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

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

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

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

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

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

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

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

Urząd Patentowy PRL, 00-931 Warszawa, Aleje Niepodległości 188 
Ponadto w Urzędzie Patentowym można zamawiać odbitki kserograficzne doku

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

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

kowego. 

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

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

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

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

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

Egzemplarze zdezaktualizowane można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, 00-931 Warszawa, Al. Niepodległości 188 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 10. V. 1973 r. Nr 12, Rok I 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do zarejestrowania 

I. WYNALAZKI 

la (P. 152968) 19.01.1972. 
Pierwszeństwo: 21.01.1971 - Szwajcaria. 

Joseph Richard Kaelin, Buochs, Szwajcaria. 
Sposób przetwarzania mieszaniny śmieci ze szla

mem drogą biologicznego rozpadu na materiał zie
misty, znamienny tym, że mieszaninę śmieci i szlamu 
napowietrza się kontrolowaną ilością powietrza 
w zbiorniku zamkniętym ze wszystkich stron, przy 
czym proces rozpadu przeprowadza się w sposób 
ciągły. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że ma zbiornik zamknięty ze wszyst
kich stron, do którego doprowadzany jest materiał 
przeznaczony do przetworzenia a następnie materiał 
ten jest usuwany automatycznie po ukończeniu pro
cesu rozpadu, przy czym zbiornik jest zaopatrzony 
w doprowadzenie tlenu koniecznego dla procesu prze
twarzania wytwarzające strumień poprzeczny tlenu 
skierowany od osi centralnej do ściany zbiornika, cała 
zaś praca samego reaktora jest całkowicie automa
tyczna jak również w połączeniu z aparatami włą
czanymi przed i po pracy. 

la (P. 153396) 9.02.1972 
Pierwszeństwo: 11.02.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Vereinigte Aluminium - Werke Aktiengesellschaft, 

Bonn, NRF (Fritz Kampf, Hans-Georg Kaltenberg). 

Urządzenie do ciągłego ługowania boksytu roztwo
rem metaglinianu sodowego, za pomocą rozpuszczania 
w rurze reakcyjnej pod ciśnieniem 10-200 atmosfer 
przy temperaturze 200-300°C, przy czym zawiesinę 
boksytu w ługu przesyła się za pomocą pompy wyso
koprężnej, którą stanowi pompa tłokowo-przeponowa, 
przy czym rura reakcyjna jest wyposażona w wy
miennik ciepła, przez który są przepuszczane opary 
z rozprężarek ługu i dodatkowo zawiera wymienniki 
ciepła nagrzewane parą wysokoprężną, parą dwufe
nylu, ciekłym organicznym nośnikiem ciepła, stopioną 
solą lub podobnym czynnikiem grzewczym, znamien
ne tym, że dwie lub kilka rur reakcyjnych (R1, 
R2-R6) mają wspólny wymiennik ciepła (3), przy 
czym każda z tych rur jest sprzężona hydraulicznie 
z tłokiem K pompy wysokoprężnej (P1, P2. 

5b (P. 149988) 12.08.1971. 
Pierwszeństwo: 17.08.1970 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 
VEB Fórderanlagen - und Kranbau Köthen, 

Köthen, NRD, (Freidrich-Wilhelm Uffrecht, Hermann 
Uffrecht). 

Zgarniarka do urabiania kopalin, za pomocą której 
urobek jest unoszony w kierunku jazdy lub w kie
runku przeciwnym i przekazywany na przenośnik, 
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znamienna tym, że w ramie (1) ma umieszczony na
pędzany walec (3) a przed lub za walcem (3) ma 
umieszczony nienapędzany bęben wsporczy (4), przy 
czym z obu stron wzdłuż walca (3), w odstępie od 
niego, ułożyskowane ma wychylnie w ramie (1) człony 
tnące (5) a na przedłużeniu jednego z członów tną
cych (5) umieszczony ma element dociskowy (8) nato
miast po stronie drugiego członu tnącego (5) umiesz
czony ma przenośnik poprzeczny (15). 

5c (P. 145695) 26.01.1971. 
Kopalnia Rokitnica, Zabrze, (Jerzy Kalita). 
Urządzenie wentylacyjne do zobojętniania stężeń 

gazów, zwłaszcza postrzałowych w powietrzu kopal
nianym, znamienne tym, że zawiera wentylator (1), 
tłoczący powietrze przewodem powietrznym (2) do 
dysz wylotowych (5) zanurzonych w cieczy zobojętnia
jącej (4) w taki sposób aby cząsteczki cieczy były 
porywane wraz z powietrzem, aż pod pokrywę (6). 

5c (P. 145703) 19.01.1971. 
Patent dodatkowy do patentu nr (P. 132947). 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Wojciech 
Muszyński). 

Zespołowa obudowa krocząca dla wyrobisk ściano
wych według patentu nr P-132947, w której znane 
stojaki cierne lub hydrauliczne są połączone ze sobą 
parami za pomocą dwóch skrzyżowanych dźwigni za
mocowanych przegubowo do przesuwanych tulei oraz 
cięgna dystansowego, lub amortyzatora o dwustron
nym działaniu, znamienna tym, że stojaki (1) poszcze
gólnych par są połączone ze sobą przegubowymi 
dźwigniami (2 i 3) oraz sprężynującym elementem (4), 
a u góry na spodnikach mają zamocowane przegu
bowo za pomocą kapturów (12) stropowe płyty (10) 
w kształcie koła pełnego lub zaopatrzonego w ra
miona (13). 

5c (P. 149969) 11.08.1971. 
Pierwszeństwo: 12.08.1970 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Karl Maria Groetschel, München, NRF. 
Urządzenie o napędzie hydraulicznym do bocznego 

cofania stropnic w dwusuwowych ruchomych obudo
wach dla stromego układu warstw, w których we
wnętrzny podzespół umieszczony jest w podłużnej 
szczelinie zewnętrznego podzespołu, składającego się 
z dwóch sprzężonych w postaci kozłów za pomocą 
połączeń poprzecznych ich dolnych korpusów, posia
dających dwie zewnętrzne stropnice części napinają
cych, z bocznymi przestrzeniami pośrednimi, umożli
wiającymi względne ruchy wychylne obu podzespo
łów, znamienne tym, że w każdą z obu istniejących 
pomiędzy stropnicą środkową (13) i obiema stropni
cami zewnętrznymi (12) przestrzeni pośrednich (a, b) 
wsunięte jest ramię sprężynujące (8) lub (7), które 
umieszczone jest wychylnie obrotowo na jednej ze 
stropnic (12, 13), ograniczających przynależną prze
strzeń pośrednią na równoległej do osi podłużnej 
stropnicy osi (9) lub (10) i pod stropnicą (13), a ra
miona sprężynujące są obrotowo wychylne w bok nie
zależnie od siebie o nastawiany każdorazowo wymiar, 
oraz korzystnie są one przyłożone do ograniczającej 
przynależną przestrzeń pośrednią (a, b) strony drugiej 
stropnicy (12), przy czym urządzenia cylindrowo-tło-
kowe (11, 14, 15), powodujące wychylanie się ramion 
sprężynujących dokoła ich osi wahań są każdorazowo 
połączone przegubowo z jednej strony z ramieniem 
sprężynującym, a z drugiej strony - ze spodem przy
należnej stropnicy (13). 

5d (P. 145720) 19.01.1971. 
Pierwszeństwo: 20.01.1970 - Wielka Brytania. 

Coal Industry (Patents) Limited, Londyn, Wielka 
Brytania, (John Nenry Tralley). 

Zespół prowadzący urządzenie zgarniające materiał 
rozkruszony na transporter do wybierania ścianowego 
zawierający człon w zasadzie w kształcie litery „L", 
którego pionowe ramię przymocowane jest do ściany 
bocznej sekcji transportera i dolne ramię które two
rzy podstawę aparatu, człon rurowy umieszczony 
stycznie wzdłuż pionowego ramienia tworzący su-
port-prowadnicę wzdłuż której może ślizgać się urzą
dzenie, znamienny tym, że zawiera ciągły lub w za
sadzie ciągły prowadzący człon łańcuchowy (18) roz
poczynający się przy ramieniu (10) w ten sposób, że 
tworzy odrębne bieżnie łańcuchowe górne i dolne 
wzdłuż aparatu oraz odejmowalną pokrywę (20) przy
mocowaną do człona rurowego i przystosowaną do 
oparcia o wolną krawędź człona (18) prowadzącego 
łańcuch, lecz oddzieloną przestrzenią od dolnego ra
mienia (12), w ten sposób że w czasie pracy część 
(38) urządzenia (30) może przejść przez wymienioną 
przestrzeń w celu zaczepienia o łańcuch (44) w dolnej 
bieżni łańcuchowej. 
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5d (P. 146180) 12.02.1971. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek", Katowice, 

(Stefan Zagórski, Stanisław Rodak, Marian Babiarz). 
Sposób ładowania węgla na przenośnik za pomocą 

wrębiarki górniczej znamienny tym, że łańcuchowi 
wrębowemu nadaje się prędkość obwodową różną od 
prędkości stosowanej przy wrębieniu. 

Wrębiarka górnicza do stosowania sposobu wg 
zastrz. 1, znamienna tym, że jest wyposażona w ste
rowaną przekładnię mechaniczną (3) włączoną w układ 
kinematyczny napędu łańcucha wrębowego, które 
pozwala na uzyskanie różnych prędkości obwodowych 
łańcucha wrębowego. 

5d (P. 148748) 11.06.1971. 
Patent dodatkowy do patentu nr 63022. 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze
mysłowego Nr 1, Wrocław (Włodzimierz Dołęga-Otoc-
ki, Henryk Dłuszyński). 

Urządzenie do stosowania sposobu wydobywania 
urobku spod powierzchni wody i jego klasyfikacji 
systemem hydraulicznym z wykorzystaniem dodatko
wego strumienia wody według patentu nr 63022, pole
gającym na pobieraniu urobku za pomocą znanego 
w swej istocie smoka przemieszczającego się po dnie 
ruchem ciągłym sinusoidalnym i przenoszeniu wraz 
z wodą poprzez układ znanego rurociągu ssąco-tło-
czącego na zespół sit klasyfikacyjnych na których 
w wyniku działania zamkniętego strumienia wody 
rozdziela się ziarna na poszczególne frakcje, znamien
ny tym, że w układ rurociągu ssąco-tłoczącego przed 

pompą główną (11) jest włączona strumienica wodna 
(1) mająca w przewodzie (7) doprowadzającym czyn
nik roboczy o regulowanej wydajności i ciśnieniu 
ujście dyszy (6) umieszczone w płaszczyźnie stycznej 
do stożkowej komory zasysania (2) tejże strumienicy. 

5d (P. 148821) 16.06.1971. 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu 

Węglowego, Katowice, (Jan Kufel, Marian Brzózka, 
Eugeniusz Łukasik). 

Sposób uszczelniania styków rurociągów wód doło
wych na terenie szkód górniczych znamienny tym, 
że końce rur czyści się, zagruntowuje roztworem 
asfaltowym do gruntowania, powleka się zagrunto
wane miejsce lepikiem asfaltowym gęstym styk na 
całej szerokości, owija się folią trzykrotnie, przy czym 
przy owijaniu smaruje się tylko końce lepikiem asfal
towym rzadkim, a następnie smaruje się całą folię 
lepikiem asfaltowym gęstym i przykleja doń papę 
asfaltową. 

6a (P. 130253) 26.11.1968. 
Pierwszeństwo: 27.11.1967 - Wielka Brytania. 

The British Petroleum Company Limited, Londyn, 
Wielka Brytania. 

