarzania papieru nadającego się do kalandrowania i drukowania z mokrej ciągłej taśmy papierowej, wytwarzanej z zestawu zawierającego głównie ścier z drewna liściastego przy czym wspomniany
ścier zawiera włókna w dostatecznej ilości, aby taśma
nie była zbyt słaba ani krucha dla kalandrowania i drukowania przy suszeniu w warunkach ograniczenia fi-
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zyeznego znamienny tym, że suszy się mokrą taśmę
przepuszczając ją przez strefę suszenia, gdzie zawartość
wilgoci jest zmniejszona poniżej do około 15% wagowych wilgoci, podczas gdy taśma znajduje się w warunkach niewielkiego ograniczenia fizycznego i kurczy
się swobodnie w kierunku podłużnym i poprzecznym
w płaszczyźnie taśmy, nadając w ten sposób wytwarzanemu papierowi wytrzymałość dostateczną, aby papier
kalandrować i obrabiać w szybkich maszynach drukarskich.
Sposób wytwarzania papieru gazetowego, znamienny
tym, że przygotowuje się zawiesinę papki w wodzie.
która to papka zwiera w głównej części włókna ścieru
drewna liściastego, a wspomniane włókna występują
w ilości dostatecznej, aby taśma stała się zbyt słaba
i krucha do kalandrowania i drukowania gdy suszy się
ją w warunkach ograniczenia fizycznego, tworzy się
ciągłą mokrą taśmę ze wspomnianych włókien przez
odciągnięcie wody, a następnie suszy taśmę do poniżej
około 15% zawartości wagowej wilgoci i jednocześnie
kurczy się taśmę w kierunku jej przesuwu w urządzeniu i w kierunku prostopadłym przy czym wspomniano
suszenie i kurczenie przeprowadza się podtrzymując
przesuwającą się taśmę na ogrzanym gazie w. strefie
suszenia w trakcie czego następuje swobodne kurczenie
w obu wspomnianych kierunkach, a następnie kalandruje się uzyskany wysuszony papier, aby wytworzyć
powierzchnię przyjmującą druk.
Papier drukarski wytwarzany maszynowo znamienny
tym, że składa się zasadniczo z włókien ścieru drewna
liściastego i ma powierzchnię kalandrowaną nadającą
się do druku, przy czym papier ten można poddawać
obróbce w szybkich maszynach drukarskich, a tworzy
s'ę r;o przez suszenie ciągłej mokrej taśmy włókien
w wynikach niewielkiego ograniczenia fizycznego do
poniżej 15% wagowych zawartości wilgoci.

57e

(P. 147966)

59a
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(P. 153381)

8.02.1972.

Pierwszeństwo: 1971 — Niemiecka Republika
Federalna.
Friedrich Schwing, Wanne-Eicke, NRF.
Pompa do tłoczenia betonu, w której beton jest tłoczony wzdłuż segmentu cylindrycznego elastycznym
organem gniotącym i toczącymi się na nim krążkami
gniotącymi, które ułożyskowane są na wirniku obiegającym w osłonie, znamienna tym, że krążki gniotące (105, 106) są ułożyskowane sprężynująco podatnie
na wirniku (107), a ponadto zawiera sprężyny "(144, 145,
173, 174) do nakładania części siły nacisku potrzebnej
do osiągnięcia siły dogniatania na krążkach gniotących
oraz siłowniki (136, 137, 170, 171), których ciśnienie
wewnętrzne jest regulowane oporem tłoczenia betonu.

5.05.1971.

Spółdzielnia Pracy Chemików „KENON", Łódź (Władysław Kuliński, Wiesław Józefowicz, Kazimierz Morawiec, Jerzy Szczerbiński, Barbara Klein-Szymańska,
Andrzej Roszczyk, Feliks Sołtysiak, WTieslaw Wojcieszek).
Sposób wytwarzania proszku wywołującego obraz
kserograficzny, znamienny tym, że polimery lub kopolimery styrenu miesza się z następującymi żywicami:
półprodukt do otrzymywania żywicy poliestrowej (Po~
limal 136), żywicą dwufenylopropanową modyfikowaną
kalafonią i estryfikowaną gliceryną lub żywicą kalafoniowo-maleinową estryfikowaną gliceryną lub żywicą
krezoloformaldehydową modyfikowaną kalafonią oraz
z sadzą lub innym pigmentem a po stopieniu stop rozdrabnia do odpowiedniej wielkości ziaren.

59a

(P. 153212)

1.02.1972.

Pierwszeństwo: 3.02.1971 — Niemiecka Republika
Federalna
Hauhinco, Maschinenfabrik, G. Hausherr, Jochums
und Co. KG, Essen, NRF, (Georg Krüll).
Wysokociśnieniowa pompa tłokowa, przeznaczona do
centralnego zasilania hydraulicznych urządzeń ścianowych cieczą pod ciśnieniem, dla urządzeń nawilżających lub podobnych, składająca się z żeliwnej obudowy z umieszczoną od przodu głowicą, z napędu korbowego z wałem korbowym i drążkami tłokowymi,
z którymi połączone są tłoki, oraz mająca wkładki z wysokogatunkowej stali, jak też usytuowane w pionowych
otworach głowicy zawory ssące i tłoczące z obudowami zaworów z wysokogatunkowej stali, znamienna tym,
że obudowy (12) zaworów ssących i tłoczących (10, 31)
są połączone szczelnie z wkładkami (8).

59a

(P. 155529)

22.05.1972.

Pierwszeństwo: 24.05.1971 — Włochy.
AÍpegio Inwestimento S. A., Lugano, Szwajcaria, (Lionello Rossi).
Pompa do pompowania betonu, składająca się z załadowczego kosza, i obudowy określonej przez wewnętrzną cylindryczną roboczą komorę, w której zastosowano wirnik przesuwający się ruchem posuwisto-zwrotnyrn, wirnik wyposażony w pojedyncze promieniowo
przesuwające się skrzydło a obudowa pompy zawiera
wlotowy otwór i otwór wylotowy umieszczony w pobliżu otworu wlotowego, znamienna tym, że wirnik
pompy obracany jest za pomocą przystosowanego do
przesuwu wirnika przy zmianie w przeciwnych kierunkach przy prawie stałej szybkości i przy zachowaniu kąta obrotu mniejszego od 360° gdzie przed wprowadzającym otworem jest umieszczona przegroda, połączona z urządzeniem przystosowanym do ruchu posu-
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wisto-zwrotnego, przy czym przegroda ta umieszczona
jest między dwoma ustalonymi położeniami i jest ona
tak ukształtowana, że tworzy w obu jej krańcowych
położeniach uszczelniony przed przeciekiem przesuwne promieniową działową ścianę, która przekształca
cylindryczną roboczą komorę w pierścieniowy tunel
zawierający przesuwną ścianę, a dana przegroda składa się z wewnętrznej łopatki osadzonej na osiowym,
trzpieniu ustalonym za pomocą przystosowanej do przesuwu płaszczyzny w jednym lub drugim kierunku, przy
ograniczonych jego położeniach, przy czym jedna z przegród tworzy pierwsze zakończenie danego tunelu w połączeniu z wlotowym otworem a drugie zakończenie
w połączeniu z dostawczym otworem, podczas gdy drugie krańcowe położenie przegrody tworzy drugie zakończenie tunelu połączone z wylotowym otworem,
a łopatka pompy w tym samym czasie oddziela powrót
masy betonu w celu zsynchronizowania płaszczyzny łopatki odwrotnie działającej.

83

den przewód odbiorczy, łącząc go w dwóch pozycjach
pracy raz z wlotem drugi raz z wylotem, przy czym suwak ten, przesuwany hydraulicznie za pomocą zaworów elektromagnetycznych, sterowany jest tłoczkiem
różnicowym, którego mniejszej płaszczyźnie oddziaływania przyporządkowana jest komora posiadająca połączenie z jednej strony z wlotem, a z drugiej, poprzez
pierwszy element przełączający, z drugą komorą, przyporządkowaną większej płaszczyźnie oddziaływania
tłoczka, przy czym druga komora łączy się poprzez
drugi element przełączający z wylotem, znamienne tym,
że w połączeniu pomiędzy komorą (36), przyporządkowaną mniejszej płaszczyźnie tłoczka, a wlotem (13)
znajduje się trzeci element przełączający (52).

60a

(P. 155662)

30.05.1972.

Pierwszeństwo: 31.05.1971 — Czechosłowacja.
60a

(P. 151770)

25.11.1971.

Pierwszeństwo: 27.11.1970 — Wielka Brytania.
Svenska Aktiebolaget Bromsregulator, Malmö, Szwecja, (Ugo Ingemar Kraft).
Hydrauliczne urządzenie tłokowo-cylindrowe, znamienne tym, że w celu uniemożliwienia nakrętce wykonywania niepożądanych obrotów w jednym kierunku, nakrętka ta jest rozłącznie połączona z drążkiem
tłokowym za pomocą mechanizmu zawierającego sprzęgło jednokierunkowe i sprzęgło kłowe ze sprężyną, który to mechanizm jest rozłączany za pomocą tłoka.

60a

(P. 153928)

8.03.1972.

Pierwszeństwo: 17.03.1971 — NRF
Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF (Klaus Schneider, Ludwigsburg, Heinz Flascher, Asperg).
Elektrohydrauliczne urządzenie sterujące, posiadające suwak z dwustronnie działającym układem cofania,
oddziałujący w pozycji neutralnej na co najmniej je-

Výzkumný ústaw matematických stroju, Praga, Czechosłowacja, (Jarosław Bukownický, Iwan Zelinka).
Układ połączeń dla uzyskiwania ciągłego dobiegu
i wybiegu, zwłaszcza przy serwomechanizmach cyfrowych sterowanych nadajnikiem sygnałów sterujących
wyposażonym w pomocnicze wejście dla przerywania
nadawania sygnałów, znamienny tym, że nadajnik (1)
sygnałów sterujących jest połączony przynajmniej jednym ze swoich wyjść dla sygnałów sterujących (111,
1Í2 ... 119) z odpowiednim wejściem (211, 221... 291) przynajmniej jednego z serw7oobwodów (21, 22 ... 29) a jego
wejście (12) służące do przerywania nadawania sygnałów jest połączone z wyjściem (33) obwodu (3) przerywającego nadawanie, który to obwód jest połączony
przynajmniej jednym ze swoich wejść (311, 312 .... 31S)
z wyjściem (212, 222 ... 292) przynajmniej jednego z serwoobwodu (21, 22.... 29) przekazującym informację
o wielkości odchylenia położenia danego serwoobwodu zaś wejście sterujące (32) obwodu (3) przerywającego nadawanie jest przyłączone do wyjścia sterującego (62) obwodu (6) służącego do sterowania prędkością, którego wejście (61) jest z kolei połączone
z wyjściem (53) obwodu (5) określającego oddalenie od
punktu krańcowego zaś wejście (63) obwodu służącego
do sterowania prędkością połączone jest z wyjściem
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(43) obwodu (4) służącego do ustalania oddalenia od
punktu początkowego, przy czym wejście (51) obwodu (5) określającego oddalenie od punktu krańcowego
jest połączone z wyjściem (13) nadajnika (1) podającym informację o oddaleniu od punktu końcowego
a przynajmniej jedno wejście (411, 412 .... 419) obwodu
(4) służącego do ustalania oddalenia od punktu początkowego jest połączone z przynajmniej jednym wyjściem (111, 112
119) danego serwoobwodu (21, 22
29), z tym, że zarówno obwód (4) służący do ustalania
oddalenia od punktu początkowego jak też obwód (5)
określający oddalenie od punktu krańcowego są swymi
wejściami sterującymi (42, 52) podłączone do wyjścia
(62) obwodu (6) służącego do sterowania prędkością.

60a

(P. 156086)

17.06.1972.

Pierwszeństwo: 17.06.1971; 21.10.1971 — Wielka Brytania
Girling Limited, Birmingham,
(Charles Brian Weatherhogg).

Wielka
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gnałami wejściowymi (2), jedną lub kilka powierzchni
prowadzących (3) i jedno lub kilka urządzeń chwytających (4), z których zbierane są sygnały wyjściowe,
przy czym konstrukcja dysz (1), powierzchni prowadzących (3) i urządzeń chwytających jest zasadniczo dwuwymiarowa, dysze (1) są tak usytuowane względem
przyporządkowanej im powierzchni prowadzącej, że wychodzące z dysz strumienie częściowe z czynnikiem płynącym wzdłuż powierzchni prowadzącej (3) w kierunku urządzenia chwytającego tworzą kąt rozwarty (a)
(alfa), płaszczyzny określone przez wyloty dysz (1) przecinają się pod kątem ostrym (ß) (beta) z płaszczyznami
powierzchni prowadzących (3), a w celu utworzenia
urządzeń chwytających (4) za miejscem każdej powierzchni prowadzącej (3), tam gdzie wychodzące z dysz
(1) strumienie częściowe padają na powierzchnię prowadzącą (3), obok powierzchni prowadzących (3) umieszczone są jedna lub kilka ograniczających przepływ
czynnika ścianek (22).

Brytania,

Posobny serwobuster płynowy mający obudowę ze
sztywną, ścianką wewnętrzną, po której obu stronach
znajdują się ścianki ruchome po jednej z każdej strony, wydzielające w obudowie cztery rozmieszczone szeregowo wzdłuż jej osi komory, znamienny tym, że między wewnętrzną powierzchnią obudowy (11) i obrzeżem
sztywnej ścianki (37) znajduje się szereg kanałów przepływowych łączących pierwszą parę z wymienionych
komór, a w obudowie istnieje szereg przewodów (71)
rurowych łączących drugą parę wymienionych komór,
przy czym każdy z tych rurowych przewodów (71) ma
jeden wylot w wewnętrznej sztywnej ścianie (71) i przechodzi przez obrzeże jednej z ruchomych ścianek (39).
Sposób montażu posobnego serwobustera płynowego
mającego obudowę ze sztywną ścianką wewnętrzną, po
której obu stronach znajdują się ścianki ruchome po
jednej z każdej strony tak, że wymienione ścianki wydzielają w obudowie cztery komory w szeregowym
układzie, znamienny tym, że montażu dokonuje się
w kilku fazach osadzając najpierw wszystkie trzy ścianki (31, 37, 39) na osiowym drążku (41) ze sprężyną,
powrotną (81) dla ścianek ruchomych (31, 39) umieszczoną między ścianką giętką (31) a ścianką stałą (37).
a następnie wstawia się tak złożone wewnętrzne elementy (31, 37, 39, 41, 81) do rozłożonej obudowy (12, 13)
po czym łączy się z sobą obie części (12, 13) obudowy.

60b

(P. 155662)

30.05.1972.

Pierwszeństwo: 31.05.1971 — Czechosłowacja.
Výzkumný ústaw matematických stroju, Praga, Czechosłowacja, (Jarosław Bukownický, Iwan Zelinka).
Układ połączeń (skrót zgłoszenia i rys. zamieszczono
w kl. 60a na str. 83)

63c
(P. 151259)
Patent dodatkowy do patentu nr
P. 131429).

26.10.1971.
(zgłoszenie

Pierwszeństwo: 29.10.1970 — Francja.
Saint-Gobain, Neuilly-sur-Seine, Francja, (Hans
Krings, Franz Krämling).
Szyba antenowa zwłaszcza dla pojazdów złożona
z dwóch warstw zasadniczych i z- pośredniej warstwy
plastycznej, w której co najmniej warstwa zewnętrzna jest ze szkła krzemianowego i w której pośrednia
warstwa plastyczna i warstwa wewnętrzna umieszczone od strony zamkniętej przestrzeni, posiadają wymiary mniejsze niż wymiary warstwy zewnętrznej umocowanej w obsadzie w karoserii, przy czym warstwa
60b

(P. 155590)

25.05.1972.

Pierwszeństwo: 27.05.1971; 27.05.1971 — Niemiecka
Republika Demokratyczna.
VEB Reglenoerk Dresden. Drezno, NRD.
Wielowejściowy element strumieniowy do przetwarzania sygnałów z odsprzężonymi wejściami sygnałów,
znamienny tym, że ma wiele dysz (1), zasilanych sy-
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plastyczna i warstwa wewnętrzna na większej części
obwodu, nie są umocowane w tej obsadzie według patentu nr (zgłoszenie P-131 429), znamienna tym, że posiada różne kształty i wymiary warstwy wewnętrznej
(11, 21, 31, 41) w celu zwiększenia żądanej wielkości
siły wypchnięcia szyby.

63c

(P. 151862)

1.12.1971.

Pierwszeństwo: 3.12.1970 — Francja.
Société Anonyme D.B.A. P2 Clichy, Francja, (Charles Rivolier).
Urządzenie do ciągłej regulacji kątowego położenia
reflektorów w pojazdach mechanicznych przy zmianie
poziomu położenia pojazdu na skutek jego obciążenia
w stosunku do pierwotnego wyważenia, znamienne tym,
że posiada urządzenie (10) reagujące na działanie obciążenia przynajmniej jednej osi pojazdu które przeznaczone jest do kontrolowania zróżnicowanego ciśnienia jako funkcji w stosunku do wyważonego pojazdu, w którym przynajmniej jedno odbiorcze urządzenie (26) składające się z obudowy (28) tłokowej tarczy
(54) umieszczonej w tej obudowie i podlegającej z jednej strony działaniu pierwszego wstępnego obciążenia
sprężyn (62, 64) przystosowanych do przyspieszenia ruchu tłokowej tarczy (54) z jej normalnego położenia do
połączenia z oporową powierzchnią (66) tej obudowy
i przenoszenia siły przez połączone tłoczysko (40), umieszczone między przesuwnym tłokiem (54) i reflektorami
(46) umożliwiającym odbiorczemu urządzeniu (26) zmianę kątowego położenia reflektorów (46) wynikającą
z funkcji zróżnicowanego ciśnienia tłokowej tarczy (54),
która zawiera oporowy pierścień (60) nasunięty na oporową powierzchnię (66) za pomocą pierwszego wstępnego obciążenia sprężyn (62, 64) i tłokowej tarczy (56)
połączonej pośrednio z reflektorami (46) pojazdu za pomocą siły przenoszonej przez tłoczysko (40) podlegające z jednej strony zróżnicowanej kontroli nacisku
a z drugiej strony działaniu obciążonego wstępnie nacisku sprężyny (72) umieszczonej w sposób taki, aby
dociskała tłokową tarczę (56) w celu wprowadzenia jej
w połączenie z przesuwnym oporowym występem oporowego pierścienia (60).

63c

(P. 152018)

25.08.1971.

Pierwszeństwo: 11.12.1970 — Szwajcaria.
Schweizerische Aluminium AG, Neuhausen, Szwajcaria (Ulrich Rölin).
Zamek zaciskowy do ścian bocznych skrzyń ładunkowych samochodów ciężarowych i przyczep oraz po-
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jemników transportowych, mający osadzoną przegubowo na jednej z bocznych ścian, rozwidloną dźwignię
uruchamiającą oraz połączony z tą dźwignią łącznik,
którego wolny koniec przystosowany jest do współdziałania z zaczepem, zamocowanym na drugiej ścianie lub
słupku, znamienny tym, że łączące dźwignię uruchamiającą (6) ze ścianą i dające się zamontować po odjęciu łącznika sworznie przegubowe (11) są zabezpieczone przed wypadnięciem przez tenże łącznik (13)
usytuowany w rozwidleniu dźwigni, a sworznie przegubowe (22) mocujące łącznik do dźwigni uruchamiającej i dające się wsunąć w przeznaczone dla nich otwory przynajmniej przy odwiedzionej dźwigni uruchamiającej (6) są utrzymywane na miejscu przy pomocy
osiowych elementów zabezpieczających.

63c

(P. 152329)

21.12.1971.

Pierwszeństwo: 22.12.1970 — Niemiecka Republika
Federalna.
Jurid Werke GmbH., Reinbek. NRF (Heiner Wilhelmi).
Urządzenie ostrzegawcze wskazujące stan hamulców
w pojazdach posiadających dwie hamowane osie, z podłączonymi w czasie jazdy do źródła zasilania układem
zawierającym sygnalizator oraz umieszczone w hamulcach kół i działające przy osiągnięciu przez okładziny
hamulcowe dopuszczalnej granicy zużycia łączniki stanowiące pętle przewodzące ulegające przerwaniu po
osiągnięciu granicy zużycia, znamienne tym, że pętle
przewodzące (32) w hamulcach jednej osi (20) posiadają niszczony przy osiągnięciu granicy zużycia odcinek,
którego zakończenia (33) znajdują się poza zasięgiem
wsporników okładzin hamulcowych (38) oraz że w hamulcach drugiej osi (22) są umieszczone pętle przewodzące (40), których zakończenia utworzone przez starcie odcinka pętli leżą w płaszczyźnie (50) granicy zużycia i przy zadziałaniu hamulców zwierane są przez
przeciwległą powierzchnię cierną bębna hamulcowego
(42).

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

86
63c

(P. 155630)

26.05.1972.

Pierwszeństwo: 27.05.1971 — Stany Zjednoczone
Ameryki.
Massey — Fergusson Inc., Detroit, Michigan, USA,
(Jean Claude Van Dest).
Wielostopniowa przekładnia i układ jej sterowania
(skrót zgłoszenia i rys. zamieszczono w kl. 47h na str. 79)

63c

(P. 156146)
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warstwach drutówki, wokół których zawija się brzegi
wymienionych obu warstw kordu, po czym tak uzyskaną osnowę formuje się, znamienny tym, że skrętki tych
warstw układa się w kierunku tworzącym z kierunkiem obwodowym nierówne kąty ostre (a 0 i ß 0 ), tak,
że półfabrykat osnowy ma postać niesymetryczną, przy
czym podczas formowania, pozostawia się każdej z drutówek swobodę obracania się kół osi formowanej osnowy, tak, że to umożliwia jej zajęcie położenia równowagi.

20.06.1972.

Pierwszeństwo: 21.06.1971 -- Stany Zjednoczone
Ameryki.
Massey — Ferguson Services N. V., Curacao, Antyle
Holenderskie, (Jean Claude Van Dest).
Wielobiegunftwa przekładnia szybkości biegów (skrót
zgłoszenia i rys. zamieszczono w kl. 47h na str. 79)

63c

(P. 156200)

22.06.1972.

Pierwszeństwo: 22.06.1971, 6.07.1971 — Wielka Brytania.
Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania,
(Charles Newstead, Andrew Charles Waiden Wright,
Ralph Nigel Deuglas Fredrick).
Hamulec tarczowy składający się z obudowy, z płytek ciernych, z zespołu dociskającego ku sobie pary
płytek ciernych, oraz elementów utrzymujących płytki cierne znamienny tym, że elementy utrzymujące
płytki cierne stanowi para wyjmowalnych kołków złącznych (43) po jednym na każdą płytkę cierną, oraz para
kołków ustalających (44) przeciwdziałających obrotowi
płytek, również po jednym na każdą z tych płytek,
a zamocowanych w obudowie dla współdziałania z wymienionymi kołkami złącznymi.

65a

(P. I52750)

4.01.1972.

Pierwszeństwo: 5.01.1971 — Francja.
Mac Gregor — Comarain,- Ville d'Avray. Francja,
(Henri Kummerman).

63e

(F. 152933)

8.03.1972.

Pierwszeństwo: 8.03.1971, 14.01.1972 — Francja.
Michelin et Cie, Clermont Francja (Jacques Boilean).
Opona zawierająca osnowę złożoną ze skrętek kordu
tworzących sieć z oczkami w postaci czworoboków
o bokach parami równoległych, zorientowanych
w dwóch kierunkach, znamienna tym, że boki poszczególnych oczek tworzą z kierunkiem obwodowym różne kąty ostre (a i ß), które to kąty równocześnie rosną, względnie maleją, w funkcji odległości oczka od
osi opony, przy czym kąt (a) jest większy niż kąt (ß),
a jego przyrost między dwoma dowolnymi punktami,
usytuowanymi na różnych odległościach od osi opony
jest większy niż odpowiedni przyrost kąta (ß).
Sposób formowania osnowy opony polegający na
układaniu na bębnie konfekcyjnym co najmniej dwóch
warstw skrętek kordu, ułożonych równolegle w każdej warstwie, lecz krzyżujących się w jednej warstwie względem drugiej oraz na układaniu na tych

Uszczelnienie zwłaszcza do pokryw luków między
dwoma oddzielnymi elementami lub konstrukcjami, mającymi stykać się ze sobą wzdłuż co najmniej jednej
linii uszczelniającej lub zamkniętej, przy czym co najmniej jeden z tych elementów jest usuwalny lub ruchomy, względem drugiego, zawierające giętki przewód ciągły lub rurową powłokę również giętką lub
elastycznie odkształcalna zamkniętą na obu końcach lub
na jednym i zamocowaną wzdłuż tej linii uszczelniającej na jednym z tych dwóch elementów dla współdziałania na całej swej długości z wydłużonym wspornikiem węższym, tworzącym pręt lub płaskie wystające żeberko naciskowe lub z podobnym przewodem
symetrycznym, połączonym z pozostałym elementem,
znamienne tym, że przewód zawiera stale niezmienną
ilość lub w zasadzie stałą masę czynnika gazowego.
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65b

(P. 151956)

6.12.1971.

Pierwszeństwo: 9.12.1970 — Niemiecka Republika
Federalna.
Horst Schaaf, Happurg, NRF.
Urządzenie do podnoszenia przedmiotów zatopionych
w wodzie zwłaszcza statków i samolotów, za pomocą
składanych nadmuchiwanych komór wyporowych, mocowanych do zatopionego przedmiotu za pomocą obejmującej je sieci nośnej i nadmuchiwanych z powierzchni wody poprzez przewód łączący i zawór wlotowy oraz
posiadających zawór nadciśnieniowy, znamienne tym,
że przekrój wypływowy zaworu nadciśnieniowego jest
bezpośrednio dostosowywalny do zmian różnicy wewnętrznego ciśnienia powietrza i zewnętrznego ciśnienia wody i samoczynnie reagujący w kierunku spowodowania równowagi ciśnień.

68c

(P. 156328)

74b
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(P. 151513)

12.11.1971.

Pierwszeństwo: 13.11.1970 — Wielka Brytania.
British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania,
(David Ęwen Naunton Davies).
Układ sygnalizacyjny, znamienny tym, że zawiera
nadajnik (Rt) zawierający ^selektywną, mechaniczną lub
elektromechaniczną rezonansową instalację częstotliwości dostosowaną do przesyłania sygnału wejściowego
o wstępnie wyznaczonej częstotliwości jako pierwszego
sygnału wejściowego do obwodu modulatora częstotliwości (11) posiadającego drugie wejście połączone ze
źródłem częstotliwości (10) dostosowanym do emitowania sygnału nośnego o wyznaczonej częstotliwości,
przy czym sygnał nośny o modulowanej częstotliwości
z tego nadajnika podawany jest na linię przenoszącą
(12), odbiornik sygnału zaopatrzony jest w demodulator sygnału (D) przyłączony do tej linii przenoszącej
(12) oraz do źródła (10) wyznaczonej częstotliwości
a selektywna, mechaniczna lub elektromechaniczna rezonansowa instalacja częstotliwości (Rr) przyłączona jest
do wyjścia demodulatora (D) dla przesyłania sygnału
od tego demodulatora o wymienionej, wyznaczonej
wstępnie częstotliwości.

28.06.1972.

Pierwszeństwo: 30.06.1971 — Belgia.

75c

(P. 147783)

26.04.1971.

Pierre, Ammanuel, Eugene, Jean Bogaert, Wemmel,
Belgia.

Pierwszeństwo: 28.04.1970 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.

Urządzenie do szybkiego otwierania świetlika sterowane zdalnie, znamienne tym, że pomiędzy ramą ruchomą (1) i ramą stałą (2) umieszczony jest zaczep utworzony z jednej strony, przez co najmniej jeden hak
obrotowy (8), (8') połączony z urządzeniem sterującym
(4) zamocowanym na tej samej ramie, a z drugiej zaś
strony przez co najmniej jeden zderzak (7, T) umieszczony na drugiej ramie, przy czym urządzenie sterujące (4) jest utworzone przez układ ciągnienie umieszczony na hakach (8), (8') w celu utrzymania go w położeniu sprzęgniętym oraz przez zespół do ryglowania
w tej pozycji.

VEB Mansfeld Kombinat Wilhelm Pieck, Lutherstadt
Eisleben, NRD.
Sposób powlekania lakierem termoplastycznym twardo walcowanych folii i taśm aluminiowych, znamienny tym, że zdolną do łączenia na gorąco warstwę powlekającą z nie modyfikowanego kopolimeru chlorku
winylu i octanu winylu stapia się częściowo w strefie
zetknięcia z termoplastycznym lakierem podkładowym
zawierającym rozpuszczalnik, na bazie poliakrylanu,
octanu poliwinylu, polichlorku winylu i innych polimerów mieszanych, pozbawionej oleju żywicy alkidowej, kopolimeru styrenu zawierającego ewentualnie żywicę miękką i twardą.
>d

(P. 147956)

4.05.1971.

Zakład Stolarski — Ryszard Łukasik, Słupsk.
Sposób uszlachetniania barwnikiem elementów wykonanych z sosny w celu otrzymania faktury słoi, znamienny tym, że do barwienia drewna stosuje się barwniki syntetyczne kwasowe lub zasadowe, działając nimi
na strefy drewna późnego, przy uszlachetnianiu wielobarwnym, bądź na całą powierzchnię uszlachetnianą
przy barwieniu dwukolorowym, a wywołanie akcentów
słoi osiąga się przez działanie płomieniem otwartym
na strefy drewna wczesnego, przy czym podniesienie
efektu uszlachetnienia i jego trwałość następuje poprzez nałożenie warstwy lakieru lub żywicy syntetycznej i polerowanie.
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80a

(P. 152861)

12.01.1972.

Pierwszeństwo: 14.01.1971; 6.09.1971 — Szwecja.
Svensk Hardbetongteknik AB, Göteborg, Szwecja,
(Georg Björhaag).
Sposób wytwarzania elementów betonowych, polegający na napełnianiu masą betonową dzielonych form,
złożonych z kilku części łączonych w jedną całość
0 kształcie odpowiadającym żądanemu kształtowi wytwarzanego elementu, przy czym napełnioną formę poddaje się jednocześnie działaniu ciśnienia i wibracji,
a następnie formę otwiera się i wytwarzany element
poddaje się utwardzaniu pod działaniem wilgoci i temperatury, znamienny tym, że natężenie drgań i siły prasowania stosuje się znacznie większe niż to jest konieczne dla odprowadzenia powietrza z wnętrza masy
betonowej i szczelnego zapełnienia formy, a czas procesu ustala się tak, aby spowodować łączenie wzajemne ze sobą cząstek materiału, w wyniku czego otrzymuje się bardzo dużą twardość produktu końcowego.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
do 8, składające się z kilku połączonych ze sobą przenośnikiem, stanowisk do napełniania form masą betonową, prasowania, oddzielania części górnych formy,
a następnie utwardzania oddzielania pozostałych części
formy i do układania gotowych elementów w stosy,
znamienne tym, że stanowisko (3) do napełniania form
masą betonową jest zaopatrzone w elementy wibracyjne służące do dokładnego i szczelnego wypełnienia formy, a stanowisko (4) do prasowania betonu, jest wyposażone w elementy do jednoczesnego prasowania
1 wprawiania formy w ruch wibracyjny o sile znacznie
większej od sił stosowanych do odpowietrzania i szczelnego wypełnienia formy.
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tym, że podzielony jest na trzy części, to jest część górną (1), część środkową (2) i część dolną (3), przy czym
poszczególne części stempla są ze sobą połączone rozłącznie za pomocą znanych elementów mocujących (5,
6).

80b

(P. 147977)

6.05.1971.

Okręgowy Związek Spółdzielni Inwalidów Zakład
Usług Technicznych, Kraków (Kazimierz Dziedzic, Jan
Marszałek).
Sposób wytwarzania kredy tablicowej z zestawu, który stanowi mieszanina gipsu półwodnego, anhydrytu,
kredy lub innych wypełniaczy i wody, znamienny tym,
że do zestawu dodaje się fosforanu trójsodowego
w ilości 0,20 do 1,0 części wagowych w stosunku do
ilości gipsu w zestawie.

80b

(P. 148050)

10.05.1971.

Zakład Badań i Doświadczeń Przemysłu Ceramicznego Pruszków, Zakłady Porcelany Stołowej „Krzysztof".
Wałbrzych (Longin Kociszewski, Andrzej Szymański,
Józef Widaj, Stanisław Kozubal, Stanisław Bogatko,
Kazimierz Bernât, Elżbieta Sanocka).
Sposób wytwarzania mas ceramicznych o wysokiej
wytrzymałości mechanicznej w stanie surowym i po
wysuszeniu zawierających organiczne środki uplastyczniające zwłaszcza carbometylocelulozę i heksametafosforan sodowy znamienny tym, że do mas ceramicznych
w czasie ich przygotowania dodaje się organiczne środki uplastyczniające w połączeniu z chlorkiem sodu.

81a

(P. 151070)

16.10.1971.

Pierwszeństwo: 16.10.1970 — Holandia.
Willem Knol, Hengelo (0) — Holandia,
80a

(P. 155127)

3.05.1972.

Pierwszeństwo: 6.05.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.

Sposób odmierzania i/lub dozowania materiału sypkiego przenoszonego przenośnikiem, znamienny tym, że
mierzy się siłę wywieraną przez przenośnik na ten
materiał podczas jego przyśpieszania w kierunku przenoszenia.

Fried, Krupp GmbH, Essen, NRF, (Rudolf Gunzelmann).
Stempel formujący do pras do wytwarzania cegieł
silikatowych w skrzynkach formierskich, znamienny

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienny tym, że zawiera zespół mierniczy do mierzenia lub określania siły przyśpieszającej materiał
sypki przez przenośnik.
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24.01.1972.
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(P. 151864)

1.12.1971.

Pierwszeństwo: 25.01.1971; 8.04.1971 — Japonia.

Pierwszeństwo: 10.12.1970 — NRF.

Teijin Limited, Osaka, Japonia (Kinyu Ishida Eiji Minaka).
Urządzenie do automatycznego wkładania w torebki
i pakowania nawojów przędzy, znamienne tym, że zawiera podajnik (10) paczek (3) ruchomy w kierunku poziomym i pionowym, poziomo przemieszczany mechanizm podtrzymujący (30) torebki (27), zespół (70) pionowego i poziomego przesuwania pudełek (83) oraz
układ do sterowania podajnika (10) paczek mechanizmu podtrzymującego (30) torebki i zespołu przesuwania
(70) pudełek, przy czym układ ten służy do wykrywania ustawienia we właściwej pozycji podajnika paczek,
mechanizmu podtrzymującego torebki i zespołu przesuwania pudełek oraz ponadto układ ten powoduje
opuszczanie podajnika paczek na określoną odległość,
podnoszenie pudełka na wyznaczoną wysokość za pomocą zespołu przesuwania pudełek oraz odłączenie paczek z podajnika paczek.