Sposób hodowli drobnoustrojów, znamienny tym, że 
hodowlę prowadzi się w obecności frakcji ropy naf
towej złożonej w całości lub w części z węglowodo-
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rów o łańcuchu prostym, w obecności wodnej pożywki 
i w obecności gazu zawierającego wolny tlen, przy 
czym frakcję ropy naftowej i wodną pożywkę dopro
wadza się w sposób ciągły do kadzi fermentacyjnej 
zawierającej drobnoustroje, w której zachodzi pierw
sze stadium hodowli, z kadzi tej w sposób ciągły 
odprowadza się strumień produktu zawierającego 
drobnoustroje i strumień ten doprowadza się do dru
giej kadzi fermentacyjnej, w której drobnoustroje 
traktuje się wodną pożywką drugiego stopnia, po 
czym strumień produktu zawierającego drobnoustroje 
odprowadza się w sposób ciągły z drugiej kadzi fer
mentacyjnej i następnie poddaje obróbce w celu od
dzielenia drobnoustrojów, przy czym w pierwszym 
stadium hodowli zawartość podstawowych składników 
odżywczych w wodnej fazie w pierwszej kadzi fer
mentacyjnej jest taka, by szybkość wzrostu drobno
ustrojów nie była hamowana przez brak składników 
odżywczych, natomiast w drugim stadium hodowli 
zawartość przynajmniej jednego składnika odżyw
czego w wodnej fazie w drugiej kadzi fermentacyjnej 
mniejsza od zawartości koniecznej dla niehamowa-
nego wzrostu drobnoustrojów i/lub przynajmniej jed
nego składnika odżywczego występującego w fazie 
wodnej w kadzi fermentacyjnej pierwszego stadium 
hodowli brak w fazie wodnej kadzi drugiego stadium. 

6a (P. 138920) 20.02.1970. 
Pierwszeństwo: 21.02.1969 - Wielka Brytania. 

Michel Hooreman, Paryż, Francja. 
Sposób wytwarzania nowych enzymów proteolitycz

nych powodujących in vivo korzystniejszą lepkość 
wydzieliny śluzowatej jelit, oskrzeli i szyjki macicy, 
pochodzących z mikroorganizmu znamienny tym, że 
fermentację mikroorganizmu zatrzymuje się gdy 
osiągnięta zostanie redukcja lepkości 1 g wydzieliny 
śluzowatej jelit w temperaturze 37°C in vitro przez 
0,1 ml roztworu 250 jednostek produktu enzymatycz
nego i gdy redukcja lepkości odpowiada maksymalnie 
250 jednostkom czystej trypsyny plus 5% i gdy re
dukcja lepkości odpowiada minimalnie 250 jednost
kom czystej chymotrypsyny mniej 5% i gdy zmniej
szenie lepkości wydzieliny śluzowatej wyrażone w pro
centach przez porównanie z lepkością wymienionej 
wydzieliny śluzowatej nie degradowanej będzie wy
nosiło z wydzieliną śluzowatą świni lub cielęcia, od
powiednio 60% w porównaniu z trypsyną i 40% 
w porównaniu z chymotrypsyną po 30 minutowej de
gradacji enzymatycznej, przy czym szczep dobierany 
jest do wytwarzania produktów niewrażliwych na 
inhibitory trypsyny a omawiane produkty enzyma
tyczne są podatne na oczyszczanie. 

6a (P. 147061) 20.03.1971. 
Pierwszeństwo: 23.03.1970 - Francja. 

R o u s s e l - UCLAF, Paryż, Francja, (Lucien Penasse, 
Pierre Barthelemy, Denise Hasbiss). 
Sposób oczyszczania enzymów typu asparaginazy, 
znamienny tym, że enzym po wstępnym oczyszczeniu 
wytrąca się z roztworu wodnego za pomocą glicerolu 
i alkoholu etylowego. 

7 (P. 155702) 31.05.1972. 
Pierwszeństwo: 2.06.1971 - NRF. 

Wilhelm Mendę u. Co Teichhtitte, Harz, NRF (Hu
bert Ettel). 

Urządzenie do wytwarzania płyt wiórowych w spo
sób ciągły wyposażone w taśmę stalową, na którą 
roztrząsa się warstwę wiór drzewnych wymieszanych 
ze środkami wiążącymi, przemieszczaną razem z wió
rami drzewnymi przez szczelinę, pomiędzy dwoma 
ogrzewanymi walcami prasującymi, o szerokości 
mniejszej niż grubość warstwy wiór drzewnych, zna
mienne tym, że taśma stalowa (3) nachodzi stycznie na 

sąsiadujący z nią prasujący walec (2), przed miejscem 
o najmniejszej odległości pomiędzy walcami prasu
jącymi (1 i 2), przy czym najmniejsza odległość tego 
miejsca od położonego naprzeciwko walca prasują
cego (1) jest co najmniej taka sama jak grubość war
stwy (4) wiórów drzewnych. 

7a (P. 148617) 5.06.1971. 
Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice, (Kazimierz 

Rytel). 
Sposób walcowania blach grubych z zastosowaniem 

automatycznego nastawiania walców znamienny tym, 
że proces walcowania jest dzielony na cztery ope
racje o ściśle określonych celach i warunkach, które 
każda ma spełnić - likwidacja zbieżności i uzyskanie 
przekątnej pasma poniżej granicznej, narzuconej bu
dową walcowni, wielkości dla operacji pierwszej; 
uzyskanie określonej warunkami technologicznymi 
szerokości blachy surowej dla drugiej, uzyskanie gru
bości od której należy prowadzić walcowanie wykoń
czające - dla trzeciej i uzyskanie grubości końcowej 
przy gniotach dających określoną strzałkę ugięcia 
walca dla ostatniej - czwartej operacji. 

7a (P. 155271) 9.05.1972. 
Pierwszeństwo: 12.05.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
G. Schwertz Co, Dusseldorf, NRF, (Erich Rosenthal) 

Układ smarowania czopów łożyskowych walców 
hutniczych lub innych podobnych urządzeń zawiera-
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jacy pompę składającą się z przynajmniej jednego 
wieńca zębatego i co najmniej jednego współpracują
cego z nim zębnika, przy czym na czopie łożyskowym 
walca osadzona jest dzielona promieniowo piasta 
z wieńcem zębatym, w którego lukach międzyzębnych 
znajdują się promieniowe otwory przepływowe połą
czone z wnętrzem piasty zaś zazębiający się z pier
ścieniem zębatym zębnik ułożyskowany jest w dzie
lonej promieniowo pokrywie osadzonej obrotowo na 
piaście, znamienny tym, że pokrywa (12) ma w prze
kroju poprzecznym kształt litery „U" i tworzy ko
morę otaczającą wieniec zębaty (6), przy czym na nie-
tłoczących powierzchniach luk międzyzębnych (9) 
znajdują się promieniowe otwory odpływowe (7). 

7b (P. 131422) 27.01.1969. 
Pierwszeństwo: 20.03.1968 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Kabel-und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG, 

Hannover, NRF, (Franz Bollmann, Herman Kroger). 
Sposób przeciwbieżnego wyciskania przedmiotów 

o kształcie rurowym, zwłaszcza zaopatrzonych w koł
nierz i o długim odcinku rurowym, znamienny tym, 
że formowany materiał wyjściowy płynie w kierunku 
przeciwnym do kierunku działania stempla, przy 
czym część formująca (4) zespołu matrycowego, przy 
wyciskaniu kształtki z kołnierzem zewnętrznym, wcho
dzi z pewną prędkością w otwór stempla (3), pod dzia
łaniem wyciskanego przez stempel (3) materiału (6), 
przy czym prędkość ta jest równa lub w przybliżeniu 
równa prędkości wypływania materiału (6) oraz tym, 
że płynący w kierunku osiowym pod wpływem dzia
łania stempla (3) materiał (6) zabiera wskutek wywie
ranego nacisku trzpień formujący (4). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-2, znamienne tym, że trzpień formujący (4) umiesz
czony jest przesuwnie w narzędziu wyciskającym 
kształtki z kołnierzem zewnętrznym. 

Odmiana urządzenia według zastrz. 3 -4 , znamienna 
tym, że przy wyciskaniu kształtek z kołnierzem we
wnętrznym tuleja cylindryczna (10) osadzona jest 
w narzędziu tłoczonym przesuwnie osiowo. 

7b (P. 141430) 19.06.1970. 
Spółdzielnia Pracy Wyrobów Metalowych Sprzętu 

Medycznego „Hosmet", Chojnów, (Tadeusz Tacko). 
Przyrząd do cięcia rur stalowych znamienny jest 

tym, że noże 1 posiadają kształt ostrzy zbiegających 
się promieni. 

7b (P. 147136) 24.03.1971. 
Gdańskie Zakłady Mechanizacji Budownictwa, 

Gdańsk, (Jan Zubik, Stanisław Kulinkowski). 
Urządzenie czyszczące walcówką, wprowadzaną do 

mechanizmu prostującego prościarki, w którym ele
mentami czyszczącymi są tarczowe szczotki druciane 
znamienne tym, że każda tarczowa szczotka druciana 
(5) jest osadzona na wałku (3) ułoży skowanym na kor
pusie (1) mechanizmu prostującego pod kątem ostrym 
(α - alfa) do wzdłużnej osi tego korpusu (1), przy 
czym ruch obrotowy tarczowej szczotki drucianej (5) 
względem wirującego korpusu (1) jest realizowany za 
pomocą koła ciernego (6) osadzonego na wspomnia
nym wałku (3) i dociskanego do nieruchomej obudowy 
(2) prościarki za pomocą sprężyny (7) osadzonej na 
tym wałku (3). 

7b (P. 147255) 31.03.1971. 

Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni 
Remontowych, Gdańsk, (Wojciech Skibiński, Zenon 
Konrad). 

Sposób wykonywania żebrowanych rur dla wymien
ników ciepła, znamienny tym, że ożebrowująca taśma 
zostaje wstępnie zwinięta w płaszczyznę śrubową -
po czym w całości nałożona na rurę a poszczególne 
jej zwoje zostają rozmieszczone w równych odstępach 
i dociśnięte do powierzchni rury. 
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7b (P. 154464) 22.03.1972. 
Pierwszeństwo: 26.03.1971 - NRF. 

Wilhelm Mende a.CO, Teichütte, NRF, (Hubert Ettel) 
Urządzenie do wyprężania szerokiej taśmy przebie

gającej przez walec napinający, którego oś jest naprę
żana wstępnie po obu stronach za pomocą hydraulicz
nego cylindra naprężającego w kierunku wyprężania 
taśmy, a walec napinający i cylinder naprężający są 
połączone przewodami zasilającymi ze źródłem środka 
ciśnieniowego, przy czym z boku walca napinającego 
połączony jest dodatkowo hydrauliczny cylinder steru
jący, oddziaływujący na hydrauliczny cylinder naprę
żający w osi zasadniczo prostopadłej do kierunku dzia
łania siły hydraulicznego cylindra naprężającego i za
silany środkiem ciśnieniowym w zależności od bocz
nych przesunięć przy czym w wyniku skośnego usta
wienia walca taśma jest doprowadzana z powrotem 
w jej położenie środkowe, znamienny tym, że oba 
hydrauliczne cylindry naprężające (7) są połączone za 
pomocą przewodu wyrównawczego (8). 

7c (P. 151201) 25.10.1971. 
Pierwszeństwo: 27.10.1970 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 
VEB Schwermaschinenbau „Karl Liebknecht" Ma-

gdeburg-Kombinat für Dieselmotoren und Industrieal-
agen, Magdeburg, NRD. 

Urządzenie do kształtowania krawędzi stożkowych 
części dennych zbiorników lub podobnych blaszanych 
elementów konstrukcyjnych przeznaczonych zwłaszcza 
do budowy dużych zbiorników znamienne tym, że 
zawiera stół centrujący (2) o regulowanej średnicy do 
umieszczenia na nim stożkowej części (1), a pod jego 
krawędzią (3) od strony wewnętrznej znajduje się na
pędzana rolka (4) o zaokrągleniu dostosowanym do 
pożądanego wewnętrznego kształtu krawędzi (3), posia
dająca możliwość poziomego przesuwania się, odpo
wiednio do średnicy stożkowego pierścienia (1) i współ
działająca z rolką kształtującą (5), stykającą się ze 
stożkową częścią (1) od zewnątrz, przy czym rolka (5) 
ułożyskowana jest na dźwigni przechylnej (6), zamo
cowanej współosiowo w suporcie (7), który odpowied
nio do żądanego kształtu krawędzi sterowany jest 

w dolnym ramieniu wałem krzywkowym (8) i prze
suwa się w dwóch prowadnicach (10), znajdujących 
się na płycie nośnej (9), przy czym suport (7) może się 
także przesuwać odpowiednio do poziomego i piono
wego ruchu dźwigni (6) oraz do ręcznej nastawy 
wykonanej przez obrót koła (11). 

7d (P. 146110) 9.02.1971. 

Pierwszeństwo: 31.07.1970 - Austria. 

EVG. Entwicklung-u Verwertungsegesellschaft mb. 
H., Graz, Austria, (Hans Gött, Klaus Ritter, Josef 
Ritter, Gerhard Ritter). 

Urządzenie do doprowadzania drutu poprzecznego 
w spawarce krat, w którym materiał na druty po
przeczne zostaje za pomocą rolek transportowanych 
ściągany okresowo z kręgu drutu i przesuwany w kie
runku poprzecznym do szeregu drutów podłużnych, 
znamienne tym, że na wale głównym (1) sterującym 
poszczególnymi cyklami pracy spawarki krat lub na 
sprzężonym z tym wałem wałku pomocniczym 
umieszczony jest generator impulsów (2), który w każ
dym cyklu pracy urządzenia nadaje najpierw pierwszy 
sygnał taktowy (F1), służący do spowodowania posuwu 
drutu poprzecznego, dzięki któremu zostaje włączony, 
napęd (8, 15, 17) rolek transportowanych (11, 11') oraz 
przewidziany jest nadajnik wartości rzeczywistej (14, 
23, 24, 32, 33) długości posuwu drutu poprzecznego, 
sterowany przez rolki transportowe lub przez prze
noszony do przodu materiał drutów poprzecznych, 
który po osiągnięciu żądanej wartości długości posuwu 
drutu poprzecznego powoduje poprzez nastawialny 
przyrząd liczący i sterujący (19) unieruchomienie rolek 
transportowych, oraz że po upływie rozporządzalnego 
maksymalnie w każdym cyklu pracy okresu czasu na 
posuw drutu poprzecznego generator impulsów (2) 
nadaje drugi sygnał (F2) na ustawienie przyrządu 
liczącego i sterującego (19) w położenie wyjściowe. 

7g (P. 144774) 3.12.1970. 
Politechnika Śląska, Gliwice, (Stanisław Koncewicz, 

Antoni Gierlata, Ryszard Hebdzyński, Tomasz Oczko-
wicz, Józef Rabus, Antoni Tyma). 

Kowarka z dwoma lub więcej kowadełkami uderza
jącymi poprzecznie do wzdłużnej osi odkuwki, zamon
towanymi na dźwigniach osadzonych wahliwie w kor
pusie znamienna tym, że jako elementu napędowego 
użyto wspólnego elementu oscylującego (5) sprzężonego 
z dźwigniami (2) w znany sposób. 
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7g (P. 147470) 8.04.1971. 
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Stargard", 

Starogard, (Antoni Horbatowicz, Zygmunt Maciaszek, 
Bolesław Marek, Antoni Morozik, Jan Sawicki). 

Nożyce hydrauliczne, znamienne tym, że składają 
się z agregatu zasilającego (fig. 1 i 2), agregatu tną
cego (fig. 3) połączonych przewodem (10) zawierają
cym przewody instalacji sterowniczej składającej się 
z przycisku sterowniczego (8) usytuowanego w agrega
cie tnącym (fig. 3), obwodu wtórnego transformatora 
(7) prostownika (29) i cewek rozdzielacza elektroma
gnetycznego (5) usytuowanych dowolnie w agregacie 
zasilającym (fig 1 i 2). 

8d (P. 147391) 6.04.1971. 
Pierwszeństwo: 7.04.1970 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
G. Bauknecht, Gesellschaft mit beschraukter Haf

tung Elektrotechnische Fabriken, Stuttgart, NRF, 
(Dieter Härlin, Kurt Weihi.ng, Siegfried Hohmann). 

Pralkowirówka, do prania i odwirowywania bielizny, 
składająca się z zespołu piorąco-odwirowującego osa
dzonego w obudowie na dwóch, umożliwiających wa
hania tego zespołu goleniach amortyzujących, których 
górne końce połączone są przegubowo z osadzonymi 
sztywno na zbiorniku mydlin dźwigarami, a dolne 
końce tychże goleni połączone są przegubowo z dźwi
garami zamocowanymi sztywno do dna obudowy, zna
mienna tym, że posiada co najmniej jeden przegub 
(11, 12) każdej z goleni amortyzujących (13) ukształto-

wany jako kulowy przegub (30) zamontowany z naprę
żeniem wstępnym i zaopatrzony w przyporządkowane 
mu elementy naprężające (28, 32-36), przy czym wy
mienione naprężenie wstępne jest nastawne i na tyle 
duże, że wywołane nim tłumienie cierne wystarcza 
do skutecznego tłumienia drgań poziomych zespołu 
piorąco-odwirowującego (15). 

8h (P. 156277) 26.06.1972. 
Pierwszeństwo: 28.06.1971 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 
VEB Textilkorabinat Cottbus, Cottbus, NRD, (Adolf 

Heger, Kurt Urban, Helmar Passler). 
Sposób wytwarzania modyfikowanych połączeń, 

zwłaszcza modyfikowanych połączeń włókienniczych, 
korzystnie modyfikowanych płaskich wytworów włó
kienniczych, składających się z co najmniej dwóch 
składników, które od siebie różnią się odmiennym za
chowaniem wobec radiacji i/lub odmiennym skurczem 
podczas reakcji chemicznej, zwłaszcza podczas reakcji 
radiochemicznej, znamienny tym, że w połączeniach 
tworzy się aktywne punkty radiochemiczne, zwłaszcza 
inicjowane na drodze radiochemicznej, korzystnie na 
drodze miejscowego napromieniowania, i połączenia 
te przed lub podczas lub po, albo przed i podczas, albo 
przed i po, albo podczas i po, albo przed i podczas 
i po utworzeniu rodników doprowadza się do zetknię
cia z następnym czynnikiem, zwłaszcza z substancją 
monomeryczną, taką jak związek winylowy. 

8i (P. 138468) 29.01.1970. 
Pierwszeństwo: 30.01.1969- NRF. 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei-
ster Lucius u Brüning, Frankfurt n/Menem, NRF 
(Gunter Rösch, Werner Linke, Otto Smerz, Erich 
Schinzel). 

Sposób optycznego rozjaśniania materiałów włókni
stych z poliakrylonitrylu lub z kopolimerów, zawiera
jących co najmniej 85% poliakrylonitrylu, za pomocą 
związków l,3-dwuarylo-Δ2-pirazolinowych, znamienny 
tym, że materiał włóknisty impregnuje się roztworem 
zawierającym rozjaśniacz optyczny o wzorze 2, w któ
rym A oznacza niższy, ewentualnie rozgałęziony rod
nik alkilenowy, R1 oznacza niższy rodnik alkilowy, 
symbole R2 oznaczają niższe rodniki alkilowe, przy 
czym rodniki te mogą tworzyć wraz z atomem azotu 
uwodorniony pierścień heterocykliczny, X oznacza bez
barwny anion, a n oznacza liczbę 1 lub 2, doprowadza 
zawartość roztworu rozjaśniacza w tkaninie do 5 -
- 1 2 0 % i ogrzewa w czasie od około 2 sekund do 
około 30 minut do temperatury około 100-150°C. 
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81 (P. 140242) 24.04.1970. 
Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., War

szawa, (Hanna Majchert, Stefan Jerzak, Józef Lesz
czyński). 

Środek do wywabiania plam z tkanin, znamienny 
tym, że jako układ chemiczny obniżający prężność par 
rozpuszczalników oraz zabezpieczający przed korozją 
i działaniem chemicznym na wewnętrzne ścianki opa
kowań z folii metalowej zawiera roztwór mydła cyn
kowego w ilości 0,5-3°/o wagowych i kwasu ftalowego 
w ilości 0 ,5 -3% wagowych w mieszaninie z malonia-
nem dwuetylu w ilości 5 -20% wagowych i octanu 
butylu w ilości 3 - 1 5 % wagowych w zestawieniu 
z mieszaniną znanych rozpuszczalników, złożoną ko
rzystnie z alkoholu izopropylowego lub butylowego 
w ilości 2 - 1 0 % wagowych i trójchloroetylenu lub 
chlorku etylu w ilości 10-30% wagowych oraz mie
szaniną wypełniaczy złożoną korzystnie z krzemionki 
w ilości 30-50% wagowych i talku w ilości 10-20% 
wagowych. 

8i (P. 140446) 6.05.1970. 
Pierwszeństwo: 9.05.1969 - Wielka Brytania. 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (Clifford Marshall, Stanisław Kali
nowski). 

Sposób obróbki materiałów włókienniczych, znamien
ny tym, że materiał włókienniczy poddaje się działa
niu emulsji lub zawiesiny w rozpuszczalniku węglo
wodorowym lub chlorowcowęglowodorowym jednego 
lub kilku środków bielących, usuwa rozpuszczalnik, 
po czym pierze. 

8k (P. 137997) 5.01.1970. 
Pierwszeństwo: 7.01.1969 - Szwajcaria. 

Ciba Societe Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób impregnacji powodującej niepalność i nie-

gniotliwość materiałów włóknistych zawierających ce
lulozę, znamienny tym, że materiały nasyca się odpo
wiednim roztworem wodnym preparatu zawierającego 
co najmniej jeden związek fosforowy o wzorze 1, 
w którym R1, R2, R1' i R2' oznaczają rodniki aklilowo-
alkenylowe lub chlorowcoalkilowe o najwyżej 4 ato
mach węgla, X, X' oznaczają rodniki metylowe, ko
rzystnie atomy wodoru, A oznacza rodnik alkilowy 
o 2 - 3 atomach węgla ewentualnie podstawiony niż
szymi rodnikami alkilowymi, niższymi grupami alko-
ksylowymi, lub hydroksylowymi, Z oznacza atom tlenu 
lub siarki, Y oznacza rodnik alkilowy o najwyżej 4 
atomach węgla lub korzystnie atom wodoru, oraz 
ewentualnie zawierającym utwardzalny prekondensa-
tor aminoplastu, a następnie suszy i ogrzewa. 

8k (P. 142953) 2.09.1970. 
Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. 

Obrońców Pokoju, Łódź, (Rajmund Nowak, Edward 
Pastwiński, Cecylia Niepsuj, Marian Paluszewski). 

Sposób wycinania próbek z tkanin, znamienny tym, 
że urządzenie do wycinania próbek dociska się czę
ścią tnącą do powierzchni tkaniny i za pomocą pokrę
tła (11) wprowadza się w ruch nożyk tnący (4) powo
dując jego wejście w tkaninę i wycięcie próbki. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
znamienne tym, że w obudowie (1) znajduje się rucho
my pierścień (2) z uchwytem (3) i nożykiem (4) oraz 
układ kółek zębatych (10) i (12) wraz z rolkami (14), 
a na zewnątrz obudowy znajduje się pokrętło (11). 

8k (P. 147113) 24.03.1971. 
Pierwszeństwo: 26.03.1970 - Szwajcaria. 

Triatex International AG für textile Forschung und 
Entwicklung, Zürich, Szwajcaria. 

Sposób uszlachetniania materiałów tekstylnych za
wierających celulozę, przez ciągłe nanoszenie kąpieli 
częściowej lub całkowitej, zawierającej przynajmniej 
jeden reakcyjny środek uszlachetniający dla celulozy, 
na suchy materiał tekstylny, z następującym po tym 
częściowym lub całkowitym suszeniem materiału, zna
mienny tym, że kąpiel częściową, lub całkowitą nanosi 
się na materiał tekstylny w takich ilościach, że pro
centowa ilość naniesionej kąpieli razem z wilgotnością 
zawartą w materiale tekstylnym, w odniesieniu do 
ciężaru suchego materiału tekstylnego, wynosi naj-
wyżej (W2/150 + 40), przy czym W oznacza zdolność za
trzymywania wody przez materiał tekstylny w %, 
uzyskaną według SNV 98'5'92. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-10, znamienne tym, że zawiera wałki nakładające, 
o regulowanej prędkości obrotów. 

81 (P. 137892) 31.12.1969. 
Zakłady Tworzyw Sztucznych i Cerat „Cefol", Woj

ciechów k/Radomska, (Jan Sowiński). 
Sposób wytwarzania tkaniny odblaskowej, polega

jący na nakładaniu na tkaninę lakierów z brązem, 
lakieru wiążącego kulki szklane i lakierów ochron
nych znamienny tym, że kulki szklane bezbarwne lub 
żółte o średnicy od 28 do 60, od 28 do 100 i od 60 do 
100 mikronów i o współczynniku załamania światła 
nie mniejszym niż 2 nanoszone są na tkaninę z wy-
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tworzonym ekranem metalicznym wykorzystując przy
lep wilgotnej warstwy lakieru zawierającej jako spo
iwo kauczuk i polichlorek winylu. 

gl (P. 151295) 29.10.1971. 
Pierwszeństwo: 30.10.1970 - NRF. 