Clouth Cummiwerke Aktiengesellschaft, Köln, NRF,
(Hubert Ruland).
Sposób ustalania i rejestracji pęknięć wzdłużnych pasów taśmociągów, przez odpowiednie wzbudzanie impulsów elektrycznych przekazywanych do odbiornika,
znamienny tym, że wzbudza się impulsy elektryczne
przez szumy występujące podczas pracy pasa rriającego pęknięcie wzdłużne.

81e

(P. 153146)

27.01.1972.

Pierwszeństwo: 4.02.1971 — Związek Radziecki.
Moskovskoe Otdelenie Tsentralnogo Nauchno-Issledovatelskogo i Proektno-Konstruktorskogo Kotloturbinnogo Instituta imeni J. J. Polzunova, Moskwa, Związek Radziecki (Georgy Vladimirovich Krivtsov).
Zasilacz do podawania materiałów sypkich, zawierający króciec odbiorczy i ustawiony pod nim dozownik
z przenośnikiem zgarniakowym w postaci napiętego na
napędowych kołach zębatych i na rolkach prowadzących
wielokrotnego łańcucha bez końca, mającego dwa rozmieszczone jedno nad drugim robocze odgałęzienia zaopatrzone w zgarniaki, przesuwające się po stołach odbiorczych i przemieszczające podany na te stoły materiał sypki, na usytuowany pod nimi przenośnik, znamienny tym, że dolne odgałęzienie (11) łańcucha dozownika (3) ma jeden roboczy odcinek przylegający do
napędowych kół zębatych, przesuwający się po ustawionym pod nim stole (15) i drugi odcinek swobodnie
zwisający pod wpływem ciężaru własnego i wytwarzający większy naciąg odgałęzienia niż opory ruchu
łańcucha i opory ruchu materiału po dolnym stole.-

(P. 155048)
28.04.1972.
Pierwszeństwo: 30.04.1971 — Węgierska Republika
Ludowa.

81a

Közuti Gépellátó Vallalat, Cegléd, WRL (Támas Szöke).
Urządzenie do dozowania bitumów, działające na zasadzie dozowania ciężarowego, znamienne tym, że zawór trójdrożny (16) oraz zbiornik pomiarowy (6) połączone są ze sobą tylko jednym przewodem napełniająco-opróżniającym (4), przy czym przewód łączący zawór
trójdrożny (16) ze zbiornikiem zasobnikowym (8) ma
rozgałęzienie (20) umożliwiające swobodne zawracanie
masy bitumicznej do zbiornika zasobnikowego (8).
81e

(P. 155975)

12.06.1972.

Pierwszeństwo: 15.06.1971 — Niemiecka Republika
Federalna.
Gerd Bargstedt, Drochtersen NRF.
Urządzenie do układania w stos lub rozkładania stosu przedmiotów z drogą transportową pomiędzy umieszczonym na ustalonej wysokości przenośnikiem a stroną górną stosu o zmieniającej się wysokości przy zastosowaniu obracanego wokół osi poziomej o zasadniczo 180° układu dźwigni wychylnych, na którego końcu
usytuowane jest urządzenie chwytające i który jest
ruchomy w pionie, przy czym środek napędu pionowego współpracuje ze środkiem napędu obrotowego, znamienne tym, że łożyska obrotowe (16, 17) lub wał obrotowy (98) układu dźwigni wychylnych (18, 19, 94)
podczas ruchu obrotowego są przestawne w pionie a najwyższy punkt łożysk obrotowych (16, 17) lub wału obrotowego (98) jest zmienny w zależności od zmieniającej
się wysokości odniesienia nad stosem.
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ne, rozgałęzienia, łączniki oraz co najmniej jeden wózek
zaopatrzony w rolki toczne i w rolki prowadzące, znamienny tym, że prowadnice (1) mają co najmniej dwie
powierzchnie (3, 5) wzajemnie prostopadłe, zawierające w części stanowiącej powierzchnię prowadzącą (5),
równolegle do niej, co najmniej jeden rowek (10) mający wylot na powierzchni tylnej (11), którego przekrój posiada bok znajdujący się od strony powierzchni
prowadzącej (5) większy niż bok usytuowany od strony powierzchni tylnej (11).
82b

(P. 152916)

14.01.1972.

Pierwszeństwo: 18.01.1971 — Czechosłowacja.
Československá akademie ved, Praga, Czechosłowacja, (Jan Putterlik).

81e

(P. 156310)

27.06.1972.

Pierwszeństwo: 29.06.1971 — Dania.
Tons Jean Brunes, Holte, Dania.
Rolka podtrzymująca dla przenośników taśmowych
lub przenośników rolkowych, składająca się z cylindrycznego korpusu osadzonego na wałku, na końcu
którego są zamontowane w oparciu o występ oporowy
lub inne podobne urządzenie gładko biegnące łożyska, znamienna tym, że jest zbudowana z większej
ilości identycznych elementów cylindrycznych wykonanych z sztucznego tworzywa albo podobnego materiału, z dwóch jednakowych krążków krańcowych
z oparciem dla łożyska oraz z płaszcza z gumy naturalnej albo innego gumopodobnego materiału pokrywającego elementy cylindryczne, przy czym wymienione elementy i wymienione krążki krańcowe są połączone razem urządzeniami zaciskowymi.
•

81e

(P. 156327)

Sposób samoczynnego sterowania wypływu zagęszczonej frakcji z wirnika wirówki przez dysze wylotowe
w zależności od wzrastającego i malejącego poziomu nagromadzonej zagęszczonej frakcji, znamienny tym, że
otwieranie i zamykanie dysz wylotowych dokonuje się
przez zmianę kształtu elastycznego, giętkiego korpusu,
który jest umieszczony w wirniku w obszarze promieniowych zmian dolnego i górnego stanu nagromadzonej zagęszczonej frakcji i który przy wzrastającym lub
malejącym ciśnieniu nagromadzonej zagęszczonej frakcji w celu sterowania wypływu, wydłuża się lub skraca w kierunku wzdłuż promienia wirówki, przy czym
wpływ ciśnienia obrabianej zawiesiny, usytuowanej bliżej środka wirówki niż zagęszczona frakcja na elastyczny, giętki korpus przez zastosowanie korpusu, którego zmiany objętości pod wpływem ciśnienia odpowiadają zmianom objętości cieczy pod wpływem ciśnienia.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
posiadające dysze wylotowe otwierane i zamykane drążkami zaworowymi, których położenie jest sterowane
przez samoczynne regulatory, znamienne tym, że każdy
regulator (5) ma elastyczny, giętki korpus (6), wydłużalny i skracalny w kierunku wzdłuż promienia wirnika wirówki, przy czym każdy korpus (6) jest usytuowany w obszarze promieniowym (R2 — Rl) górnego i dolnego stanu nagromadzenia frakcji zagęszczonej a zdolność zmiany objętości korpusu (6) pod wpływem ciśnienia odpowiada zdolności zmiany objętości
cieczy pod wpływem ciśnienia.

28.06.1972.

Pierwszeństwo: 30.06.1971 — Francja.
Sucmanu S.A., Paryż, Francja, (Pierre Bardot).

Przenośnik zawierający prowadnice podtrzymywane
przez stałe wsporniki o konstrukcji szkieletowej, przy
czym te prowadnice są prostoliniowe lub zakrzywio-

82b

(P. 155594)

25.05.1972.

Pierwszeństwo: 26.05.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Chemieanlagenbau Stassfurt, Stassfurt, NRD
(Harald Zielke, Wolf-Dieter Kopf).
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Urządzenie przyspieszające do pracującego w sposób
ciągły, rozszerzającego się stożkowo bębna odsiewającego, które ułożone jest poziomo i nadaje się do ciągłego oddzielania zawiesin o dużej lepkości, zwłaszcza
masy cukrowej wypełniającej, oraz które składa się
z dwóch wydrążonych stożków ściętych, połączonych
z zawierającą piastę częścią bębna odsiewającego z,a
pomocą pierścienia z przebitymi otworami, przy czym
największa średnica stożków ściętych skierowana jest
w stronę dna bębna odsiewającego, znamienne tym, że
urządzenie przyspieszające ma rozszerzenie za pierścieniem (4) z przebitymi otworami, przy czym wydrążony stożek ścięty (1) ma przed tym rozszerzeniem nachylenie ^ 20°, a przylegający do niego wydrążony
stożek ścięty (2) ma nachylenie ^ 45°.

85b

(P. 151831)

29.11.1971.

Pierwszeństwo: 30.11.1970 — Wielka Brytania.
Ciba — Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria.
Środek do zmiękczania wody, znamienny tym, że
lako substancję czynną zawiera shydrolizowany bezwodnik polimaleinowy o ciężarze cząsteczkowym 300—
5000, określonym pomiarami osmometrycznymi na bezwodniku polimaleinowym przed hydrolizą, lub rozpuszczoną w wodzie sól tego shydrolizowanego bezwodnika polimaleinowego, przy czym ilość tej substancji
w stosunku do ilości wody wynosi 0,1—100 ppm wagowych.

85c

91

(P. 153464)

12.02.1972.

Pierwszeństwo: 15.02.1971 — Szwajcaria.
NORM A.M.C. Aktiengesellschaft
Buocks, Szwajcaria (Klaus Tofaute).

Villa

Seeburg

Sposób zapobiegania oblodzeniu i/lub osadzaniu się
brudu na powierzchni aeratora wirowego z pionową
osią obrotu, wynurzonej z napowietrzanej cieczy,
a zwłaszcza klarowanych wód ściekowych znamienny
tym, że część cieczy przepływającej przez kanały podające wirnika aeratora odgałęzia się i kieruje na
chronione przed oblodzeniem i/lub osadzaniem się brudu powierzchnie wirnika aeratora.
Aerator wirowy do stosowania sposobu według zastrz. 1—3 znamienny tym, że posiada co najmniej jeden przewód bocznikowy (10) poprowadzony w ten sposób, że swym jednym końcem sięga przynajmniej do
jednego z kanałów podających (4), a drugim końcem do
obszaru powierzchni (9) wirnika aeratora chronionego przed oblodzeniem i/lub osadzaniem się brudu i że
powierzchnia ta w trakcie pracy aeratora wirowego
opłukiwana jest przez część cieczy przepływającej przez
kanały podające.

89î

(P. 155459)

18.05.1972.

Pierwszeństwo: 7.06.1972; 2.02.1972 — Austria.
Laevosan-Gesellshaft mbH und Co KG, Linz, Austria,
(Gerold Lorenz).
Sposób uzyskiwania D-ksylozy i ksylitu, znamienny
tym, że żel o możliwie dokładnie określonej średnicy
porów kontaktuje się z zawierającym ksylozę hydrolizatem roślinnym, wskutek czego rzeczony żel ulega
wysyceniu ksylozą, zanieczyszczony roztwór odrzuca,
a ksylozę wymywa się z żelu wodą lub rozcieńczonym
roztworem ksylozy, roztwór ksylozy zatęża i wykrystalizowuje z niego ksylozę lub koncentrat uwodarnia
i wykrystalizowuje z niego ksylit.
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II. WZORY
2b

(W. 46395)

18.12.1970.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ", Warszawa, (Feliks Chwarścianek,
Ireneusz Jakubowicz).

ty (1) wyposażone są w gniazda (2) w ilości i wielkości
stosowanej do urządzeń dzielących, formujących i znakujących, przy czym segmenty (1) łączą się z listwami
(3) za pomocą elementów złącznych (4).

Nóż wieńcowy do dzielarek i dzielarko-formierek ciasta, złożony z pierścieni i płytek znamienny tym, że
pierścienie (4) wykonane z elementu rurowego łączą się
z płytkami (6) przy pomocy osobno wykonanych, znanych elementów złącznych, korzystnie nitokołków (5).

2b

(W. 47046)

25.05.1971.

Krakowskie Biuro Dokumentacji Technicznej Przemysłu Terenowego, Kraków, (Jan Zaleski, Henryk Kajner)

2b

(W. 46728)

13.03.1971.
13.03.1971.

Aleksander Kiniewicz, Warszawa.
Przyrząd do wycinania pasków z ciasta na makaron
i na faworki, wykonany z dowolnych, nadających się
do tych celów materiałów, znamienny tym, że jest
zaopatrzony w głowicę tnącą, składającą się z dowolnej liczby tarczowych noży (2) oraz z dystansowych
przekładek (3), osadzonych obrotowo na osi (1), przy
czym obrzeża noży (2) wysięgają poza obręb bocznych
powierzchni przekładek (3).

2b

(W. 46941)

21.05.1971.

Wykrawacz krążków do ciasta, zawierający uchwyt
i elementy tnące, znamienny tym, że w uchwycie
w kształcie widełek (1) jest osadzony obrotowo walec
wykrawający (2), składający się z trzech eliptycznych
elementów tnących (3), zgiętych w poprzek krótszych
osi i połączonych ze sobą w ten sposób, że osie te tworzą trójkąt równoboczny, prostopadły do osi obrotu walca (2), przy czym do obu wygiętych części każdego
z elementów tnących (3) są przytwierdzone dwa symetryczne łączniki (5) z zamocowanymi w ich środkach
czopkami (6), które są osadzone ruchomo w widełkach
(1) uchwytu.

2b

(W. 47683)

5.11.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ", Warszawa, (Feliks Chwarścianek).

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożywczego „Spomasz", Warszawa, (Edmund Galia).

Pojemnik manipulacyjny do ciasta złożony z segmentów połączonych listwami znamienny tym, że segmen-

Dzieża zwłaszcza dla mieszarek do ciasta wykonana
metodą tłoczenia lub spawania, znamienna tym, że po-
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siada obrzeże (1) wywinięte po łuku wypukłością skierowane do wewnątrz dzieży oraz pierścień (2) umieszczany na powierzchni cylindrycznej dzieży.

4a

(W. 48212)

25.02.1972.

Centralne Laboratorium Technicznych Wyrobów Włókienniczych Łódź (Jerzy Przychodni ak, Kazimierz Kubiak, Edward Kaźmierczak).
Knoty do produkcji świec, znamienne tym, że konstrukcję ich stanowi rdzeń z niedoprzędu lub wiązki
przędz odpadowych ułożonych równolegle względem
siebie z włókna wiskozowego oplecionego oplotem
z przędzy wiskozowej nieodpadowej, przy czym liczba
przeplotów w oplocie zwiększa się w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do wielkości średnicy rdzenia.

(W. 48395)

22.03.1972.

Wrocławskie Zakłady Metalurgiczne, Wrocław, (Walerian Strzyżewski, Wiesław Wosik, Sylwester Kozioł,
Zbigniew Kamiński).
Tablica rozdzielcza zwłaszcza do kuchni gazowych
i elektrycznych domowego użytku, składająca się z obudowy, przodu z otworami dla sworzni kurków i wsporników do mocowania znamienna tym, że posiada wgłębienie (2) o postaci zbliżonej do graniastosłupa o podstawie trójkątnej lub innej przy czym jego ściana (6)
najszersza leży w płaszczyźnie przodu (3), a ściana (4)
o średniej szerokości posiadająca otwory (7) dla sworzni kurków i ściana (5) wraz ze ścianą lewą (8) i ścianą prawą (9) stanowią powierzchnię wgłębienia (2).

5c

(W. 48372)

5c

(W. 48373)

17.03.1972.

Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Górniczego, Mysłowice (Eugeniusz Posyłek, Teofil Pałucki,
Halina Majzner-Bułka, Norbert Hajduk).
Kotew wklejana stosowana jako obudowa wyrobisk
górniczych znamienna tym, że stanowi korzystnie
ukształtowany pręt (2) którego jeden koniec zakończony
uchwytem 5 z gwintem, wraz z osadzonymi podkładkami (6) i (8), nakrętkami (7) i (9), stanowi zewnętrzne
umocowanie kotwi, a drugi koniec na długości od pierścienia oporowego (3) z uszczelką (4) stanowi poprzez
masę klejącą otrzymaną z naboju (1) kotwiowego zamocowanie wewnętrzne.
Odmiana kotwi według zastrz. 1 znamienna tym, że
pręt (2) jest użebrowany na całej długości.

17.03.1972.

Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Górniczego, Mysłowice (Teofil Pałucki, Eugeniusz Posyłek,
Józef Mazur, Norbert Hajduk).
Kotew żelbetowa używana do obudowy wyrobisk górniczych znamienna tym, że pręt (1) gładki lub użebrowany posiada jeden koniec zaostrzony, drugi natomiast
jest nagwintowany na którym osadzona jest nakrętka
(4), podkładka (5), przy czym utwierdzenie w otworze
(2) następuje przy pomocy masy (3) betonowej.
Odmiana kotwi według zastrz. 1—2 znamienna tym,
że zewnętrzny element mocujący użebrowanego pręta
(1) stanowi zacisk (4) kotwiowy ze śrubą (6).

6f

(W. 47509)

18.09.1971.

Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska „Rozwój", Ełk, Polska (Heronim Kowalewski, Kazimierz
Tomaszewicz).
Urządzenie do naparzania beczek, znamienne tym,
że stanowi je rama (1) z górnym przykryciem, w którym wykonane są dwa otwory (2) dla beczek, uszczel-
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nione uszczelką (3), w które wprowadzone są pionowe
rury (6) połączone ze źródłem pary wodnej, przy czym
od spodu otworów (2) zamocowane są leje (4) oraz pojemniki (5).

7b

(W. 48369)

Giętarka do wytwarzania profilowych blach, zwłaszcza blach falistych z aluminium i jego stopów, składająca się z kilkunastu klatek roboczych, napędzanych
wspólnym zespołem napędowym o bezstopniowej regulacji prędkości znamienna tym, że oprócz znanego układu profilującego blachę, wyposażonego w kilka do kilkunastu par wrzeciona (3, 4) z profilowanymi rolkami
(5, 6), ma ponadto dodatkowy układ kilku par wrzecion (3, 4) z łatwo wymiennymi krążkowymi rolkami
(8, 9) korygującymi kształt i wymiary profilowej blachy, usytuowanych w szeregowym przedłużaniu układu
rolek profilowych (5, 6).

(W. 47669)

Cylinder suszący klejarki, składający się z płaszcza
i dennicy znamienny tym, że dennica (2) kształtem jest
zbliżona do czaszy, przy czym w pobliżu zewnętrznych
krawędzi dennica (2) posiada wyoblenie (3), które jest
prostopadłe do płaszcza cylindra umożliwiające czołowe
połączenie (4) spoiną czołową (5).

16.03.1972.

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Zamet" Strzybnica (Jan Mądry, Bernard Miś, Rudolf
Brol, Jan Tatlik, Aleksander Paszkowski, Mieczysław
Myga, Antoni Wawrzyniak, Giselber Geppert, Henryk
Michna, Jerzy Kurpanik, Zygmunt Korasadowicz,
Adam Łukasik, Henryk Ożdżyński, Zenon Przybyliński).

7c

Nr 9/1973

8d

(W. 45800)

25.07.1970.

Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych,
(Józef Andrzej Bęben).

Kielce,

Automatyczna pralka bębnowa lub inne podobne
urządzenie znamienne tym, że przebieg grzania podczas
prania wstępnego i prania właściwego sterowany jest
w funkcji temperatury, a włącznie napędu przełącznika programowego lub innego podobnego urządzenia
i silnika napędowego bębna piorącego następuje po
osiągnięciu przez roztwór nastawionej na termoregulatorze temperatury, oraz że posiada poza sterowaniem
poziomu wody wyłącznikiem ciśnieniowym zabezpieczenie nalewania wody w funkcji czasu sterowane,
krzywki przełącznika programowego lub innego podobnego urządzenia, a włączenie elementu grzejnego
sygnalizowane optycznie zaświeceniem również lampki,
posiada ruch bębna piorącego na początku wypompowywania wody jak również przerwę pomiędzy operacją prania wstępnego a operacją prania właściwego
zaś podniesienie pokrywy powoduje zatrzymanie zarówno silnika napędowego bębna piorącego jak i silnika napędowego przełącznika programowego lub innego podobnego urządzenia.

30.10.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, (Czesław Witkowicz).
Urządzenie do przemieszczania rur i prętów na przeciągarkach lawowych znamienne tym, że elastyczne
cięgno z zamocowanym zderzakiem utwierdzone jest
jednym końcem do tłoczyska siłownika a drugim końcem do przeciwciężaru przewieszonego przez linowe
koło, natomiast dźwignia osadzona w obrotowym wałku
zblokowana jest z zrzutowym ramieniem.
8d
8a

(W. 47649)

25.10.1971.

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włókienniczych, Łódź, (Edmund Jóźwiak).

(W. 45799)

Kieleckie Zakłady Wyrobów
(Józef Andrzej Bęben).

25.07.1970.
Metalowych, Kielce,

Zabezpieczenie automatycznej pralki bębnowej, znamienne tym, że posiada niezależnie działający układ
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zabezpieczający przed przelaniem się cieczy składający się z elektropompki (1) stanowiącej normalne wyposażenie pralki i wyłączających ją bezpośrednio lub pośrednio styków (3) wyłącznika ciśnieniowego lub innego, podobnie działającego urządzenia, oraz że styki
(3) dodatkowego wyłącznika ciśnieniowego lub innego
podobnie działającego urządzenia nastawione są na
zadziałanie przy poziomie cieczy przekraczającym poziom występujący przy. normalnej pracy a niższym od
poziomu grożącego przelaniem się cieczy.

9b

(W. 46636)

17.02.1971

Alfred Rybiński, Rajcza.
Uchwyt pędzla, wykonany najkorzystniej z drewna,
znamienny tym, że wykonany jest z części.

8d

(W. 47117)

11.06.1971.

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Stary Wołów, Polska (Czesław Keller, Stanisław Kuźniar, Longin Kowalczyk).
Urządzenie do prania odzieży ochronnej, zwłaszcza
odzieży używanej podczas przeprowadzania oprysków
upraw polowych oraz krzewów i drzew owocowych
środkami chemicznymi, znamienne tym, że posiada
kabinę (20), w której umieszczone są przewody instalacji hydraulicznej (21) z końcówkami rozpryskowymi
(26) oraz w której umieszczony jest manekin (28), na
który nakładany jest komplet odzieży (29) przeznaczonej do prania.

9b

(W. 47305)

28.07.1971.

Spółdzielnia Inwalidów „Naprzód", Sosnowiec, Polska (Wiesław Wilczek, Czesław Nowicki).
Szczotka wieloczynnościowa, składająca się z poprzeczki, trzonka i uchwytu znamienna tym, że poprzeczka ma kształt dwuszczękowego chwytaka, którego szczęka dolna (1) i łącznik (2) stanowią jeden element podobnie jak i szczęka górna (3) oraz dźwignia
(4), przy czym obie szczęki chwytaka (1) i (3) osadzone
są przegubowo na zawiasie (5) i zaciskane sprężyną (6),
a na łączniku (2) jest zabudowany obrotowo zacisk mimośrodowy (10) na trzpieniu (11).

8d

(W. 47980)

17.01.1972.

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy, Kraków (Andrzej Suchoń).
Sznur, zwłaszcza do suszenia bielizny, znamienny
tym, że stanowi go linka (1) elastyczna spleciona dwukrotnie lub kilkakrotnie, przy czym do obu jej końcy
są przymocowane haczyki (2).

96
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(W. 47420)

31.08.197J.

Jerzy Krzeszowski, Świebodzin, Polska.
Szczotka do mycia kół i podwozi samochodowych,
składająca się z elementu myjącego, kołpaka, trzonka,
przegrody, rękojeści i końcówki na wąż znamienna tym,
że niewielki element myjący (1) wykonany z gumy,
posiadający otwór na przepływ wody osadzony jest
sztywno w kołpaku (2).

Nr 9/1973

jest wpasowany trzonek drewniany, znamienny tym,
że ma zbiornik (1) z góry otwarty i osadzony na oprawie (3) poniżej jej zwężenia (4) za pośrednictwem wyoblonego dna (2), przy czym między zbiornikiem a oprawą znajduje się wolna przestrzeń, a odległość jego
ścian od tej oprawy jest jednakowa ze wszystkich
stron.

9b

(W. 47944)

6.01.1972.

Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych, Lublin, (Edward Czemerys).
Oprawa szczotki do zamiatania składająca się z obsady, nakładki i wspornika znamienna tym, że do nakładki (8) przymocowany jest za pomocą śrub (4) wytłoczony z blachy wspornik (2) w kształcie trapezu lub
półkola posiadający u góry otwór (5) i ucho (7).

9b

(W. 47439)

4.09.1971.

Spółdzielnia Inwalidów Ociemniałych „Jedność", Elbląg, (Zdzisław Kaczmarski, Ryszard Śmigielski).
Szczotka składająca się z części roboczej utworzonej
z zespołu pęczków zamocowanych w oprawie i z części chwytowej z komorą do której wprowadzona jest
końcówka na wąż doprowadzający wodę do części roboczej znamienna tym, że komora (5) obejmuje otwory
(13) z pęczkami (1) części roboczej, a uchwyt (11) umieszczony jest w obsadzie (4) nad oprawą (2).

9b

(W. 48148)

14.02.1972.

Jerzy Mirowski, Warszawa.
Szczotka z pumeksem znamienna tym, że jej element
czyszczący w postaci włosów ma dwie długości przy
czym część środkową stanowi długi włos (3) natomiast
przy krawędziach krótki włos (4), (5).

9b

(W. 47653)

• Miejskie Przedsiębiorstwo
(Franciszek Różański).

28.10.1971.
Komunikacyjne,

Łódź,

Pędzel malarski, składający się z oprawy metalowej
do której od góry jest wciśnięta szczecina a od dołu

Nr 9/1073
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(W. 48417)

27.03.1972.

Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych „Gryf", Bydgoszcz, (Karol Kubik, Ryszard Sumiński).
Pędzel malarski o trwałym połączeniu pomiędzy częścią włosową a trzonkiem za pomocą skuwki (taśmy
metalowej), znamienny tym, że trzonek (1) pędzla jest
wyprofilowany na „jaskółczy ogon" przy czym przestrzeń pomiędzy trzonkiem (1) i skuwką (2) wypełnia
masa klejowa (3).

9c

(W. 48416)

Ile

(W. 47574)

7.10.1971.

Mrożewski Zdzisław, Warszawa, Polska.
Przyrząd biurowy, przeznaczony do dziurkowania
i zszywania akt umieszczonych w skoroszytach lub segregatorach, znamienny tym, że stanowi go podstawa
(1) na której umieszczony jest dziurkacz (2) pod rękojeścią którego osadzona jest tylna część znanego zszywacza (3).

27.03.1972.

Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych „Gryf", Bydgoszcz, (Karol Kubik, Jerzy Sokołowski, Lech Bieleń).
Szczotka o rozłącznym połączeniu z trzonkiem, znamienna tym, że w otworze nakładki (2) posiada trwale
umocowaną tuleję (3) z materiału elastycznego, przy
czym średnica wewnętrzna tulei (3) jest mniejsza od
średnicy trzonka (4).
12d

(W. 46001)

21.09.1970.

Pierwszeństwo: 22.09.1969 — Niemiecka Republika
Federalna.
N.V. Koninklijke . Pharmaceutische Fabrieken v/h,
Brocades-Stheeman und Pharmacia, Amsterdam, Holandia.

Ile

(W. 47156)

18.06.1971.

Jerzy Góral, Wrocław, Polska.
Album, złożony z kart umieszczonych w okładkach,
znamienny tym, że karty (1) połączone są od góry i od
dołu tworzywem najkorzystniej tkaniną (2), która wraz
z kartami (1) tworzy kieszenie (3) układające się w
kształcie harmonijki (4) przy czym karty (1) skrajnych
kieszeni (3) złączone są trwale z okładkami (5) które
po złożeniu albumu tworzą grzbiet (6) w kształcie
pryzmy (7).

Filtr rurowy do rurociągów mleka, składający ' się
z nietkanego surowca włóknistego, którego włókna
przebiegające prosto- i ewentualnie krzywoliniowo usytuowane są w surowcu włóknistym w sposób niezorientowany jeden na drugich lub obok siebie oraz sklejone
są za pomocą spoiwa, znamienny tym, że utworzony
jest z kalandrowego surowca włóknistego tego rodzaju.
Filtr według zastrz. 1, znamienny tym, że stanowi go
uformowany w kształcie rury odcinek pasma surowca
włóknistego, którego wzdłużne krawędzie brzegowe są
razem połączone klamrami lub zeszyte.
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(W. 46860)
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28.04.1971.

Zakłady Urządzeń Przemysłowych P P., Nysa (Jan
Górka, Jerzy Szypekow, Zygmunt Wojciechowski).
Bęben filtru próżniowego z zewnętrzną powierzchnią
filtracyjną zaopatrzony w zewnętrzne kolektory do
odbioru filtratu, w znany sposób połączone rozłącznie
z króćcami komór bębna i osadzone nierozłącznie
w czopie bębna znamienny tym, że każdy z kolektorów jest podzielony co najmniej na dwa, korzystnie
trzy proste rurowe odcinki (7), (8) i (9), przy czym odcinki (7) i (8) są połączone rozłącznie ze sobą za pomocą pośredniego elementu (10), natomiast odcinki (8)
i (9) są połączone ze sobą za pomocą znanego elastycznego złącza (3).
(W. 46251)

12e

Centralne Laboratorium
Łódź, (Edward Buczyło).

Przemysłu

14.11.1970.
Bawełnianego,

Przepływowy odgazowywacz mający wyloty przewodów do prowadzenia cieczy i wylot przewodu do odprowadzania gazów, znamienny tym, że składa się z korpusu (1), podstawy (2) i pokrywy (3), połączonych rozłącznie z korpusem (1), wewnątrz którego, w dolnej
części odgazowywacza, umieszczona jest pionowa przegroda (6) zamocowana między wylotami przewodów
rurowych (4 i 5) a w górnej części odgazowywacza znajduje się pozioma membrana (8), zamocowana między
korpusem (1) i pokrywą (3), pionowe prowadniki (10)
zamocowane nierozłącznie i rozmieszczone symetrycznie na wewnętrznym obwodzie korpusu (1) oraz pływak (11) umieszczony między prowadnikami (10).

12d

(W. 47116)

11.06.1971.

Zakłady Urządzeń Przemysłowych P.P., Nysa, (Jerzy
Szypelow, Edward Pryzma).
Filtr bębnowy komorowy próżniowy z mieszadłem
wahadłowym znamienny tym, że uchwyt (8) do zawieszenia mieszadła (5) są zaopatrzone w amortyzatory (9)
połączone spoczynkowo z czopami (11) mieszadła (5).

(W. 46328)

12e

3.12.1970.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, (Stefan
Pogruszewski, Piotr Bulaszewski).

12d

(W. 47202)

1.07.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicznych, Toruń, Polska (Henryk Konury, Stanisław 01szewski, Tadeusz Nadzieja).
Urządzenie zabezpieczające ciecz przed spienianiem,
zwłaszcza lakier w polewarce lakieru, składające się
ze zbiornika z osadzoną dookoła wewnętrzną wyjmowalną rynną spiralną, znamienne tym, że ma na dnie
w ssącej komorze (3) i niecce odpływowego króćca (4)
wyjmowalne poziome cylindryczne sito (5).
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Mieszarka laboratoryjna wyposażona w cylindryczny zbiornik z mieszadłem wewnątrz napędzanym za
pomocą silnika, znamienna tym, że wąski cylindryczny zbiornik (2) zakończony od spodu ściętym stożkiem,
w którego dolnej części jest umieszczony zawór wylewny (16) z rączką (17) posiada wewnątrz mieszadło
(5) składające się z talerza z tuleją i skrzydełkami (4).
12e

(W. 47306)

28.07.1971.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Instalacji
Oczyszczania Powietrza Atmosferycznego „Opam", Katowice, Polska (Stanisław Kroczak, Jerzy Kobylski).
Urządzenie do absorpcji toksycznych składników gazowych z gazów przemysłowych wyposażone w wirniki oraz zbiornik wody, znamienne tym, że wirniki
(2) umieszczone są szeregowo i równolegle w układzie
poziomym pomiędzy przegrodami perforowanymi (3).

12h

VEB Chemieanlagenbau Leipzig, Lipsk, NRD (Volker Krafft).
Element izolacyjny, zwłaszcza dla dwubiegunowych
wanien elektrolitycznych, znamienny tym, że pomiędzy
ramą ogniw (4) a kotwą (2) lub podporą (5) jest umieszczona nakładka izolacyjna (3) o profilu w kształcie
litery U, której obydwa zakończone ostrymi krawędziami ramiona są skierowane do dołu i wystają poza boki kotwy (2) lub podpory (5), przy czym nakładki izolacyjne (3) posiadają w kierunku wzdłużnym schodkowo ukształtowane zakończenia.

121
12g

(W. 48063)

23.09.1969.

Zakłady Chemiczne Blachownia, Blachownia Śląska
(Zygmunt Jochemczyk, Mieczysław Czadankiewicz).
Dysza dozująca czynniki do przepływającego medium
znamienna tym, że składa się z trzech lub więcej dysz
o odpowiednich kątach a, ß, y usytuowanych względem siebie pod odpowiednimi kątami, umożliwia dozowanie pewnych ilości czynników ciekłych wprowadzanych do części przewężonej — cylindrycznej w której
przepływa medium gazowe i posiada elementy filtrujące czynniki ciekłe.

(W. 47610)
22.10.1971.
Pierwszeństwo: 12.11.1970 — NRD.

(W. 47095)

7.06.1971.

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Drogowej, Warszawa, (Stanisław Stefański, Juliusz Jaworski).
Wzornik do oznaczania nieprawidłowych ziarn w kruszywie stosowany w budownictwie, zwłaszcza drogowym, znamienny tym, że stanowi go płytka (1) z okrągłymi otworami (2 i 3) o średnicach mniejszej (d)
i większej (D), odpowiadających dopuszczalnej dolnej
i górnej granicy wymiarów frakcji sprawdzanego kruszywa; podłużną prostokątną szczeliną (4), której szerokość (g) jest graniczną grubością ziarn płaskich, a długość (1) nie mniejsza, niż średnica (D) większego okrągłego otworu (3) oraz prostokątnym wcięciem (5), którego długość (li) posiada dopuszczalną granicę długości
badanych ziarn wydłużonych, zaś głębokość (gt) nie
mniejsza, niż szerokość (g) podłużnej szczeliny (4).

18a

(W. 46758)

19.03.1971.

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa Biprostal, Kraków, (Ryszard Róg).
Układ pomiaru i regulacji wilgotności gorącego dmuchu do wielkiego pieca wyposażony w aparaturę pneumatyczną znamienny tym, że na trasie impulsu gorącego dmuchu w pobliżu upustu do atmosfery jest zabudowana chłodnica (1) nastawialna na stałą prędkość
przepływu impulsu w chłodnicy oraz na stałą temperaturę.
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19c

(W. 48402)

24.03.1972.

Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych, Szamotuły,
(Leon Antczak, Jan Strycharz, Henryk Pyżalski).
18b

(W. 48365)

15.03.1972.

Instytut Odlewnictwa, Kraków (Wiesław Cupryś).
Lanca do rafinacji metali znamienna tym, że składa
się ze szkieletu rurowego (1) na którym zamocowane
są dylatacyjnie segmenty ceramiczne (4) i pierścień
ceramiczny (5), w którym osadzony jest porowaty korek ceramiczny (7).

Doczepna piaskarka mechaniczna wyposażona w znaną piaskarkę umocowaną na podwoziu przyczepy, znamienna tym, że rozdzielcza skrzynia (4) napędu (5)
znanej mechanicznej piaskarki (3) jest napędzana przekładniowymi drążkami (6) (7), (8), (9) i (10) połączonymi wychylnymi sprzęgłami (11), <12), (13) i (14), z których jedno sprzęgło (7) jest usytuowane nad przednią
osią (15) przyczepy (2) nad punktem obrotu, a ostatni drążek (10) jest umocowany pod cięgłem (17) przyczepy (2') i zakończony złączem (18) do znanego wałka
nadawczego ciągnika.

21a 4

(W. 48426)

30.03.1972.

Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń
Elektrycznych „Elektroprojekt", Warszawa, (Mieczysław
Zembrzuski, Edward Zaborowski).

19b

(W. 48403)

24.03.1972.

Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych, Szamotuły.
(Leon Antczak, Henryk Pyżalski, Jan Strycharz).
Doczepna szczotka mechaniczna zawieszona na ciągniku wyposażona w bęben ze szczotkami ułożyskowany
w ramie, znamienna tym, że ma ramę (5) z bębnem
(10) wyposażonym w szczotki (11), osadzoną pod kątem
najkorzystniej 75° do kierunku ruchu, uchylnie na
znanych wysięgnikach (1) ciągnika (2), zaś dla opuszczania i podnoszenia bębna (10) rama (5) jest połączona ze znanym układem zawieszenia (8) ciągnika (2),
przy czym wał (9) z osadzonym bębnem (10) ze szczotkami (11) ma napęd od znanego przekaźnikowego drążka (20) ciągnika (2) przez wychylne sprzęgło (19), przekładnię paskową (17) zaopatrzoną w paskowe kółka
(16) i przekładniową skrzynkę (14).

Kierunkowa antena ultrakrótkofalowa nadawczo-odbiorcza na pasmo 29,7 do 48,5 MHz typu 2AFM-841 składająca się z dipola pionowego wykonanego w postaci
radiatora prętowego umieszczonego nad czterema prętami bocznymi stanowiącymi sztuczną ziemię, nachylonymi w dół od poziomu pod kątem ostrym i odizolowanymi od radiatora znamienna tym, że składa się
z dwóch równolegle ustawionych pionowo w pewnej
odległości radiatorów (1) z czterema bocznymi prętami (2) każdy, z tym, że jeden stanowi element czynny promieniujący, zaś drugi element bierny, osadzonymi na kostrukcji wsporczej (3 i 4) na kształcie wideł dwuzębnych skierowanych pionowo do góry, z tym,
że trzonek tych wideł będzie stanowił maszt anteny (5),
przy czym reflektor (1) jest wsuwany w rurę konstrukcji (3) z nawierconymi otworami co umożliwia regulację długości przy pomocy śrub, co daje zmienność
charakterystyki promieniowania, oraz zawiera odcinek
kompensujący (8) z powodu współosiowego rozwartego
na końcu, o odpowiednio dobranej długości zależnej od
częstotliwości roboczej i od pozostałych geometrycznych
wymiarów anteny połączonej elektrycznie z elementem czynnym.
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(W. 46823)

15.04.1971;

Politechnika Warszawska, Instytut Budowy Sprzętu
Precyzyjnego i Elektronicznego, (Elżbieta Czerwińska,
Maria Gościeta, Stanisław Rójek, Jerzy Osajda).
Opaska zaciskowa z tworzywa sztucznego składająca się z paska zakończonego z jednego końca główką
z otworem przelotowym, a z drugiego końca zwężonego, znamienna tym, że pasek opaski zaciskowej (1)
ma poprzeczny przekrój półokrągły i posiada uszeregowanie poprzeczne ząbki (4) na części walcowej (6),
a otwór przelotowy (5) główki (2) opaski ma również
kształt półokrągły, zwężający się w kierunku przesuwanego w nim paska opaski, przy czym promień tego
otworu główki, po stronie wyjścia paska, jest mniejszy od promienia ząbków paska opaski, korzystnie
o wartości w granicach od 0,1 do 0,2 mm.

21c

(W. 44808)

20.12.1969.

Zjednoczenie Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa
i Wsi w Wodę, Warszawa.
Uchwyt odciągowy bezrolkowy, znamienny tym, że
wykonany jest z dwóch segmentów blaszanych tłoczonych po półkolu na uchwyt do liny i łączone ze sobą
metodą spawania lub nitowania.

21c

(W. 46540)

29.01.1971.

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych
Przemysłu Węglowego, Katowice, (Józef Janczur, Adam
Rompała).
Układ połączeń stykowych i dzwonka w obudowie
ognioszczelnej przełącznika KTC, znamienny tym, że
na sworzniu (1) przechodzącym przez otwór (2) płytki
bakelitowej (3) z kontaktami (4), zaopatrzonym na jednym końcu w pokrętło (5) a na drugim w ułożyskowanie (6), osadzono zębatkę (7) z zapadką (8) zawieszoną na sprężynce (9) oraz układ zwieraczy kontaktów (4),
w kształcie prostokątnej beleczki (10), osadzonej w niej
kulki (11) ze sprężynką (12) oraz zawierającej zwieracze (13) osadzone na sworzniach (14).

21c

(W. 46830)

19.04.1971.

Politechnika Warszawska Instytut Budowy Sprzętu
Precyzyjnego i Elektronicznego, Warszawa, (Elżbieta
Czerwińska, Maria Gościeta, Stanisław Rójek, Jerzy
Osajda).
Urządzenie do montażu wiązek przewodów, zwłaszcza
przewodów elektrycznych, wyposażone w płytę montażową z wystającymi ponad jej górną powierzchnię,
prostopadłymi kołkami znamienne tym, że płyta montażowa (1) jest perforowana, a pod nią umieszczona
jest spodnia płyta (3) wyposażona w elementy złączne
mocujące rozdzielnie z tą płytą końce kołków (13) umieszczonych przesuwnie w otworach (14) perforacji płyty montażowej (1), a rozstawionych w nich odpowiednio do zaprogramowanego montażu wiązek elektrycznych, przy czym jedna z płyt (1) lub (3) zaopatrzona jest
w urządzenie do zmiany odległości między nimi.
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21c

(W. 47152)

18.06.1971.

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych, Łódź; Polska (Zdzisław Dutkiewicz).
Urządzenie do cyklicznego włączania silników w maszynach, zwłaszcza w przewijarkach i łączniarkach
przędzy, znamienne tym, że zaopatrzone jest w łącznik elektromagnetyczny (2) sterowany przez znany bezdotykowy przerywacz (4), na przykład multiwibrator
astabilny, w którym przeciąg czasu wyznaczony na włączanie i wyłączanie silnika (3) napędzającego wały
z bębnami nawojowymi (5), przy jednakowym czasie
cyklu, nastawia się ręcznie przy pomocy elementu elektrycznego (6) na przykład potencjometru.

Nr 9/1973

na jest z płytą czołową (1) za pomocą zawiasy o zamknięciu siłowym, przy czym występy (4) współpracujące z otworami (2) stanowią stacjonarny więź jednostronny, a element sprężynujący (5) współpracujący
z krawędzią otworu w płycie (1) stanowi jednostronny
więź niestacjonarny.

21c

(W. 48440)

31.03.1972

Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teletechnicznego „Telkom-Telfa", Bydgoszcz, (Stanisław Kulpiński).

21c

(W. 47371)

16.08.1971.

Franciszek Wasiek, Skawina.

Samonastawne złącza wielostykowe, zwłaszcza do
konstrukcji panelowych, złożone z gniazda wyposażonego w tulejki naprowadzające i wtyczki wyposażonej
w kołki naprowadzające znamienne tym, że gniazdo
(5) jest osadzone częścią ustalającą w otworze wspornika (8), przy czym różnica wymiarów tego otworu
i części ustalającej gniazda (5) jest mniejsza od średnicy podstawy stożka w tulejce naprowadzającej (7),
natomiast część cylindryczna tej tulejki (7) wystająca
z gniazda (5) jest większa od grubości wspornika (8).

Kaseta z zestawem baterii elektrycznych o zmienianym układzie połączeń, której wymiary wewnętrzne
są dostosowane do wymiarów baterii płaskich, z ośmioma gniazdkami radiowymi (9), wewnątrz której znajduje się 6 baterii płaskich 4,5 V, podłączonych na styk
z obwodem drukowanym (2) wykonanym na płytce
laminatowej (Fig. I, II) dwustronnie foliowanej miedzią, znamienna tym, że na jednej powierzchni płytki
laminatowej znajduje się obwód drukowany dla szeregowego połączenia baterii (Fig. I) a na drugiej powierzchni płytki dla równoległego połączenia baterii
(Fig. II).

2M 1

(W. 47229)

7.07.1971.

Antoni Kossak, Gliwice.

21c

(W. 48057)

31.01.1972.

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne „Telkom-PZT",
Warszawa, (Zbigniew Bucki).
Zawiasowa osłonka dwustabilna w szczególności do
modułów elektronicznych znamienna tym, że połączo-

Maszyna elektrostatyczna przeznaczona w szczególności do leczenia niektórych chorób metodą opisaną
przez prof. K. Gostkowskiego zawierająca dwie tarcze z materiału elektroizolacyjnego z segmentami przewodzącymi, ułożyskowane współosiowo, napędzane
przeciwbieżnie silniczkiem elektrycznym szczotki i kolektory, znamienna tym, że zawiera obudowę skorupową bez wystających elementów w kształcie stylizowanego ostrosłupa ściętego, przy czym w górnej części
znajduje się uchwyt (13) a ścianki boczne (14) są zaopatrzone w zawiasy (15) i zamki zatrzaskowe (16),
a wewnątrz obudowy znajdują się komory w charakterze pojemników (17), natomiast w nieruchomych
ściankach bocznych (2) umieszczone są przyłącza elektryczne w postaci wtyków (12),
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(W. 46462)

7.01.1971.

Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo", Warszawa, (Jacek Ejgin, Józef Maroszek).
Obudowa sondy pomiarowej, znamienna tym, że jest
zbudowana z dwu części obudowy (6), wykonanych
z twTorzywa termoplastycznego, mających elektrostatyczne lub magnetyczne ekrany (1) wtopione w ścianki i połączone ze sobą za pomocą lutu lub wkrętów (2),
oraz ze stykowych kołków (3) i/lub stykowych tulejek
(4), służących do połączenia sondy pomiarowej z przejściowym łącznikiem, z innym zestawem sond pomiarowych lub z punktem pomiarowym przy zastosowaniu znanych elementów konstrukcyjnych.
md 1

(W. 48519)

29.02.1972.

Pierwszeństwo: 15.03.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Elektrogerätewerk Suhl, Suhl, NRD, (Joachim
Schelenz, Siegfried Meffert, Peter Gottschalt, Lothar
Deichmüller).
Obudowa wentylacyjna silnika elektrycznego małej
mocy typu ramowego, z tworzywa sztucznego, znamienna tym, że składa się z dwóch nie będących lustrzanymi odbiciami skorupowych części (2, 3) z tworzywa
sztucznego połączonych przy pomocy połączeń zatrzaskowych (4) których ściany czołowe są ukształtowane
w postaci kołnierzy (5, 6).

21e

(W. 46463)

7.01.1971.

Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo", Warszawa, (Jacek Ejgin, Józef Maroszek).
Łącznik przejściowy, znamienny tym, że jest zbudowany z dwu części obudowy (1), które mają wtopione w ścianki w zależności od potrzeb elektrostatyczne lub magnetyczne ekrany (4), oraz z dwu stykowych
tulejek (2) lub dwóch stykowych kołków, połączonych
z koncentrycznym kablem (3) lub dwużyłowym przewodem, przy czym ekrany (4) są połączone ze sobą
galwanicznie za pomocą wkręta (5), ściskającego dwie
części obudowy (1), zaś z jedrtą ze stykowych tulejek
(2) lub z jednym ze stykowych kołków są połączone
za pomocą wypustów (6).

2ld2

(W. 48394)

10.03.1972.

Zbigniew Kaszczyszyn, Lubań Śląski.
Turbosilnik Z-2 elektryczny, indukcyjny na prąd jednofazowy prąd zmienny do elektrowozów trakcji elektrycznej lub do innych maszyn napędowych, znamienny tym, że posiada dwa silniki indukcyjne pierwszy (1)
i drugi (2).

21e

(W. 47238)

8.07.1971.

Fabryka Samochodów Osobowych, Warszawa, (Zygmunt Wasilewski, Stefan Szymkowski).
Przyrząd do sprawdzania zdolności rozruchowej akumulatorów składający się z voltomierza, przewodu oporowego włączonego między prętami a podłączonego równolegle z woltomierzem znamienny tym, że woltomierz
(1) posiadający zakres pomiaru do 15 Volt umieszczony jest na tabliczce izolacyjnej (2) posiadającej dwa
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uchwyty dla rąk (6) i (7) i podłączony jest do prętów
(3) i (4) zamocowanych prostopadle w tabliczce (2),
przy czym odległość między prętami (3) i (4) odpowiada odległości zacisków biegunowych akumulatora.

21f

Nr 9/1973
(W. 48400)

23.03.1972.

„Famor" Bydgoskie Zakłady Sprzętu Okrętowego,
Bydgoszcz, (Janusz Cichocki, Wiktor Loch, Włodzimierz
Lipowicz).
Oprawa świetlówkowa wnętrzowa posiadająca osłonę
wyposażenia elektrycznego w kształcie korytka znamienna tym, że osłona (2) wyposażenia elektrycznego
posiada dno w kształcie rozwartej litery „V" i podłużne ściany boczne odchylone od pionowej osi (x — x)
oprawy lub równoległe do niej.

21c

(W. 48434)

30.03.1972.

Zakłady Rowerowe „Romet", Bydgoszcz, (Edmund
Wesołowski, Henryk Paszkiewicz).
Urządzenie do badania żarówek rowerowych i mctorowerowych mające kształt skrzynki z płyt izolujących, w której umieszczony jest transformator napięcia
i podłączone do niego równolegle woltomierz i gniazda badawcze, znamienne tym, że ma górną płytę skrzynki (1) tworzącą podstawę (6), do której przymocowany
jest zespół styków środkowych (7) dociskanych indywidualnie sprężynkami (8) i styków sprężynowych bocznych (9) przykrytych nakładką izolującą (10) stanowiących razem zespół gniazd do jednoczesnego badania
żarówek z trzonem gwintowym zapakowanych w palecie, przy czym żarówki dociskane są płytką dociskową (11) w której wykonane są cylindryczne otwory
z kulistym pogłębieniem, a ponadto do podstawy (6)
przymocowane są dwa styki tworzące gniazdo (12) do
badania pojedynczo żarówek z trzonem gwintowym,
dwa styki tworzące gniazdo (13) do badania żarówek
rurkowych i trzy styki tworzące gniazdo (14) z przełącznikiem (15) do badania żarówek dwuświatłowych
z trzonem bagnetowym.

(W. 48438)

Instytut Matki
bicz).

31.03.1972.

Dziecka, Warszawa, (Stanisław Ku-

Kolnicrz ochronny do wykonywania zdjęć rentgenowskich czaszki, znamienny tym, że składa się z naramienników ze sprężynującymi końcami, połączonych
tubusowymi sworzniami na końcu których zamocowane
są płytki sprzężone przegubowo z segmentami kołnierza
zaś tubusowe sworznie połączone są pałąkiem o regulowanej długości wyposażonym w pręt o przekroju nie
kołowym współpracujący z odpowiadającą mu rurką.

21h

(W. 47898)

30.12.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków, (Jerzy Majno).
Urządzenie do podgrzewania gniazd obudowy łożysk
tocznych i pierścieni wewnętrznych łożysk tocznych
znamienne tym, że wyposażone jest w wymienną grzewczą tuleję (5) składającą się z dwóch równych części
(5a) i (5b) powstałych na skutek skośnego poprzecznego przecięcia (6) osadzoną na zewnętrznym stożku
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(2) obsady (1) elektrycznego grzejnika (3) z nakrętką
(4) osadzoną na cylindrycznej części obsady (1), przy
czym za pomocą nakrętki (4) rozpręża się wymienną
grzewczą tuleję (5) przez przesuwanie jej po zewnętrznym stożku (2) obsady (1) powodując przyleganie całej
powierzchni grzewczej do otworu gniazda.

21h

(W. 48285)

8.03.1972.

Pierwszeństwo: 8.03.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Elektrogeräte, Barid-Blankenburg, NRD, (Bernt
Bley, Friedemann Kux, Heinrich Grund, Walheim
Hoyer, Heinz Müller).
Urządzenie do nakładania szwów stykowych na wyroby tekstylne przewodzące prąd elektryczny, znamienne tym, że ma zestyk ślizgowy (8) oraz igłę szyjącą (2)
umocowaną w podajniku (9) do nałożenia szwu, krzywoliniowego w odstępie od szwu prostoliniowego zależnym od oporu elektrycznego mierzonego między tymi
szwami.

23a

(W. 46479)

12.01.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego „Cukroprojekt", Warszawa, (R. Połatyński, B. Ring, M. Bujnowski).
Ciągły odwaniacz olejów i tłuszczów wyposażony
w szereg półek, znamienny tym, że dla połączenia przestrzeni międzypółkowych zastosowano stopniowane
króćce (9), a bełkotki (11) doprowadzające parę są wykonane z siatki o dużej gęstości oczek, przy czym bełkotki są usytuowane wzdłuż przegród (10) zamontowanych na poszczególnych półkach.

22g

(W. 47597)

19.10.1971.

Fabryka Samochodów Osobowych, Warszawa, (Tadeusz Narojczyk).
Kredka zwłaszcza do pisania na metalu znamienna
tym, że zawiera składniki: parafinę od 80—90% i łój
techniczny od 10—20% oraz barwnik tłuszczowy od
0,1—1%.
23d

(W. 46788)

1.04.1971.

Andrzej Kowalski, Kalisz.
23a

(W. 46347)

9.12.1970.

Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego „Cukroprojekt", Warszawa, (R. Połatyński, B. Ring).
Zestaw urządzeń agregatu próżniowego odwaniacza
tłuszczów lub olejów łącznie z łapaczem destylatu, znamienny tym, że pomiędzy dużą strumienicą agregatu
próżniowego (11), a kondensatorem barometrycznym
(12) jest zainstalowany łapacz destylatu (1) wyposażony w środki techniczne dla schładzania wchodzących
do komory par destylatu i przegrzanej pary wodnej,
w środki techniczne dla obniżenia ciśnienia cząstkowego destylatu oraz środki techniczne dla wymywania kropelek destylatu zawieszonych w parze wodnej.

Świeca lakowa znamienna tym, że ma kształt walca
i składa się z płaszcza (1) z masy łąkowej otaczającego nasycony stearyną bawełniany knot (2).
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(W. 48080)

3.02.1972.

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włókienniczych, Łódź, „Edward Pomarański, Ryszard Jaworski)
Stół maszyny plecionkarskiej składający się z postumentu, powierzchni stołu i nakładanej metalowej płyty z kanałem w którym usytuowana jest bieżnia wrzecion punktów splatających, znamienne tym, że bieżnia
(3) wrzecion punktów splatających (2) z prowadzącymi kanałkami (4) wrzeciona, składa się z kilku segmentów (5), wymiennych.

25e

(W. 47548)

Warstwowy wyrób ocieplający znamienny tym, że
składa się z warstwy nośnej, którą stanowi pianka poliuretanowa, gaza tkacka, włóknina przeszywana, przędzina, dzianina lub tkanina o niskiej gęstości lub dowolne połączenie tych materiałów oraz jednej lub dwóch
warstw ocieplających z runa, wykonanego z włókien
naturalnych lub chemicznych lub ich mieszanek, złączonego z warstwą nośną przez przeigłowanie.

(W. 47124)

Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz.
4 i 5, znamienne tym, że na każdy brzeg wyrobu przewidziany jest prowadnik nitki pomocniczej (8, 9), do
którego podłączone jest urządzenie napędowe (18, 22)
dla uruchomienia nitek w kierunku ruchu prowadnika
nitki podstawowej (7) i do przesuwania prowadnika
nitki pomocniczej i że urządzenie przestawiające (23
do 28) można włączać w czasie ruchu spychacza szyny igłowej w obydwóch kierunkach.

28.09.1971.

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Halina Mrożewska, Tadeusz Jędryka, Włodzimierz Jędrzejewski,
Teresa Robakowska).
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12.06.1971.

Pierwszeństwo: 15.06.1970 — Włochy.
VEB Wirkmaschinenbau Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, NRD (Heinz Mütze, Gerhard Barth, Kurt
Pfüller).
Wyroby falowane lub dziane o prostej konstrukcji,
których szerokość zmniejszana jest przez odrzucanie
oczek brzegowych, a w strefach brzegowych dołączona
jest dodatkowo nitka pomocnicza do nitki podstawowej, znamienne tym, że nitka pomocnicza (2) jest
znacznie cieńsza od nitki podstawowej (1), ma własności karbikowato-elastyczne i uformowana jest w oczko, przy czym oczko odrzucone (4) stanowi tylko nitka
pomocnicza (2).
Sposób wytwarzania wyrobów falowanych lub dzianych, według zastrz 1 do 3, znamienny tym, że nitkę
podstawową (1), zmiennej liczby igieł i nitkę pomocniczą (2) doprowadza się na brzeg wyrobu, w celu falowania bezpośrednio do igieł sąsiadujących, znajdujących się poza igłą, z nitą podstawową i że co najmniej
zewnętrzne ograniczenie drogi prowadnika nitki pomocniczej przestawne jest równolegle do brzegu wyrobu.

29a

(W. 46852)

27.04.1971.

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, Łódź,
(Leon Bortnowski, Eugeniusz Ölender).
Zasiek wydzielony ścianami działowymi z hali produkcyjnej, do którego pneumatycznym transportem jest
dostarczony surowiec celem zmieszania, nawilżania
i magazynowania, znamienny tym, że na ścianie oddzielającej go od hali produkcyjnej posiada odgrodzoną
ścianami wnękę (9), wyposażoną od strony produkcyjnej hali w drzwi (10) i żaluzje (11), w której wnętrzu
umieszczono wnękowe filtry (7) i (8) połączone z czerpniami (5) i (6) zapylonego powietrza umieszczonymi
wewnątrz zasieku (1).
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16.11.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Żyrardów, (Kazimierz Pietraszkiewicz, Kazimierz Czeczot,
Aleksy Furmanik).
Urządzenie do wyrównywania słomy lnianej znamienne tym, że posiada kilka płyt wibrujących (1) napędzanych od wspólnego wału (2) przy czym płyty
przesunięte są względem siebie w fazie ruchu.

29b2

(W. 47651)
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go bębna grzejnego i przykrywająca ten rowek taśma
bez końca, przesuwająca się razem z bębnem grzejnym, wyposażone korzystnie w środki chłodzące wiązkę przędzy opuszczającą komorę utrwalającą, znamienne tym, że rowek (1) posiada u góry rozszerzenie (10),
a u dołu, u postawy przewężenie (12), oraz tym, że
u wylotu komory utrwalającej umocowany jest sztywno palec (13) do podnoszenia wiązki przędzy (11), wchodzący w przewężenie (12) rowka (1).

29.10.1971.

Pierwszeństwo: 30.10.1970 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
Forschungsinstitut für Textiltechnologie, Karl-Marx-Stadt, NRD, (Siegfried Floch, Peter Zeisbert, Heini
Gerischer, Siegfried Henning).
Wyrób kordowy lub tym podobny wyrób, w którym
pędzelki krepowe są umieszczone na podłożu i są związane w szwach łańcuszkowych lub w. słupkach oczkowych, znamienny tym, że w każdym pędzelku krepowym (2) jedno z jego wolnych ramion (2a) jest związane z żeberkiem oczkowym (3a) szwa łańcuszkowego
(3), utworzonym przed miejscem (4) osadzenia szwu,
a drugie jego ramię (3b) jest związane z utworzonym
następnie żeberkiem oczkowym (3c), natomiast część
stopkowa (2c) pędzelków krepowych (2) związana ze
szwem łańcuszkowym (3) jest umieszczona w kierunku tego szwa, a wolne ramiona (2a, 2b) związanych
podwójnie pędzelków krepowych (2), znajdujące się
pomiędzy dwoma szwami łańcuszkowymi (3, 3), są
względem siebie nachylone i z ramion (2a, 2b) jest
utworzone pomiędzy dwoma szwami łańcuszkowymi (3,
3') żeberko kordowe.

30a

(W. 47744)

1.07.1968.

Pierwszeństwo: 5.07.1968 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Spinn- und Zwirnereimaschinenbau, Karl-Marx-Stadt, NRD, (Lutz Brenner, Wolfgang Gerhardt).
Urządzenie do karbikowania przędzy metodą zgniatania z obrotową komorą utrwalającą, którą stanowi
rowek wykonany na obwodzie zewnętrznym obrotowe-

21.01.1971.

Alfons Krzysztof, Warszawa
Lira słuchawki lekarskiej, znamienna tym, że jej
rurki (1) są proste w dolnej i środkowej części, a wygięte krótkim ramieniem w łuk w części górnej.

30a
29e

(W. 46501)

(W. 47168)

23.06.1971.

Pierwszeństwo: 25.06.1970 — Czechosłowacja.
Statni výzkumný ústav textilní, Liberec, Czechosłowacja (Mudr Ladislav Bařinka, Stanislav Maryška, Dana Imrišová)
Urządzenie nadciśnieniowe do infuzji naczyniowej,
znamienne tym, że składa się z worka ciśnieniowego
i nierozciągalnej siatki, pomiędzy którymi jest ograniczona podłużna przestrzeń, w której znajduje się worek na płyn do przetaczania.
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dobnego tworzywa o właściwościach i strukturze nieutrudniającej oddychania lecz przy której powietrze
będzie wystarczająco filtrowane, znamienna tym, że
ma kształt zbliżony do fizjologicznego kształtu przedniej części twarzy z przestrzenią stanowiącą zapas powietrza wokół ust przy czym jej gruszkowaty obrys
brzegów obejmuje dolną część nosa i otwór ust oraz
graniczy z policzkami i bródką których jednak nie
obejmuje w całości.

30a

(W. 47573)

7.10.1971.

Bolesław Żarski, Warszawa, Polska.

30a

(W. 47196)

30.06.1971.

Zespół Szpitali m. Poznania, Poznań, Polska (Mieczysław Dzierżyński).

Słuchawka lekarska z wymiennymi muszlami słuchowymi, wyposażona w przewody gumowe, korpus słuchawki oraz przełącznik, znamienna tym, że płaszczyzny obu muszli słuchowych (4) i (5) są usytuowane równolegle do osi wylotowej rurki (2), przy czym wykonane z tworzywa sztucznego mają wgłębienia bez ryfli,
których dno przechodzi w boczne ścianki łagodnie bez
załamań.

Przyrząd do oznaczania skłonu tułowia wykonany
z dowolnego materiału, znamienny tym, że stanowi go
pionowo przesuwny wzdłuż belki (1) zaopatrzonej
w skalę centymetrową i umieszczonej w podstawie
krzyżowej (2) element (3) o kształcie górnej powierzchni, długości i szerokości korzystnych do przesuwania
w dół przy nacisku czubkami palców, wyposażony w tuleję prowadzącą z sprężynującym zabezpieczeniem (4)
przed samoczynnym jego przesuwaniem.

30a

(W. 47720)

17.11.1971.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział
Zdrowia i Opieki Społecznej, Wrocław, (Tadeusz Partyka).
Zestaw do jednorazowego pobierania krwi od dawców, składający się z kompletu igieł injekcyjnych, przewodu elastycznego i butli zbiorczej, znamienny tym, że
igła (1) injekcyjna nakłuwająca ma kształt wydłużo-

30a

(W. 47532)

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska
Krzaklewski, Leopold Weinbrenner).

23.09.1971.
(Stanisław

Chirurgiczna profilowana maseczka do jedno lub
wielorazowego użytku z pianki poliuretanowej lub po-
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nego cylindra, na który z jednego końca nałożony jest
rozłącznie przewód 3 elastyczny o przekroju przepływu
zbliżonym lub równym przekrojowi przepływu w igle
(1), zaś na przewód (3) i igłę (1) nasunięta jest sztywno elastyczna nasadka (2) zakończona od strony ostrza
igły kołnierzem.

30a

(W. 47856)

28.12.1971.
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sztucznego odpornego na gorącą wodę lub z metali lekkich, znamienny tym, że stanowi go skrzynka (1) z przyrządem przelewowym, osadzonym w otworze dennym
tej skrzynki w postaci króćca (6) z nasadzoną osłoną
cylindryczną (3) utrzymywaną w odpowiednim oddaleniu od króćca ściankami żebrowymi (5), przy czym
ścianki żebrowe sięgają powyżej górnej krawędzi osłony (3) tak, że nasadzona na nich jest przykrywka (4),
tworzącą z górną krawędzią osłony (3) szczelinę.

Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa (Jerzy Etienne, Jan Sałkowski, Henryk Szkop)
Urządzenie do sprawdzania wierności odwzorowania
ech ruchomych przez ultradźwiękowy kardiograf, znamienne tym, że składa się z naczynia (1) wewnątrz którego jest zamocowany obrotowo reflektor (3) połączony za pomocą łącznika (4) ze znajdującym się poza naczyniem (1) jarzmem (5), w którego prowadnicy jest
osadzony czop mimośrodu (6).

30d

(W. 47705)

12.11.1971.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Łódzkiego, Łódź, (Wiesław Poter, Stanisław Wilamowski).
Maska spawalnicza, składająca się z osłony i z zamocowanej do niej rękojeści, znamienna tym, że drożna rękojeść (1) ma kształt fajki, zamocowanej zaokrąglonym krótszym odcinkiem do płaskiej ściany (2) osłony (3), pod umieszczonym w tej ścianie szklanym wziernikiem (4), przy czym krótszy odcinek rękojeści jest na
zewnątrz ściany płaskiej zaopatrzony w ssawny króciec (5) wygięty nieco do dołu, a dłuższy odcinek tej
rękojeści skierowany swobodnie pionowo w dół, ma
naciągnięty gumowy przewód (6) połączony z urządzeniem do wytwarzania próżni.
30a

(W. 47908)

30.12.1971.

Akademia Medyczna, Wrocław (Stanisław Krzaklewski).
Stetoskop położniczy do osłuchiwaniu tętna płodu
w warunkach słabej słyszalności, znamienny tym, że
pomiędzy lejkiem (1) a talerzykiem (2) na cylindrycznym odcinku (3) słuchawki umocowany jest obrotowy
pierścień (4) którego obrót ograniczony jest za pomocą trzpienia (6) wprowadzonego w podłużny otwór
(5) w ścianie cylindrycznego odcinka (3), po przeciwległej zaś ścianie obwodu odcinka (3) wykonany jest
otwór (7), w osi którego w pierścieniu (4) wykonany
jest otwór (8), w którym osadzona jest tulejka (9),
a w nią wprowadzona końcówka (10) przewodu elastycznego (11), zakończonego oliwką uszną (12).

30e

30b

(W. 46798)

5.04.1971.

Akademia Medyczna, Poznań, (Witold Baszkowski)
Osadnik, zwłaszcza do prac protetycznych do umieszczenia w zlewozmywaku, wykonany z tworzywa

(W. 47366)

14.08.1971.

Zespół Szpitali m. Poznania, Poznań, Polska (Zdzisław Waliszewski, Jan Goćwiński).
Nosze wykonane z płótna żaglowego i rur, znamienne tym, że płótno leżaka (1) ma wzdłuż dłuższych
brzegów zaszycia tworzące kanały (2), w których są
luźno osadzone pręty (3) z rurek aluminiowych zaślepione korkiem (4).
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konanej z dowolnego tworzywa, a zwłaszcza tworzywa
sztucznego w dowolnej barwie zamkniętego górną częścią oprawki (Rys. 1 Fig. 2) uzbrojonej w wielostopniową okrągłą szczoteczkę-pędzelek.

30f

(W. 47641)

26.10.1971.

Wojskowa Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Jan
Goch).
Aparat do zewnętrznego masażu serca znamienny
tym, że deska reanimacyjna (1) posiada dwie śruby (5)
do połączenia ramy (6) aparatu, która w górnej części
ma podłużne wycięcia (7) do odpowiedniego ustawienia
szyny nośnej (8) z zespołem dźwigniowym i drążkami,
przy czym drążek oporowy (12) jest połączony osią z ramieniem dźwigni (10) w jednym końcu a w drugim
na gwint z drążkiem pośrednim (16), do którego jest
przymocowany wkład gumowy (18) poprzez głowicę
(17) i pierścień (19).

3 Oh

(W. 47062)

31.05.1972.

Alfons Krysztof, Warszawa, Andrzej Krysztow, Warszawa.
Słuchawka lekarska obrotowa znamienna tym, że płaszczyzny obu muszli osłuchowych odchylone są o jednakowy kąt od płaszczyzny osi rurki wylotowej (2),
wprowadzonej pod kątem prostym w cylindryczny korpus i, stanowiącej oś obrotową słuchawki.

30i

(W. 47614)

23.10.1971.

Zakład Doświadczalny „Chedom", Ośrodek Wdrażania Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Chemicznego, Łódź, Polska (Jacek Czekaj, Andrzej Bojęś Maria Czekaj).

30g

(W. 48056)

31.12.1972.

Piotr Grobelny, Warszawa.
Pojemnik szczególnie do lekarstw, wykonany z tworzywa sztucznego, znamienny tym, że stanowią go zasobniki (1) i (2) mające wspólne dno (3).

30h

(W. 46840)

21.04.1971.

Laboratorium Chemiczne „Vietalma", Warszawa,
(Franciszek Kramer, Stanisława Majewska).
Tusz do rzęs i brwi „Vietalma", znamienny tym, że
płyn tuszu umieszczony jest w naczyńku z tworzywa
sztucznego w dolnej części oprawki (Rys. 1 Fig. 1), wy-

Kabina sanitarna w kształcie prostopadłościanu o podstawie kwadratowej i module 1,4X1,4X2,2 m wykonana z laminowanych tworzyw sztucznych, znamienna tym, że osłonowa skorupa (1) kabiny składa się z dolnej części (2) i górnej części (3) połączonych ze sobą
obejmą (4), przy czym dolna część (2) kabiny posiada ukształtowany monolitycznie wkład (6), zawierający
urządzenia sanitarne w postaci umywalki (7), natryskowej miski (8) i klozetowej muszli (9), usytuowany
wzdłuż dwóch ścian kabiny, a poziome zagięcie mokę (10) natomiast poziome zagięcie nad klozetową muszlą (9) tworzy półkę (11).
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30i

(W. 48270)

8.03.1972.

Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, (Wincenty
Jacaszek).
Płuczka płytek serologicznych, znamienna tym, że
wszystkie jej elementy wykonane są ze szkła organicznego i połączone bez użycia części metalowych pozwalają na mycie płytek serologicznych w pozycji odwróconej to jest wlotami gniazd skierowanymi do
dołu, ciśnieniem wody wodociągowej doprowadzonej
do zbiornika (2) umieszczonego w obudowie (1), przy
czym myjące strumyki wody rozprowadzone są dyszami (3), usytuowanymi w górnej płycie przykrywającej
zbiornik, o rozstawieniu odpowiadającym rozstawienie
gniazd mytej płytki, która wsuwana jest do obudowy
na ramce (4), przy czym dostęp do dysz i zabezpieczenie płytki przed jej wypchnięciem oraz osłonę przed
rozpryskami wody zapewnia wsuwana w prowadnice
(6) przykrywka (5), do odprowadzenia wody służą otwory szczelinowe w obudowie usytuowane nad zbiornikiem, nad którym^ po stronie zewnętrznej obudowy
znajdują się osłony (7) kierujące wodę do dołu.

30k

(W. 47594)

30k

Ul
(W. 48432)

31.03.1972.

Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia Wydział
Zdrowia i Opieki Społecznej, Wrocław, (Eugeniusz
Szewczak).
Uchwyt do zawieszania butelek z płynami infuzyjnymi przeznaczony do umieszczenia na pionowym
trzpienia stojaka, znamienny tym, że do układu prowadnic tworzących zaślepioną od góry tuleję (4) z różnych stron jej obwodu zamocowane są łączniki (3), do
których w pewnej odległości jedna nad drugą przymocowane są obejmy (1, 2) w postaci przeciętych obwodów
kołowych, z których średnice obejm (1) odpowiadają
w przybliżeniu różnym średnicom trzonów znormalizowanych butelek (6), do płynów infuzyjnych, a średnice obejm (2) średnicom szyjek tych butelek, przy
czym obejmy (1, 2) do uchwycenia jednej butelki (6)
umieszczone są względem siebie współosiowo, a obejmy
(2) usytuowane są najniżej.
Odmiana uchwytu według zastrz. 1, przeznaczona
do zawieszenia na poziomym trzpieniu, pozbawiona
zaślepionej tulei, znamienna tym, że łączniki (3) lub
bezpośrednio obejmy (1) zamocowane są do usytuowanej poziomo rurki (7).

18.10.1971.

Pierwszeństwo: 3.09.1971 — NRF.
Firma Willy Rusch, Rommeishausen, NRF.
Łącznik do aparatów do narkozy i aparatów do oddychania, zawierający złącza do przewodu lub przewodów gazowych oraz złącze do podłączenia maski do
narkozy lub cewnika zwłaszcza zgłębnika do trachealgii lub tracheotomii, który znajduje się dla oddychania lub narkozy w tchawicy pacjenta, znamienny tym,
że w kanale (4) łącznika (1), w którym znajdują się
ujścia przewodów gazowych (2, i 3) umieszczony jest
obrotowo, nie mogący się zgubić kątnik (8), do którego
podłączony jest przewód (22) prowadzący do pacjenta.

31a

(W. 47679)

4.11.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, (Aleksander Tuszyński).
Podpora zespołu napędowego pieców obrotowych
znamienna tym, że napędzające koła obrotowego pieca
ułożyskowane są w zestawie podporowo-obrotowym.

32a

(W. 47085)

4.06.1971.

Huta Szkła Gospodarczego „Hortensja", Piotrków
Trybunalski, (Wacław Majer, Ryszard Łaski).
Forma do wstępnego kształtowania wyrobów zdobionych optykiem, znamienna tym, że posiada wykonane
z blachy ścianki (1) w których znajdują się otwory
przelotowe (2) o żądanych kształtach.
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stelaża zestawionego z rurek (11, 12, 13) i kształtki (10)
ze szpilką (19) nałożona jest powłoka (20) tropiku, której odciągi (23) najkorzystniej zakłada się na kołki (17),
przy czym ramiona stelaża przeciągnięte są przez pętle
(7) i włożone w kieszenie (6) boczne, a szczytowy punkt
powłoki (2) namiotowej przymocowany jest do kształtki (10) najkorzystniej tasiemkami (8).

33a

)O O O O

(W. 46351)

6.01.1971.

Metalowa Spółdzielnia Pracy „Przewodnik", Ostrów
Wielkopolski, (Władysław Ryl).

>O O O O(
33a

(W. 46457)

10.12.1970.

Parasol ogrodowy, mający dwuczęściową kolumnę
podtrzymującą czaszę, przy czym górna kolumna osadzona jest przegubowo na dolnej kolumnie i może być
względem niej ustalana pod różnymi kątami, znamienny tym, że górny koniec dolnej kolumny (1) na kołnierz (13) i zakończony jest występem (14) mającym
jedną parę ścian (15, 15') równoległych do osi dolnej
kolumny (1) i jedną parę ścian (16, M> ) ukośnych względem osi dolnej kolumny (1), zaś dolny koniec górnej

Spółdzielnia Pracy Morskiego Sprzętu Ratunkowego
i Żeglowniczego „Żagiel", Gdynia, (Zbigniew Adamkowski, Zdzisław Miernik).
Namiot, a zwłaszcza turystyczny, którego konstrukcję
stanowi powłoka namiotowa z podłogą, stelaż i odciągi
napinające z kołkami znamienny tym, że na ramiona

kolumny 2 ukształtowany jest w postaci widełek (20),
nałożonych na występ (14) i połączonych z nim przegubowo za pomocą sworznia (22), przy czym na górny koniec dolnej kolumny (2) nałożona jest ryglująca tuleja
(23) o długości większej od odległości od kołnierza (13)
do czoła widełek (20).

Nr 9/1973
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2.02.1971.

Zygmunt Boguś, Warszawa.
Laska, zwłaszcza dla myśliwych i wędkarzy, zakończona u góry uchwytem, a u dołu końcówką stożkową,
znamienna tym, że jest wyposażona w siodełko składane (1) z zatrzaskiem (19), przymocowane do wsporników (4, 5 i 6) osadzonych wychylnie w głowicy (8), łączącej górną część laski z jej częścią dolną (10), zaopatrzoną w tarczę oporową (22) z zamocowaną w niej
końcówką stożkową (23).

33a
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(W. 47901)

30.12.1971.

Pierwszeństwo: 18.01.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Schirmfabrik Karl-Marx-Stadt, NRD (Heinz
Petzold, Werner Maatz, Thomas Bernhardt).
Uchwyt do parasoli, przeciwdeszczowych i przeciwsłonecznych nadający się do stosowania w parasolach
składanych przez skracanie długości jak i w parasolach nieskładanych, znamienny tym, że zaczep (1) z pętlą uchwytu (2) jest tak ukształtowane, że po przejściu
otworu (4) jest zablokowane w gałce (5) oraz jest zaczepione w wyjęciu (7) drążka parasolowego za pomocą
dwóch odgiętych na zewnątrz nosków (6).

33a

(W. 47999)

22.01.1972.

Pierwszeństwo: 25.01.1971 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
33a

(W. 47681)

9.11.1971.

Pierwszeństwo: 9.11.1970 — Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Schirmfäbrik, Karl-Marx-Stadt, NRD, (Heinz
Petzold).
Futerał do parasoli, składanych przez skracanie ich
długości, które w stanie złożonym mają przekrój okrągły, lub płaski, i nie mają nakładki zaciskającej ani
taśmy do noszenia, znamienny tym, że zarówno futerał (1) o przekroju okrągłym jak i futerał (2) o przekroju płaskim mają na stronie otwartej dwa przeciwległe mieszki faliste (5, 6), które w futerałach o przekroju płaskim (2) są umieszczone w połowie wąskiego
boku.

VEB Schirmfabrik Karl-Marx-Stadt, NRD.
Rączka parasola, zwłaszcza dla szkieletu o skracalnej
długości, zaopatrzonego w wiele powierzchni ślizgowych, przy czym w rączce tej zarówno przy rozciągniętym, jak i przy zsuniętym szkielecie zatrzaskiwane są
zakończenia prętów pokrycia korzystnie wyposażone
w kuliste główki znamienna tym, że rączka (4) posiada
na odcinku (1) pręta stożkowy trzonek (15), na którego
dolnej zewnętrznej krawędzi znajduje się pierścieniowe
wycięcie (17), ograniczone przez powierzchnię wewnętrzną (16), powierzchnię zewnętrzną (20), półokrągłe
wycięcie (23) oraz zawinięcie (21) po przeciwnej stronie
odcinka (1) pręta i wystające poza pierścieniowe wycięcie (17), przy czym odstęp wycięcia (17) od naprowadzającego zukosowania (18), znajdującego się na
trzonku (15) rączki, jest równy szerokości otwarcia wycięcia (24).

33b

(W. 45594)

6.06.1970.

Zygmunt Badurski, Puławy, Tadeusz Węgrzecki, Lublin, Stanisław Kleszczyński, Puławy.
Zawieszka do kluczyków pojazdów motorowych, posiadająca brelok z bezbarwnego, przeźroczystego two-
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rzywa sztucznego, znamienna tym, że brelok posiada
wtopione zdjęcie fotograficzne głowy osoby (2), a na
odwrocie zdjęcia znajduje się napis (3) zawierający
imię i nazwisko, grupę krwi tej osoby, oraz pieczątka
uprawnionego organu służby zdrowia.

33b

(W. 16680)

33b

27.02.1971.

Zbigniew Środowski, Warszawa.
Zamek zatrzaskowy do galanterii damskiej, zwłaszcza toreb damskich, teczek, artykułów sportowych, np.
walizek, tornistrów i tym podobnych przedmiotów, znamienny tym, że składa się z dwóch zasadniczych części, a mianowicie z „pierwszej" części którą stanowią
połączone ze sobą na stałe płytka montażowa (1), na
której są umocowane dwie dźwignie (2) i (3) osadzone
przegubowo na czopach (4) i (5) w płaszczyźnie poziomej, między zaś tymi dźwigniami umieszczona jest
jednozwojowa sprężyna (6) której haczykowato wygięte na górze końce są przetknięte poprzez otworki wykonane w górnych odchylonych pionowo ku górze końce (13 i 14) obu dźwigni (2) i (3), na które działają rozpierająco w kierunkach przeciwnych końce (7) i (8)
wspomnianej sprężyny (6), przy czym płytka montażowa (1) jest pokryta pokrywą (15), z której wystają
na zewnątrz tej pokrywy końce (13 i 14) oraz (27) i (28)
dźwigien (2 i 3), „drugą" natomiast część zamka tworzy
płytka trapezowa (24), zaopatrzona na stronie zewnętrznej w przymocowaną do niej na stałe bramkową
klamrę (25) a na stronie wewnętrznej w blaszkę (33)
o prostopadle zagiętych do góry bokach (35), przy czym
wszystkie cztery krawędzie (26) płytki (24) są lekko
wygięte.

(W. 47654)

27.10.1971.

Zakład Doświadczalny „Chedom" Ośrodek Wdrażania
Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Chemicznego,.
Łódź, Zakłady Chemiczne „Krywałd", Knurów, (Tomasz Bretsznajder, Zygmunt Smakuszewski, Sławomir
Tchorczak, Kieronima Leśniewski, Władysław Michalski).
Neseser podróżny, wykonany z tworzywa sztucznego,
znamienny tym, że po środku bocznych ścianek obu
połówek nesesera są wykonane prostokątne zagłębienia (1), przy czym do podszewki (2) jest wszyta tkanina (3), zaś wokół czołowej krawędzi jednej połówki
biegnie występ (4), natomiast wokół czołowej krawędzi
drugiej połówki jest wykonane zagłębienie (5).

33b

(W. 47893)

29.12.1971.

Branżowy Ośrodek Postępu Technicznego Usług
Odzieżowych, Łódź (Jan Porada, Andrzej Tatarski,
Krystyna Jakubowska-Michalak).

33b

r

(W. 47646)

27.10.1971.

Jan Nałęcz, Lech Wasilewski, Warszawa.
Portmonetka, w postaci mieszka z zamknięciem, znamienna tym, że ma pokrywę (1), zamocowaną w znany
sposób do pierścienia (2) do którego również przymocowany jest mieszek (3), przy czym elementem utrzymującym pokrywę (1) w stanie zamkniętym jest znane
zamknięcie zatrzaskowe.

Spodnie, zwłaszcza dżinsy, znamienne tym, że posiadają element biodrowy (2) stanowiący jednocześnie wewnętrzną część kieszeni bocznej (3) i tylnej (4), przy
czym nitki osnowy i wątku w elemencie biodrowym
(2) są ułożone skośnie, najkorzystniej pod kątem 30° do
40°.

33b

(W. 48202)

23.02.1972.

Mieczysława Paszkowska, Warszawa.
Portmonetka, stanowiąca dowolny pojemnik, znamienny tym, że ma boczne krawędzie (4) i (5) metalowej ramki wygięte po łuku połączone przegubowo, natomiast w części środkowej górnej części ramki (2) osadzony jest zatrzaskowy element (3).

33c
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(W. 47279)

8.11.1966.

Andrzej Głowacki, Warszawa, Polska.
Puderniczka, dowolnego kształtu i wielkości posiadająca lusterko (6) umieszczone w pokrywie (4) z tworzywa sztucznego, połączonej metalowymi zawiasami
(8), (10), (14) z podstawą (12) z tworzywa sztucznego,
wyposażoną w pojemnik na puder, zamykana metalowym zatrzaskiem (1), (7) i labiryntowym uszczelnieniem (2), (3) znamienna tym, że składa się z podstawy
(12) i wklejonej w nią wkładki (11) oraz z pokrywy (4)
i wklejonej w nią ramki, połączonych ze sobą zamocowanym w nich kształtowo metalowym zawiasem (8),
(10), (14) umożliwiającym jej pełne otwarcie.

33c

(W. 47952)

8.01.1972.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Przemysłu Terenowego „Termoplast'",
Łódź (Antoni Kwapisz).
Przyrząd do pielęgnacji nóg, przeznaczony do usuwania zgrubień skóry na stopach, znamienny tym, że
składa się z wykonanej ze sprężystego tworzywa rękojeści (1), mającej na jednym swym końcu monolitycznie z nią złączony owalny przecięty pierścień (2) z kołnierzem (3), na którego zewnętrznym obrycie są przyciski (4), zaś na zewnętrznym obrysie pierścienia (2)
są ryglowe występy (5), na których swymi wpustami
(7) jest rozłącznie zamocowana, nasadzona na pierścień
(2), nieckowata owalna tarka (6).

33c

(W. 48380)

20.03.1972.

Jerzy Krygler, Warszawa.
Puderniczka, wykonana z tworzywa sztucznego, przeznaczona szczególnie do przechowywania w mieszkaniu,
znamienna tym, że stanowi ją pudełko (1), na dnie którego osadzony jest pojemnik (2) z pudrem, przy czym
denko pudełka (1) ma wokół bocznych, dolnych krawędzi wyrobienia (4), na których opiera się wieczko (5).
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33d

(W. 46352)

10.12.1970.

Spółdzielnia Pracy Morskiego Sprzętu Ratunkowego
i Żaglowniczego „Żagiel", Gdynia, (Zbigniew Adamkowski, Zdzisław Miernik, Edward Jasiński).
Namiot, a zwłaszcza turystyczny, którego stanowią
powłoka namiotowa z podłogą, stelaż i odciągi napinające z kołkami, znamienny tym, że stelaż utworzony
co najmniej z trzech ramion zestawionych z rurek (8,
9, 10) i spiętych w części szczytowej kształtką (11)
obejmuje z zewnątrz powłokę (2) namiotową, która
jest połączona ze stelażem kieszeniami (6) bocznymi
i kieszeniami (7), a usztywnienie namiotu zapewniają
odciągi (14), wyprowadzone ze stelaża najkorzystniej
z miejsca gdzie kieszenie (7) przechodzą w kieszenie (6)
boczne.

33d

Nr 9/1973
(W. 47525)

21.09.1971.

Zakład Doświadczalny „Chedom" Ośrodek Wdrażania
Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Chemicznego,
Łódź, Polska (Mikołaj Dawidziuk, Włodzimierz Rudnicki).
Śpiwór, znamienny tym, że w spodniej części ma wykonaną kieszeń (1), w której jest umieszczony pneumatyczny materac (2), zaś na obrzeżu kieszeni (1) są zamocowane zatrzaski (3) do mocowania ochronnego daszka (4), przy czym daszek (4) ma na bocznych obrzeżach
okucia (5) do mocowania podpór (6) i naciągowych
linek (7).

33d

(W. 47526)

21.09.1971.

Władysław Palm, Puszczykowo, Polska.

33d

(W. 46353)

10.12.1970.

Wycieraczka do okularów z tkaniny, skórki lub foliowego porowatego materiału sztucznego odpowiednio
impregnowanego, znamienna tym, że krążek (3) tak
impregnowanego materiału jest przytwierdzony do języczka (1) za pośrednictwem paska (4), osadzonego
przesuwnie w dolnym otworze osłony (4) nieprzepuszczalnej dla powietrza.

Spółdzielnia Pracy Morskiego Sprzętu Ratunkowego
i Żaglowniczego „Żagiel", Gdynia, (Zbigniew Adamkowski, Zdzisław Miernik).
Namiot turystyczny, zestawiony z połoki namiotowej,
stelaży, odciągów, znamienny tym, że górne części łuków stelaży (17) znajdują się nad powłoką (1) namiotową, która złączona jest ze stelażami (17) poprzez najkorzystniej pętle (6), a na stelażach (17) najlepiej
w szczytkowych punktach stelaży (17) zewnętrznych
są szpilki (23), na które nakłada się otwory wykonane
w powłoce (24) tropiku, przy czym odciągi powłoki (25)
tropiku i powłoki (1) namiotowej zakłada się najkorzystniej na kołki (12).

33d

(W. 47753)

25.11.1971.

Koźlak Władysław, Bydgoszcz.
Łopatka turystyczna z kilofem, posiadająca drewniany trzonek i dwie metalowe części robocze zwane dalej
łopatką i kilofem znamienna tym, że łopatka (1) i kilof (2) osadzone są ruchomo na sworzniu (3) mającym
znaną postać nita, który osadzony jest luźno w otworze
(7) tulejki (6), łączącej się za pomocą gwintu z tulejką
(5) w której na wcisk osadzony jest drewniany trzonek (4).
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(W. 47979)

17.01.1972.

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy, Kraków (Andrzej Suchoń).
Konewka turystyczna, najlepiej wykonana z tworzywa sztucznego, znamienna tym, że stanowi ją wiader-ko (1) z «chwytem (2) w którym osadzona jest szczelnie pokrywka (3) mająca otwór w środku, w którym
trwale jest osadzony króci^c (4) z nasadzonym przewodem rurowym (5) zakończonym z drugiej strony lejkiem z sitkiem (6).

34b
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(W. 46527)

26.01.1971.

Rajmund Sztwiertnia, Zabrze.
Nasadka zabezpieczająca do tarki ręcznej, znamienna
tym, że składa się z obudwy skrzynkowej (1) dostosowanej kształtem do kształtu tarki (4), której część dolna ma ślizgowe występy (1') dostosowane do bocznych
krawędzi tarki, oraz z umieszczonej w obudowie (1)
pokrywy (2) o kształcie tarki (4) zaopatrzonej w uchwyt
(3).

34b

(W. 46661)

22.02.1971.

Andrzej Pawlicki, Wacław Bielicki, Warszawa.

34b ł

(W. 46288)

23.11.1970.

Pierwszeństwo: 13.09.1970 — Targi Krajowe
w Poznaniu.
Nakielskie Zakłady Mechaniczne i Odlewnia, Branżowy Ośrodek Badawczy, Nakło nNot, (Jerzy Dyakowski).
Wkładka do patelni elektrycznej do smażenia jaj sadzonych i innych potraw w łaźni olejowej, znamienna
tym, że jest wykonana w kształcie misy (1) posiadająca
piętnaście wgłębień (2) ukształtowanych w formie półkul, przy czym kołnierz (3) misy stanowiącej jej ścianę
boczną jest nachylony do poziomu pod kątem, a jeden
z boków krótszych tego kołnierza ma odpowiednio
ukształtowany zlew (4) tłuszczu dopasowany do zlewu
wanny (panwi) patelni).

Urządzenie do wyciskania soku z warzyw i owoców
znamienne tym, że składa się z naczynia (1) mającego
ściany prostopadłe do dna oraz z wkładki (2) przesuwanej osiowo wewnątrz naczynia (1) za pomocą zespołu śrubowego.
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34b

(W. 46855)

28.04.1971.

Biuro Opracowań Technicznych Państwowego Przemysłu Terenowego, Rzeszów, (Włodzimierz Rabij, Karol
Poznański).
Wieloczynnościowy młynek domowy, znamienny tym,
że część pracująca w kształcie walca, wykonująca właściwą czynność, stanowi element wymienny części młynka, przy czym każda wymienna część — walec stanowi odrębny rodzaj tarki ostrogniastej, przecieraka pasmowego o różnych 0 oczek trących oraz krajacza
nożowego z ostrzami o odpowiednim kącie skrętu
w stosunku do osi walca co umożliwia wielorakie zastosowanie młynka.

34b

(W. 47178)

34b
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(W. 47707)

15.11.1971.

Śląska Spółdzielnia Pracy „Projekt", Gliwice, (Gabriela Kamińska, Halina Sobała).
Przyrząd do szpikowania mięsa znamienny tym, że
w zwiniętej w kształcie stożka szpilce (1) za pomocą
nita (2) jest obrotowo osadzony zacisk (3) oraz zamocowany wygięty kolec (4).

24.06.1971.

Stefan Deska, Józef Smaga, Częstochowa, Polska.
Urządzenie do krajania chleba, składające się z obrotowego noża przymocowanego do podstawowej deski,
znamienne tym, że do deski (1) umocowana jest roz-*
łącznie w zaczepach (9 i 10) prowadnica (11) na której
osadzony jest przesuwnie wózek (4) za pomocą od dołu
umocowanych prowadników (14).

34b

(W. 47415)

28.08.1971.

Wiktor Zienko, Witold Szuberski, Bytom, Polska.
Urządzenie do krajania jarzyn, zwłaszcza cebuli, zawierające obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego,
w której jest osadzony przesuwnie pręt z uchwytem
dociskowym i z zamocowanym do niego nożem do
krajania, znamienne tym, że nóż (7) ma w przekroju
poprzecznym kształt zbliżony do linii falistej i jest zamocowany do poprzeczki (5) połączonej sztywno z prętem (3), przy czym urządzenie jest zaopatrzone we
wkładkę czyszczącą (8) z tworzywa sztucznego, osadzoną obrotowo w podstawie (1) i mającą wycięcia odpowiadające kształtowi noża (7).

34b

(W. 47996)

21.01.1972.

Krajowy Związek Spółdzielni Sprzętu Medycznego
i Laboratoryjnego w Warszawie, Zakład Badawczy
Konstrukcyjno-Technologiczny w Krakowie, Kraków
(Jan Kraśnicki).
Prodiż elektryczny, złożony z foremki spoczywającej
na podstawie, oraz pokrywy z układem grzewczym
i zamocowaniem przewodu elektrycznego, znamienny
tym, że pokrywa (3) prodiża ma dwa nasadzane na
obrzeże (8) tej pokrywy (3) identyczne odejmowalne
uchwyty jednoelementowe (9), z których każdy powstaje przez ukształtowanie z paska blachy części chwytowej (10), tworzącej powierzchnię graniastosłupową
o przekroju w przybliżeniu trapezowym z dwiema
ścianami równoległymi, dolną (a) i górną (b), oraz
z dwiema ścianami bocznymi, przy czym jedna ze
ścian bocznych nierównoległych przechodzi w prostopadłe do tej ściany tworzące część nasadową (11) wykształcenie rowkowe, usytuowane wewnątrz części
chwytowej (10), złożone z dwu ścian (c i d) równoległych do siebie i równoległych do dolnej i górnej ściany (a i b) części chwytowej (10), zaś dolna ściana (a)
w połowie jest zagięta pod kątem nieco mniejszym od
90° i przechodzi w ścianę prostopadłą tworzącą część
podporową (12).

34b

(W. 48129)

11.02.1972.

Krakowskie Biuro Dokumentacji Technicznej Przemysłu Terenowego, Kraków (Henryk Kajner, Jan Zaleski).
Zaparzacz do herbaty i ziół, zawierający dwudzielny
dziurkowany pojemnik, znamienny tym, że obie części
(2) i (3) pojemnika (1) w kształcie prostopadłościanu
z wyoblonymi ścianami, mają kształtowe przyciski
(5), połączone za pomocą zawiasu (6), na którego osi
(7) jest nałożona sprężynka (8) z końcami, opierającymi się na przyciskach (5), przy czym do niej jest przytwierdzony łańcuszek (10) z haczykiem (11).
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(W. 47444)

7.09.1971.

Włodzimierz Krawczuk, Józef Zieliński, Poznań, Polska.
Urządzenie do czyszczenia dywanów, mające skrzynkową obudowę zamocowaną odchylnie do trzonka, zaopatrzoną w dwie odchylné szuflady na brud, koła jezdne i umieszczoną pomiędzy ich osiami oraz równoległą
do tych osi obrotową szczotkę w kształcie walca, napędzaną kołami jezdnymi, znamienne tym, że koła
jezdne (16) umieszczone są wewnątrz dwóch uchwytów
(5) i są zamocowane na osiach (17) przechodzących
przez wykonane w tych uchwytach otwory (8), przy
czym koła jezdne (16) są połączone ciernie z umieszczonymi na wałku walcowej szczotki (14) rolkami (15) za
pomocą dwóch sprężyn (11), których każdy z odsądzonych i zagiętych końców (12) jest połączony z jedną
z bocznych ścian szuflad (18), natomiast walcowa szczotka (14) swymi czopami (13) umieszczona jest pomiędzy
występami (6) w uchwytach (5).
34b

(W. 48242)

29.02.1972.

Konrad Siwka, Bydgoszcz.
Tłuczek zwłaszcza do bitek, znamienny tym, że składa się z rączki owalnej (1) na końcu której osadzone
są trwale równolegle z odstępami płytki (2) w kształcie prostokąta z naciętymi na obwodzie ząbkami.

34c

(W. 47457)

10.09.1971.

Spółdzielnia Pracy „Polichemia", Rzeszów, Polska
(Czesław Smusz).

34b

(W. 48667)

20.01.1972.

Stefan Witkowski, Warszawa.
Podczajniczek do parzenia herbaty znamienny tym,
że składa się z kołowego pierścienia (1), siatki (2) trwale połączonej z pierścieniem, która wewnątrz pierścienia (1) tworzy powierzchnię w kształcie czaszy i rękojeści (3), zamocowanej od strony zewnętrznej pierścienia (1) w dowolnym jego miejscu na obwodzie, przy
czym siatka (2) wystaje poza kołowy pierścień (1) na
niewielką odległość.

Zmywak do urządzeń sanitarnych stosowany zwłaszcza
do czyszczenia muszli ustępowych, pisuarów i bidetów
wyposażony w trzonek znamienny tym, że ma kopułę
(1) roboczą, którą stanowią oczka (5) w kształcie uch
ułożone spiralnie na trzonku (3) z wycięciem (6), nie
pokazanym na rysunku, przy czym kopuła (1) robocza
zamocowana jest jednym końcem w wycięciu (6) trzonka (3), a drugim końcem również na trzonku (3) przy
pomocy opaski (4) i drutu (7) krępującego.
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15.09.1971.

Chemiczny Ośrodek Badawczy przy Wojewódzkim
Związku Spółdzielni Pracy, Kraków, Polska (Marian
Piwowarczyk, Zygmunt Sokół, Helena Kaczmara, Jerzy Wostfal).
Myjka przeznaczona do mycia naczyń, zlewozmywaków i urządzeń sanitarnych, znamienna tym, że wykonana jest z miękkiej pianki z tworzywa sztucznego
o dowolnym kształcie, przy czym jedna lub więcej powierzchni tej pianki pokryta jest granulowanym tworzywem pochodzenia organicznego lub nieorganicznego,
połączonym z pianką za pomocą elastycznego kleju.
34c

(W. 47527)
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(W. 47832)

20.12.1971.

Biuro Dokumentacji Technicznej Przemysłu Terenowego, Bydgoszcz, (Roman Makowski, Eugeniusz Dudziak, Antoni Pal).
Froterka o napędzie ręcznym, znamienna tym, że
jezdne koła (16) posiadają na swej osi (15) zamocowane stożkowe zębate koło (14) zazębione z stożkowym kołem (4) połączonym z czołowym zębatym kołem (5) zazębionym z kołem (6) na którego wałku (7) przykręcona
jest okrągła szczotka (9).

21.09.1971.

Spółdzielnia Inwalidów „Naprzód", Sosnowiec, Polska (Waldemar Kędzierski).
Pokojowa wycieraczka do obuwia, znamienna, tym,
że na elastycznej płycie (1) wykonanej z gładkiej gumy o dowolnym kształcie geometrycznym jest ułożone
luźno ożebrowanie (2), a wolną przestrzeń między szczeblami ożebrowania wypełniają wkładki (3) wykonane
z poliuretanowej gąbki, które w sposób trwały są przyklejone do płyty gumowej \(1) i posiadają sfazowane
krawędzie przylegające do szczebli ożebrowania.

34c

(W. 47591)

15.10.1971.

Biuro Dokumentacji Technicznej Przemysłu Terenowego, Zgierz, (Bogdan Olech).
Mechaniczna wiórkarka do parkietów, znamienna
tym, że w dolnej części obudowy (1) wiórkarki znajduje się usytuowany poziomo wałek (2) z zamocowanymi promieniowo, wzdłuż tworzącej wałka, listwowymi nożami (3), zaś czopy wałka (2) są osadzone obrotowo w płytkach (4), przy czym płytki (4) mają wykonane podłużne otwory (5) i są zamocowane do bocznych ścianek obudowy (1) za pomocą śrub (6), natomiast w górnej części obudowy (1) jest zamocowany
elektryczny silnik (7), przy czym pomiędzy elektrycznym silnikiem (7) a wałkiem (2) z nożami (3) znajduje się przegroda (8).

34c

(W. 48164)

17.02.1972.

Jan Włodzimierz Górecki, Warszawa.
Wieloczynnościowe narzędzie do czyszczenia i mycia szyb i podobnych gładkich powierzchni zwłaszcza
karoserii pojazdów mechanicznych, wykonane z odpowiedniej twardości, mało przewodzącego ciepło tworzywa sztucznego, przykładowo polistyrenu lub polietylenu, znamienne tym, że stanowi płaską ramkę zbliżoną
do kształtu kwadratu o długości boków umożliwiających
na objęcie ramki narzędzia trzema palcami środkowymi dłoni dorosłej osoby, o obrzeże takiej ramki ma
boki o ścienionych obrzeżach, przy czym boki jednego
obrzeża mają ukształtowane zęby o długości paru do
kilku milimetrów zaś w podłużnej szczelnie innego
obrzeża jest uformowana szczelina w której najkorzystniej na wcisk, jest zamieszczony elastyczny pasek
wystający poza obrzeże na parę do kilku milimetrów,
a ten pasek korzystnie jest wykonać z gumy lub polietylenu.

34c

(W. 48396)

23.03.1972.

Biuro Projektów Przemyślu Metali Nieżelaznych „Bipromet", Katowice, (Zygmunt Froń, Henryk Ziemski).
Odkurzacz przemysłowy przejezdny, o dwustopniowym procesie odpylania, stosowany do zbierania pyłów
z podłóg i ścian pomieszczeń przemysłowych oraz do
odkurzania urządzeń technicznych, znamienny tym, że
w csadczej komorze (1) znajduje się wysuwalny, zaopatrzony w kółka biegowe pojemnik pyłu (2), a dmuchawa (3) oraz napędzający ją elektryczny silnik (4)
i tłumik (5) są zabudowane w izolowanej akustycznie
komorze (6), ponadto podwozie odkurzacza jest wyposażone w hamulec (14) blokujący koła jezdne (13).
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28.03.1972.

Retkiewicz Stanisław, Olsztyn.
Myjka do zmywania płaskich powierzchni, znamienna
tym, że składa się ze zbiornika owalnego w górnej
części z boku znajduje się stożek z licznymi otworami
na bocznej powierzchni a do pojemnika przymocowane
są uszy i rękojeść wraz z zabezpieczeniem elastycznym
a szczotka posiada czyściwo zamocowane wymienną
obejmą do obsady.

34f

(W. 47323)

6.06.1969.

Kurt Schwaderlapp, Baumbach, (Westerwald), NRF.
Zbiornik na wodę w stojaku choinkowym, z wkładką do mocowania drzewka, wyposażony najkorzystniej
w trzy wsporniki boczne i mający kształt cylindryczny,
znamienny tym, że wyposażony jest na swojej ścianie
wewnętrznej w pionowe rowki (2) służące do osadzania w nich wkładki mocującej drzewko.

34Í

(W. 48062)

24.03.1969.

Pierwszeństwo: 25.03.1968 — Niemiecka Republika
Federalna.
Jasba-Keramikfabriken Jakob Schwaderlapp Baumbach Westerwald, Niemiecka Republika Federalna
(Kurt Schwaderlapp).

34f

(W. 47964)

13.01.1972.

Henryk Trubaluk, Wrocław.
Koszyczek do szklanki, wykonany z elementów metalowych znamienny tym, że posiada paski (1) łączone
pod kątem (a) nitami (2) przy czym każdy z pasków (1)
w górnej części posiada rozcięte końce (5) zaginane
w kształcie baranich rogów ślimacznic lub esów, które
tworzą na całym obwodzie górnego zakończenia koszyczka powtarzalne wzory.

34f

(W. 48009)

Stojak do choinki z wprowadzoną do zbiornika z wodą wkładką do przytrzymywania drzewka znamienny tym, że zbiornik (1) na ściance wewnętrznej jest
zaopatrzony w nacięcia (11, 13), korzystnie trzy rowki, które są tak ukształtowane i rozmieszczone, że
wkładka posiadająca zazębienia, może być osadzona
bagnetowo lub śrubowo przez ruch obrotowy.

27.01.1972.

Toruńskie Zakłady Przemysłu Terenowego, Toruń,
(Ryszard Błaszkowski, Eugeniusz Dudziak, Zbigniew
Gnaciński, Romuald Kostrzewski).

34£

(W. 48138)

12.06.1969.