Kalle Aktiengesellschaft, Wiesbaden-Biebrich, NRF 
Włóknina zawierająca polimeryczny materiał wzma
cniający, oparta na włóknach syntetycznych, zna
mienna tym, że przy zawartości polimerycznego, ela
stycznego materiału wzmacniającego co najmniej 10% 
i co najwyżej 80% wagowych, w stosunku do całkowi
tego ciężaru włókniny surowej o gęstości w granicach 
01-0,28 g/cm3 posiada wytrzymałość na rozciąganie 
co najmniej 0,01 kg/mm2, wytrzymałość na rozdziera
nie, oznaczoną według IUP 8, co najmniej 7 kg/mm 
i określone w próbie na rozciąganie naprężenie roz
ciągające przy 10% wydłużeniu co najwyżej 0,03 kg/mm2. 

Sposób wytwarzania włókniny według zastrz. 1 oraz 
2-17, znamienny tym, że w pierwszym etapie procesu 
działa się na włókninę ciekłym roztworem lub zawie
siną środka syntetycznego zdolnego do utworzenia po
włoki na włóknach, po czym włókninę, w celu odpę
dzenia rozpuszczalnika lub środka dyspergującego 
i utworzenia odpornej na zmywanie z tego środka 
składającej się powłoki na włóknach, poddaje się 
działaniu dostatecznie podwyższonej temperatury, 
a następnie na ten impregnat działa się ciekłym roz
tworem lub zawiesiną polimerycznego, elastycznego 
materiału wzmacniającego, wytrąca polimer w znany 
sposób i następnie włókninę suszy się. 

8m (P. 140245) 24.04.1970. 
Pierwszeństwo: 29.04.1969 - Szwajcaria. 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób barwienia syntetycznych liniowych poliami

dów w masie, znamienny tym, że jako barwniki sto
suje się kompleksy chromowe typu 1 : 1 barwników 
monoazowych, zawierających w cząsteczce grupę sul
fonową. 

8n (P. 147237) 31.03.1971. 
Pierwszeństwo: 2.04.1970 - Szwajcaria. 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Pomocnicza klisza drukarska do wykonywania dru

ku przenoszonego, znamienna tym, że zadrukowana 
jest dającymi się sublimować barwnikami lub skład
nikami barwnikotwórczymi, które wspólnie z uwalnia
jącymi jony metali solami lub związkami tworzą 
barwniki metalokompleksowe. 

8n (P. 147238) 29.03.1971. 
Pierwszeństwo: 1.04.1970 - Szwajcaria. 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Pomocnicza klisza drukarska do wykonywania druku 
przenoszonego, znamienna tym, że zadrukowana jest 
jednym z barwników o wzorze 1,2 lub 3, lub ich mie
szaniną i ewentualnie innymi barwnikami, dającymi 
się sublimować. 

8n (P. 147918) 3.05.1971. 

Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Eskimo", Łódź, 
(Jerzy Brzeziński, Tadeusz Kłys, Mieczysław Krupa, 
Jerzy Miller, Bronisław Pawłowski). 

Pigmentowa farba drukarska do druku wyrobów 
włókienniczych składająca się z pigmentu, zagęszcze
nia, środka wiążącego i katalizatora, znamienna tym, 
że jako zagęstniki do sporządzania zagęszczenia za
wiera mieszaninę zdyspergowanych rozpuszczalnych 
i nierozpuszczalnych w wodzie substancji syntetycz
nych w ilości 3 -40% wagowo. 

l0a (P. 145478) 5.01.1971. 

Centralne Laboratorium Gazownictwa, Warszawa, 
(Jerzy Naczyński, Ryszard Bzdak). 

Sposób wytwarzania mieszanki niskowrzących wę
glowodorów z powietrzem znamienny tym, że fazę cie
kłą gazu węglowodorowego dostarczanego w dowol
nych zbiornikach ciśnieniowych (1), przelewa się pod 
własnym ciśnieniem do niskociśnieniowego zbiornika 
dzwonowego (3) z zamknięciem wodnym (4), na któ
rym znajduje się warstwa wysokowrzącego oleju (5) 
o ciężarze właściwym mniejszym od wody, a następnie 
odparowany ciepłem otoczenia gaz węglowodorowy 
zasysa się ze zbiornika (3) poprzez filtr (7) i gazomierz 
rotacyjny (8) działaniem ssawy (12), która równocześ
nie zasysa powietrze z atmosfery poprzez filtr (9) i ga
zomierz rotacyjny (10), przy czym oba gazomierze są 
sprzężone stałą przekładnią (11) dowolnego typu, a wy
tworzona mieszanka jest tłoczona ssawą (12) do zbior
nika buforowego (13), którego położenie steruje auto
matycznie otwarciem zaworu regulacyjnego (15) na 
przewodzie obejściowym (14) ssawy (12). 

Urządzenie do wytwarzania mieszanki niskowrzą
cych węglowodorów z powietrzem według zastrzeż. 1 
znamienne tym, że składa się z dwóch gazomierzy 
rotacyjnych (8) i (10) sprzężonych stałą przekładnią 
mechaniczną (11) dowolnego typu, której koła zębate 
lub pasowe są osadzone na osiach jednych z kolb ga
zomierzy, przy czym króćce wylotowe gazomierzy są 
połączone równolegle z przewodem ssącym ssawy (12), 
która jest wyposażona dodatkowo w przewód obej
ściowy (14) z zaworem regulacyjnym (15), sterowanym 
położeniem zbiornika buforowego (13) wytwarzanej 
mieszanki. 
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lOa (P. 145727) 19.01.1971. 
Patent dodatkowy do patentu 

(zgł. nr P. 134436). 
Pierwszeństwo: 19.01.1970 - N R D . 

VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt Kombi-
natsberieb „Otto Grotewohl" Böhlen, Böhlen, NRD, 
(Klaus Bensel, Wolfgang Göhler, Gunter Hänseroth, 
Dieter Landgraf). 

Sposób wytwarzania ubogiego w siarkę i pierwiastki 
śladowe koksu elektrodowego z zawierającej siarkę 
i pierwiastki śladowe ropy naftowej według patentu 
nr (zgł. P. 134436), znamienny tym, że ubo
gie w pierwiastki śladowe frakcje z tej ropy bezpo
średnio przed ich skoksowaniem, w celu zwiększenia 
wydajności koksu, zamiast przedmuchiwania powie
trzem poddaje się termicznemu rozszczepieniu w tem
peraturze 400-530°C, korzystnie 420-450°C i pod ciś
nieniem 1-60 kg/cm2, korzystnie 20-50 kg/cm2, w cią
gu 1-60 minut, korzystnie 10-40 minut, otrzymaną 
przez obniżenie ciśnienia lub destylację pozostałość 
po rozszczepieniu koksuje się znaną ciągłą lub pe
riodyczną metodą koksowania i zawartość siarki 
w koksie surowym obniża się przez ogrzanie do tem
peratury 1600°-1800°, korzystnie 1700°. 

12a (P. 147808) 24.04.1971. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy 
Urządzeń Chemicznych, Kraków, (Antoni Cichecki). 

Wyparka cienkowarstwowa z regulowaną grubością 
warstwy cieczy, składająca się z pionowo ustawionego 
cylindra, posiadającego w dolnej części króciec dla 
dopływu zagęszczanej lub odpływu zagęszczonej cieczy, 
płaszcza grzejnego zaopatrzonego w króćce dla dopro
wadzenia do przestrzeni pierścieniowej pomiędzy tym 
płaszczem a cylindrem czynnika grzewczego na przy
kład pary i odprowadzenia z tej przestrzeni wykorzy
stanego czynnika grzewczego na przykład skroplin, 
nadbudowanej nad cylindrem komory z króćcami dla 
odprowadzenia oparów i zagęszczonej cieczy lub do
prowadzenia zagęszczonej cieczy, oraz obracającego 
się wału mieszadłowego, zabudowanego w osi cylindra 
i nadbudowanej nad nim komory, znamienna tym, że 
ma dźwignię (1) zawieszoną jednym końcem na uchwy
tach (12) przytwierdzonych w sposób trwały do wału 
mieszadłowego (10), skrzydła (13) zawieszone na dru
gim końcu dźwigni (11), oraz układ dźwigniowy skła

dający się z cięgieł (14) zawieszonych na jarzmie (15) 
i połączonych wahliwie z dźwigniami (11) oraz tulei 
(16) połączonej trwale z. jarzmem (15), która to tuleja 
jest przesuwna po wale mieszadłowym (10) za pomocą 
nieuwidocznionego na rysunku mechanizmu, przy czym 
ruch tulei (16) w górę poprzez wzajemne powiązanie 
konstrukcyjne jarzma (15), cięgieł (14), dźwigni (11) 
i skrzydeł (13) powoduje podnoszenie, a ruch w dół 
powoduje obniżanie skrzydeł (13), dzięki czemu krawę
dzie skrzydeł (13) zbliżają się do ściany cylindra (1) 
lub oddalają się od niej i regulują grubość warstwy 
cieczy płynącej po ścianie ogrzewanego cylindra. 

12d (P. 147841) 28.04.1971. 

Zakłady Urządzeń Przemysłowych P. P. Nysa, Pol
ska, (Edward Pryma, Jerzy Szypelow, Bogdan Swi-
tuszak). 

Mechanizm napędowy wałków wyżymających osad 
na bębnie filtra obrotowego o działaniu ciągłym wy
posażony w połączoną z wyżymającym wałkiem prze
kładnię zakończoną pośrednim kołem zębatym zna
mienny tym, że ma palcowe koło (1) utworzone ze 
sworzni (2), zamocowanych promieniowo w pierście
niu (3) połączonym czołowo z płaszczem bębna (4), 
które to koło zazębia się z pośrednim zębatym ko
łem (5). 

12d (P. 155267) 9.05.1972. 
Pierwszeństwo: 11.05.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna. 

Colla Rhein Collodium Köln GmbH Werk Hersel, 
Bornheim-Hersel, NRF, (Rudolf Moroni, Friedrich 
Karl Rinck, Peter Ehlenz). 

Filtr gazowy, zwłaszcza do filtrowania powietrza 
zawierającego gazowe materiały obce lub szkodliwe, 
złożony z luźnej warstwy drobnoziarnistego materiału 
filtrującego, znamienny tym, że luźna warstwa ma
teriału filtrującego składa się z małych cząstek w po
staci płatków lub granulek otwartoporowatego two
rzywa piankowego, zawierających materiały pochła
niające i/lub katalitycznie działające materiały układu 
redukująco-utleniającego. 
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12e (P. 147814) 26.04.1971. 
Zakłady Mechaniczne „Ponar-Tarnów", Tarnów (Ta

deusz Wachtl, Stanisław Para). 
Urządzenie mieszająco-tłoczące do mieszanin nie 

tworzących emulsji, zaopatrzone w typowy wirnik 
pompy odśrodkowej znamienne tym, że ma drugi wir
nik (9) przymocowany do tulejki (8) umieszczonej na 
przedłużeniu wałka (7) w otworze ssawnym (4) pompy 
(2), składający się z dwóch równoległych płytek (10) 
w kształcie odwróconej litery V, między którymi na 
końcach rozwidlenia umieszczone są wystające w kie
runku dna zbiornika (12) elastyczne łopatki (11). 

12g (P. 147058) 15.09.1970. 
Pierwszeństwo: 16.09.1969 - Wielka Brytania. 

Johnson, Matthey and Co, Limited, London, Wielka 
Brytania, (Gary James Keith Acres, Robert Michael 
Hutchings). 
Katalizator do utleniania związków organicznych, 
mogących zanieczyszczać atmosferę, znamienny tym, 
że składa się z będącego obojętnym pod względem 
chemicznym materiału impregnowanego lub pokrytego 
mieszaniną lub stopem metalicznej platyny i metalicz
nego rodu o 20 do 50% wagowej zawartości rodu 
w stosunku do całkowitej ilości metalu. 

12g (P. 147114) 24.03.1971. 
Pierwszeństwo: 26.03.1970, 29.03.1970, 30.07.1970, 

3.08.1970 - F r a n c j a . 
Solvay et Cie, Bruksela, Belgia, (Jean Pierre Her-

mans, Paul Henrioulle). 
Sposób wytwarzania katalizatora polimeryzacji ole-

fin, zawierającego fioletowy TiCl3, znamienny tym, że 
katalizator zawierający brunatny TiCl3 poddaje się 
przemianie w stereospecyficzny katalizator fioletowy, 
przez doprowadzenie katalizatora zawierającego bru
natny TiCl3 do kontaktu z TiCl4, w temperaturze po
niżej 100°C. 

12g (P. 155266) 9.05.1972. 
Pierwszeństwo: 10.05.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki Północnej. 
Universal Oil Products Company, Des Plaines, Illi

nois, USA, (Arthur Raymond Greenvood, Walter 
William Heinze, Edward Schnitta, David Milton Boyd.) 

Reaktor wielokomorowy kaskadowy w którym rea
gent styka się z cząstkami katalizatora przesuwają
cymi się pod wpływem siły ciężkości przez reaktor, 
znamienny tym, że ma wydłużony w kierunku piono
wym, zamknięty korpus (1), co najmniej dwie umiesz
czone w korpusie w pewnej odległości od siebie ko
mory (2), (3) z których każda zawiera współśrodkowe, 
o różnych średnicach, cylindryczne sita (14, 15, 30, 31, 

42, 43) tworzące pierścieniowy kosz (16, 29, 41), miesz
czący warstwę katalizatora, przy czym sita zewnętrzne 
(14, 30, 42) odległe od ściany korpusu (1) tworzą wolną 
przestrzeń wokół każdej z komór reaktora, pod każdą 
z komór reaktora znajduje się poprzeczna przegroda 
(22) a ponad każdą z komór reaktora zdejmowalna 
pokrywa (20) w górnej części korpusu oraz w górnej 
części każdej z komór znajduje się króciec wlotowy 
(7, 27, 40), ponadto ma przewody (13, 21) przenoszące 
katalizator między sąsiednimi komorami a w górnej 
części korpusu króciec (6) wlotu reagenta połączony 
z pierścieniową otwartą przestrzenią wokół najwyższej 
komory reaktora oraz posiada przewody (24, 35) rea
genta łączące wnętrze każdej z komór z pierścieniową 
strefą rozdzielczą (17, 28, 44) wokół leżącej niżej ko
mory i umieszczone w równych odstępach w najniż
szej komorze reaktora przewody (49) wylotowe. 

12g (P. 156777) 24.11.1969. 
Pierwszeństwo: 25.11.1968 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria (Eugene E. Ga-

lantay, Dietmar A. Habeck). 
Sposób wytwarzania podstawionych steroidów o 
wzorze 1, w którym Ri oznacza grupę alkilową o 1-3 
atomach węgla, R2 oznacza atom wodoru lub grupę 
alkanoilową o 2 - 4 atomach węgla, a Zs oznacza pier
ścienie 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 R'5s oznacza grupę alkanoilową o 2 - 4 
atomach węgla, wzorowi Z8s lub wzorowi Zl 's , przy 
czym R5 oznacza grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, 
grupę cykloalkilową o 5 - 7 atomach, węgla lub grupę 
alkanoilową o 2 - 4 atomach węgla, przy czym przy
najmniej jeden z podstawników R2 i R5 lub R'5s ozna
cza grupę alkanoilową o 2 - 4 atomach węgla, znamien
ny tym, że związki o wzorze Ig, w którym R1 ma 
wyżej podane znaczenie, a Zś oznacza pierścienie 
A i B, oraz występujące przy nich podstawniki, i od
powiada wzorowi Z6s, wzorowi Z4s, przy czym R7 
oznacza atom wodoru lub grupę metylową, wzorowi 
Z7's, przy czym R"5s oznacza atom wodoru lub grupę 
alkanoilową o 2 - 4 atomach węgla, wzorowi Z8s lub 
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wzorowi Z l"s , w którym R'5 oznacza atom wodoru, 
grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, grupę cyklo-
alkilową o 5 - 7 atomach węgla lub grupę alkanoilową 
o 2 - 4 atomach węgla, R"2 ma znaczenie takie, jak 
R2 i przynajmniej jeden z podstawników R"2 i R'5 lub 
R"5s oznacza atom wodoru, acyluje się środkiem acy
lującym o 2 - 4 atomach węgla i chronione struktury 
o wzorach Zs w produktach reakcji przeprowadza się 
w niechronione struktury o wzorach Zs. 

12i (P. 147128) 25.03.1971. 
Pierwszeństwo: 26.03.1970 - Holandia. 

Stamicarbon N. V., Heerlen, Holandia, (Coenraad 
Jacob Duyverman, Martin Johann Gorgels). 

Sposób wytwarzania roztworu fosforanu hydroksy-
loamonowego na drodze katalitycznej redukcji jonów 
azotanowych wodorem w kwaśnym środowisku zawie

rającym kwas fosforowy, znamienny tym, że z stoso
wanego do reakcji kwasu fosforowego najpierw usu
wa się związki chemiczne znajdujące się w postaci 
zanieczyszczeń, zwłaszcza związki metali ciężkich, przy 
czym kwas fosforowy kontaktuje się przez pewien 
czas z wodorem oraz z adsorbentem składającym się 
z metalu z grupy platynowców, a następnie z oczysz
czonego kwasu fosforowego usuwa się adsorbent. 

12o (P. 132467) 20.03.1969. 
Pierwszeństwo: 22.03.1968 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Merck and Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA, 

(Glen E. Arth). 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 6,7-mety-

leno-20-spiroksen-4-onu-3 o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy, 
X oznacza atom wodoru lub fluoru, Y oznacza wodór, 
grupę ketonową lub (3-hydroksylową, Z oznacza dwa 
atomy wodoru lub grupę ketonową, a linia przery
wana pomiędzy atomami węgla w pozycjach 1 i 2 
oznacza, że w położeniu tym może być wiązanie po
dwójne, znamienny tym, że związek o ogólnym wzo
rze 2, w którym R, X, Y, Z i linia przerywana 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji 
z metylidem dwumetylooksosulfoniowym o wzorze 
(CH3)2SOCH2 i otrzymany produkt ewentualnie trak
tuje dwuchlorodwucyjanobenzochinonem, w celu wpro
wadzenia podwójnego wiązania w pozycji 1, 2 i/lub 
jeżeli w otrzymanym związku Y oznacza grupę (3-hy
droksylową, wówczas grupę tę ewentualnie przepro
wadza się drogą utleniania w grupę ketonową. 

12o (P. 137792) 24.12.1969. 
VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radebeul, NRD, 

(Rudolf Megges, Renate Franke, Barbara Strecken-
bach, Hans-Jörg Schmidt, Kurt Repke). 

Sposób wytwarzania acylowych pochodnych steroi
dów nasercowych, takich jak digitoksyna, gitoksyna, 
gitoksygenina, lanatozyd B, purpureaglikozyd B, digo-
ksyna, lanatozyd C, dezacetylolanatozyd C, strofan-
tydyna, strofantydol, oubaina, lanatozyd A, dezacety
lolanatozyd A, 7β-OH-digitoksygenina, 16-epigitoksyna, 
strofantyna, helwetykozyd, konwalatoksyna, strofantol, 
cymarol, helwetykozol, konwalatoksol i proscylary-
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dyna, przez selektywne acylowanie steroidów, zna
mienny tym, że steroidy nasercowe poddaje się re
akcji z reaktywnymi kwasami tlenowymi boru lub 
arsenu albo z ich pochodnymi i otrzymane estry 
w znany sposób acyluje się częściowo lub całkowicie, 
po czym przyłączone reszty zawierające bor lub arsen 
odszczepia się. 

12o (P- 138126) 12.01.1970. 
Instytut Tworzyw Sztucznych, Warszawa, (Henryk 

Staniak, Piotr Penczek). 
Sposób wytwarzania polibezwodników kwasowych 
przez ogrzewanie kwasów karboksylowych z bezwod
nikiem octowym i oddestylowanie powstałego kwasu 
octowego i nadmiaru bezwodnika octowego, znamien
ny tym, że jako wyjściowe kwasy karboksylowe sto
suje się mieszaniny dimeryzowanych kwasów tłuszczo
wych i alifatycznych kwasów dwukarboksylowych 
o wzorze ogólnym HOOC(CH2)n COOH, w którym 
n wynosi od 2 do 11, przy czym stosunek w^agowy ilości 
dimeryzowanych kwasów tłuszczowych do ilości ali
fatycznego kwasu dwukarboksylowego wynosi od 30:70 
do 95:5, a najkorzystniej od 55:45 do 85:15. 

12o (P. 138127) 12.01.1970. 
Politechnika Wrocławska Instytut Technologii Orga

nicznej i Tworzyw Sztucznych, Wrocław, (Jan Chle-
bicki, Bogdan Burczyk). 

Sposób otrzymywania syntetycznego odczynnika flo
tacyjnego z 3-karenu i paraformaldehydu znamienny 
tym, że do mieszaniny 3-karenu i paraformaldehydu 
lub trójoksymetylenu dodaje się 0,5-10 części wago
wych katalizatora w postaci kwasu nieorganicznego, 
na przykład kwasu fosforowego, lub 1-20 części wa
gowych katalizatora w postaci kwasu organicznego, 
na przykład kwasu mrówkowego, lub 0,1-10 części 
wagowych katalizatora w postaci kwasu Lewisa, na 
przykład kompleksu trój fluorku boru, a reakcję pro
wadzi się w temperaturze pokojowej lub podwyższo
nej do 110°C. 

12o (P. 138134) 13.01.1970. 
Pierwszeństwo: 14.01.1969 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Merck and Co., Inc., Rahway, Stany Zjednoczone 

Ameryki, (Edward Olley Stapley, Marion Jackson). 
Sposób wytwarzania kwasu ( - ) (cis-l,2-epoksypro-

pylo)fosfonowego, przez hodowlę drobnoustroju wy
twarzającego kwas ( - ) (cis-l,2-epoksypropylo)fosfo-
nowy, na pożywce wodnej w warunkach aerobowych 
aż do momentu nagromadzenia się w wymienionej 
pożywce znacznej aktywności anty biotycznej, zna
mienny tym, że do pożywki dodaje się cytrynianu 
w postaci pochodnej kwasu cytrynowego, celem spo
tęgowania wytwarzania wymienionego antybiotyku. 

120 (P. 140205) 23.04.1970. 
Pierwszeństwo: 24.04.1969 - N R F . 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals 
Meister Lucius und Büning, Frankfurt n/Menem, NRF, 
(Hans Krekeler, Wilhelm Riemenschneider). 

Sposób wytwarzania czterochlorku węgla, znamien
ny tym, że smołę z węgla kamiennego lub z węgla 
brunatnego lub produkty i pozostałości uzyskiwane 
z tych smół przez destylację lub pozostałości po desty
lacji ropy naftowej poddaje się reakcji z chlorem 
w temperaturze 50-800°C pod ciśnieniem 50-700 atn. 

12o (P. 140227) 24.04.1970. 
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przed

siębiorstwo Państwowe, Pabianice, (Helena Jóźwiak, 
Irena Mikosik, Zbigniew Ludwicki). 

Sposób wytwarzania octanu 9alfa-fluorohydrokorti-
zonu z 9beta, 11beta-epoksy-21-octanu względnie 
z 9beta, llbeta-epoksy-21-alkoholu lub z mieszaniny 
obu związków przez otwarcie pierścienia tlenkowego 
działaniem wodnego roztworu kwasu fluorowodoro
wego znamienny tym, że na substrat działa się wod
nym roztworem kwasu fluorowodorowego w obec
ności akceptorów protonów takich jak aminy, amidy, 
imidy i inne. 

12o (P. 140291) 27.04.1970. 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia 

Śląska, (Tomiła Olszewska, Alfred Rabczuk, Kazi
mierz Fraczek, Wiesław Szelejewski). 

Sposób wydzielania kwasów aromatycznych z mie
szanin poreakcyjnych z procesów utleniania węglo
wodorów aromatycznych zawierających zawiesinę 
wytwarzanego kwasu karboksylowego w nieprzereago-
wanym węglowodorze aromatycznym znamienny tym, 
że mieszaninę poreakcyjną zadaje i miesza się z roz
cieńczonym roztworem wodnym anionowego środka 
powierzchniowo-czynnego a następnie z warstwy wod
nej odfiltrowuje się kwas karboksylowy natomiast 
warstwę węglowodorową pozbawioną zawis iny kwasu 
karboksylowego zawraca się do procesu utleniania. 