Kosz składany wykonany najkorzystniej z tworzywa
sztucznego, znamienny tym, że płaski element (1) posiada w miejscach gięcia ścianki (4) o mniejszej grubości a w dolnej swej części podwójne listwy (2) do
wstawienia płytki (3).

Tuleja świecznika choinkowego do żarówek beztrzonkowych i trzonkowych, znamienna tym, że składa się
z jednolitej wydłużonej obudowy (1) oraz tarczowej podstawki (5) posiadającej wydłużenie w kierunku wnętrza
wydłużonej obudowy.

Spółdzielnia Inwalidów „Millenium", Łódź.
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(W. 48292)

9.03.1972.

Jan Cupryś, Katowice.
. Nóż do dzielenia tortu, składający się z ostrza
i uchwytu, znamienny tym, że tnąca krawędź (3) noża
ma kształt linii prostej względnie wygiętej na zewnątrz, przy czym kąt zawarty pomiędzy grzbietem (4)
noża, a tnącą krawędzią (3) względnie styczną do tnącej krawędzi (3) noża wynosi od 15° do 50°.

34f

(W. 48191)

22.02.1972.

Feliks Lewandowski, Bydgoszcz.
Wieszak zwłaszcza do papieru toaletowego, znamienny tym, że składa się z pokrywy dociskającej (1) i części mocującej (2) wyposażonej w uchwyt rolki papieru (3) zakończonej stożkiern (6),. które połączone są razem sprężyną (4).
t. :•

43f

(W. 48305)

10.03.1972.

Stanisław Malinowski, Łódź.
Wieszak do krawatów z wychylnymi haczykami
wieszakowymi, znamienny tym, że stanowią go dwie
rurki (1) i (2) umieszczone współosiowo jedna w drugiej, przy czym zewnętrzna rurka (1) jest zamocowana obrotowo na mocujących końcówkach (3) i ma
wykonane na swej powierzchni w jednakowych odstępach ukośne wycięcia (5), zaś wewnętrzna rurka (2)
jest osadzona trwale w mocujących końcówkach (3)
i ma zamocowane obrotowo wykorbionymi końcami
wieszakowe haczyki (6), przechodzące przez ukośne wycięcia (5) w rurce (1).

34g

(W. 46850)

26.04.1971.

. Spółdzielnia Inwalidów „Kaszub", Kościerzyna, (Henryk Swiderski, Ryszard Weier, Bolesław Jażdżewski).
34f

(W. 48291)

9.03.1972.

Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego, Tułowice,
(Witold Wółkiewicz, Lesław Woźniak)
Podstawka do nożyków do przekąsek, znamienna
tym, że składa się z dolnej części (1) w kształcie miski
skierowanej dnem do góry, pionowego pręta (2), zakończonego uchwytem (3) i zamocowanego w osi dolnej części (1) podstawki oraz z kołowej, wieszakowej
części (4), centrycznie przymocowanej do pręta (2)
w pewnej odległości od dolnej części (1), przy czym
wieszakowa część (4) jest zaopatrzona w szereg promieniowo rozmieszczonych na obwodzie wycięć (5), o brzegi których opierają się jelce (7) nożyków (6)

Fotel tapicerowany, mający drewnianą konstrukcję
szkieletową, łączoną na złącza proste i klejoną oraz
nogi zamocowane na stałe, znamienny tym, że na ramę
(1) podstawy o wysokości około jednej dwudziestej
wysokości mebla oraz dwa beczki (2 i 3), stanowiące
przestrzenne konstrukcje, o szerokości od jeden do dwa
i pół wysokości ramy (1), przy czym widoczne części
to jest przednia część ramy (1) oraz zewnętrzne po-
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wierzchnie, wierzchnie i wewnętrzne powierzchnie boczków (2 i 3) pokryte są materiałem zmywalnym typu
skay lub porofleks, a czołowe części boczków (2 i 3) —
podobnie jak siedzenie (6) i oparcie (7) — materiałem
pokryciowym.

34g

(W. 46851)
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kroju, podłokietniki (6), których zewnętrzna krawędź
jest klinowato zwężona, a wewnętrzna zgrubiona i zaokrąglona, przy czym równocześnie stanowią one połączenie przednich nóg (1) z tylnymi nogami (2) wraz
z oparciem.

26.04.1971.

Spółdzielnia Inwalidów „Kaszub", Kościerzyna, (Henryk Šwiderski, Ryszard Weier, Bolesław Jażdżewski).
Kanapo-tapczan, mający drewnianą ramą i szkielety
boczków, łączone za pomocą złącz prostych przelotowych, nogi — zamocowane na stałe i skrzynię z dnem
z płyty pilśniowej, znamienny tym, że ma osłonę (1)
skrzyni na pościel o wysokości około 1/10 wysokości
mebla oraz dwa boczki (2 i 3), stanowiące przestrzenne konstrukcje o szerokości od 1/2 do 1/1 wysokości
osłony (1), przy czym widoczne części konstrukcji osłony (1) oraz boczków (2 i 3) pokryte są materiałem typu
skay, z tym, iż czołowe przednie powierzchnie obu
boczków (2 i 3) pokryte są materiałem pokryciowym.

34g

(W. 48422)

Mechanizm pochylania oparcia fotela z zawiasowym
połączeniem oparcia z siedziskiem, znamienny tym, że
ma ramę (1) siedziska z otworami na jej płaszczyźnie
poziomej, kątowe zawiasy (2), wodziki (3) i toczne łożyska (4).

(W. 48437)

(W.48541)

4.03.1971.

Zygmunt Spałek, Strzelce Opolskie.
Dwuosobowy rozkładany mebel uczniowski do spania i nauki, zaopatrzony w pojemnik na pościel, znamienny tym, że jego górna płyta składa się z odchylnej części (3) i stałej części (4), połączonych zawiasą (2), pod którymi umieszczone jest górne posłanie
(5) i dolne posłanie (6), połączone zawiasami (10) ze
ścianami bocznymi (11) mebla, przy czym górne posłanie (5) jest połączone z płytą górną mebla, a pod posłaniami są podwieszone szafki (1) z szufladami.

29.03.1972.

Fabryka Mebli Okrętowych, Starogard Gdańsk, (Ryszard Mroziński, Zbigniew Starczewski).

34g

34g

31.03.1972.

Gościcińska Fabryka Mebli, Gościcino, (Edmund Hor
ma).
,•
Krzesło z podłokietnikami, znamienne tym, że ma
łukowo wygięte na zewnątrz, o wyprofilowanym prze-

34i

(W. 47387)

20.08.1971.

Edmund Dłużyński, Grodzisk Mazowiecki, Polska.
Stolik pod telefon, wykonany z metalu, zawieszany
na ścianie, znamienny tym, że stanowi go czołowa płyta (1) oraz pulpit (4), pod którym umieszczona jest
szufladka (5), przy czym na bocznej jego ściance osadzony jest uchwyt (6) na słuchawkę, na ściance przeciwległej pojemnika (7) z papierem (8), natomiast w górnej części płyty (1) zamocowany jest uchwyt na długopis (2) oraz element zaciskowy (3), zaś w dolnej
części uchwyt (9).
Stolik według zastrz. 1, znamienny tym, że pojemnik (7) ma obrotowe rolki (10) i (11), na których nawinięty jest papier (8) oraz jest zaopatrzony w płaskownik (12) do przedzierania papieru.
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34i

(W. 47507)

17.09.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych „Bipromet", Katowice, (Teofil Szeja, Alfred Rumpel).
Wieszak do rysunków technicznych mocowany do
stołu kreślarskiego posiadający szczękowy element podtrzymujący, zawieszony na składanym wysięgniku zamontowanym przegubowo do tulei znamienny tym, że
tuleja (12) umocowana jest obrotowo w trzpieniu zakończonym kulistym czopem (14) umieszczonym przegubowo w dwuczęściowym łożysku (18), (19) osadzonym w obudowie (16), przy czym pokrywa (17) mocowana do obudowy (16) podtrzymuje część górną łożyska (18), a część dolna łożyska (19) jest posadowiona w suwaki (20), którego przesuw wzdłuż osi obudowy (16) regulowany jest ruchem klina (21) osadzonego na śrubie (22) uruchamianej pokrętłem (23).

34!

(W. 47519)

20.09.1971.

Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Feliksa
Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Bohdan Kołodziejczyk).
Stół kreślarski składający się z deski kreślarskiej zamocowanej obrotowo i uchylnie za pośrednictwem
trzpienia kulistego, na stojaku i z współpracującej
z deską przykładnicy o kątowym ustawianiu liniału znamienny tym, że deska (1) kreślarska ma obrys w przybliżeniu w kształcie trapezu i jest zaopatrzona w łukowe wycięcia (2) umieszczone przy jego bokach i jednej z podstaw, zaś przykładnica ma liniał (11) przesuwny poprzecznie w stosunku do jej dwóch stałych
występów (5) prowadzących tworzących kierownicę
przykładnicy, przy czym położenie liniału (11) jest ustalane śrubami (15) blokującymi.

(W. 47536)

24.09.1971.

Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" Zakłady Wytwórcze Sprzętu Rolniczego, Łódź, Polska (Czesław Goliński).
Regał, znamienny tym, że składa się z prostokątnej
ramy wypełnionej siatką (1), przytwierdzonej do metalowych nóg w kształcie litery L (2), przy czym na siatce zawieszone są ruchome półki (3) i (4) i wieszaki
(6) a w dolnej części regału znajdują się pojemniki (5).

34i
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(W. 47639)

26.10.1971.

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, Łódź,
Polska (Jerzy Jaskuła, Walenty Cichecki, Andrzej Bralewski).
Urządzenie do magazynowania przedmiotów, szczególnie wzornic żakardowych, mające ramę i zamocowane
w niej pary kół prowadzących, napinających i napędowych, przez które jest przewinięta para cięgien bez
końca z zamocowanymi poziomo prętami, znamienne
tym, że na każdym z prętów (8) jest rozłącznie zawieszony co najmniej jeden pojemnik (10) i/lub bęben (11)
z nawiniętą nań wzornicą żakardową, przy czym na
każdym bębnie (11) i/lub pojemniku (10) jest umieszczony łatwo widoczny cyfrowy i/lub literowy znak
(12), zaś rama (2) jest obudowana ścianami (1) zaopatrzonymi w króćce (17) dla przyłączenia do instalacji

klimatyzacyjnej, przy czym w jednej ze ścian (1) jest
wykonany z przezroczystego tworzywa wizjer (13), a na
wewnętrznej stronie tej ściany (1) jest umocowana
oświetleniowa lampa (14) skierowana ku znakom (12)
na bębnach (11) i/lub pojemnikach (10), a nadto w jednej ze ścian (1) jest manewrowy otwór przesłonięty
drzwiami (15).
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27.10.1971.

Władysław J a r e m a , Kraków.
Stół kombinowany rozkładany, wykonany z dowolnego materiału i wyposażony w płytę stołową, z przymocowanymi do niej wychylnie płytami bocznymi, znamienny jest tym, że jego górna część jest zaopatrzona w wysuwalne łapy górne (5), podtrzymujące płyty
boczne (2) a jego dolna część jest wyposażona w wychylne łapy dolne (5'), stanowiące nogi stołu.

34i

(W. 48279)

8.03.1972.

Zbigniew Olejniczak, Września.

34i

(W. 47696)

9.11.1971.

Spółdzielnia Pracy „Skala", Warszawa, (Władysław
Gierasimienko).
Uchwyt rulonu kalki technicznej, znamienny tym,
że składa się z podstawy (1) z przymocowanego do niej
obrotowo ramienia (2), pręta (3) uchwytu, połączonego
rozłącznie z ramieniem (2) oraz wspornika (4), z gniazdem pręta (3).

Stolik z płytą stołową osadzoną wychylnie i przestawnie pod względem wysokości na kolumnie wsporczej,
umieszczonej na przesuwnym stojaku, znamienny tym,
że kolumna wsporcza składa się z dwóch równoległych
pionowych stałych elementów (4) osadzonych trwale na
belce (7) stojaka i złączonych poprzeczką, w której osadzona jest śruba przyciskowa z pokrętłem (6), przy
czym w elementach (4) osadzone są teleskopowo przesuwne równoległe dwa filary (5) trwale przytwierdzone do poziomej belki (2) unoszącej płytę stołu (1).

34k

(W. 47566)

4.10.1971.

Zakład Doświadczalny „Chedom", Ośrodek Wdrażania Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Chemicznego, Łódź, Polska, Zakłady Tworzyw Sztucznych

34i

(W. 47754)

25.11.1971.

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, Łódź,
(Janusz Siewierski, Zdzisław Jeżewski).
Regal magazynowy, znamienny tym, że do przedniej
krawędzi jednego z poziomych rzędów jego półek, ma
przytwierdzoną prowadnicę (2), w której są osadzone
prowadzące rolki (3) zamocowane do manewrowego pomostu (4), do którego jednej z krawędzi prostopadłych
do płaszczyzny regału (1) jest sztywno przyłączony
górny koniec drabiny (5), zaś do drugiej krawędzi jest
sztywno przyłączony wspornik (6), przy czym na dolnym
końcu drabiny (5) i wspornika (6) są zamocowane jezdne koła (7), ustawione w płaszczyznach równoległych
do płaszczyzny regału, a manewrowy pomost (4) i drabina (5) są zaopatrzone w ochronną barierę (8).
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„Pustków", Pustków, Polska (Tomasz Bretsznajder,
Włodzimierz Rudnicki, Sławomir Thorczak, Jerzy Zapart, Cecylia Fieroch-Godlewska).
Szafka łazienkowa wykonana z tworzywa sztucznego,
znamienna tym, że składa się z czterech segmentów (1),
(2), (3) i (4), połączonych ze sobą rozłącznie, przy czym
segmenty (1), (2) i (3) stanowią szafki z półkami oraz
z drzwiczkami w postaci luster, zaś segment (4) stanowi
obudowę jarzeniowej lampy (10), a na jego ściance
bocznej jest zamocowany wyłącznik (11) i wtykowe
gniazdko (12).

34k

(W. 47889)
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ka są wykonane na przemian zagłębienia (5) i występy (6), natomiast górna ścianka pojemnika jest zaopatrzona w cztery występy (7) a w dolnej ściance pojemnika są wykonane zagłębienia (8), zaś w bocznych ściankach górnej części (1) są wykonane otwory (9) w kształcie trapezów a boczne ścianki dolnej części (2) są zaopatrzone w otwory (10) biegnące rzędami.

28.12.1971.

Stanisław Kaczmarek, Września.
Dysza strumieniowa i rozpylająca do wężów, zwłaszcza ogrodniczych, o korpusie wykonanym najlepiej
z tworzywa sztucznego, znamienna tym, że ma osadzoną na korpusie wychylną dźwignię (4) z krótkim ramieniem łukowym z szczeliną, w której osadzona jest
£>uba nastawcza (2) osadzona na zaworowym drążku (2),
' opatrzonym w wieloboczny element prowadniczy (14),
&■ którego przytwierdzony jest krążek zaworowy
z grzybkiem przechodzącym z stosunkowo dużym luzem przez otwór prześwitowy zaślepki (10), przy czym
drążek jest dociskany wraz z krążkiem zaworowym
sprężyną (13) do zaślepki (10).

35b

(W. 46750)

17.03.1971.

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal"',
Kraków, (Stanisław Mikuła, Zdzisław Kaczorowski).
Układ sterowania trzema asynchronicznymi pierścieniowymi silnikami elektrycznymi napędu czterolinowego czerpaka mostu przeładunkowego, znamienny tym,
że do sterowania dwóch sterowników z jednym napędem poszczególnych cykli pracy ma jeden sterownik
z samoczynną synchronizacją.

35d

(W. 48216)

25.02.1972.

Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Kolejowych Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Kolejowego,
Warszawa (Wiktor Łabudziński, Bohdan Kowalski, Dariusz Stawicki).
341

(W. 47130)

16.06.1971.

.

Eugeniusz Brudnicki, Warszawa Rembertów.
Wieszak ścienny wykonany z metalu, znamienny tym,
że stanowi go płytka w której są wytłoczone jedna
para równolegle do siebie położonych zawias przez które są przesunięte obrotowo jedno ramię wieszaka.

341

(W. 47572)

6.10.1973.

Zakład Doświadczalny „Chedom", Ośrodek Wdrażania Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Chemicznego, Łódź, Polska (Ryszard Bojar, Mirosław Pewca).
Pojemnik sklepowy wykonany z tworzywa sztucznego, znamienny tym, że składa się z górnej części (1)
i dolnej części (2), mających kształt ściętego ostrosłupa o podstawie kwadratowej, połączonych za pośrednictwem kołnierza (3), biegnącego wokół dolnego obrzeża górnej części (1), przykrywającego występ (4), wykonany wokół górnej krawędzi dolnej części (2), przy
czym w bocznych krawędziach obydwu części pojemni-

Podnośnik torowy hydrauliczny, znamienny tym, że
ma ruchomy cylinder z umieszczonym blisko dolnej
krawędzi wystającym stopniem oporowym, przeznaczonym do podstawiania pod stopę szyny podnoszonego
toru kolejowego.
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(W. 48420)

28.03.1972.

Zakład Badań i Studiów Przemysłu Wyrobów Metalowych „Medom", Kraków, (Stanisław Litak, Antoni
Korpiela, Bolesław Zabiegaj).
Urządzenie do badań wytrzymałościowych zwłaszcza
drzwiczek piekarnika kuchenek gazowych, znamienne
tym, że posiada podstawę (1), układ napędowy z silnikiem elektrycznym (2), przekładnię (3), tarczę (4)
i dźwignię (6) oraz osłony (9) i pulpit (7) z urządzeniem do sterowania i rejestracji przebiegu badań.
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znamienny tym, że powierzchnię kontaktową z suchym
powietrzem stanowi kształtka z materiału porowatego
ustawiona w zbiorniku napełnionym wodą, korzystnie
na prowadnicach.
Odmiana nawilżacza powietrza według zastrzeżenia
1 do instalowania na grzejnikach radiatorowych, znamienna tym, że posiada dwie sterownice.

37d

(W. 46911)

12.05.1971.

Zakłady Stolarki Budowlanej Przedsiębiorstwo Państwowe, Mikołajki/k Mrągowa, (Janusz Balicki, Tadeusz Kurpiewski).
Wykładzina podłogowa typu „Belweder", znamienna
tym; że poszczególne jej detale (a) wykonane są z drewna sztorcowego, którego celulozowa struktura wypełniona jest polimetakrylanem metylu.

36c

(W. 48418)

27.03.1972.

Tarnowskie Okręgowe Zakłady Gazownictwa, Tarnów, (Witalis Ratasiewicz).
Domowy reduktor ciśnienia gazu o jednostopniowej
redukcji sterowany membraną posiadający zawór bezpieczeństwa na pełną przepustowość zredukowanego gazu, znamienny tym, że część wylotową gazu z gniazda
19 zaworu redukcyjnego stanowi kierownica strumienia gazu (21) o odpowiednio ukształtowanych otworach
ponadto pod membraną (5) w dolnej części korpusu (1)
osadzona jest trwale osłona (23) o kształtach dostosowanych do jej przeznaczenia, zabezpieczająca membranę przed uderzeniem strugi gazu wypływającego z zaworu redukcyjnego.

36d

(W. 48401)

23.03.1972.

Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Chemicznego „Kotłomontaż", Siemianowice Śl., (Otmar Kowalski, Sylwester Kempa).
Nawilżacz powietrza suchego za pomocą otwartych'
naczyń z wodą ustawionych na urządzeniach grzejnych,

37d

(W. 48410)

25.03.1972.

Miron Porzeczkowski, Skarżysko-Kamienna.
Okno prefabrykowane małogabarytowe do szklenia
szkłem pojedynczym lub podwójnym, znamienne tym,
że stanowi jednolitą ramę składającą się z prostokątnej półki (1) połączonej z prostokątną półką (2) o tej
samej długości oraz odpowiednio szerszej przy pomocy dwóch ścianek bocznych (3), (4) w postaci trapezu
prostokątnego — przy czym w półce (2) znajdują się
dwie szczeliny (8), które wraz z rowkami (5), (6), (7) służą do zakładania i mocowania szyb.
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37d

(W. 48425)

29.03.1972.

Emanuel Gallas, Adam Kapluk, Poznań.

Nr 9/1973

Obudowa urządzeń technologicznych niskociśnieniowych, znamienna tym, że na sztywnym szkielecie (1)
oparto płaskie poszycie (2), które w wyniku prostopadłych obciążeń przybiera postać powłoki walcowej (3).

Wykładzina kaflowa z kafli metalowych, znamienna
tym, że tłoczone z blachy kafle są zaopatrzone od spodu w wpaloną warstwę lakieru lub emalii z. osadzonym w niej kruszywem, jak tłuczeń ceglany, żwirek,
tłuczone szkło, trociny itp., przy czym od zewnątrz
mają ozdobną warstwę wpalonego lakieru lub emalii.

37f

37d

Szczeblina ogrodzeniowa, stanowiąca podłużną listwę
wykonaną z blachy lub z tworzywa sztucznego, znamienna tym, że wzdłuż obrzeży szczebliny (1) są wykonane półkoliste wygięcia (2), przy czym krawędzie
(3) wygięć (2) wystają nieco ponad środkową, płaską część szczebliny (1), zaś w pobliżu obu końcy szczebliny (1) są wykonane prostokątne otwory (4).

(W. 48427)

30.03.1972.

Instytut Włókiennictwa, Łódź, (Teresa Robakowska,
Włodzimierz Jędrzejewski).
Warstwowa wykładzina podłogowa z podkładową
warstwą tkaninową, znamienna tym, że składa się ze
środkowej warstwy odprężnej (2) o grubości od 2/3 do
1/2 grubości całego wyrobu, wykonanej z przeigłowanego runa zawierającego rozwłóknione odpadki przędz
teksturowanych lub rozwłóknione ścinki zużytych wyrobów z przędz teksturowanych, oraz z warstwy
wierzchniej (3) z runa z włókien naturalnych i/lub
chemicznych o wysokiej odporności na tarcie, ich mieszanek lub włókna z polipropylenowej folii orientowanej.

37f

(W. 47047)

25.05.1971.

(W. 47139)

17.06.1971.

Roman Kusak, Wojnowice, Polska.

37g

(W. 47578)

9.09.1971.

Biuro Projektów Kolejowych. Kraków, (Mieczysław
Barket)
Sprężysta uszczelka do uszczelniania otworów drzwiowych i okiennych, znamienna tym, że stanowi ją kątówka (1) z materiału sprężystego, którego jedno ramię
w stanie pierwotnym jest odchylné, a końce obydwu
ramion są zakończone łukowo od strony wewnętrznej.

Łódzkie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego, Łódź, (Jerzy Pipiak).
Prefabrykowany żelbetowy słup, znamienny tym, że
jego głowica i podstawa mają kształt, trapezu, przy czym'
większa podstawa, tworzącego głowicę, trapezu jest
równa długości płyty, układanej na dźwigarach układanych z kolei na tej podstawie, mniejsza zaś podstawa
tegoż trapezu i większa podstawa trapezu tworzącego
podstawę słupa są z sobą złożone a ich długość jest
od trzech do sześciu razy mniejsza od większej podstawy trapezu tworzącego głowicę, mniejsza podstawa
trapezu tworzącego podstawę słupa jest od jednego do
trzech razy mniejsza od większej podstawy tegoż trapezu.
37gl

37f

(W. 47304)

28.07.1971.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Instalacji
Oczyszczania Powietrza Atmosferycznego „OPAM",
Katowice, (Henryk Sekta).

(W. 47167)

23.06.1971.

Przepiórka Jan, Majewski Franciszek, Henryk Okraj,
Warka.
Okno metalowe do budynków gospodarczych i pomieszczeń piwnicznych, znamienne tym że odmiana „A"
składa się z ramy dolnej o kształcie ceownika, ramy
górnej o kształcie zet, ramy wewnętrznej o kształcie
kątownika i szprosa zgrzewanego punktowo o kształcie
fig. 4 przekrój A-A na fig. 1.

38c

W. 48415)

27.03.1972.

Krakowski Ośrodek Przemysłu Meblarskiego, Kraków, (Tadeusz Kowalczyk, Roman Postawa).
Pręt kontaktowy, kątowy do spajarki oklein, znamienny tym, że pręt (2) zamocowany w podtrzymce (1)
w sposób ruchomy ma z jednego końca przy podtrzymce (1) wygięcie pod kątem prostym lub zbliżonym
w płaszczyźnie poziomej, a z drugiego końca powyżej
pędzla stykowego, wygięty jest pod kątem rozwartym
w płaszczyźnie pionowej lub zbliżonej do pionowej.
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(W. 47416)

38e

(W. 47055)

27.05.1971.

Tadeusz Wojtkowski, Pabianice.
Wiertło z wymiennymi ostrzami, do wykonywania
otworów w drewnie i tworzywach sztucznych, znamienne tym, że stanowi go cylindryczny trzpień (1) z wykonanym na jednym końcu wycięciem (2), w którym za
pomocą śruby (3) jest zamocowana wymienna płytka
(4) mająca w górnej, rozszerzającej się części koronę
z środkowym trójkątnym ostrzem (5) o sfazowanych
ukośnie krawędziach i dwoma bocznymi ostrzami (6)
o sfazowanych ukośnie krawędziach górnych i bocznych, przy czym boczne ostrza (6) płytki (4) są wygięte w przeciwnych kierunkach o kąt 15—25°, zaś dolny, cieńszy koniec cylindrycznego trzpienia (1) ma przekrój w kształcie trójkąta równobocznego o zaokrąglonych wierzchołkach.

19.07.1971.

Ryszard Kabat, Marian Urbańczyk, Warszawa, Polska.
Aparat do elektrotermicznego cięcia bloków z tworzyw spienionych na płyty różnych grubości, znamienny tym, że zbudowany jest z pięciu podstawowych elementów: korpusu (1), urządzenia (2) do transportu bloku przeznaczonego do cięcia, urządzenia (3) do napinania drutów, urządzenia (4) zasilającego druty w energię elektryczną i instalacji (5) wentylacyjnej.

(W. 47668)

30.10.1971.

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź,
(Ryszard Ancerowicz, Ryszard Żelechowski).
Forma do wytwarzania kształtek przeznaczonych do
badania wytrzymałości odlewów z tworzyw sztucznych
otrzymywanych metodą odlewu odśrodkowego, znamienna tym, że składa się z kształtującego pierścienia
lub pierścieni (2) umieszczonych ściśle w płaszczu (1),
gdzie pierścienie (2) mają na swym wewnętrznym obwodzie symetrycznie rozstawione wycięcia (9), a płaszcz
(1) wraz z pierścieniami (2) zamknięty jest pokrywami
(4) i (4') i osadzony na centrującym trzpieniu (5).

39a

(W. 47803)

13.12.1971.

Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa
Węglowego, Katowice, (Ryszard Regulski).
Urządzenie do zgrzewania folii PC W lub PE dla celów przemysłowych, oparte o znane żelazko z termoregulacją, znamienne tym, że do spodu jego przymocowane są śrubami (1) równoległe płytki (2) z podłużnymi otworami (3) dla ich regulacji, przy czym do
płytki (2) przymocowane są śrubami (4) rolki (5), poruszające się w czasie zgrzewania po bokach prowadnicy
(6) przymocowanej do twardego podłoża (7).
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(W. 47715)
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10.04.1971.

Częstochowskie Zakłady Materiałów Biurowych, Częstochowa, (Wiktor Gładysz).
Forma wtryskowa dla wyprasek głębokodrążonych,
znamienna tym, że ma wysuwny trzpień (1) osadzony
w stałej tulei (2) z ogranicznikiem (3) i (7) i z zabierakiem (4) wlewka umieszczonym w jego wnętrzu, a także
zastosowanie wpuszczonej w ruchomą płytkę (10) wlewowej tulei (8) pasowaniem suwliwym.

41c

(W. 46931)

18.05.1971.

Pierwszeństwo: 14.03.1971 — Targi Krajowe
„Wiosna-71"
Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu,
Kalisz, (Stefan Waroch, Roman Augustyniak, Marian
Chlebowski).
30a-'

(W. 47716)

16.11.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego, Żyrardów, (Tadeusz Niewiarowicz, Czesław Werner, Jerzy Wolf, Barbara Woźniak).
Transformatorowa zgrzewarka do tworzyw, znamienna tym, że posiada stopkę (4) posiadającą wycięcie i połączoną z korpusem zgrzewarki (1) przy pomocy najkorzystniej prowadnic (5) i sprężyn (6).

39a4

(W. 46711)

5.03.1971.

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Warszawa.
(Jerzy Olszewski, Roman Cieślak. Leszek Pabiś).
Wytłaczarko-wtryskarka, zwłaszcza do gumy, posiadająca w swym składzie jako podstawowe elementy zespół wtrysku, zespół do zamykania form, znamienna tym,
że ruchomy zespół do zamykania form (4) umieszczony jest na prowadnicach, zamocowanych na ramie urządzenia (25), przy czym przesuw tego zespołu sterowany
jest za pomocą cylindra hydraulicznego (3), zaś zestaw
składający się z zespołu do zamykania form (4) połączonego z zespołem wtrysku (7) pełni rolę wtryskarki,
a sam zespół wtrysku z nałożoną na tuleję ślimaka głowicą wytłaczania, bez zespołu do zamykania form (4)
pełni rolę wytłaczarki ślimakowej lub tłokowej.

Helm motocyklowy, składający się ze skorupy, do
której w górnej wewnętrznej części przymocowana jest
na stałe gąbczasta płyta o grubości regulującej objętość helmu, dookoła dolnej wewnętrznej części skorupy przymocowane są nitami: konfekcja, taśmy amor-

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 9/1973

tyzujące oraz wykładzina płócienna i pokryte wewnątrz
na wysokości nitów pasem z materiału gąbczastego, zaś
w tylnej wewnętrznej części skorupy przymocowany
jest nitem pasek z zatrzaskiem zapinanym na zewnętrznej tylnej części skorupy oraz w dolnej części konfekcji skórzanej zaopatrzonej w pasek składający się
z ucha i haka oraz regulatora długości paska znamienny tym, że skorupa (1) hełmu ukształtowana w formie zniekształconego częściowego owalu w górnej
przedniej i tylnej części ma odpowiednie wybrzuszenia (10), zaś dolna prawa i lewa część skorupy (1) posiada wydłużenia (11) w celu zakrycia uszu użytkownika.

41c

(W. 47703)

12.11.1971.

Sopockie Zakłady Przemysłu Maszynowego, Sopot.
(Bronisław Łyko).
Okapnik helmu ochronnego, wykonany z iskroodpornego materiału podatnego, przykładowo z brezentu,
znamienny tym, że ma kształt nasadkowego kołnierza
z wydłużonymi skrzydłami (3) i wydłużonym plecowym
płatem (4) oraz z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi łukowymi wycięciami (6) i posiada elastyczny pierścieniowy ściągacz (8) umieszczony w jednej z kilku
współśrodkowych, zaszewkowych zakładek (7) biegnących równolegle do centralnego wklęsłego brzegu (6)
okapnika (1).
■
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nicza (2) poprzez łączniki (5), w których znajdują się
elastyczne układy, którymi mogą być na przykład sprężyny (6) i kulki (7) jest sprzężona z hełmem ochronnym
(1) co zapewnia dostateczne i bezpieczne połączenie hełmu ochronnego (1) z osłoną spawalniczą (2) a jednocześnie umożliwia osłonie spawalniczej (2) przesuw po
linii krzywej względem hełmu ochronnego (1) co powoduje odchylanie się osłony spawalniczej (2).

4Jc

(W. 47764)

29.11.1971.

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Sosnowiec, (Eugeniusz Kosta).
Hełm ochronny z osłoną zabezpieczającą oczy, znamienny tym, że składa się z ochronnego hełmu (1), do
daszka (2) którego przymocowane są zawiasy (3), do których zamocowana jest przegubowo osłona (4) oczu
z przeźroczystego nietłukącego się materiału, oprawiona sztywno w ramce (5), a część jej opierająca się o nos
zawiera zgrubioną wyściółkę (6).

.

42a

(W. 47245)

10.07.1971.

Spółdzielnia Pracy „Skala", Warszawa, Polska (Jan
Łaniewski).
41c

(W. 47730)

18.11.1971.

Zakłady Aparatury Chemicznej ;,Chemet", Tarnowskie Góry, (Jan Lizoń).

Cyrkiel uczniowski, o dwóch ruchomych i przesuwnych ramionach, znamienny tym, że ma przegub w postaci dwóch jednakowych kołowych szczęk (1) i (2-) złączonych osiowo śrubą (3) i gwintowaną tuleją (4).

Hełm ochronny z osłoną spawalniczą, znamienny tym,
że hełm ochronny (1) jest zaopatrzony w zapadki (3),
które posiadają rowki (4) dzięki czemu osłona spawał-

42a

(W. 47659)

28.10.1971.

Centrala Handlowa Foto-Optyka, Łódź, (Włodzimierz
Karniewski, Jan Włodarczyk).
Miarka optyczna w kształcie wydłużonego paska prostokątnego z drewna, metalu, sztucznego tworzywa lub
kartonu oskalowana na dwóch dłuższych bokach z występem i wcięciem na jednym boku, znamienna tym,
że na drugim boku posiada dwugarbny występ (4) z milimetrowym podziałem od punktu zerowego wgłębienia
(5) wzdłuż długości i wysokości dwugarbnego występu.
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(W. 48147)

14.02.1972.

Ignacy Koziński, Radom.
Przyrząd do wyznaczania elipsy, mający korpus
z krzyżowymi kanałami, wysuwne ramię z narzędziem
i suwaki prowadzone w kanałach, znamienny tym, że
ma obsadę (3) tulejek z kanałem (13) i dźwignię (4) i (5)
z przegubem (12) oraz tulejki (7) i (8) z których tulejka
(7) jest stała a tulejka (8) jest przesuwna w kanale (13)
wraz z dźwignią (5).

42a

(W. 476T8)

3.11.1971.

Politechnika Wrocławska, Wrocław, (Zdzisław Mieczkowski).
Kątomierz kreślarski, wykonany w postaci płaskiego
elementu z przezroczystego materiału, na którym jest
nacięta podziałką kątowa, znamienny tym, że ma wycięte rowki (b, c, d) wzdłuż linii krzywych spełniających równanie biegunowe

42b

(W. 47163)

23.06.1971.

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Błonie", Błonie
k/Warszawy, Polska (Małgorzata Wojtenko, Stanisław
Ciesielski).

w którym R jest promieniem łuku kąta dzielonego, B
kątem dzielonym, a n dzielnikiem równym dowolnej
liczbie pierwszej (3, 5, 7 ...), a w środku elementu jest
wycięty otworek (e), umożliwiający ustawienie kątomierza w wierzchołku dzielonego kąta.