12o (P. 140443) 6.05.1970. 
Pierwszeństwo: 8.05.1969 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Chemische Fabrik Aubing Dr. Kurt Bloch Nachf., 

Mónachium-Aubing, NRF, (Hans-Ludwig Vogel, Peter 
Teichert). 

Sposób wytwarzania kwasu acetylosalicylowego 
o wysokiej czystości odpowiedniego do wytwarzania 
preparatów farmaceutycznych nie powodującego nie
pożądanego działania immunologicznego i toksycznego, 
znamienny tym, że znaną reakcję acetylowania kwasu 
salicylowego za pomocą bezwodnika kwasu octowego 
lub jego pochodnych funkcjonalnych prowadzi się 
w warunkach zapobiegających tworzeniu się bezwod
nika kwasu acetylosalicylowego przez zastosowanie 
środka acetylującego w ściśle wyliczonej ilości lub 
w niedomiarze do ilości wyliczonej teoretycznie, 
a ewentualnie wytworzony bezwodnik kwasu acetylo
salicylowego usuwa się na drodze krystalizacji kwasu 
acetylosalicylowego z pierwszo lub drugorzędowego 
alkoholu lub wyługowania bezwodnika odpowiednim 
rozpuszczalnikiem, do otrzymania produktu końco
wego zawierającego mniej niż 1,5% wagowych bez
wodnika kwasu acetylosalicylowego. 

12o (P. 141407) 7.04.1971. 
Pierwszeństwo: 9.04.1970, 16.07.1970, 9.03.1971 -

Szwajcaria. 
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania kwasu (+)-β-amino-β-(3,4-dwu-

metoksyfenylo)-propionowego o wzorze 1, znamienny 
tym, że w związku o ogólnym wzorze 2a, w którym 
R1 oznacza grupę dającą się przeprowadzać w grupę 
karboksylową, mającym konfigurację taką samą jak 
kwas (+)-β-amino-β-(3,4-dwumetoksyfenylo)-propio-
nowy, grupę R1 przeprowadza się w grupę karboksy
lową, albo z kwasu DL-(3-amino-(3-(3,4-dwumetoksy-
fenylo)-propionowego oddziela się izomer (+), albo 
w związku o ogólnym wzorze 3a, w którym R4 ozna
cza grupę dającą się przeprowadzać w grupę aminową, 
mającym konfigurację taką sarną jak kwas (+)-β-
-amino-β-(3,4-dwumetoksyfenylo)-propionowy, grupę 
R4 przeprowadza się w grupę aminową, albo w związ
ku o ogólnym wzorze 4a, w którym Ph oznacza grupę 
dającą się przeprowadzać w grupę 3,4-dwumetoksyfe-
nylową, mającym taką samą konfigurację jak kwas 
(+)-β-amino-β-(3,4-dwumetoksyfenylo)-propionowy, 
grupę Ph przeprowadza się w grupę 3,4-dwumetoksy-
fenylową, po czym otrzymaną sól przeprowadza się 
ewentualnie w wolny kwas lub wolny kwas prze
kształca się w sól. 
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12o (P. 143133) 10.09.1970. 
Pierwszeństwo: 11.09.1969 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim n/Renem, NRF, 

(Walter Ost. Klaus Thomas, Dietrich Jerchel). 
Sposób wytwarzania pochodnych 1,1,1-trójchloro-

etanu o wzorze 1, w którym podstawnik R1 oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy zawierający 1-17 ato
mów węgla ewentualnie podstawiony 1-3 atomami 
chlorowca, rodnik alkenylowy zawierający 1-17 ato
mów węgla, rodnik metoksylowy lub etoksylowy, rod
nik fenylowy, rodnik 2,4-dwuchlorofenoksymetylowy 
lub rodnik α-(2,4-dwuchlorofenoksy)-etylowy, a pod
stawnik R2 oznacza dwupodstawioną grupę aminową 
o wzorze 2, w którym R3 oznacza rodnik alkilowy, cy-
kloheksylowy, 2-propynylowy, l-m'etylo-2-propynylo
wy lub 2-cyjanoetylowy, a R4 oznacza rodnik alkilowy 
zawierający 1-4 atomów węgla, rodnik allilowy lub 
2-cyjanoetylowy, albo o wzorze 3, w którym R6 ozna
cza rodnik alkilowy zawierający 1-4 atomów węgla 
ewentualnie podstawiony grupą hydroksylową lub 
cyjanową, rodnik allilowy, 2-propynylowy, benzylowy 
lub grupę cyjanową, a R5 oznacza rodnik o wzorze 4, 
w którym R7 oznacza atom wodoru, chlorowca, grupę 
rodanową, rodnik alkilowy zawierający 1-4 atomów 
węgla, rodnik alkoksylowy zawierający 1-4 atomów 
węgla, rodnik alkilotio zawierający 1-4 atomów wę
gla, rodnik alkilosulfotlenkowy zawierający 1-4 ato
mów węgla, rodnik alkilosulfonylowy zawierający 1-4 
atomów węgla lub rodnik -COOR1 0 , R8 oznacza atom 
wodoru, chlorowca, rodnik alkilowy zawierający 1-4 
atomów węgla, lub rodnik alkoksylowy zawierający 
1-4 atomów węgla, R9 oznacza atom wodoru, chlo
rowca lub rodnik alkilowy zawierający 1-4 atomów 
węgla, R10 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy 
zawierający 1-4 atomów węgla, albo o wzorze 5, 
w którym n oznacza liczbę całkowitą równą 2, 4 lub 
6, albo o wzorze 6, albo o wzorze 7, w którym R11 
oznacza rodnik metylowy lub fenylowy, albo o wzo
rze 8, w którym R12 oznacza atom wodoru, chlorowca, 
rodnik alkilowy zawierający 1-3 atomów węgla, gru
pę nitrową, rodnik benzylowy lub fenylowy, a R13 
oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy zawierający 
1-3 atomów węgla, rodnik fenylowy, grupę o wzorze 
9, grupę o wzorze 10, w którym R14, R15, R16 niezależ
nie od siebie oznaczają atom wodoru, jednakowy lub 
różny rodnik alkilowy zawierający 1-3 atomów węgla, 
grupę o wzorze 11, w którym R17 oznacza atom wo
doru, lub rodnik alkilowy zawierający 1-17 atomów 
węgla, grupę o wzorze 12, grupę o wzorze 13, albo 
grupę o wzorze 14, w którym R18 oznacza atom wo
doru, rodnik o wzorze 15, rodnik o wzorze 16, rodnik 
metylowy, rodnik o wzorach - N O lub - C N , rodnik 
o wzorze 17, rodnik 2-hydroksyetylowy, rodnik o wzo
rze 18, rodnik o wzorze 19, rodnik o wzorze 20, rodnik 
o wzorze 21, rodnik o wzorze 22, w których to wzo
rach 15-22 symbol n oznacza liczbę całkowitą równą 
2 lub 3, R19 oznacza atom wodoru lub chloru, R20 
oznacza atom wodoru lub równoważnik jego w postaci 
kationu sodu, potasu, amonu,, cynku, miedzi (II-war-
tościowej) lub manganu (II-wartościowego), R21 ozna
cza atom wodoru, rodnik alkilowy zawierający 1-10 
atomów węgla ewentualnie podstawiony 1-3 atomami 
chlorowca, rodnik alkenylowy zawierający 2 - 3 ato
mów węgla, rodnik fenylowy lub 2,4-dwuchlorofeno
ksymetylowy, R22 oznacza atom wodoru, rodnik alkilo
wy zawierający 1-12 atomów węgla ewentualnie pod
stawiony 1-3 atomami chlorowca lub rodnikiem meto-
ksylowym, rodnik cykloheksylowy, rodnik o wzorze 23, 
rodnik allilowy lub fenylowy, R23 oznacza atom wo
doru, rodnik benzylowy, rodnik fenylowy ewentual
nie podstawiony 1-2 atomami chlorowca, rodnik alli
lowy lub rodnik alkilowy zawierający 1-4 atomów 

węgla, R24 oznacza atom wodoru, rodnik metylowy 
lub etylowy, R25 oznacza rodnik metylowy lub ety
lowy, a R26 oznacza rodnik metylowy lub etylowy, 
grupę o wzorze 24, albo grupę o wzorze 25, znamienny 
tym, że związek o wzorze 26, w którym R27 oznacza 
łatwo odszczepialną resztę anionową, korzystnie atom 
chloru lub bromu, poddaje się reakcji z drugorzędową 
aminą o wzorze R2-H, w którym R2 ma wyżej podane 
znaczenie, albo w celu wytworzenia związku o wzorze 
1, w którym R2 oznacza rodnik o wzorze 14, poddaje 
się związek o wzorze 28 reakcji ze związkiem wpro
wadzającym do związku o wzorze 28 rodnik R18, albo 
w celu wytworzenia związku o wzorze 1, w którym 
R2 oznacza rodnik o wzorze 7, poddaje się eter bis-
-(2-chloroetylowy) o wzorze 33 reakcji ze związkiem 
o wzorze 34, a otrzymane związki ewentualnie prze
prowadza się w ich sole. 

12o (P. 147006) 18.03.1971. 
Pierwszeństwo: 20.03.1970 - NRF. 

Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, NRF i Ber
lin Zachodni. 

Sposób wytwarzania optycznie czynnych pochodnych 
dwucykloalkanów o ogólnym wzorze 1, w którym n 
oznacza liczbę 1 lub 2, R1 oznacza niższy rodnik alki
lowy, a R2 oznacza atom wodoru lub dowolny rodnik 
organiczny, znamienny tym, że cykloalkanodion-1,3 
o ogólnym wzorze 2, w którym n, R1 i R2 mają wyżej 
podane znaczenie, w środowisku polarnego rozpusz
czalnika lub polarnej mieszaniny rozpuszczalników 
cyklizuje się za pomocą optycznie czynnego związku 
aminowego w obecności jonów H + . 

12o (P. 147009) 19.03.1971. 

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Espefa", Kra
ków, (Marian Eckstein, Stanisław Szymański, Jerzy 
Sułko, Zdzisław Janicki). 

Sposób wytwarzania karbaminianu γ-fenylopropa-
nolu przez reakcję γ-fenylopropanolu z pochodną 
mocznika znamienny tym, że γ-fenylopropanol pod
daje się transestryfikacji z karbaminianem metylu lub 
etylu w obecności jednego lub kilku alkoholanów 
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II r zędowych alkohol i i me ta l i II i I I I g r u p y u k ł a d u 
okresowego j a k o ka ta l i za to rów, a w t r akc ie procesu 
u s u w a się alkohol , zaś p r o d u k t reakc j i wyodrębn i a 
się w znany sposób. 

12o (P. 147021) 19.03.1971. 
P i e rwszeńs two : 19.03.1970 - S t any Zjednoczone 

A m e r y k i . 
F . Hof fmann-La Roche und Co., Akt iengesel lschaf t , 

Bazylea, Szwajcar ia , (Harvey Gur ien , A lbe r t I s rae l 
Rachl in , S idney Teitel). 

Sposób wytwarzania l -(2-endohydroksy-3-endobor-
nylo)-3-(niskoalkilofenylosulfonylo)-moczników, zna 
mienny tym, że 3 -endoaminoborneol podda je się r e a k 
cji z n iskoalki lofenylosulfonylomocznikiem w ś rodo
wisku rozpuszczaln ika , tak iego j a k izopropanol , ace-
toni t ry l , d ioksan, p i rydyna , oc tan e ty lu lub 1,2-dwu-
metoksye tan . 

120 (P. 147067) 22.03.1971. 
P i e rwszeńs two : 24.03.1970 - Włochy. 

S n a m Proge t t i S.p.A., Mediolan, Włochy, (Gerolamo 
Fus ina , Sergio Noś, Giancar lo Pa re t ) . 

Sposób wytwarzania roztworów acetylenu stosowa
nych w syntezie alkinoli z n a m i e n n y tym, że t r ak tu j e 
się mieszan inę gazów zawiera jących acetylen k e t o 
nami , nas t ępn ie roz twór ke tonowy odparowuje się za 
pomocą a m o n i a k u i w p r o w a d z a do obszaru syntezy 
alkinoli zaabso rbowane gazy, amon iak w p r o w a d z o n y 
do procesu o d p a r o w y w a n i a , ke ton i a lkal iczny k a t a l i 
zator. 

120 (P. 147089) 23.03.1971. 

Pierwszeństwo: 24.03.1970 - Niemiecka Republika 
Federalna. 

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF, 
(Wolfgang Büchner). 

Sposób oczyszczania tereftalanu metylu przez roz
puszczanie w metanolu i następnie wykrystalizowanie 
znamienny tym, że krystalizację przeprowadza się 
przez chłodzenie pośrednie w chłodnicy, której po
wierzchnie chłodzące utrzymywane są w stanie wol
nym od osadów w znany sposób za pomocą porusza
nych skrobaków. 

12o (P. 147131) 25.01.1968. 
Roussel-Uclaf S A . , Pa ryż , F ranc ja . 
Sposób wytwarzania nowego antybiotyku 3-0-jedno-

fosforanu D-treo l-(p-acetylofenylo)-2-dwuchloroace-
tamido-1-hydroksypropylu o wzorze 1 oraz jego soli 
z metalami ziem alkalicznych, z n a m i e n n y tym, że na 
D- t r eo l - (p -ace ty lo feny lo ) -2 -dwuch lo roace tamidopro-
pan- l , 3 -d io l o wzorze 2 działa się chlorofosfonianem 
dwubenzy lu w obecności zasady t rzec iorzędowej , n a 
s tępnie wy tworzony es ter dwubenzy lowy 3-0-fosforanu 
D- t reo 1- (p-ace ty lofenylo) -2-dwuchloroace tamidopro-
pan-1,3-diolu o wzorze 3 podda je się hydroanal iz ie 
czynnikiem o cha rak t e r ze k w a s o w y m i o t r zymany 
3-0-fosforan D- t r eo l - (p -ace ty lo feny lo) -2-aminopro-
pan-1,3-diolu o wzorze 4 p r z e p r o w a d z a się w sól dzia
łaniem t rzeciorzędowej zasady, a nas t ępn ie w y t w o 
rzoną sól zadaje się kole jno dwuch lo rooc tanem niż
szego a lkoholu i rozpuszczalną w wodzie solą me ta lu 
ziem alkal icznych, po czym o t rzymaną sól me ta lu 
ziem alkal icznych 3-0-fosforanu D- t reo l - (p-acety lofe-
ny lo) -2-dwuchloroace tamidopropan-1 ,3-d io lu , o wzorze 
5, w k t ó r y m R oznacza a tom m e t a l u ziem a lkal icz
nych, t r a k t u j e się k w a s e m tworzącym z m e t a l e m ziem 
alkal icznych sól nierozpuszczalną i o t rzymuje 3-0-fo
sforan D- t r eo 1- (p-ace ty lofenylo) -2-dwuchloroace tami-
dopropan-1,3-diolu o wzorze 6 i wydzie la związek 
o wzorze 1, k tó ry ewen tua ln i e p r z e p r o w a d z a się w sól 
przez poddan ie reakc j i z t e r apeu tyczn ie dopuszczalną 
zasadą organiczną lub z i nnym odpowiedn im czynni 
k iem a lka l icznym. 

120 (P. 147250) 11.01.1971. 
Po l i t echn ika Śląska im. Wincentego Ps t rowskiego , 

Gliwice, (Mieczysław Panz , B a r b a r a K ami ń s k a , Teofil 
Koropiowski , Władys ł aw P la sku ra , Tadeusz Mazoński) . 

Sposób wytwarzania fluorochloropochodnych metanu, 
zwłaszcza dwufluorodwuchlorometanu z chloropochod-
nych m e t a n u i bezwodnego f luorowodoru, w fazie p a 
rowej w t e m p e r a t u r z e około 300°C i ciśnieniu około 
7 a tn , wobec ka t a l i za to ra na złożu s ta łym sporządzonego 
z węgla ak tywnego i ch lorku żelazowego, znamienny 
tym, że surowce w p r o w a d z a się najlepiej ru roc iągami 
do homogeniza tora znanej kons t rukc j i , w k t ó r y m za 
chodzi proces wymieszan ia , a nas t ępn ie z n a n y m spo
sobem pompą lub za poś redn ic twem sprężonego gazu 
obojętnego podaje się naj lepiej j e d n y m ruroc iągiem 
do otoczonego t e r m o s t a t y c z n y m płaszczem grze jnym 
przep ływowego r eak to ra , k tó ry u wlo tu pos iada dyszę 
rozpylającą, a w końcowej pa r t i i złoże znanego k a t a 
l izatora, przy czym płaszcz grzejny wype łn iony na j l e 
piej mieszaniną dwufenylową powoduje przejście roz 
pylonej w dyszy mieszanki su rowców ze s t anu ciekłego 
w s tan p a r o w y naj lepiej przy t e m p e r a t u r z e około 
300°C jeszcze przed dojściem na złoże ka ta l i za to ra , 
a po wyjściu z r e a k t o r a poddaje się procesowi odpy
lania w odpylaczu znanej kons t rukc j i , p rzy czym dla 
zapewnien ia r ównomie rnego rozk ładu t e m p e r a t u r 
w przes t rzen i r e a k t o r a za jmowanej przez ka ta l i za to r 
płaszcz grzejny pos iada odnogi przecinające r eak to r 
a otoczone przez ka ta l iza tor . 

12o (P. 147330) 2.02.1971. 
Pierwszeństwo: 4.04.1970 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, NRF i Ber

lin Zachodni. 
Sposób wytwarzania 2,2-dwupodstawionych cykloal-

kanodionów-1,3 o ogólnym wzorze 1, w którym n ozna
cza liczbę 1 lub 2, R1 oznacza niższy rodnik alkilowy 
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a R2 oznacza atom wodoru lub dowolny rodnik orga
niczny, znamienny tym, że do 2-alkilocykloalkanodio-
nu-1,3 o ogólnym wzorze 2, w którym n i R1 mają 
wyżej podane znaczenie, w środowisku rozpuszczalnika 
lub mieszaniny rozpuszczalników bez dodatku katali
zatorów przyłącza się winyloketon o ogólnym wzorze 
R2CH2COCH=CH2, w którym R2 ma wyżej podane 
znaczenie. 

12o (P. 147599) 16.04.1971. 
Institut Chimi Prirodnych Sojedini Akademii Nauk 

SSSR, Moskwa, ZSRR, (Tatyana Andreevna Serebry-
akova, Ardalion Vladimirovich Zakharychev, Marga
rita Alexandrovna Nekrasova, Sofia Nikolaevna Anan-
chenko, Igor Vladimirovich Torgov). 

Sposób wytwarzania racemicznego 3,17 β-estradiolu 
za pomocą demetylowania 6-metoksytetralonu, zmie
szania otrzymanego 6-etoksytetralonu z bromkiem wi-
nylomagnezowym, kondensacji otrzymywanego 1-wi-
nylo-l,2,3,4-czterowodoronaftalenodiolu-l,6 z 2-me-
tylocyklopentandionem-1,3, cyklizacji otrzymanego 
Δl,3,5(10),9(11)-8,14-seko-estratetraenolo-3-dionu-14,17, 
a następnie uwodornianiu otrzymanego produktu i re
dukowaniu wytworzonego w wyniku uwodorniania 
Δl,3,5(10)8(9)-estratetraenolo-3-onu-17 do produktu 
końcowego, znamienny tym, że demetylowanie 6-meto-
ksytetralonu prowadzi się kwasem bromowodorowym 
utrzymując w stanie wrzenia w środowisku kwasu 
octowego, a redukcję Al,3,5(10),8(9)-estratetraenolo-
-3-onu-17 prowadzi się borowodorkiem sodowym na
tomiast redukcję jonową tworzącego się Δl,3,5(10),8,(9)-
-estratetraendiolu-2,17β trójetylosilanu prowadzi się 
kwasem trójfluorooctowym w środowisku rozpuszczal
nika organicznego, a następnie wydziela się produkt 
końcowy. 

120 (P. 147664) 20.04.1971. 
Politechnika Łódzka Instytut Techniki Radiacyjnej, 

Łódź, (Jerzy Kroh, Antoni Kowalski, Jan Perkowski). 
Sposób wytwarzania chlorku trójchloroacetylu drogą 

reakcji utlenienia czterochloroetylenu tlenem lub po
wietrzem w polu promieniowania jonizującego, zna
mienny tym, że reakcję prowadzi się w temperaturze 
120-250°C, najkorzystniej w temperaturze 170-190°C. 

12o (P. 147680) 22.04.1971. 
Pierwszeństwo: 24.04.1970 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Sandoz AG., Bazylea, Szwajcaria, (Eugene E. Ga-

lantay, Robert V. Coombs). 
Sposób wytwarzania nowych związków organicz

nych o wzorze 1, w którym R oznacza grupę metylo
wą, etylową lub n-propylową, znamienny tym, że albo 
związki o wzorze 2, w którym R ma wyżej podane 
znaczenie traktuje się związkami o wzorze 10, w któ
rym Z, Zi, Z2 i Z3 są jednakowe lub różne i oznaczają 
atom chloru, bromu lub grupę cyjanową, w obojętnym 
rozpuszczalniku organicznym albo związki o wzorze 
3, w którym R ma wyżej podane znaczenie, a K ozna
cza grupę ketalową poddaje się odszczepieniu grupy 
ketalowej w środowisku wodno-kwasowym. 

12o (P. 147793) 27.04.1971. 
Politechnika Warszawska, Instytut Przemysłu Orga

nicznego, Warszawa (Jacek Arot, Marek Cieślak, Zyg
munt Eckstein, Mirosława Koperska). 
Sposób otrzymywania 2-allilo-3,6-dwuchloroanizolu 
o wzorze 1 oraz 2-propenylo-3,6-dwuchloroanizolu 
o wzorze 2, znamienny tym, że odpowiednie fenole, 
2-allilo-3,6-dwuchlorofenol o wzorze 3 i 2-propenylo-
-3,6-dwuchlorofenol o wzorze 4, w środowisku wod
nym, poddaje się metylowaniu siarczanem dwume-
tylowym wobec wodorotlenków metali alkalicznych 
w temperaturze 20-60°C w ciągu 10-40 minut lub 
wodorosiarczanem metylowym wobec wodorotlenków 
metali alkalicznych w temperaturze 105-150°C w cią
gu 0,5-2 godzin, przy czym produkt końcowy w obu 
przypadkach wydziela się przez destylację z parą 
wodną lub ekstrakcję. 

12o (P. 147794) 27.04.1971. 

Politechnika Warszawska, Warszawa Instytut Prze
mysłu Organicznego, Warszawa (Jacek Arot, Marek 
Cieślak, Zygmunt Eckstein, Jadwiga Ostrowska, Jan 
Prejzner). 

Sposób otrzymywania kwasu 2-metoksy-3,6-dwu-
chlorobenzoesowego o wzorze 1 oraz kwasu 2-metoksy-
-3,6-dwuchlorofenylooctowego o wzorze 2, znamien
ny tym, że 2-allilo-3,6-dwuchloroanizol o wzorze 3 
poddaje się w temperaturze 40-110°C przez 16-40 
godzin utlenieniu w fazie ciekłej w układzie homo-
lub heterogennym, w roztworze wodnym lub w mie
szaninie wody z obojętnym rozpuszczalnikiem orga
nicznym, korzystnie z kwasem octowym a na wydzie
loną mieszaninę obu związków działa się wodnym roz
tworem wodorotlenku sodowego lub wodorotlenku 
potasowego przeprowadzając kwas 2-metoksy-3,6-dwu-
chlorobenzoesowy w odpowiednią sól albo działa się 
alkoholem alifatycznym, korzystnie metanolem lub 
etanolem przeprowadzając w odpowiedni ester kwas 
2-metoksy-3,6-dwuchlorofenylooctowy, który dalej 
otrzymuje się w wyniku alkalicznej hydrolizy, przy 
czym kwas 2-metoksy-3,6-dwuehlorobenzoesowy zo
staje wydzielony na drodze sączenia lub ekstrakcji, 
na przykład wodnym roztworem wodorotlenków lub 
węglanów metali alkalicznych. 
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12o (P- 149038) 24.06.1971. 
Pierwszeństwo: 26.06.1970, 8.10.1970- Szwajcaria. 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych związków terpenoido-

wych o wzorze ogólnym 1, w którym Z1 i Z2 ozna
czają każdy atom wodoru lub razem oznaczają wią
zanie między atomami węgla albo mostek tlenowy, 
R1 oznacza alkenyl o 2 - 4 atomach węgla, alkinyl 
o 2 - 4 atomach węgla, cykloalkil, chlorowcoalkil o 1-4 
atomach węgla, podstawiony fenyl, chlorowcoalkenyl 
o 2 - 4 atomach węgla lub acyl, R2 oznacza atom wo
doru, alkil o 1-4 atomach węgla, alenyl o 2 - 4 ato
mach węgla, alikyl o 2 - 4 atomach węgla lub acyl, 
albo R1 oznacza atom wodoru a R2 oznacza alkil o 1-4 
atomach węgla, lub R1 i R2 razem z atomem azotu, 
z którym są związane tworzą trój członowy pierścień, 
albo R1 i R2 stanowiąc każdy grupę acylową tworzą 
z atomem azotu, z którym są związane niepodstawiony 
lub podstawiony pierścień heterocykliczny, zaś R3 i R4 
oznaczają każdy rodnik metylowy lub etylowy, zna
mienny tym, że związek o wzorze 17, w którym Z'1 
i Z'2 oznaczają po atomie wodoru albo razem wiąza
nie pomiędzy atomami węgla, zaś R3 i R4 mają wyżej 
podane znaczenie, a Hal oznacza atom chlorowca, ko
rzystnie bromu lub chloru, poddaje się reakcji z aminą 
pierwszorzędową lub drugorzędową o wzorze 18, 
w którym R1 i R2 mają znaczenie wyżej podane 
z wyjątkiem grupy acylowej w obojętnym rozpuszczal
niku i po wytworzeniu soli ewentualnie poddaje się 
następnie działaniu 1 mola selektywnego środka epo
ksydującego. 