42a

(W. 47755)

Płyta z podziałką do pomiaru krzywizn przy pomocy
projektora warsztatowego wykonana korzystnie z przezroczystego materiału, znamienna tym, że posiada podziałki liniowe usytuowane w ten sposób, że tworzą
ramiona kątów.

26.11.1971.

Franciszek Postawka, Chylice.
Przyrząd do wykreślania figur geometrycznych, znamienny tym, że do podstawy (1) zamocowany jest kątownik (11) z wycięciami (10) oraz obrotowe rolki (2, 3
i 4) napędzane poprzez pasek (6) za pomocą korby (5)
zamocowanej na rolce (2), przy czym rolka (3) ma na
swej powierzchni, usytuowane mimośrodowe, wgłębienia (7), w których osadzony jest zagięty pod kątem
90° koniec (9) dźwigni (8) której drugi koniec osadzony jest przesuwnie w wycięciach (10) kątownika (11),
zaś do dźwigni (8) zamocowany jest, usytuowany do
niej prostopadle, i wyposażony w obciążnik (13) płaskownik (12) do którego zamocowana jest przesuwnie
dźwignia (14) z uchwytem (15) pisaka (16).
42b

(W. 48207)

25.02.1972.

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, Mińsk Mazowiecki (Marian Kaśka, Bolesław Nowicki).
Przyrząd do wymierzania resorów piórowych, złożony z prostopadle ułożonych do siebie przymiarów liniowych, znamienny tym, że na pomiarową rurę (1) jest
przesuwnie nałożony nośnik (4) w korpusie którego
znajduje się zamocowany symetrycznie, szczękowy mechanizm (7), ujęty dwoma pionowymi prętami (13),
które połączone u dołu oporową listwą (14) a u góry
uchwytem (15) tworzą jarzmo pomiarowe, wyposażone dodatkowo, poprzez przedłużony prowadnik (12)
i wodzik (16) w pręt (17), który łącznie z prawym prętem (13) tworzy parę prętów pomiarowych dla wielkości pionowych współzależnych od położeń poziomych

Nr 9/1973

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ustalanych pomiarową rurą (1), która z jednej strony
zakończona jest na stałe chwytnikiem (2) a z drugiej
przesuwnym chwytnikiem (5) zaopatrzonym w miernicze okienko (6), przy czym oba chwytniki zaopatrzone
na obejmach (25) w gniazda (26) przystosowane są do
mocowania końcówek (27).

42e

(W. 47896)

30.12.1971.

Zakłady Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu Metali Nieżelaznych „ZAM", Kęty, (Stanisław Knapik, Walerian Jodźko-Jatkowski).
Sygnalizator zaniku przepływu, zaopatrzony w wyprofilowaną okrągłą tarczę, umieszczoną na drodze przepływu i osadzoną na końcu ruchomej dźwigni zabudowanej w sprężystym mieszku, znamienny tym, że dźwignia (4) posiada sprężynę (6) o regulowanym naciągu
śrubą (7) i zaopatrzona jest na końcu rolką (5) stykającą się z odgiętym końcem dźwigni (8), która przez
nastawny suwak (9) styka się z ramieniem dźwigni (10)
przełącznika (11) posiadającym na końcu dwustronny
styk, przy czym płaszczyzna pozioma ramienia (10)
dźwigni tworzy niewielki kąt z płaszczyzną poziomą
dźwigni (8).

42e
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(W. 48377)

20.03.1972.

Instytut Odlewnictwa, Kraków (Kazimierz Bruzda,
Ryszard Albin).
Objętościowy dozownik cieczy składający się z cylindra, w którym porusza się tłok napędzany siłownikiem, znamienny tym, że wielkość skoku tłoka (2), jest
regulowana w sposób ciągły tuleją gwintowaną (4),
która zabezpieczona jest wpustami prowadzącymi (8),
i do której zamocowany jest wspornik (9) z wyłącznikiem krańcowym (10) sygnalizującym górne położenie
tłoka (2), a dolne położenie tłoka (2) jest sygnalizowane
wyłącznikiem (11) umieszczonym na podstawie (12) zamocowanej do ramy (16).

42h

(W. 47997)

22.01.1972.

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa (Edward Hefig, Krzysztof Wodiczko, Tadeusz Zieliński).
Statyw mikroskopu biologicznego, znamienny tym, że
skośne powierzchnie (1) podstawy (2) stanowiące podpory pod ręce wyłożone są laminowaną blachą (3),
a tylne otwarcie sztywno związanego z podstawą ramienia (4) statywu o przekroju ceowym pokryte jest
osłoną (5) z blachy, a do przedniej powierzchni (6) ramienia (4) przymocowany jest sztywno ogniskujący mechanizm (7), który stanowi zewnętrzny zespół wymienny.

42h

(W. 48409)

25.03.1972

Spółdzielnia Pracy „Elwag", Leszno, (Antoni Smoczyk, Włodzimierz Skrzypczak, Zygmunt Piotrowski.
Zbigniew Adamczewski, Jerzy Kępka).
Waga przesuwnikowa do ważenia zwierząt, zwłaszcza trzody chlewnej, zaopatrzona w kosz i zespół wa-

żacy, znamienna tym, że kosz (16) zawieszony jest do
końców jednoramiennych dźwigni (13) zespołu ważącego, ułożyskowanych w górnej części przestrzennej
ramy składającej się z podłużnie (4, 6, 7) i słupków (5)
powiązanych poprzeczkami (8, 9, 10).

42k
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(W. 46693)

3.03.1971.

POLMO Fabryka Osprzętu Samochodowego, Łódź,
(Wiesław Lesiak, Michał Falba, Leszek Michalak, Zenon Wieczorek).
Przenośny zestaw diagnostyczny, zwłaszcza dla badań powietrznych układów uruchamiania hamulców,
składający się z pojemnika, kontrolnych manometrów,
elastycznych przewodów podłączania manometrów,
złącz przewodów, kompletu złącznych końcówek i elastycznych przewodów podłączania złącz, znamienny
tym, że kontrolne manometry (2) osadzone są trwale
na przenośnej tablicy (3), przystosowanej do umiejscawiania we wnętrzu pojemnika (1), a w skład wyposażenia zestawu wchodzą kontrolne złącza (8).

ścięte skośnie i tak utworzone pionowe powierzchnie
są zazębione naprzeciwległymi karbami (5) drugiej
bocznej ścianki (1).

42k

(W. 48414)

27.03.1972.

Instytut Odlewnictwa, Kraków, (Andrzej Czajka, Magdalena Gawlikowska, Władysław Gruczyński, Eugeniusz Wolan).
Aparat do określania osypliwości mas formierskich,
znamienny tym, że posiada dwie rolki toczne (4) poruszane poprzez przekładnię (3) silnikiem (1) oraz zamocowany na korpusie (2) wspornik (6), na którym zainstalowana jest lampa promiennikowa 8 w osłonie
(7) wyposażonej w przesłonę (9).

421

(W. 46713)

9.03.1971.

Polska Akademia Nauk, Zakład Doświadczalny Budowy Aparatury Naukowej „UNIPAN", Warszawa, (Jacek Grochowski).

42k

(W. 47845)

23.12.197J.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego „Hydrobudowa", Warszawa, (Anatol
Gierych).
Forma przeznaczona do sporządzania próbek betonu,
dla badania jego wytrzymałości na ściskanie, forma
której użebrowane dno i ścianki sporządzone z jednego z chemoutwardzalnych lub termoplastycznych
tworzyw sztucznych, przykładowo ze wzmocnionej
szklanym włóknem utwardzonej żywicy poliestrowej
lub polietylenu, znamienna tym, że jej dolne obrzeża
wewnętrzne bocznych ścianek (1) mają uformowane
poziome wpusty (4), w które wchodzą odpowiednio
ukształtowane na bocznych obrzeżach dolnej płyty (3),
zaś boczne ścianki formy (1) mają pionowe krawędzie

Uchwyt do szkła laboratoryjnego zaopatrzony w dwie
pary szczęk umieszczonych naprzeciw siebie, znamienny tym, że ma osadzone na gwincie pokrętło (4) zakończone stożkiem (6), a o powierzchnię stożka opierają
się tylne końce dwuramiennych dźwigien (2) umocowanych zawiasowo do korpusu (1) i zakończonych szczękami (3).
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(W. 46925)

18.05.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa, (Sławomir Kędzierski).
Przyrząd terenowy do pobierania próbek wody, znamienny tym, że zawiera statyw (1) zaopatrzony u dołu
w ruchomą oporową tarczę (32), a u góry w oburęczny
uchwyt (21), do którego to statywu jest przymocowana, za pomocą śruby (2) oprawka (3) z przymocowan]'mi do niej, najwygodniej przeciwległe, dwoma ramionami (4) i (5), przy czym na jednym ramieniu (4) jest.
przymocowana poprzeczka (7) zakończona obejmami
(8) i (8a), w których są umieszczone dwa gniazda (9)
i (10) mające perforowane dna, zaś na drugim ramieniu (5) jest zamocowana oprawka (13) do mocowania
naczynia cylindrycznego (14), ze śrubą (15) zakończoną
kształtową łapką dociskaną do cylindra, z tym, że do
oprawki (3) i oburęcznego uchwytu (21) jest przymocowana, ze pomocą obejm (16) i (19), podciśnieniowa
pompka (18) połączona wężem (22) z cylindrem (14)
poprzez kołpak (23) mający zawór (24) i rurkę (26) połączoną wężami (27) i (28) z pojemnikami (11) i (12)
umieszczonymi w gniazdach (9) i (10) z perforowanymi
dnami i zamkniętymi korkami (30) i (31), w których
otworach są umieszczone węże przepływowe (27) i (28)
oraz ssawny wąż (29).
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(11) cylindryczną osłonę (12) z tuleją (13) mającą dwa
przecięcia (14) umożliwiające zmianę jej średnicy za
pomocą umieszczonego w obwodowym kanaliku (15)
sprężynowego zaciskacza (16).

421

(W. 47401)

25.08.1971.

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg" w Jaśle,
Jasło, Polska (Władysław Witusik, Jan Witusik).
Aparat do badania stężeń toksycznych w powietrzu,
znamienny tym, że posiada kształt prostokąta o lekko
zaokrąglonych rogach, wymiary kieszonkowe i pojemność roboczą powietrza nie wyższą niż 100 cm3.

421

(W. 47657)

28.10.1971.

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn, (Józef
Kadler, Zbigniew Kołodziej).
Przyrząd do uśredniania i pomniejszania prób substancji sypkich, znamienny tym, że stanowi je naczynie
walcowe (1) z dnem stożkowym (3) i dwoma wyprowadzeniami (4) pionowego leja stożkowego (5) oraz części
wewnętrznej (12) z przegrodami rozdzielającymi próbę
do obu wyprowadzeń (4).
421

(W. 46927)

18.05.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa, (Sławomir Kędzierski).
Urządzenie do odmierzania cieczy żrących obejmujące kalibrowany cylinder miarowy z kranikiem w dolnej części zakończonej rurką wypływową, znamienne
tym, że miarowy cylinder (1) posiada w górnej części
cylindryczny lejek (2) zabezpieczony nakrywką (3)
zaopatrzoną w otwór (4) i rurkę (5) z otworem (6) służące do odpowietrzania i usuwania ewentualnych par
a w dolnej części, poniżej kranika (8) z kurkiem (9)
zabezpieczonego z tylnej strony zaciskowym pierścieniem (10), posiada przesuwaną na wypływowej rurce

421

(W. 47674)

3.11.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa (Sławomir Kędzierski).
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Nasadka kompensacyjna, znamienna tym, że składa
się z cylindrycznego korpusu (1) zaopatrzonego w dolnej części w rurkę (2), z umieszczonej koncentrycznie
w jego wnętrzu kolumny (3) o obłym dnie, z odpowietrzającymi otworami (4) w górnej części, tworzącej
przez połączenie z korpusem (1) stożkowaty kołnierz
(5) i z umieszczanej wewnątrz kolumny (3) poprzez
korek (6) rurki (7) ż cylindryczną bańką (8), poniżej
której skośnie ścięte zakończenie (9) zanurzone jest
w płuczącej cieczy (10) na dnie kolumny (3) a powyżej
której, między ścianką kolumny (3) a ścianką rurki (7),
znajduje się substancja pochłaniająca (11).

(2) i otoczona jest zbiornikiem (3), stanowiącym bańkę
o większej średnicy od największej średnicy pipety,
zaopatrzonym w pionowy ustnik (4) umieszczony ekscentrycznie po przeciwnej stronie w stosunku do kierunku wygięcia (2).

421

421

(W. 47697)

9.11.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa, (Sławomir Kędzierski).
Nasadka rektorowa, znamienna tym, że składa się
z korpusu (1) z dolną częścią (2) o szlifowanej powierzchni, posiadającego w górnej części przewężenie
(3) i kulistą część (4) zaopatrzoną w przeciwległe poziome przepływowe rurki (5), z których jedna ma kranik (6) oraz z umieszczonej centralnie rurki (7) posiadającej w środkowej części bańkę (8) z wewnętrznym
kroplomierzem (9), przy czym rurka (7) jest przyspawana do kulistej części (4) korpusu (1) i poprzez kran
(10) jest połączona z cylindrycznym wkraplaczem (11).

421

(W. 47711)
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(W. 47978)

17.01.1972.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice (Leszek Pałasiński, Zenobia Kozielska, Zbigniew Zawiła, Benedykt Skałka, Stanisław Dróżdż).
Urządzenie do wytwarzania i badania ciastowatych
mas, a zwłaszcza masy anodowej do produkowania aluminium, znamienne tym, że posiada cylindryczną komorę (4) znajdującą się w podzielonej przegrodami
części termostatycznego naczynia (3) osłoniętego z zewnątrz izolacyjną obudową (2), przy czym na kolumnie
(12) przymocowanej do podstawy (1) obrotowo i przesuwnie poprzez wspornik (14) zamocowany jest wał
(13) wyposażony w łopatki (5), ukształtowane w postaci
powierzchni śrubowej, a komora (4) przykryta jest pokrywą wyposażoną w osłonę (6) termometru, zgarniak
(16) i wziernik zamykany zasuwką (7) a druga część
termostatycznego naczynia (3) stanowiąca zbiornik do
podgrzewania medium grzewczego posiada zamontowane w górnej ścianie wlewową rurkę (18, osłonę (23)
termometru kontaktowego obiegową pompę (21) zębatą
oraz mieszadło (22) napędzane silnikiem (20) a w bocznej ścianie elektryczne, grzejne elementy (25).

16.11.1971.

Polska Akademia Nauk Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda, Wrocław, (Roman Superat).
Pipeta laboratoryjna, znamienna tym, że górna wąska
jej część ma zakończenie w postaci poziomego wygięcia

421

(W. 47993)

20.01.1972.

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych, Kraków (Zbigniew Kowalczyk Roman Chlebowski, Andrzej
Korzeniowski, Unisław Targosz).
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Nadajnik analizatora zawartości CO2, znamienny
tym, że składa się z obudowy złożonej z dwu żeliwnych
skrzynek (1) złączonych śrubami (2), gdzie w dolnej jej
części wmontowano wskaźnik przepływu (3), nawilżacz
gazu i powietrza (4), chłodnicę wodną (5) i pompkę
membranową (6).

421
421

(W. 48287)

9.03.197?,

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókienniczego, Łódź, (Władysław Blusz).
Filtr pomiarowy, znamienny tym, że stanowi go obudowa (1) zakończona z jednej strony króćcem (2), połączonym za pośrednictwem rotametru z pompą ssącą,
zaś z drugiej strony stożkowym otworem, w którym
jest umieszczona tuleja (3), z elastycznego materiału,
w której jest z kolei umieszczona druga tuleja (4) ze
stożkowym końcem, oddzielonym od jej cylindrycznej
części podtoczeniem, zaś między tulejami (3) i (4) jest
umieszczony element filtracyjny (5), w kształcie worka,
w ten sposób, że jego obrzeże, z klejącej taśmy (6),
znajduje się na wysokości podtoczenia tulei (4).

421

(W. 48298)

(W. 48300)

10.03.1972.

Państwowy Zakład Higieny, Warszawa (Wincenty
Jacaszek).
Uchwyt probówki do przekłuwania, znamienny tym,
że probówka (1) osadzona w korpusie (2) zaciskana jest
śrubami (5 i 6) wzdłuż swej osi podłużnej, śruba górna
przechodząca przez wahliwie zamocowane jarzmo (3),
co pozwala na wymianę probówek, działa na korek (8)
probówki za pośrednictwem nasuwki (4), nacisk śruby
dolnej (5) następuje za pośrednictwem stożkowej podkładki (14), korpus uchwytu mocowany jest nasadką
(11) do pręta statywu, górna oddzielna nasadka (9)
z zamocowaną igłą, pozwala na niezależne jej przesuwanie względem korpusu.

10.03.1972.

Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, (Wincenty
Jacaszek).
Kolumna chromatograficzna, znamienna tym, że wykonana jest ze szkła organicznego, z obu stron zamknięta pokrywami (3) dociskanymi śrubami (5) wkręcanymi w rurę roboczą (1), przy czym w pokrywach
osadzone są podkładki gumowe (4) uszczelniające
chłodnicę oraz wkręcone są nasadki (15) na węże gumowe doprowadzające chłodzącą ciecz, przez otwór
w śrubie (5) przechodzi sworzeń przelotowy (6), którego kołpak działając na pierścień gumowy (14) uszczelnia rurę roboczą (1) przez dokręcanie nakrętki (7),
wpuszczona w sworzeń rurka szklana uszczelniona jest
pierścieniem gumowym (9) dociskanym nakrętką (8)
za pośrednictwem nadkładki (10) umieszczonym w jej
gnieździe, w kołpaku sworznia (6), pod nasadką (13),
umieszczone są filtr (12) i sitko (11).

421

(W. 48301)

10.03.1972.

Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, (Wincenty Jacaszek).
Aparat do elektroforezy zwłaszcza preparatów białkowych, znamienny tym, że wszystkie elementy wykonane są z płyt ze szkła organicznego, posiada dwie
wanienki dolną (1) i górną (3), z których każda podzielona jest na cztery komory, przy czym wanienka dolna
posiada dodatkowe ścianki przedzielające (18), wsporniki wanienki górnej posiadają zaczepy (8) do zawie-
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szania płaskich pojemników na żel — składających się
z oddzielnych płyt (9) i listew dystansowych (11) połączonych nasuwkami (12), w górne szczeliny pojemników wsuwane są grzebienie (13) do kształtowania wgłębień w żelu.

gdzie płaskie wykroje detali (1) i (2) posiadają otwory
i wycięcia, w których można umieścić podpórkę (3),
przy czym przednie wycięcia posiadają inną lub równą
głębokość od odpowiednich wycięć tylnych.

44a
421

(W. 48371)

17.03.1972.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Jan Borowski, Józef Nickel, Mieczysław Skinderowicz, Zdzisława
Borowska, Bernard Ciszewski).
Desorbometr izobaryczny z samoczynnym uszczelnieniem zaopatrzony w komorę desorpcyjną i obrotowy
trzpień z kanalikami, znamienny tym, że ma trzpień,
wykonany najkorzystniej z teflonu, zawierający wewnątrz dwa poziomie kanaliki w kształcie litery „T",
oraz dokładnie doszlifowany jest osadzony w łożysku
znajdującym się w korpusie ze szkła organicznego, który
to trzpień od góry jest przykryty sprężynującą nakrętką z uchwytem tak, aby wywierany w ten sposób nacisk na trzpień w łożysku zapewnił należyte uszczelnienie, a przez obrót za pomocą uchwytu o kąt 90°
w jednym kierunku połączył desorpcyjną komorę z kapilarą z przejrzystego tworzywa, a w drugim kierunku
desorpcyjną komorę z wylotem do atmosfery, przy czym
otwór służący do wprowadzenia cieczy od góry jest
zamykany nakrętką, a od dołu ma wbudowaną mosiężną rurkę, na której jest nasadzona kapilára.

421

(W. 48404)
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(W. 47728)

18.11.1971.

Władysław Sikorski Warszawa.
Breloczek zwłaszcza do kluczyków, znamienny tym,
że między okładzinami (9), (10) posiada sprężynę (5)
w kształcie litery „Y" oraz płaskownik (4) z uchwytem
(4a), przy czym z jednej strony końce (5c), (5a) sprężyny (5) zblokowane są obrotowo z nożem (1) i otwieraczem (2) do butelek, zaś z drugiej z otwieraczem (3)
do puszek, na płaskowniku (4), a końcem (5b) sprężyny (5), który to otwieracz (3) posiada krawędź tnącą
(3b) w kształcie wycinka koła i zaczep (3a) o kształcie części klina kulistego, natomiast okładziny (9), (10)
pokryte są nakładkami (7), (8) o dowolnej ornamentacji tworząc wraz z okładzinami (9), (10) rękojeść dla
noża (1), otwieracza (2) do butelek i otwieracza (3) do
puszek.

24.03.1972.

Wyższa Szkoła Rolnicza, Lublin (Juliusz Malicki).
Aparat do badania temperatur topnienia i wrzenia,
znamienny tym, że na ścianie wewnętrznej naczynia
w jego części dolnej znajdują się wgięcia (2), o które
opiera się siatka (1), a w bocznej ścianie naczynia powyżej siatki jest umieszczona rurka odpływowa (3).

44a

(W. 48190)

21.02.1972.

Władysław Sikorski, Warszawa.
Breloczek do kluczyków, znamienny tym, że posiada
trzy elementy użytkowe (1) i (2) (3) zamontowane za
pomocą jednego nita w rękojeść (4) wykonaną z jednego
odcinka blachy.

4211

(W. 48406)

24.03.1972.

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa (Jerzy
Łukawski).
Oprawka kompletna systemów głowic magnetycznych
z blachy niemagnetycznej, znamienna tym, że składa
się z dwóch identycznych symetrycznych detali (1) i (2)
tworzących po złożeniu zamkniętą zewnętrzną osîonç.
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6.05.1971.

Henryk Mueller, Warszawa.
Pasek, o dowolnej fakturze i rodzaju zapięcia, znamienny tym, że stanowią go dowolne ilości wymiennych segmentów wyposażonych w otwory (6) oraz zaczepy (7).
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pierosa, znamienna tym, że cząść przednia ma metalową nasadkę (2) osadzoną na czopie (3) części ustnikowej (1) wykonanej z tworzywa sztucznego, przy czym
obydwie części są dodatkowo trwale połączone rurkowym nitem (5) stanowiącym jednocześnie kanał do przepływu dymu papierosowego, którego jedna końcówka
(7) jest wywinięta w otworze (4) dla papierosa, a druga końcówka (8) jest wywinięta przy wylocie kanału (6)
ustnikowej części (1).

44«

(W. 48290)

9.03.1972.

Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego, Tułowice, (Witold Wółkiewicz, Lesław Woźniak).

44a2

(W. 46906)

11.05.1971

Właczesław Gliński, Warszawa.

Popielniczka namiotowa, znamienna tym, że znany
pojemnik (1) jest zaopatrzony w uchwyt (2), stanowiący układ dwóch dwuramiennych dźwigni (3), o wspólnej osi obrotu w postaci wkręta (4), których dłuższe
ramiona tworzące odpowiednio wygięte rękojeści są
rozpierane agrafkową spężyną (5) osadzoną na osi obrotu dźwigni (3), a krótsze ramiona mają postać odpowiednio ukształtowanych łap chwytowych zaciskających uchwyt (2) na maszcie namiotu, przy czym znany pojemnik (1) jest osadzony obrotowo na wkręcie (4)
nad uchwytem (2).

Urządzenie do regulacji długości bransolet do zegarków na rękę, stanowiące ich nierozłączną część, znamienne tym, że składa się ze sprężyny (1) w kształcie
stylizowanej litery „Q" i połączonego na stałe z nią
złącza (2) przez zawinięcie dwóch występów złącza
dookoła końców sprężyny.

44b

(W. 48265)

4.03.1972.

Baranek Tadeusz, Katowice
Cygarniczka ze sztucznego tworzywa, z kanałem wykonanym wzdłuż osi, oraz z częścią ustnikową i z częścią przednią zaopatrzoną w otwór do osadzania pa-

45a

(W. 48150)

15.02.1972.

Zakłady Mechaniczne „Ursus", (Roman Zalewski)
Wymienna końcówka wałka odbioru mocy w ciągnikach rolniczych, znamienna tym, że ma na swej powierzchni zewnętrznej przeciwległe powierzchnie stożkowe (2) i (3), przy czym powierzchnia stożkowa (2)
końcówki (1) opiera się o odpowiadającą jej powierzchnię stożkową nakrętki (6) zabezpieczonej pierścieniem
sprężynującym z noskiem (7), a powierzchnia stożkowa
(3) końcówki (1) opiera się o odpowiadającą jej powierzchnię stożkową piasty sprzęgła (4).
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45a

(W. 48245)

1.03.1972.

Stanisław Boryś, Częstochowa.
Nagarniacz obornika, znamienny tym, że posiada uzębioną obrotową tarczę rozrzutową (10).

Nr 9/1973

posażenie płuczki i usytuowany przy jej wylocie wysypowym, znamienny tym, że do wysięgnika (10) jest
przyspawana tuleja (12) obrotowo osadzona na wale
(1), który zakończony tarczą (2) jest zamocowany do
zębatego, stożkowego koła (3), napędzającego główny
wał (4) płuczki (5), przy czym na końcu wału (1) jest
zaklinowane zębate, łańcuchowe koło (6), napędzające
łańcuch (9) przenośnika.

45f

(W. 45825)

1.08.1970.

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, (Zdzisław Cianciara, Bolesław Bera, Wojciech Matecki).
Opryskiwacz do krzewów owocowych, znamienny
tym, że ma łukowe lance (11), zamocowane przesuwnie
do wsporników (12), zaś na lancach (11) znajdują się
opryskujące końcówki (15), zamontowane obrotowo na
osiach (16), prostopadłych do poszczególnych osi podłużnych lanc (11).
45c

(W. 47559)

1.10.1971.

Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa,
Warszawa, Polska, (Andrzej Tabiszewski, Wiesław Paszkowski).
Scinacz do zbioru roślin fasoli i soi, znamienny tym,
że płaskie noże (15) są zamocowane do narzędziowej
belki (8) przesuwnie w kierunku poziomym i pionowym
za pośrednictwem jarzem (13), zaś belka (8) jest zawieszona na przedniej osi (1) ciągnika za pomocą równoległobocznego układu, przy czym jego głównymi elementami są wahacz (5) i ramię (6).

45f

(W. 46647)

19.02.1971.

~Instytut Sadownictwa, Skierniewice, (Adolf Godyń,
Zdzisław Cianciara, Bolesław Bera).

45c

(W. 47615)

Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji
Warszawa, Polska (Zbigniew Borowiecki).

23.10.1971.

Rolnictwa,

Przenośnik do ziemniaków stanowiący dodatkowe wy-

Zespół napędowy do opryskiwaczy ogrodniczych, zestawiany ze zbiornikiem na podwoziu lub bezpośrednio na beczce przewożonej na wozie ewentualnie przyczepie, znamienny tym, że montażowa podstawa (4)
łączy funkcjonalnie elementy robocze zespołu, przy
czym na wale reduktora spalinowego silnika (5) jest
zaklinowane zębate koło łańcuchowe (8) połączone łańcuchem (9) z zębatym kołem łańcuchowym (10), osadzonym na wale (11), na którym jest zaklinowana także
mimośrodowa tarcza (12), a na jej czopie (13) jest osadzony przegubowo dwuczłonowy korbowód, którego
górny człon (14) jest połączony przegubowo z tłoczyskiem (15), zaś dolny człon (16) jest zawiasowo połączony z wahaczem (17).
n
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(W. 46648)

19.02.1971.

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, (Adolf Godyń,
Zdzisław Cianciara, Bolesław Bera).
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od zewnątrz balustradą (5), do którego są zamocowane
mieszalniki (16), przy czym mieszalniki (16) i armatura do sterowania przepływem cieczy są umieszczone
przy pomoście (4) w zasięgu rąk obsługującego.

Opryskiwacz ogrodniczy, na wózku dwukołowym
z napędem pomp ssąco-tłoczących od silnika spalinowego, znamienny tym, że zbiornik (3) na ciecz o kształcie spłaszczonego, nieforemnego prostopadłościanu ma
dno (5) z obustronnym spadem w kierunku ssącego
króćca (6), zaś do ramy (2) są przyspawane wsporniki
(8) z podłużnymi belkami (9), do których jest zamocowana przesuwnie śrubami montażowa podstawa (10)
zespołu napędowego, przy czym w belkach (9) są wykonane podłużne wycięcia (11), umożliwiające przesuwanie zespołu napędowego dla jego wyrównoważenia
względem osi (4) kół jezdnych.

45f

(W. 48264)

4.03.1972.

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, (Tadeusz Wojniakiewicz).

45f

(W. 46796)

5.04.1971.

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, (Bolesław Bera,
Adolf Godyń).
Rozpylacz cieczy do belek sadowniczych z regulowaną długości i szerokością strumienia w kształcie stożka,
znamienny tym, że na końcu kolanowej rurki (1) jest
osadzona wirowa wkładka (6), a za nią na rurkę (1)
jest nakręcony korpus (9), przy czym zmiana wielkości wirowej komory (16) jest powodowana przez pokręcanie korpusu (9).

Złącze przewodu doprowadzającego ciecz ze zbiornika
lub pompy do wirujących elementów opryskiwaczy,
zwłaszcza do głowicy opryskiwacza wirnikowego, znamienne tym, że na końcu doprowadzającego przewodu
(1) jest zamocowany obejmą (3) krótki odcinek elastycznej rurki (2), wykonany z gumy lub tworzywa sztucznego, którego drugi koniec jest swobodnie osadzony na
stożkowej końcówce (6) lub swobodnie włożony do wewnętrznej stożkowej części końcówki (6) wału" głowicy
opryskiwacza wirnikowego.

45f
45f

(W. 47147)

17.06.1971..

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, Polska (Tadeusz
Wojniakiewicz, Bolesław Bera, Zdzisław Cianciara).
Stanowisko do przygotowania i rozdziału cieezy, przeznaczone dla gospodarstw rolnych, stosujących chemiczne zabiegi w ochronie roślin, znamienne tym, że stanowisko jest ukształtowane w postaci budynku z magazynem i pokojem wagowym w parterowej części (1),
zaś nad budynkiem znajduje się zbiornik (2) na wodę,
a wokół zbiornika (2) przebiega pomost (4), ogrodzony

(W. 48269)

7.03.1972.

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, (Adolf Godyń,
Bolesław Bera, Zdzisław Cianciara).
Opryskiwacz zwłaszcza do współpracy z ciągnikiem
o małej mocy znamienny tym, że jest połączony z ciągnikiem za pomocą kulowego przegubu (5) i sworznia
(6), zaś zaczep (3) jest ukształtowany na podstawie (2),
zamocowanej do korpusu (1) ciągnika, na której także
jest umieszczona pompa (7) ssąco-tłocząca, połączona
kłowym sprzęgłem (8) z przekaźnikowym wałkiem (9)
ciągnika, przy czym ciecz jest zasysana ze zbiornika
(10) giętkim przewodem (27) i tłoczona pod ciśnieniem
do zespołów opryskiwacza giętkim przewodem (28).

45h
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(W. 46049)

28.09.1970.

Teodor Modzelewski, Olsztyn.
Wirówka do miodu, znamienna tym, że jej stożkowe
dno (4) ma tulejkę (5), przez którą przechodzi oś (3)
wirnika (2) z zamocowanym wiatrakiem (9), a na csi
(8) silnika (7) jest osadzony współosiowo drugi wiatrak (10), przy czym skrzydełka obu wiatraków są nachylone pod kątem 30 stopni w stosunku do płaszczyzny ich obrotu.

kowany pod nakładką (31) dociskową przy czym zagięty koniec drutu dociska płaska sprężyna (8) zamocowana śrubą (32) mocującą, zaś na nóżce korpusu (17)
znajduje się współpracująca z występem pałąka (22)
krzywka (23) w postaci elementu linii śrubowej.
45h

(W. 46665)

23.02.1971.

Polska Akademia Nauk, Instytut Genetyki i Hodowli
Zwierząt, Jastrzębiec, (Bazyli Pawluczuk).
Przystawka do karmideł dla drobiu składająca się
z podłużnej listwy obrotowej umieszczonej w górnej
części na bocznych ściankach karmidła, znamienna tym,
że listwa ta zaopatrzona jest w prostopadłe do niej poprzeczne pręty (2), usytuowane względem siebie pod
kątem 90°.

45h

(W. 46880)

5.05.1971.

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Kąty Wrocławskie,
(Michał Buczek).
45h

(W. 46270)

18.11.1970.

Aleksander Wawrzyńczak, Warszawa.
Kołowrotek wędkarski ze stałą szpulą, mający hamulec dociskowy w postaci nakrętki z lewym gwintem,
znamienny tym, że pałąk (22) wykonany z jednego odcinka drutu w kształcie półkola z występem opuszczonym do podstawy (30) korpusu (17) kołowrotka ma jeden z końców drutu zagięty pod kątem 90° i łż

Mechanizm napędu przenośników obornika, poprzecznego i wzdłużnego, znamienny tym, że do napędu przenośników zastosowany jest wciągnik elektryczny (10), na bęben którego, w przypadku przenośnika poprzecznego, nawinięte są oba końce liny (6),
która opasuje rolki (5) osadzone obrotowo w belce (4)
zabetonowanej na stałe w górnej części kanału (11)
i rolki (3) osadzone obrotowo w belce ruchomej ramy
(1) przenośnika, a lina (7) przytwierdzona jest jednym końcem do belki ramy (1) a drugi koniec tej liny
nawinięty jest również na bęben wciągnika (10), przy
czym kierunek nawinięcia tej liny jest odwrotny do
kierunku nawinięcia końców liny (6), zaś w przypadku
przenośnika wzdłużnego końce lin (12) i (13) obydwu
gałęzi przenośnika nawinięte są względem siebie w kierunkach odwrotnych na bęben wciągnika (10).
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31.05.1971.

Biuro Konstrukcji, Technologii i Modernizacji „Planprojekt", Spółdzielnia Pracy, Gdańsk, (Henryk Tessar,
Jan Przybył).
Nadwozie do transportu zwierząt składające się ze
ścian bocznych, w dolnej części pełnych, w górnej ażurowych, ze ściany przedniej i tylnej z otworem do
przeładunku zamykanym drzwiami dwuskrzydłowymi,
z dachu i hydraulicznie podnoszonego pomostu, znamienne tym, że drzwi 1 są wyposażone w zawiasy
umieszczone przy pionowych krawędziach i dolnej poziomej krawędzi otworu drzwiowego, przy czym zawiasy stanowią uchwyty (2), zamocowane do boków
drzwi, przesuwne trzpienie (3) połączone z dźwignią
(5), uchwyty (4) zamocowane do pionowych i poziomej
dolnej krawędzi otworu drzwiowego, w zasuwę składającą się z trzpienia (6) połączonego z dźwignią (7),
uchwytów (8) zamocowanych do skrzydeł drzwiowych,
uchwytu (9) zamocowanego do krawędzi otworu drzwiowego, we wsporniki (10) umieszczone na zewnątrz
w przeładunkowe pomosty (11) dodatkowe zawieszone w czasie transportu na wewnętrznej stronie drzwi,
w mechanizm do opuszczania drzwi, składający się
z korby (12), linki (13) i krążków (14).

45h

(W. 47084)

4.06.1971.

Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych, Poznań, (Tadeusz Błochowiak, Kazimierz Dobrucki).
Pomieszczenie do hodowli opasowego bydla z rusztowo-kaskadowym odprowadzeniem odchodów, znamienne tym, że podłoga pomieszczenia jest z żelbetowych,
szczelinowych elementów (1), a bezpośrednio pod tą
podłogą są zbiorniki — kaskady (4) na odchody i że zakończenie kaskad (4) stanowią przeciwspady (5) i że
każda z tych kaskad (4) jest niżej położona od poprzedniej.

45h

(W. 47118)

11.06.1971.

Stanisław Bijoch, Gazomia Stara, Polska.

45h

(W. 47079)

3.06.1971.

Barbara Pszczółkowska, Łódź.
Pływak ochronny, znamienny tym, że jest o ukształtowaniu całkowitym (fig. 2) albo składającym się z pływaków (1) połączonych za pomocą rozwieracza lub paska (3) w ten sposób, że podczas korzystania z pływaka w wodzie nie zachodzi potrzeba uruchomienia elementu składowego, a umieszczony jest na głowie lub
co najmniej w części okala szyję człowieka.

Urządzenie do unieruchamiania zwierząt, stanowiące
prostopadłościenną konstrukcję w postaci klatki wykonaną z rur, zamocowaną do prostokątnej ramy podstawy z podłogą i kółkami jezdnymi, znamienne tym,
że w tylnej części urządzenia, do pionowych rur (3)
jest zamocowany rozłącznie i przesuwnie na wysięgnikach (6) mechanizm podnoszenia tylnych nóg zwierzęcia, natomiast do poziomej rury (4) z jednej strony
urządzenia jest zamocowany trwale mechanizm podtrzymywania zwierzęcia, przy czym do wałka (10), mechanizmu podtrzymywania zwierzęcia są przytwierdzone pasy (12), których końce są zawieszone zaczepami
(13) na ogniwach (14) przytwierdzonych do poziomej rury (4) znajdującej się po przeciwnej stronie konstrukcji, zaś w przedniej części urządzenia są zamocowane
wychylnie obejmy (16) jarzma,, natomiast do pionowych
rur (20), po obu stronach urządzenia, są zamocowane
przesuwnie wysięgniki (21) z wysuwnymi trzpieniami
(22) zaopatrzonymi w uchwyty (23), a w tylnej części
urządzenia są przytwierdzone do pionowych rur (3)
pierścienie (24).
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Gniazdo dla niosek przeznaczone do stosowania w systemie bateryjnym, znamienne tym, że pod gniazdem
(1) o elastycznym, pochyłym w kierunku tylnej ścianki (2) dnie (17) jest utworzona jajowa komora (12)
o elastycznym, pochyłym w kierunku przeciwnym do
dna (17) dnie (3) przy czym w dolnej części tylnej
ścianki (2) gniazda (1) jest utworzona szczelina (7)
połączona za pomocą elastycznego worka (19) z komorą jajową (12).

45h

(W. 47187)

28.06.1971.

Zdzisław Pawłowski, Ryszard Pawłowski, Sulejewo,
pow. Śrem, Polska.
#*
Wózek do mechanicznego przygotowania i rozwożenia karmy dla trzody chlewnej, znamienny tym, że
w szczelnym pojemniku (1), zawieszonym za pomocą
kółek (22) na szynie (2) zamocowanej pod sufitem, znajdują się dwa ślimaki (3) i (4) umieszczone jeden nad
drugim wzdłuż pojemnika, o napędzie w przeciwnym
kierunku, przy czym pod pojemnikiem w jego tylnej
części znajduje się ślimak (5), który umieszczony jest
pod kątem 90° w stosunku do ślimaków (3) i (4).

45h

(W. 47685)

5.11.1971.

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
(Henryk Wojtkowiak, Zbigniew Jedwabiński).

45h

(W. 47406)

27.08.1971.

Jednoosiowy konny rozsiewacz materiałów sypkich
zwłaszcza nawozów mineralnych wyposażony w koła
jezdne, zbiornik, tarczę rozsiewającą, przekładnię kątową, znamienny tym, że jest zaopatrzony w talerzowy
podajnik (8) ze sprężystymi palcami (9) umieszczony
nad rozsiewającą tarczą (7) i powyżej którego znajduje się regulowane dozujące urządzenie (10) z wyciętym otworem 11, nad którym jest zamocowany ukośnie daszek (13), przy czym do dozującego urządzenia
(10) są zamocowane prowadnice (14) z trzpieniami (15),
połączonymi z ramą rozsiewacza, zaopatrzonego ponadto w zbiornik (16), wewnątrz którego jest umieszczone
obrotowo mieszadło ręczne z ramieniem (19).

Ryszard Kabat, Marian Urbańczyk, Warszawa, Polska.
Przyrząd do czyszczenia zwierząt gospodarskich według wzoru użytkowego znamienny tym, że składa się
z obudowy (1), szczotki (2), rolek (3) do napędzania
szczotki (2) i rolki (4) napędzanej i połączonej ze szczotką na sztywno, zgrzebła (5), zbiornika (6) na brud,
z klapą do otwierania, uchwytu (7).

45h

(W. 47984)

18.09.1972.

Stanisław Bijoch, Gazomia Stara, Lech Szkodziński,
Piotrków Trybunalski.

45h

(W. 47685)

5.11.1971.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wolsztynie, Wolsztyn, Polska (Henryk Świniarek, Jan Grudziecki).

Mieszalnik do przygotowywania karmy dla zwierząt,
zwłaszcza karmy dla trzody chlewnej, znamienny tym,
że do podstawy (1) jest zamocowany obrotowo w łożysku (2) cylindryczny, otwarty od góry zbiornik (3) oraz
pionowe wsporniki (4), pomiędzy którymi w górnej części jest zamocowana wahliwie belka (5), przy czym
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do końca ramienia belki (5) usytuowanego nad zbiornikiem (3) jest przytwierdzona przekładniowa skrzynia
(6) z uchwytem (7), wysięgnikiem (11), ze zgarniakiem
(12) oraz wystającą pionową osią (8), do której jest zamocowane widłowe mieszadło (9), a oś obrotu widłowego mieszadła (9), przy równoległym położeniu belki (5)
względem podstawy (1), jest przesunięta w stosunku do
osi zamocowania zbiornika (3), natomiast poziome ramiona widłowego mieszadła (9) są nieco dłuższe od odległości pomiędzy osią obrotu tegoż mieszadła a osią
zamocowania zbiornika (3), zaś do przeciwległego końca belki (5) zamocowany elektryczny silnik (13), przy
czym punkt zamocowania belki (5) do pionowych
wsporników (4) jest tak dobrany, aby w stanie spoczynku ciężar silnika (13) przeważał cały układ.

45k

(W. 45971)
17.09.1970.
Wzór dodatkowy do wzoru W. 43333

Edmund Stybniewicz, Baranowo.
Sulfurator składający się tak jak według wzoru
Ru
z pojemnika z osadzoną żarówką, zaopatrzonego w cylindryczny kołnierz, na którym swym kołnierzem z wybojami tworzącymi obwodową szczelinę jest
osadzony klosz-przykrywa, znamienny tym, że ma klosz
-przykrywę (4) zaopatrzony u wierzchołka w otwór (5),
w którym jest umieszczona wymienna głębsza (12) lub
płytsza (14) miseczka z kołnierzem (13).
45k

, (W. 43333)

17.01.1969.

Edmund Stybaniewicz, Baranowo.
Sulfurator, znamienny tym, że ma osadzoną w pojemniku (1) żarówkę (7), przy czym pojemnik jest zaopatrzony w cylindryczny kołnierz (2), na którym swym
kołnierzem (3) z wybojami tworzącymi obwodową szczelinę jest osadzony klosz-przykrywa (4) z wanienką (5)
do umieszczenia parowanej siarki.

45k

(W. 46647)

19.02.1971.

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, (Adolf Godyń,
Zdzisław Ciancara, Bolesław Bera).
Zespół napędowy do opryskiwaczy ogrodniczych
(skrót zgłoszenia i rys. zamieszczono w kl.
45f na str.
s
140)
45k
(W. 46648)
19.02.1971.
Instytut Sadownictwa, Skierniewice, (Adolf Godyń,
Zdzisław Cianciara, Bolesław Bera).
45k

(W. 45666)

18.06.1970.

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, (Zdzisław Cianciara, Bolesław Bera, Wojciech Matecki)
Mieszalnik do wstępnego rozwodnienia pestycydów,
znamienny tym, że w pojemniku (2) jest ułożyskowany wał (6), napędzany za pomocą pasowo-klinowej
przekładni (14) od wału (15) pompy (16) opryskiwacza,
do którego są zamocowane łopatki (7) z otworami (8),
przy czym pojemnik (2) jest od góry zamknięty szczelną pokrywą (3), a od dołu jest połączony ze zbiornikiem (1) opryskiwacza za pomocą przewodu (13), zamykanego przelotowym zaworem (10).

Opryskiwacz ogrodniczy (skrót zgłoszenia i rys. zamieszczono w kl. 45f na str. 141)
45k

(W. 47601)

19.10.1971.

Instytut Sadownictwa, Skierniewice, Polska (Jerzy
Szwejda, Adolf Godyń).
Urządzenie do oprysku roślin warzyw, a w szczególności kapusty brukselskiej, podwieszone na znanych
opryskiwaczach znamienne tym, że zasilające belki (6)
są luźno osadzone w tulejach (7), zamocowanych do
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nośnych belek (1) opryskiwacza za pomocą wsporników
(8), zaś na belkach (6) nad rzędami roślin są umieszczone rozpylacze (10), a na pionowych ramionach (11)
w dole znajdują się od strony roślin rozpylacze o osiach
ustawionych względem siebie pod kątem rozwartym,
najkorzystniej pod kątem 120°, przy czym ramiona (11)
są połączone z belkami (8) i usytuowane w środku międzyrzędzi roślin.

45k

(W. 47965)

Nr 9/1973

nim umieszczony jest łeb korbowpdowy (5) wykonany
w kształcie zbliżonym do owalu wspólny dla czterech
trzonów korbowodowych. (6), połączonych z nim nierozłącznie, których główki (7), osadzone są na sworzniach (8) tłoków (9), (10), (11) i (12) umieszczonych
W cylindrach (13), (14), (15) i- (16).

15.01.1972.

Instytut Lotnictwa, Warszawa (Bernard Staszewski).
Śmigłowcowa wytwornica cięgieł i dymów zasłonowych, wykonana w postaci przelotowego kanału
z umieszczonymi wewnątrz rozpryskiwaczami substancji chemicznej, znamienna tym, że składa się z przewodu stałego (3) stanowiącego część wylotową wytwornicy i z przewodu ruchomego (2) umieszczonego na
przedłużeniu dyszy wylotowej (6) silnika turbinowego
oraz połączonego zawiasowo z przewodem stałym (3).

46a

(W. 48051)

29.01.1972.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. gen. Karola Swierczewskiego, Warszawa, (Piotr Smoleń, Henryk Stelcer).
Urządzenie do montażu i demontażu silników zwłaszcza samochodowych składające się ze stojaka umieszczonego na wózku, znamienne tym, że stojak (6) w górnej części zaopatrzony jest w przekładnie ślimakową
(5) sprzężoną z obrotową płytą (1) wyposażoną w wymienne pary uchwytów (3) oraz w pary otworów (8),
przy czym nad przekładnią ślimakową (5) znajduje się
stolik (4).

8 _*_

45k

(W. 48429)

30.03.1972.

Tomasz Stefański, Chorzów, Rafał Stefański, Chorzów.
Dysza rozpyłowa, zwłaszcza dysza zraszająca, znamienna tym, że ma w swym korpusie króciec, doprowadzający ciecz pod ciśnieniem, umieszczony prostopadle względem osi dyszy, osadzonej w opływowej komorze przy czym nad otworem krążka dyszy osadzona
jest nastawnie iglica.
47g

46a

(W. 47090)

5.06.1971.

Józef Sasiela, Gorlice, Edward Sasiela, Chodaków.
'Mechanizm korbowo -tłokowy silnika spalinowego
ezterosuwowego i czterocylindrowego, znamienny tym,
że jego wał korbowy (1) ma jedno wykorbienia (2), na
którego czopie (3) osadzone jest łożysko toczne (4), a na

(W. 46222)

4.11.1970.

Instytut Techniki Cieplnej Łódź, (Konrad Adamowicz, Włodzimierz Bielnicki, Witold Kucharuk).
Zawór regulacyjny obrotowy, zawierający korpus
i element zamykający w postaci tulei jednostronnie
zaślepionej o osi obrotu prostopadłej do kierunku przepływu czynnika, znamienny tym, że element zamykający (10) ma w ściance bocznej wycięcie o kształcie
zbliżonym do trapezu.
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18b

48a

(W. 46754)

18.03.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, (Jerzy Sowula, Bolesław Cegieła).
Urządzenie do opróżniania wanny elektrolitycznej
z elektrolitu zamocowane na krawędzi wanny znamienne tym, że do zlewowego kolektora (1), przeprowadzonego przez dno zlewowej skrzynki (2) zamocowany jest
szczelnie giętki przewód (3) wykonany z tworzywa odpornego na chemiczne działanie elektrolitu.

48a

(W. 47520)
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(W. 47959)

12.01.1972

Biuro Projektów Przemysłu Wyrobów Metalowych.
Kraków (Stanisław Galewski, Tadeusz Kuderski, Zygmunt Kubiak, Aleksander Michnikowski, Jerzy Madej,
Jerzy Królik).
Stacja załadowcza do agregatu bębnowego do cynkowania gwoździ zawierająca zasobniki oraz rynnę zasypową i dźwignię do sterowania, znamienna tym, że
w nośnej konstrukcji (1) są zamocowane na przegubach (2) jednakowe zasobniki (3), przylegające szczelnie do siebie bocznymi ściankami, przy czym pojemność każdego zasobnika (3) odpowiada jednorazowemu
wsadowi agregatu, a łączna pojemność zunifikowanych
kontenerów, ponadto na konstrukcji (1) jest zamocowana uchylna rynna (4) sterowana mechanicznie
dźwignia (5), służąca do zasypywania zawartości zasobników (3) do bębna agregatu.

20.09.1971.

Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Feliksa Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Mieczysław Lorek,
Jan Mosdorf, Maciej Płusa).
Kielich gaiwanizerski złożony z korpusu, wykonanego
z blachy, ukształtowanego w formie dwóch ostrosłupów ściętych przylegających do siebie większymi podstawami, znamienny tym, że ma w płaszczyźnie krawędzi przylegania podstaw ostrosłupów dzielony korpus (1), a utworzone przez podział części górna (2)
i dolna (3) są wewnątrz zaopatrzone kolejno: w wykładzinę (9) z materiału izolacyjnego najkorzystniej
z gumy kw7asoodpornej trwale związaną z powierzchniami wewnętrzną i przyłączeniową kołnierzy (7, 8)
poszczególnych części (2, 3) i w wymienne wkładki
(10, 11) z materiału odpornego na ścieranie i działanie
kąpieli galwanicznych, najkorzystniej twardego polichlorku winylu, przy czym grubość wkładki (11) w części dolnej (3) jest większa od grubości wkładki (10)
w części górnej (2).

48d*
(W. 47303)
28.07.1971.
Tarnowskie Okręgowe Zakłady Gazownictwa, Tarnów, Polska (Roman Podgórski).
Próbna stacja ochrony drenażowej posiadająca jako
element przepuszczający prąd w jednym kierunku diodę prostowniczą znamienna tym, że składa się z dwóch
lub więcej diod prostowniczych (1) połączonych równolegle a następnie włączonych szeregowo w obwód
pomiędzy zaciskami (2) i (3) wraz z amperomierzem
(4), bezpiecznikiem topikowym (5) oraz z wyłącznikiem
jednobiegunowym (6), przy czym wszystkie powyższe
elementy stacji zamontowane są na tablicy (7) umieszczonej na podporach (8) o kształcie dostosowanym do
ustawienia stacji w terenie.
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w otworze trzpienia (5) i zabiezpieczany przed obrotem
za pośrednictwem osadzonych częścią cylindryczną
w korpusie trzpienia (5) kołków (7), a których wystające kwadratowe po przekroju końce (8) wchodzą w
wyjęcia (4).
49c

(W. 46751)

17.03.1971.

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal",
Kraków, (Aleksander Polak, Ludwik Fornalik, Jolanta
Gola).
Nożyca do cięcia blach wyposażona w noże, znamienna tym, że ma układ cięgien (5) połączony przegubowo
z drągiem (6) którego ruch wymuszony jest przez tłok
w cylindrze dwustronnego działania (7), przy czym nóż
ruchomy (2) prowadzony jest w regulowanych prowadnicach (3) umożliwiających regulację ustawienia noża
w dwóch kierunkach.
49b

(W. 48411)

27.03.1972.

Fabryka Narzędzi Rolniczych „Jawor", Jawor, (Bronisław Łakomiec).
Uchwyt szykomocujący, złożony z gniazda osadzonego, jednostronnie podpartej płytki oporowej i zespołu
docisku, ze specjalnym uwzględnieniem przydatności
do wykonywania głębokich rowków przelotowych, znamienny tym, że zespół docisku stanowi przesuwny w osi
pionowej nieobrotowy sworzeń dociskowy (10) zaopatrzony na swym większym przekroju (8) w gwint,
którym połączony jest z górną częścią (10) cylindrycznej nakrętki kołnierzowej (9) wyposażonej w dolnej
części (11) również w gwint łączący ją z ustalonym
w płycie (1) gniazdem (5) prowadzącym sworzeń (6),
przy czym element nadający obrót nakrętce (9) stanowi ramię (16) połączonego z nią przy pomocy nakrętki (12) klucza oczkowego (15).

49c

Jarocińska
Siarczyński).

(W. 48196)

Fabryka

Obrabiarek,

23.02.1972.

Jarocin

(Antoni

Oprawka do narzynek zawierająca koszyczek i dźwignie znamienne tym, że koszyczek (1) posiada z jednej
i drugiej strony czołowej wytoczenie (2) służące do mocowania narzynek (3) za pomocą śrub (4 i 4a).
49b

(W. 48413)

27.03.1972.

Fabryka Narzędzi Rolniczych „Jawor", Jawor, (Aleksander Olech, Bronisław Łakomiec).
Frez tarczowy o wzmocnionym zamocowaniu na
trzpieniu szczególnie przeznaczony do wykonania głębokich rowków, znamienny tym, że znany korpus freza tarczowego (1) wyposażony jest od strony zamocowania do trzpienia (5) poosiowo w tuleję zabierakową
(2), o stopniowym otworze wewnętrznym (3) i wykonanym od czoła wyjęciu (4), którą osadzony jest

49c

(W. 48431)

31.03.1972,

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Budownictwa, Warszawa, (Julian Sokołowski,
Henryk Włodarczyk).
Wkładki tnące do nożyc zbrojarskich wykonane ze
stali narzędziowej służące do cięcia stali profilowej,
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znamienne tym, że powierzchnia (2 i 3) tnąca posiada
kształt odpowiadający przecinanemu elementowi (3)
i zlokalizowana jest na krawędziach lub w otworach
tnących wkładek (1).

49h

(W. 46663)

urn

25.08.1972.

Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem", Sosnowiec, (Janusz Piątkowski, Mirosław Trojan).
Podajnik drutu elektrodowego posiadający komorę
chłodzenia, znamienny tym, że komora składa się
z dwóch rurek wygiętych pod odpowiednim kątem zamocowanych jednym końcem do pierścienia a drugim
końcem do króćca.
49h

(W. 48276)

7.03.1972.

Antoni Figiel, Zdzisław Figiel, Gdańsk.
Ręczna zgrzewarka punktowa, składająca się ze znanego transformatora 1 połączonego uzwojeniem wtórnym z elektrodami 25 i odpowiednimi wymiennymi
końcówkami 26, znamienna tym, że ramowa obudowa
(2) posiada ręczny uchwyt (5) z dociskającą dźwignią
(7) oraz dolną szczęką zwierającą (4) jest osadzona
obrotowo za pośrednictwem sworznia (15) wewnątrz
górnej szczęki zwierającej (3) i połączona przegubowo
z jarzmem (17), które posiada spiralną sprężynę (18)
osadzoną na cięgnie (19) połączonym bezpośrednio z napinającą dźwignią (7).

50a

(W. 48411)

27.03.1972.

Fabryka Narzędzi Rolniczych „Jawor", Jawor, (Bronisław Łakomiec).
Uchwyt szybkomocujący (skrót zgłoszenia i rys. zaumieszczono w kl 49b na str. 148).

50a

(W. 47169)

22.06.1971.

Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn „Makrům", Bydgoszcz, Polska (Jan Piekut).
Urządzenie uszczelniające nieruchomy wsyp surowca
z obrotowym walczakiem młyna, znamienne tym, że
membrana 5 łączy kołnierze 7, 3 nieruchomych tulei 6
i wsypu 1 ze stożkiem 4, którego podstawa zamocowana
jest do obudowy 8 czerpaka.

25.06.1971.

- Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska (Roman Biedacha, Andrzej Żmuda, Kazimierz Szklarczyk,
Kazimierz Pasierb).
Kruszarka walcowa zwłaszcza do materiałów formierskich składająca się z uzębionych walców kruszących napędzanych silnikami poprzez przekładnie znamienna tym, że walce kruszące (6) osadzone są w łożyskach (8) umieszczonych w bocznych ścianach wahaczy (2) i (3), które przytwierdzone są wahliwie do
ramy kruszarki (1) na łożyskach (4) i (5).

51

49m

(W. 47180)

(W. 47890)

29.12.1971.

Spółdzielnia Pracy „Introligator", Piotrków Trybunalski (Anatol Kucharski).
Urządzenie do zakładania nóżek gumowych do obudowy sprzętu elektromuzycznego, znamienne tym, że
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ma suwak (7) zakończony metalową przewleczką (8)
w kształcie wydłużonej litery „U", przesuwający się
w płaszczyźnie poziomej w prowadnicach (4) i (5) pod
działaniem dźwigni (15) za pośrednictwem prowadnika
(11) i prowadzącego trzpienia (10).

(W. 45684)

25.06.1970.

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókienniczego, Łódź, (Czesław Nieuważny).
Stół do cerowania i pączkowania, którego manipulacyjna płyta jest uchylnie połączona z ramą stojaka, zaopatrzony -w obrotowe krzesło i nastawny podnóżek,
znamienny tym, że na jednym górnym pręcie (4) ramy
stojaka (5) są obrotowo osadzone dwie tuleje (3) zamocowane do wierzchołków wsporników (2) o kształcie
trójkątów, do których podstaw jest przymocowana manipulacyjna płyta (1), a na drugim górnym pręcie (6)
ramy stojaka (5) jest obrotowo osadzony jednym swyro
otworem znany łącznik (7), w którego drugim otworze
jest przesuwnie osadzony pręt (8), jednym końcem
uchylnie przymocowany do górnej części manipulacyjnej płyty (1), zaś do obydwu boków ramy stojaka (5)
są przytwierdzane wsporniki (9), w których są osadzone po dwa wysięgniki (10), a na nich, za pomocą znanych łączników (12) są zamocowane pręty (11) służące
do zawieszania oświetleniowych opraw (13).

53c

(W. 47596)
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kościenne pręty (1) rozmieszczone równomiernie na pobocznicy stożka ściętego, którego większa podstawa stanowi górę kosza, a końce tych prętów są połączone
u góry obręczą (2) oraz od dołu blachą (3) ukształtowaną w formie misy, która posiada wyjściowy stożkowy
otwór utworzony przez wyoblenie (4) oraz stożkowy
pierścień (5), przy czym płyta wsporcza (6) połączona
jest z blachą (3) poprzez pierścień stożkowy (5) i rurę
(7), a dla wzmocnienia konstrukcji kosza umieszczono
co najmniej jedną przewiązkę na wysokości kosza
w postaci obręczy (8).

53c

(W. 47660)

28.10.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Rybnego, Gdynia,
(Bolesław Józef Markowski, Krzysztof Czerwiński, Jerzy Stańczyk).
Autoklaw pionowy do sterylizacji konserw umieszczonych w koszach sterylizacyjnych zbudowany w formie cylindra połączonego nierozłącznie z dennicą, zamykanego pokrywą na zawiasach, dociskaną śrubami,
ogrzewany parą doprowadzoną bezpośrednio przez wężownicę umieszczoną w dolnej części autoklawu, znamienny tym, że nad wężownicą grzejną (6) ma nie
mniej niż trzy wsporniki koszy (4) przymocowane
w jednej płaszczyźnie do ścian autoklawu (1), przeznaczone do ustawienia koszy sterylizacyjnych (7), a między wężownicą grzejną (6) i wspornikami koszy (4) ma
blaszaną przegrodę (5) z otworem w środku, przymocowaną górną krawędzią do wsporników koszy (4),
przy czym średnica otworu przegrody (5) jest nieco
mniejsza od średnicy najmniejszego zwoju wężownicy
(6) a średnica przegrody jest nie mniejsza od średnicy
okręgu jaki można wpisać między krawędzie wsporni-'
ków koszy (4) oraz nie większa, od średnicy kosza (7).

19.10.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożywczego „Spomasz", Warszawa, Polska (Jerzy Fabisiewicz,
Henryk Brett).
Kosz do przewałkowanej masy, zwłaszcza masy kolagenowej zaopatrzony w dnie w otwór wyjściowy dla
batonu z masy, znamienny tym, że kosz stanowią cien-

53g

(W. 48412)

27.03.1972.

Fabryka Narzędzi Rolniczych „Jawor". Jawor, (Anatol Świderski).
Urządzenie do rozdrabniania i mieszania karmy
zwłaszcza płynnej w którym składniki stałe karmy rozdrobnione i wymieszane przez obrotowe noże tarczowe
i siekacze w pionowym pojemniku zostają przerzucone
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celem wymieszania z cieczą do bezpośrednio sprzężonego i otwartego od góry pojemnika, znamienne tym,
że źródło napędu zarówno rozdrabniających karmę noży tarczowych jak i mieszarki (11) karmy w postaci
miazgi z cieczą stanowi jeden odpowiednio połączony
paskami napędowymi (5) i (8) silnik (3), a sama mieszarka (11) karmy z cieczą, po usunięciu paska (9) łączącego element mieszający z silnikiem (3), wózek transportowy karmy płynnej.

54a

(W. 47699)
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Reklama świetlna, składająca się z kilku płyt bezbarwnego szkła organicznego, znamienna tym, że płyty (2) rozdzielone są przegrodami (7) tworząc oddzielne
świetlne komory (3), natomiast każda płyta (2) posiada
na dolnej krawędzi kolorowy filtr (8) i podświetlana
jest własnym źródłem światła (5).

9.11.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Rybnego, Gdynia,
(Stefan Chrzanowski, Gabriela Orwat, Paweł Gołuński).
Pudło tekturowe do ryb wędzonych wykonane z tektury falistej trzywarstwowej lub litej w kształcie prostopadłościanu i składające się ze spodu i wieka znamienne tym, że boki 3 spodu 2 i wieka 1 pudła są zaopatrzone w odpowiednie przedłużenie 4 umożliwiające
wpasowania ich między zewnętrzny i wewnętrzny element czoła 7 przy składaniu, to jest formowaniu przy
czym czoła 7 spodu i wieka są zaopatrzone w zaczepy
8 odpowiadające wycięciem 9 i umożliwiające wpasowanie tych zaczepów 8 do wycięć 9 dla uformowania
spodu lub wieka.

55a

(W. 47094)

8.06.1971.

Pierwszeństwo: 10.06.1970 — NRF.
J.M.Voith GmbH, Heidenheim, NRF, (Helmut Thumm,
Gerd Rüssmman, Josef Kotitschke).

54d

(W. 47513)

18.09.1971.

Zakłady Włókien Sztucznych „Stilon", Gorzów Wielkopolski, Polska (Edward Wasilewski, Jerzy Blachaczek).
Urządzenie do wykonywania przylepek z końcówkami bezklejowymi wyposażone w bęben obrotowy i suport przesuwny na śrubie pociągowej, znamienne tym,
że koło zębate (9) osadzone na wałku (2) bębna (1)
współpracuje poprzez koło zębate (10) osadzone na
wałku (11) i przez koło zębate (12) osadzone na
wałku (13) z kołem zębatym (15) osadzonym na śrubie
pociągowej (16).

54g

(W. 48145)

Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe
Wewnętrznego Cieszyn (Bogusław Rusnok).

14.02.1972.
Handiu

Ścierak prasowy, do wytwarzania ścieru drzewnego
z wirującym kamieniem ściernym i z co najmniej dwoma tłokami dociskającymi poruszanymi przy pomocy
'hydraulicznych cylindrów nastawczych, przy czym każdy cylinder nastawcży połączony jest z osobną pompą
z osobnym przewodem cieczy hydraulicznej zasilającej
cylinder nastawcży w czasie suwu roboczego znamienny tym, że przewody cieczy hydraulicznej (15, 17; 25,
27, 37) przechodzą przez co najmniej jeden organ sterujący (16, 26; 30, 36), który w położeniu załączenia
w czasie suwu roboczego cylindrów nastawczych (13,
23), każdy cylinder nastawcży połączony jest tylko
z jedną współpracującą z nim pompą cieczy hydraulicznej (14, 24) a w innym położeniu organu sterującego w czasie suwu powrotnego lub jałowego jednego
z cylindrów nastawczych współpracująca z tym cylindrem nastawczym pompa cieczy hydraulicznej zamiast
z nim połączona jest co najmniej z j;dnym z pozostałych cylindrów nastawczych.
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57e

(W. 46720)
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11.03.1971.

Gdańska Stocznia Remontowa, Gdańsk, (Juliusz Graliński).
Mocowadło materycy offsetowej przy kserografie płaskim, znamienne tym, że ma mimośrodowy zacisk (3)
umieszczony na płycie mocowadła, którego gumowa
szczęka dociska matrycę do gumowej płyty (2), i dwa
kołki (5) znajdujące się w górnej części płyty ustalające położenie matrycy względem obrazu na selenie.

58a

(W. 48213)

25.02.1972.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki i Organizacji Produkcji Maszyn Górniczych „ORTEM", Katowice
(Stefan Wolnik, Eugeniusz Pająk).

57e

(W. 47848)

23.12.1971.

Łódzkie Zakłady Kserotechniczne, Łódź (Zbigniew
Wiśniewski, Antoni Kanar, Adolf Jung, Tadeusz Romaniak, Adam Barnik).
Urządzenie do elektrofotograficznego kopiowania
składające się z umieszczonej w światłoszczelnej obudowie kserograficznej płyty, ładującej elektrody zasilanej ze źródła wysokiego napięcia, obiektywu, przedmiotowej szyby z przyciskiem i oświetlaczy, znamienne
tym, że w dolnej części obudowy (1) umieszczone są
prowadnice (2) kserograficznej płyty nad którymi osa-^
dzona jest przesuwnie ładująca elektroda (6) oraz leżące we wspólnej osi symetrii z prowadnicami (2)
płyta (10) obiektywu (4) i przedmiotowa szyba (7)
z przyciskiem (8).

Prasa pneumatyczna, zwłaszcza do prasowania makulatury zaopatrzona w pojemnik wykonany w kształcie prostopadłościanu z odchyloną ścianą boczną, znamienny tym, że posiada cylinder pneumatyczny (1)
mocowany do płyty nośnej (3) połączonej z korpusem
(5) oraz tłoczysko (13) do którego przymocowana jest
płyta dociskowa (14) zabezpieczona przed obrotem za
pomocą trzpienia prowadzącego (16) usytuowanego
równolegle względem cylindra (1) i mocowanego jednym końcem do płyty (14) oraz prowadzonego w środkowej części w otworze dolnej pokrywy (17) cylindra
(1), przy czym korpus (5) wykonany jest w postaci rury
grubościennej i służy jako zbiornik wyrównawczy instalacji powietrznej.

61a

(W. 46565)

5.02.1971.

3.02.1972

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsiębiorstwo Państwowe, Bytom, (Leszek Kruk, Aleksander Kulczyński).

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Motoryzacyjnego „Motoprojekt", Warszawa, (Roman Partyka).
Urządzenie do przezbrajania pras, które składa się ze
stołu o konstrukcji nośnej wykonanej jako spawana
rama, znamienne tym, że część środkową ramy stanowią prowadnice zaś na prowadnicach znajduje się belka (14) połączona za pomocą dwóch śrub (12) z układem
hydraulicznym (6 i 8).

Urządzenie zabezpieczające przed spadnięciem platformy drabiny z mechanicznym napędem podnoszenia
w przypadku zerwania się liny lub uszkodzenia innego
elementu mechanizmu podnoszenia, znamienne tym, że
ma dwie szczęki (4), zamocowane mimośrodowo w ramie (1) i połączone z przesuwnym uchwytem (6) liny
(3), w którym jest osadzona dwustronna śruba (13)
z gwintowaną tuleją (14), na której jest umieszczone
gniazdo (17) ze sprężyną (16), opierającą się drugim
końcem o oprawę (15), zamocowaną w ramie (1).

58a

(W. 48079)
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tury (5) posiadający zawór regulacyjny (6) i element
zawirowania powietrza (7) i tłumik upustu powietrza
(8), przy czym przed elementem zawirowania powietrza
(7) włączony jest zawór redukcyjny (10), filtr (9) i odoliwiacz (11).
61a

(W. 47726)

18.11.1971.

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Przedsiębiorstwo Państwowe, Kielce, (Mieczysław Dobrut).

61a

(W. 47522)

21.09.1971.

Lubomira Hołderna, Poznań, Polska.
Maska, zwłaszcza dla płetwonurków, składająca się
z korpusu gumowego obejmującego część twarzy z oczami i nosem, z szczelnej ramki obejmującej korpus
i szybkę i z paska przytrzymującego maskę na głowie,
znamienna tym, że w centralnej części dolnej ścianki
elastycznego korpusu (1) ma wytłoczenie negatywowe
zakończenia nosa, przy czym górne obrzeże (6) tego
wytłoczenia przylega do tej części nosa pod którą znajduje się obrzeże ścian kości nosowej, przy czym ramka
(2) maski ma w dolnym obrzeżu wgłębienie (5) obejmujące kość nosową i unoszące obrzeże (6) korpusu (1)
maski.

Maska ochronna, znamienna tym, że posiada w swej
górnej części umocowaną rurkę (3) z nawierconymi
w jej przedniej części otworami (17), skierowanymi
w dół i połączoną swymi końcami poprzez trójnik (4)
z siecią sprężonego powietrza, które wdmuchiwane
w sposób ciągły przez otwory (17) do przestrzeni powstałej między osłoną (7) a twarzą po nałożeniu maski,
przepływa w dół wzdłuż osłony (7), tworząc w ten sposób czystą atmosferę dla dróg oddechowych (według
fig. 1, 2, 3, 6).

63c

(W. 46781)

25.03.1971.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łomży, Łomża-Piątnica, (Kazimierz Minasiewicz).

61a

(W. 47994)

21.01.1972.

Stocznia Północna — Gdańsk (Wacław Buturma).
Półmaska przeciwpyłowa używana przez piaskarzy,
malarzy i spawaczy zwłaszcza przy budowie okrętów,
znamienna tym, że jest wyposażona w powierzchniowy
rozprowadzacz powietrza (3) oraz regulator tempera-

Urządzenie do mycia kontenerów i cystern samochodowych do mleka, zmontowane na wózku jezdnym, znamienne tym, że natryskowa głowica (1) osadzona jest
w sposób trwały w deklu (2), przy czym głowica (1) jest
połączona za pomocą ciśnieniowego węża (4) z ciśnieniową pompą (5) sprężoną w sposób rozłączny stroną
ssącą ze zbiornikiem (6) roztworu myjącego w którego
dolnej części od strony pompy jest umieszczony kolankowy termometr (8) a w górnej części na ścianie przeciwległej wprowadzona jest rura (7) z perforacją u dołu, zasilająca zbiornik (6) roztworu myjącego poprzez
ciśnieniowy wąż (9) z czerpalnej baterii (10) umieszczonej na ścianie budynku (11), myty natomiast zbiornik (3) włączony jest w obwód pracy urządzenia do
mycia w obiegu zamkniętym poprzez jego spustowy
zawór (12) za pomocą elastycznego węża (13) połączonego ze zbiornikiem (6) roztworu myjącego.
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17.11.1971.

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt" Zakład Doświadczalny w Poznaniu, Poznań,
(Waldemar Hałas, Marian Kaczor).
Płoź hamujący, znamienny tym, że jego płyta ślizgowa (2) i koziołek (4) są umocowane obrotowo do podeszwy (1) pod kątem prostym względem siebie.

dowych bardzo małej częstotliwości wykonany w układzie multiwibratora komplementarnego, w którego
skład wchodzi potencjometr (1), rezystory (2), (3), (4)
i (8), kondensator (5), tranzystor (6) npn małej mocy
oraz tranzystor (7) pnp małej mocy, jest połączony
z bazą wykonawczego tranzystora (9) mocy, którego
kolektor jest połączony ze środkowym stykiem przełącznika (10) kierunkowskazów przełączającego zespoły (11) i (12) żarówek kierunkowskazu pojazdu, a którego emiter jest połączony przez rezystor (13) ze stykiem stacyjki (15), przy czym emiter tranzystora (9)
jest połączony z wejściem układu (14) sygnalizacji akustycznej, uruchamianego spadkiem napięcia na rezystorze (13).

63c

(W. 48375)

20.03.1972.

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil",
Bydgoszcz (Ignacy Ławniczek, Tadeusz Grądzki).
Gumowa mata samochodowa o konstrukcji umożliwiającej odparowanie wilgoci, znamienna tym, że posiada spodnią powierzchnię rowkowaną, a przelotowe
rowki tej powierzchni zapewniają efekt ssąco-tłoczący
przy zmieniającym się nacisku na matę.

63c

63c

(W. 48165)

17.02.1972.

Janusz Putz, Poznań.
Oprawka lusterka wstecznego, do osadzania na wewnętrznym fabrycznym lusterku samochodowym, wykonana najlepiej z tworzywa półelastycznego, znamienna tym, że składa się z dwóch części stanowiących ramę tafli lustrzanej, z których jedna jest zaopatrzona
we wgłębione obrzeże, przy czym obydwie części są
złączone mocującą klamrą, zaś na obrzeżach oprawki
osadzone są przesuwne poprzeczne elementy mocujące
zaopatrzone w występy i żeberka dystansowe, przeczy m na kołkach zaczepowych każdego elementu przymocowane są dwa końce elastycznego ścięgna mocującego z otworami.
Odmiana oprawki według zastrz. 1 i 2, znamienna
tym, że ma klamerkę zaopatrzoną w kołki osadzone
w wydrążeniach z stożkowym poszerzeniem zachodzące w otwory korpusów dwóch części oprawki o -stożkowym kształcie z obrzeżami szczelnie zachodzącymi
w wgłębienia klamerki.
63c

(W. 48296)

Politechnika
bylski).

(W. 48428)
Krakowska,

30.03.1972.
Kraków,

(Lucjan

Przy-

Urządzenie cięgnowe mające zastosowanie do wszelkiego rodzaju wózków kołowych poruszających się po
jezdniach ze stopniami i progami, znamienne tym, że
na ramie (1) osadzonej na osiach kół wózka poprzez
kabłonki (2) są zamocowane kółka (4) na wysuwanych
przedłużaczach (3) oraz że na kółkach (4) jest naciągnięte cięgno (5), przy czym punkt styku cięgna (5) z jezdnią jest powyżej punktu styku kół wózka z jezdnią.

10.03.1972

Instytut Technologii Nafty, Kraków (Leon Kossobudzki).
Komplementarny tranzystorowy kierunkowskaz do
pojazdów, znamienny tym, że generator impulsów prą-

63e

(W. 48433)

30.03.1972.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Opolu Oddział w Brzegu, Brzeg,
(Czesław Gabiga, Henryk Pyś).
Urządzenie elektryczno-hydrauliczne do zdejmowania
opon z kół pojazdów mechanicznych, znamienne tym,
że składa się z ramy (1) stalowej z zamocowanym
w górnej części przegubowo siłownikiem (2) hydraulicznym, do którego tłoczyska (3) przymocowany jest obrotowo rozpieracz (4) sześcioramienny z zamocowanymi
za pomocą sworzni (6) łapami (7) z dolnymi występami (8), zaś w dolnej części ramy (1) zamocowana jest
nierozłącznie podstawa (11) suportu (12) z zamocowana
śrubami (13) w gói-nej części kolumną oporową. Kola
(14), które są przesuwane wzdłuż podstawy (11) pomocniczym siłownikiem (15) hydraulicznym oraz, że do poprzecznego ceownika (16) przymocowany jest nierozłącznie zbiornik (17) oleju, do którego pokrywy (18)
zamocowany jest rozłącznie silnik elektryczny (19) oraz
pompa hydrauliczna (20), zaś na prawym pionowym
ceowniku ramy (1) przymocowany jest rozdzielacz (21)
hydrauliczny z rączką (22).
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jego zbiornik (1) zaopatrzony jest w mechanizm zamykający i otwierający złożony z dźwigni (3)t wyposażonej
w zamykającą klapkę (4) opartą -sprężyście O przegrodę (5) z przepływowym otworem (6) a ponadto w stożkowy przewód (7) oraz gwintowane gniazdo (9) umożliwiające rozłączne osadzenie zbiornika (1) na główce
(10) syfonu, przy czym dźwignia (3) sprzężona jest za
pomocą bolca (11) z dźwignią (12) mechanizmu spustowego główki (10).

64a

(W. 47453)

9.09.1971.

Józef Tabaczyński, Warszawa, Polska.

63h

(W. 48166)

18.02.1972.

Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, Warszawa (Zenon Zaleski, Grzegorz Bogusz).
Pochylnia składana na schodach zwłaszcza dla wózków dziecięcych, znamienna jest tym, że zamocowana
jest na zawiasach (3) to znaczy przegubowo do ściany
lub pod poręczą wolno stojącą na schodach i że otwierana i zamykana jest za pomocą zamka (6) umocowanego również w ścianie lub pod poręczą wolno stojącą
na schodach.

Przyrząd do otwierania kapslowanych butelek i puszek oraz do zamykania butelek, składający się z korka (1) i mocującego go do butelki wygiętego w kształt
szyjki pręta (2), znamienny tym, że uchwyt przyrządu
stanowi płaszcz (3), wyposażony w trapezową obejmę
(4) nałożoną na wygięty pręt (2), w dwa półkoliste wybrzuszenia (5) zakończone dwoma ostrymi zaczepami (6)
wyrobionymi w owalnych wybraniach (7), w półkoliste
wybranie. (8) zakończone występem (9) stanowiącym
zaczep i prostą krawędzią (10) stanowiącą ramię dźwigni oraz w ostro zakończony pazur (11).

64b

(W. 46763)

23.03.1971.

Józef Tabaczyński, Warszawa.
Przyrząd do otwierania i zamykania butelek, znamienny tym, że składa się z uchwytu (1) zakończonego
półokrągłym wygięciem (2) i wyposażonego w dwa zaczepy (3) oraz wkładki (4) wyposażonej w okrągłe wybrania (5), dopasowanej do niego okrągłej uszczelki
(6) z okrągłym otworem (7), trzpienia (8), i rozstawionych w półkole zębów (9).
64

(W, 48146)

14.02.1972.

Ryszard Kopczyński, Brzeg Dolny.
Pojemnik na sok, w szczególności do osadzenia na
główce syfonu dla wody sodowej, znamienny tym, że

64c

(W. 47120)

11.06.1971.

Ireneusz Przeczek, Cieszyn, Polska.

(W. 48034)

65h

(W. 47924)

3.01.1972.

Zbigniew Janik, Warszawa.

Pistolet do czerpania piwa, znamienny tym, że posiada zawór odcinający dopływ piwa uruchomiony za
pomocą nacisku na przycisk czerpalny.

65a
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Urządzenie do napędzania łodzi składające się z silnika elektrycznego prądu stałego, wysięgnika z obrotowym uchwytem, znamienne tym, że silnik elektryczny (1) umieszczony jest w hermetycznej obudowie (11),
której pokrywa (12) po stronie wirnika (6) posiada zespół uszczelek (13) zaś pokrywa (14) jest w kształcie
zbliżonym do kropli, przy czym obudowa (11) zespolona jest z wysięgnikiem (2) dla przewodów elektrycznych (15) zaopatrzonym w górnej swej części w skrzynkę rozdzielczą (16) z wyłącznikiem (17).

26.05.1970.

Centrum Techniki Okrętowej Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Gdańsk, (Idzi Rochowiak, Zdzisław Zimny).
Urządzenie dziobowe składające się z zespołu pomp,
zaworów, siłowników hydraulicznych, wrót i platformy, znamienne tym, że ma co najmniej dwa otwierające i zamykające bramę (1) siłowniki (4) jednym końcem zamocowane przegubowo do konstrukcji kadłuba
a drugim końcem do dolnego ramienia bramy (1), korzystnie dwa siłowniki (5) umieszczono wewnątrz konstrukcji bramy (1) i opierające się z jednej strony o tę
konstrukcję a z drugiej strony o przedłużacz (3) oraz
co najmniej dwa siłowniki (6) zamykające wrota (2),
przy czym z siłownikami (4), (5), (6) jest połączona automatycznie włączana i wyłączana pompa (7) oraz automatycznie sterowana pompa (8), zaś na siłownikach
(A) są zamontowane sterowane zwrotne zawory (10>;

66a

(W. 47441)

6.09.1971.

Zakłady Mięsne, Tarnowskie Góry, Polska (Kazimierz Wojdecki).
Kojec do ociekania szynek i łopatek poddanych
uprzednio mokremu peklowaniu, wykonany ze stali
nierdzewnej, znamienny tym, że do dwóch ram nośnych (1) złączonych spinaczem (4) przytwierdzone są
przy pomocy bolcy (9), trzpieni (5) i zaczepów (3) dwie
dolne i górne ściany boczne oraz dwie dolne i górne
ściany czołowe.

66a

(W. 47442)

6.09.1971.

Zakłady Mięsne, Tarnowskie Góry, Polska (Kazimierz Wojdecki).
Wieszak do szynek i łopatek w procesie wychładzania surowca przeznaczonego do produkcji konserw, znamienny tym, że do rury nośnej (1) przytwierdzone są
w trzech jednakowo odległych punktach zaczepy (6) do
wkładania trzech dwuramiennych haków (7).
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kanych z ich rozbioru, znamienne tym, że ma trzy komory do mycia (4), spłukiwania (5) i odkażania (6), przez
które przechodzi przenośnik płytkowy (3) z zaczepami (24), oraz prowadnice (7) do utrzymywania tac w
układzie pionowym przy czym w komorze do mycia
(4) osadzone są pionowo szczotki myjące (8), a każda
komora (4, 5, 6) ma dysze wodne (10, 11, 12).
66b

(W. 45623)

11.06.1970.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożywczego, Warszawa, (Edmund Kosiba, Marian Wimońć).
Taca do transportu szynek lub łopatek oraz elementów uzyskanych z ich rozbioru, znamienna tym, że powierzchnia jej jest podzielona na pięć pól (1, 2, 3, 4,
5), których granice są oznaczone w sposób trwały, przy
czym stosunek wielkości powierzchni pola (1) do pola
(2) wynosi 1:1, pola (3) do pól (1 i 2) wynosi 3:4, pola (4)
do pola (3) wynosi 3:5, a pola (5) do pola (4) wynosi
2:3.

66a

(W. 47693)

8.11.1971.

Miejski Handel Detaliczny Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi, Czeladź, (Rudolf Wróbel, Stefan
Wosik).
Kloc rzeźniczy, składający się z drewnianego bloku
wzmocnionego stalowym pierścieniem, oraz z podstawy, znamienny tym, że podstawa składa się z metalowej kątowej ramy (2) wzmocnionej trójkątnymi
wkładkami (8) oraz z teleskopowych nóg (3) których
wysuwne pręty (4) są zaopatrzone w otwory (5) do
wkładania zatyczek (6) przy ustalaniu długości tych
nóg.

66b

(W. 47353)

11.08.1971.

Zakłady Mięsne, Chorzów, Polska (Bronisław Iciek,
Zenon Sroczyński).
Lejek do wyrobów bezosłonkowych, przystosowany
do napełniania metalowych form, farszem mięsnym,
przy pomocy ręcznych lub mechanicznych nadziewarek,
znamienny tym, że jego końcowa część kształtu romboidalnego składa się z dwóch identycznych ścian bocznych (3) oraz ściany górnej (4) i ściany dolnej (5) kształtu prostokąta.

66b

(W. 45622)

11.06.1970.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożywczego, Warszawa, (Marian Wimońć, Edmund Kosiba).
Urządzenie do mycia i odkażania tac, zwłaszcza tac
do transportu szynek lub łopatek oraz elementów uzys-

67a

(W. 48366)

15.03.1972.

Instytut Odlewnictwa, Kraków (Stanisław Ziają, Jerzy Karpiński, Kazimierz Sępkowski).
Aparat do elektrolitycznego polerowania próbek metalograficznych składający się z elektrolizera i układu
zasilającego, znamienny tym, że posiada uchwyty szczękowe (14) umieszczone luźno w krzywkowym układzie
dociskającym (16) a wymienna pokrywa (7) komory (2)
elektrolizera posiada otwór odpowiadający polerowanej powierzchni próbki przy czym osłona (13) elektrolizera wykonana najkorzystniej z metaplexu połączona
jest z wyłącznikiem zabezpieczającym (12), natomiast
układ zasilający zaopatrzony jest w tranzystorowy wie-
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lozakresowy przekaźnik czasowy (9) którego zasilanie
jest stabilizowane diodą Zenera, transformator regulujący (16) pozwalający na płynną zmianę natężenia
prądu polerowania i prostowniki (17) w układzie Graetza na diodach prostowniczych półprzewodnikowych
przy czym w układ wbudowane są mierniki prądu
polerowania.

Nr 9/1973

pomiędzy wsporczymi płytkami (9) jest osadzony walec (4) składający się z dwu współosiowo obracających
się części, z których dolna jest zakończona zaczepem
(8), w którym są wykonane dwa prostopadłe kanały
(5), z których jeden ma zakończenia w kształcie wycinka koła a drugi jedno zakończenie w kształcie wycinka koła a drugie prostokątne przy czym w kołowych zakończeniach kanałów (5) są osadzone sprężynki (7) oraz wałeczki (6), z których trzy są jednakowej
długości a trzy różnej długości.

68c

(W. 47422)

1.09.1971.

Biuro Projektowo Technologiczne Przemysłu Motoryzacyjnego „MOTOPROJEKT"', Warszawa. (Jan Około-Kułak, Józef Wysocki).
Pionowa zawiasa kulowa złożona z tulei, czopa i kulki opartej o śrubę regulacyjną, znamienna tym, że tuleja (1) przymocowana jest do nieruchomej części zawiasy (ramy drzwi, okna, pokrywy) zaś czop (4) do ruchomej części zawiasy (ruchomego płata drzwi, okna,
pokrywy) zaś tuleja (1) ma w dolnej swej części zbiornik (3) wypełniony płynnym środkiem smarującym (9).
67c

(W. 48407)

24.03.1972.

Stefan Urbaniak, Warszawa, Marian Lempke — Warszawa.
Ostrzałka do kos, do żniwiarek i kombajnów, znamienna tym, że na wspólnej podstawie (1) osadzony
jest przesuwny suport (2) z dźwignią (3) oraz obrotowo silnik elektryczny (4) z tarczą szlifierską (5) zaopatrzony w dźwignię (13) oraz w ustalający odbój (14),
natomiast suport (2) od strony tarczy szlifierskiej (5)
wyposażony jest w uchylną listwę (6) z dźwignią (7),
gniazdem mocującym (8) i śrubą mocującą (9), przy
czym końce listwy (6) posiadają rolki (10) zaś od strony śruby mocującej (9) listwy (6) z jednej strony ustalającą rolkę (11) a z drugiej dźwignię (12) podziałową

70b

(W. 46240)

11.11.1970.

Ronald Jowczuk, Witold Zyszczyk, Bolesławiec.
Urządzenie umożliwiające wybór odpowiedniego koloru wkładu w długopisie, znamienne tym, że w suwliwych prowadnicach osadzona jest oś (5) z ciężarkiem (4),
dolną prowadnicą (7) opartą na sprężynie (9), umieszczonej wewnątrz graniastosłupowej prowadnicy popychaczy (S) przytwierdzonej do krążka (12) z otworami
(10), o które opiera się sprężyna (11) popychacza wkładu (6), po przeciwnej stronie którego umieszczone
okienko (2), górna część osi (5) osadzona w prowradnicy (3),
stanowią dolną część przycisku (1).
68a

(W. 48254)

3.03.1972.

Marian Kotarba, Jerzy Kochanik Swiątniki Górne.
Kłódka składająca się z korpusu, w którym są osadzone płytki wsporcze oraz pałąk, znamienna tym, że
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11.02.1971.

Jan Piątek, Warszawa.
Pisak, zaopatrzony w zbiornik na płynny tusz, znamienny tym, że ma w korpusie (1) osadzony zbiornik
(6) zaopatrzony w korek (8) osadzony w wybraniu (9)
na ściankach wewnętrznych zbiornika, przy czym korek (8) w kształcie krążka ma przeponę (10) o mniejszej grubości od pozostałej powierzchni korka (8).

70b

(W. 46778)
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(W. 46818)

14.04.1971.

Śląska Spółdzielnia Pracy „Projekt", Gliwice, (Eryk
Warzecha).
Linijka do zmiany skali figur płaskich, znamienna
tym, że ma wycięte podłużne okienko (2) o skośnych
krawędziach (3) na których są wytłoczone dwie różne podziałki (4), a na przedłużeniu okienka (2) ma
okrągły otwór (5) jako p u n k t zerowy skal (4)

25.03.1971.

Jan Kaliciak, Ząbki k/Warszawy.
Długopis z obudową, której część środkowa ma
w przekroju najkorzystniej kształt trójkąta, znamienny tym, że jego wkład mający postać cylindrycznego
pojemnika (1) tuszu jest zaopatrzony w stanowiącą
z nim jedną całość stożkową głowicą (3) mającą wewnątrz stożkowy kanał (6), łączącą wnętrze (2) pojemnika (1), ze znaną metalową nasadką (4) wyposażoną
w kulkę piszącą (5).

7Ce

(W. 47126)

21.06.1971.

Ryszard Brzostowski, Warszawa, Polska.

70b

(W. 47517)

20.09.1971.

Krajewski Teodor, Warszawa, Polska.

Temperówka, wykonana najlepiej z tworzywa sztucznego, znamienna tym, że stanowi ją obudowa (1) nożyka (3) połączona z soczewką powiększającą za pomocą
nóżki (5).

Długopis, wyposażony we wTkład z kulką piszącą, osadzony w trwałej obudowie oraz w nasadkę z klipsem,
znamienny tym, że wyposażony jest w baterię (7), żarówkę (6) osadzoną w sprężynie (5) oraz w ruchome
elementy (8) i (9) osadzone w tylnej części obudowy
(1), której przednia część (2) wykonana jest z przezroczystego materiału.

70e

70c

(W. 48315)

15.03.1972.

Ryszard Brzostowski, Warszawa
Temperówka najlepiej wykonana z tworzywa sztucznego o obudowie nożyka w kształcie graniastosłupa
ściętego, znamienna tym, że przy wierzchołku obudowy umocowany jest trwale występ (5) rozchylający się
lekko na boki i jak gdyby obejmujący oprawę soczewki powiększającej.

(W. 47292)

24.07.1971.

Andrzej Putz, Warszawa, (Stefania Kiedrzyńska).
Tabliczka zakupów, znamienna tym, że składa się
z dwóch identycznych polistyrenowych płytek prosto-
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kątnych (1,1) złączonych ze sobą w jedną całość, a każda z nich zawiera szereg szczelin (2), w których osadzone są elementy przesuwne mające postać polietylenowych guziczków (3) zaopatrzonych w zaczepy (3').

70e

(W. 47909)

30.12.1971.

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk
(Leszek Mazurkiewicz).
Urządzenie do ostrzenia grafitów ołówkowych, składające się z trzonu oraz elementu mocującego do stołu,
znamienne tym, że w przegubie (6) zamocowany jest
uchwyt (7) którego oś przechodzi przez środek przegubu (6), gdzie jest osadzony ołówek (8) utrzymywany
w osi uchwytu (7) przez sprężynki (9), przy czym uchwyt
(7) poprzez dźwignię (10) i sprężynę (11) jest dociskany do materiału ściernego (5) umieszczonego w obudowie cylindrycznej (4).

7 la

(W. 46743)

16.03.1971.

Zakład Doświadczalny „Chedom" Ośrodek Wdrażania Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Chemicznego, Łódź, (Ewa Maciejewska, Zdzisław Florsch, Tomasz Bretsznajder, Włodzimierz Rudnicki).
Wymienna cholewa do butów damskich wykonana
z tkaniny, dzianiny, futra, skóry, gumy lub z tworzywa sztucznego zaopatrzona w strzemiączko utrzymujące cholewę na bucie, znamienna tym, że cholewę stanowi rękaw (1) opinający nogę do kolana lub powyżej kolana, przy czym dolna część rękawa (1) ma kształt
cholewki (2) zakrywającej górną część buta (3).

71a

Nr 9/1973
(W. 47158)

21.06.1971.

Ministerstwo Obrony Narodowej Szefostwo Wojsk
Chemicznych Ośrodek Badawczy Sprzętu Chemicznego, Warszawa, (Elżbieta Lubczyńska, Aleksander Bednarski, Anna Giertler-Dubiel, Ryszard Doliński).
Ochraniacz butów wykonany z tworzywa sztucznego
w kształcie nieforemnego buta o wzmocnionej podeszwie i wydłużonej cholewie, znamienny tym, że ma postać jednoczęściowej kształtki (1) z tworzywa termoplastycznego z pogrubioną, ewentualnie dodatkowo wzmocnioną wkładką z tkaniny podeszwą (3) mająca na zewnętrznej stronie wyżłobienia (4) oraz pogrubiony zaokrąglony brzeg i z cholewą (2), której brzeg jest zakończony wformowanym w materiał cholewy zakładem
(5) z taśmy z materiału tekstylnego do przewlekania
wiązadła (6).
Odmiana ochraniacza według zastrz. 1, znamienna
tym, że jest zaopatrzony w dodatkowe wiązadło (7)
wciągnięte w taśmę (8) z materiału tekstylnego wformowaną w ochraniacz (1).

71a

(W. 48157)

16.02.1972.

Chemiczny Ośrodek Badawczy przy Wojewódzkim
Związku Spółdzielni Pracy, Kraków, (Wiesław Zimmer,
Zygmunt Sokół).
Flokowane wkładki do obuwia, dowolnego, ogólnie
stosowanego typu, w tym również wkładki ortopedyczne, wykonane z dowolnego, odpowiedniego materiału,

znamienne tym, że powierzchnie górne wkładek powleczone są pyłem włókienniczym w procesie flokowania
elektrostatycznego, dzięki czemu powierzchnie wkładek
mają fakturę weluru lub zamszu, o wysokich walorach
użytkowych i higienicznych.

Nr 9/1973
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6.08.1971.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jerzy
Kowalczyk, Jan Hankus, Franciszek Łydka, Paweł
Piech).
Lina wyrównawcza okrągła, składająca się z rdzenia
centralnego, jednej warstwy wykonanej z sześciu splotów okrągłych współzwitych o kierunku skręcenia przeciwnym do drugiej warstwy wykonanej z dwunastu
splotów okrągłych przeciwzwitych, znamienna tym, że
stosunek długości skoku skręcenia warstwy (3) do długości skoku skręcenia warstwy (2) wynosi od 2,26 do
2,7.

73

(W. 48211)

75c
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(W. 47421)

1.09.1971.

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Motoryzacyjnego „Motoprojekt", Warszawa, (Roman Partyka,
Janusz Piotrowski).
Wielopoziomowa rynna ociekowa agregatu do malowania zanurzeniowego, złożona z koryt ściekowych wykonanych jako szereg płaskich połączonych z sobą, blach
płaskich połączonych łukami w miejscach zmiany kierunku przenośnika, znamienna tym, że koryta ściekowe
(1, 2, 7) umocowane są rozłącznie za pomocą chwytów
(3) ze słupkami podstawy (4) ustawionymi na podłodze
w pobliżu wanny (6) agregatu przy czym górne koryta
ściekowe (2, 7) umocowane są wysięgowo.

25.02.1972.

Centralne Laboratorium Technicznych Wyrobów Włókienniczych Łódź (Kazimierz Kubiak, Jerzy Przychodniak, Edward Kaźmierczak).
Sznurek opakunkowy, znamienny tym, że budową
jego stanowi wiązka przędzy z włókna wiskozowego
ciętego niebarwionego, lub barwionego skręconą jednostopniowo z udziałem jednej lub kilku przędz barwionych w odmiennych kolorach.

75a

(W. 47237)

8.07.1971.

Fabryka Samochodów Osobowych, Warszawa, (Roman Zajdel, Jerzy Kucharski, Zbigniew Rajewski).
Urządzenie do mechanicznego malowania zwłaszcza
nadwozi samochodów posiadające dźwignię z umocowanym na niej pistoletem lakierniczym, znamienne tym,
że napęd dźwigni (4) stanowią cylindry hydrauliczne
(6) i (7) umieszczone przeciwległe z obydwu stron dźwigni (4') w płaszczyźnie jej obrotu, a do ograniczenia
ruchu i zmiany kierunku posiada wyłączniki krańcowe
(8) i (9) oraz zderzaki (10) i (11) umieszczone w skrajnych położeniach dźwigni (4).

76a

(W. 47942)

6.01.1972.

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókienniczego, Łódź (Zbigniew Górski, Andrzej Bartoš, Bolesław Przybyś, Czesław Procyk, Andrzej Suchodolski).
Urządzenie do sortowania wełny, przeznaczone szczególnie do wydzielania podstawowego rodzaju włókien
z masy surowca o dużym zróżnicowaniu asortymentowym, współpracujące ze znanymi stołami sorterskimi
i brakarskimi, wyposażone w dwa przenośniki taśmowe i dwa przenośniki rolkowe, znamienne tym, że przenośniki taśmowe są umieszczone jeden za drugim, przy
czym prędkość pierwszego z nich.— nadawczego przenośnika (1), jest mniejsza niż prędkość drugiego, —
odbiorczego przenośnika (5), a rolkowe przenośniki (4)
są umieszczone u końca nadawczego przenośnika (1),
wzdłuż którego są ustawione sorterskie stoły (2), zaś
brakarskie stoły (6) i zsypowe leje (7) są umieszczone
u końca odbiorczego przenośnika (5).

76b

( W . 46S24)

15.04.1971.

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, (Jan Wandzel).
Urządzenie napędowe szczeblaków, zwłaszcza szczeblaków poziomego układacza runa, znamienne tym, że
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ma sprzęgła elektromagnetyczne (1) i (2) osadzone na
wałku (3) napędzającym układ szczeblaków, oraz dwa
styczniki (4) umieszczone przesuwnie na pociągowej
śrubie (5), przy czym styczniki (4) otrzymują impuls od
zderzaka (6) umocowanego na łańcuchu (7).

76c

(W. 47433)

11.05.1968.

Pierwszeństwo: 12.05.1967 — Włochy.

76b

(W. 47050)

26.05.1971.

Francesco Steffanini, Mediolan, Włochy.
Cewka na przędzę składająca się ze ścianki zewnętrznej i wewnętrznej piasty, która nakładana jest na wrzeciono w ten sposób, że przylega do niego w co najmniej dwóch różnych punktach, znamienna tym, że
ścianka zewnętrzna (15) i piasta (17) mają kołowy przekrój i połączone są ze sobą za pomocą żeber (16).

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włókienniczych, Łódź, (Bohdan Stasz, Stanisław Pietras).

16

Urządzenie do odbierania taśmy z włókien ukształtowanej przez maszynę przygotowawczą przędzalni,
zwłaszcza zgrzeblarkę, składające się z rurowego przewodu, zwłaszcza w kształcie litery U lub J, oraz elementu układającego taśmę w zwoje wewnątrz rurowego przewodu, znamienne tym, że średnica rurowego przewodu (6) jest większa od średnicy taśmy (1) po
jej wyjściu z lejka rozciągarki lub zgrzeblarki i po jej
rozprzężeniu, nie więcej niż dziesięć razy.

76c

(W. 47465)

13.09.1971.

Widzewskie Zakłady Maszyn Włókienniczych, Łódź,
Polska (Henryk Serafin, Czesław Kałużka, Tadeusz
Kurowski).
Trzpień redukcyjny do zawieszania cewki nawoju odwijanego na przędzarce, posiadający w górnej części
zaczepowe otwory, zaś w dolnej części elementy pod-

76c

(W. 47432)

11.05.1968

Pierwszeństwo: 12.05.1967 — Włochy.
i
Francesco Steffanini, Mediolan, Włochy.
Element centrujący dla cewki na przędzę, posiadający dwa elementy pierścieniowe o różnej średnicy połączone ze sobą łącznikiem o przekroju również pierścieniowym, przy czym element pierścieniowy o najmniejszej średnicy nałożony jest na cylindryczną szpulę maszyny przędzalniczej, znamienny tym, że element
pierścieniowy (21) o najmniejszej średnicy posiada
otwór cylindryczny dopasowany do średnicy wrzeciona
(3), a łącznik (20) jest elastyczny w celu ochrony w przypadku przeciążenia elementu (19) pierścieniowego sprzężonego z cewką na przędzę, przed uszkodzeniem elementu pierścieniowego (21).
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trzymujące cewkę, znamienny tym, że znajdujące się
między jego zaczepowymi otworami (2) pola (3) powierzchni wewnętrznej trzpienia redukcyjnego wykazują, w stosunku do promienia jego otworu wewnętrznego, pochylenie pod kątem ok. 45°, zaś w dolnym końcu posiada rozszerzającą się stożkową część (4) i zakończenie stanowiące rękojeść (5) trzpienia, przy czym
środkowa część (6) trzpienia posiada przekrój poprzeczny o wymiarach zewnętrznych mniejszych od najmniejszej średnicy wewnętrznej stosowanych cewek, a odległość między zaczepowymi otworami (2) i podstawą
stożkowej części (4) jest nieco większa od maksymalnej
długości stosowanych cewek.
78c

(W. 47550)
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osadzonych na tulejce (4) przy czym dociskane pierścienie (5) i (6) z tulejką (4) i pierścieniami (10) osadzonymi, tworzą uszczelniające labirynty (12).

28.09.1971.

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Stanisław Kurzyniec, Ireneusz Dybowski).
Podkładka pod nawoje przędz i nici mająca kształt
krążka lub wieloboku z otworem w ośrodku znamienna tym, że wykonana jest z porowatego tworzywa sprężystego i że jej otwór ma średnicę mniejszą co najmniej o 5 mm od średnicy podstawy cewki najmniej
ze stosowanych.

76c

(W. 48313)

15.03.1972.

Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego,
Łódź (Maksymilian Kanawiec, Janusz Cogiel, Julian
Pietrzykowski.
Prowadnik przędzy składający się z korpusu i oczka,
znamienny tym, że oczko (3), którego wewnętrzna średnica wynosi od 1,5—2,5 mm, jest odchylone od korpusu pod kątem y = 10° a wolny koniec (4) prowadnika przędzy jest nachylony do osi symetrii oczka (3)
pod kątem Ô = 35°—70°.

76c

(W. 47692)

6.11.1971.

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włókienniczych, Łódź, (Antoni Sosnowski Zbigniew Skoraczyński).
Urządzenie skręcające do jednoprocesowych wrzecion skręcalniczych, posiadające podłużne skrzydełko,
zawierające na końcach prowadniki przędzy i zamocowany do tego skrzydełka stojak z osadzonymi obrotowo na tulejce rolkami i uszczelniającymi pierścieniami, znamienne tym, że rolki (8) są na łożyskach (9)
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d o klas specjalnych, również pasze . . . .
15ú
Klasa 54 Przerób papieru i tektury i wyroby z nich,
o ile chodzi o sposoby ich wytwarzania, również reklama
151
Klasa 5 5 Wyrób celulozy, papieru i tektury
. . . .
151
Klasa 57 Fotografia, kinematografia i film obrazowo-dźwiąkowy
152
Klasa 58 Prasy
152
Klasa 61 Ratownictwo i pożarnictwo
152
Klasa 63 Pojazdy bezszynowe
153
Klasa 64 Wyszynk
155
Klasa 65 Budowa okrętów i żeglarstwo
15G
Klasa 66 Rzeźnictwo i przerób mięsa
156
Klasa 67 Szlifowanie i polerowanie
157
Klasa 68 Wyroby ślusarskie
.158
Klasa 7 0 Przybory d o pisania i rysowania
. . . .
158
Klasa 71 Obuwie
16°
Klasa 73 Wyrób lin
161
Klasa 75 Rzeźbiarstwo, malarstwo, ozdabianie powierzchni
161
Klasn 76 Przędzalnictwo
161

Cena 45 zł