120 (P. 149059) 25.06.1971. 
Pierwszeństwo: 26.06.1970 - Szwajcaria. 

Agripat S.A., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania związków fosforoorganicznych 
o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza atom wo
doru lub chlorowca albo grupę nitrową, R2 oznacza 
atom wodoru albo grupę metylową, chlorometylową 
lub bromometylową, R3 oznacza grupę alkilową, alko-
ksylową, alkenyloksylową, alkinyloksylową, alkoksy-
alkoksylową, chlorowcoalkoksylową, fenylową, amino
wą, albo alkilo- lub dwualkiloaminową, R4 oznacza 
grupę alkilową, alkenylową, alkinylową, alkoksyalki-
lową albo chlorowcoalkilową a X i Y oznaczają, każdy 
oddzielnie, atom tlenu lub siarki, znamienny tym, że 
związek o wzorze ogólnym 3, w którym R1 i X mają 
wyżej podane znaczenie a A oznacza grupę chlorowco-
metylową, winylową albo 1,2-dwuchlorowcoetylową 
poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym 
4, w którym Y, R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie 
albo jego solą ewentualnie wobec środków wiążących 
kwas. 

12o (P. 149112) 29.06.1971. 
Pierwszeństwo: 2.07.1970 - Włochy. 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Alberto 
Santambrogio, Emilio Perrotti). 

Sposób wytwarzania kwasów karboksylowych z 
kwasów sulfokarboksylowych znamienny tym, że kwa
sy sulfokarboksylowe poddaje się reakcji z zasadowym 
związkiem metalu a następnie uzyskane produkty pod
daje się pirolizie i wydziela z mieszaniny reakcyjnej 
kwasy karboksylowe. 

12o (P. 149113) 29.06.1971. 
Pierwszeństwo: 2.07.1970 - Włochy. 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Alberto 
Santambrogio, Emilio Perrotti). 

Sposób wytwarzania nowych produktów pochodnych 
kwasu N-acyloaminokarboksylowego o ogólnym wzo
rze R - C O - N H 2 - ( C H 2 ) n - C O O H , w którym R oznacza 
rodnik węglowodorowy, a zwłaszcza, ewentualnie pod
stawiony, rodnik alkilowy, cykloalkilowy lub aroma
tyczny zawierający najwyżej 10 atomów wodoru, przy 
czym w każdym z tych rodników atomy wodoru mogą 
być zastąpione rodnikiem alkoksylowym, rodnikiem za
wierającym wiązanie eterowe, grupą nitrową, grupą cy-
janową, grupą karboksylową, rodnikiem karboksyalki-
lowym itp. i w każdym z nich może występować co 
najmniej jedno wiązanie nienasycone, zaś n oznacza 
liczbę całkowitą od 2 do 15 znamienny tym, że po
chodną kwasu o wzorze R - C O - N H 2 - ( C H 2 ) n - C O O H 
poddaje się pirolizie, a produkty reakcji rozdziela się. 

12o (P. 150228) 27.08.1971. 

Pierwszeństwo: 4.09.1970, 30.11.1970. 

Roussel - UCLAF, S.A., Paryż, Francja, (Jacques 
Martel, Jean Buendia, Edmond Toromanoff). 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu prostano
wego o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza atom 
wodoru lub stanowi symbol R\ oznaczający rodnik 
alkilowy, symbol n oznacza liczbę całkowitą 2 - 4 , 
a symbol m oznacza liczbę całkowitą 3 - 5 , znamienny 
tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w którym Alk 
oznacza niższy rodnik alkilowy, Alk1 oznacza rodnik 
alkilowy, a symbole n oraz m mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji ze środkiem metylują-
cym i otrzymany związek o ogólnym wzorze 3, w któ
rym Alk, Alk1 i symbole n oraz m mają wyżej podane 
znaczenie, zmydla się środkiem zasadowym i otrzy
many związek o ogólnym wzorze 4, w którym sym
bole n oraz m mają wyżej podane znaczenie, ogrzewa 
się do wytworzenia kwasu prostatrienowego o ogólnym 
wzorze 5, w którym n oraz m mają wyżej podane 
znaczenie, a następnie otrzymany kwas prostatrienowy 
przeprowadza się za pomocą środka estryfikującego 
w ester kwasu prostatrienowego o ogólnym wzorze 6, 
w którym R'1 i symbole m oraz n mają wyżej podane 
znaczenie, po czym otrzymany ester poddaje się bro
mowaniu w środowisku metanolu i otrzymany bro-
moketal o ogólnym wzorze 7, w którym R'1 n oraz 
m mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji 
odszczepienia bromowodoru za pomocą czynnika od-
szczepiającego halogenowodór i otrzymany ester kwa
su prostatrienowego o ogólnym wzorze 8 poddaje się 
hydrolizie w środowisku kwasowym w celu odszcze
pienia ugrupowania α-czterowodoropiranyloksylowego 
i wytworzenia pochodnej kwasu prostanowego o ogól
nym wzorze 9, którą ewentualnie zmydla się czynni
kiem słabo zasadowym i uzyskuje pochodną kwasu 
prostanowego o ogólnym wzorze 10, w którym sym
bole n oraz m mają wyżej podane znaczenie. 
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12o (P. 150294) 1.09.1971. 
Pierwszeństwo: 2.09.1970 23.12.1970 - Szwajcaria. 
Agripat S.A., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania pochodnych tiomocznika o wzo

rze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru, chlorowca, 
grupę wodorotlenową, nitrową, karboksylową, niski rod
nik alkilowy, niski rodnik alkoksylowy, alkoksykarbo-
nylowy, niską grupę alkilotiolową, aminową, alkiloa-
minową, dwualkiloaminową, acyloaminową, alkoksy-
karbonyloaminową, sulfamoilową, R2 oznacza atom 
wodoru chlorowca, grupę nitrową lub niski rod
nik alkilowy, alkoksykarbonylowy, karboksylowy, R3 
oznacza atom wodoru, chlorowca, grupę nitrową 
lub karboksylową, a każdy z symboli R4 i R5 ozna
cza niski rodnik alkilowy albo R4 i R5 razem ozna
czają mostek polimetylenowy o 2 - 6 atomach węgla, 
z tym, że grupa metylenowa może być zastąpiona gru
pą o wzorze - N ( R ) - , w której R oznacza atom wo
doru, niski rodnik alkilowy, hydroksyalkilowy, grupę 
fenylową i benzylową, a x oznacza atom tlenu siarki, 
albo grupę sulfonylową albo grupę iminową o wzo
rze - N ( H ) - , znamienny tym, »że izotiocyjanian o wzo
rze 2, w którym R1, R2, R3 i X mają znaczenie podane 
dla wzoru 1, poddaje się reakcji z aminą o wzorze 
3, w którym każdy z symboli R'4 i R'5 oznacza niski 
rodnik alkilowy albo R'4 i R'5 razem oznaczają mostek 
polimetylenowy o 2 - 6 atomach węgla, z tym, że grupę 
metylenową można zastąpić grupą o wzorze - N ( R ' ) - , 
w której R' oznacza niski rodnik alkilowy, hydroksy
alkilowy, fenylowy, benzylowy lub niski rodnik alko
ksykarbonylowy i otrzymane związki, w których R1 
ewentualnie oznacza grupę nitrową przez redukcję, 
a związki, w których R1 oznacza grupę acyloaminową 
albo alkoksykarbonyloaminową i/lub związki, w któ
rych R' oznacza grupę alkoksykarbonyloaminową 
przez hydrolizę przeprowadza się w związki o wzorze 
1, w którym R1 oznacza grupę aminową i/lub R wodór. 

12o (P. 150386) 7.09.1971. 
Pierwszeństwo: 10.09.70 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Eli Lilly and Company, Indianapolis, USA. 
Sposób wytwarzania tioestrów o wzorze 1, w któ

rym A, W i R' mają niżej podane znaczenie, znamien
ny tym, że na sulfotlenek penicyliny o wzorze 2, w któ
rym wszystkie symbole mają niżej podane znaczenie 
działa się co najmniej jednym równoważnikiem trój-
fenylofosfiny lub fosforynu trój alkilowego, w którym 
grupy alkilowe zawierają 1-4 atomów węgla, w tem
peraturze 40-125°C, w obecności co najmniej jednego 

równoważnika bezwodnika octowego, bezwodnika pro-
pionowego, bezwodnika masłowego lub bezwodnika 
benzoesowego, w powyższych wzorach 1 i 2 symbol 
A oznacza wzór 3 lub R - C ( O ) - N H , w którym R 
oznacza grupę alkilową o 1-8 atomach węgla, grupę 
cykloalkilową o 3 - 8 atomach węgla lub grupę alkeny-
lową o 2 - 8 atomach węgla dowolnie podstawioną 
grupą hydroksylową, tiolową, grupą alkoksylową 
o 1-3 atomach węgla, grupę alkilotio o 1-3 atomach 
węgla lub cyjanową, atom wodoru, grupę karboetoksy-
lową, grupy o wzorze 4, 5 lub 6, w których Q ozna
cza atom wodoru, grupę hydroksylową, tiolową, chlo
rową, bromową, grupę alkilową o 1-3 atomach wę
gla, grupę alkoksylową o 1-3 atomach węla, grupę 
alkilotio o 1-3 atomach węgla, grupę nitrową oraz 
cyjanową, X oznacza atom tlenu, atom siarki lub 
atom węgla związany z atomem węgla, Y oznacza gru
pę hydroksylową, tiolową oraz aminową, m oznacza 
liczby całkowite 0 - 2 , n oznacza liczby całkowite 1-2, 
R' oznacza grupy -CH 2 OZ, -CH2OC(O)Z, -C(O)NHZ 
lub - C ( O ) - O - R " w którym R" oznacza grupę alkilo
wą o 1-4 atomach węgla, grupę III-rzędową alkilową 
o 4 - 6 atomach węgla, grupę III-rzędową alkenylową 
o 5 - 8 atomach węgla, grupę alkenylową o 5 - 8 ato
mach węgla, grupę benzylową, metoksybenzylową, 
nitrobenzylową, benzhydrylową, ftalimidometylową, 
sukcynimidometylową, fenacylową oraz trójchloroety-
lową, Z oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1-8 
atomach węgla, grupę cykloalkilową o 3 - 8 atomach 
węgla oraz grupę alkenylową o 2 - 8 atomach węgla 
dowolnie podstawione grupą hydroksylową, tiolową, 
grupą alkoksylową o 1-3 atomach węgla, grupą alki
lotio o 1-3 atomach węgla oraz grupą cyjanową, 
a także grupę fenylową oraz fenyloalkilową o 1-3 
atomach węgla dowolnie podstawioną grupą hydroksy
lową, tiolową, chlorową, bromową, alkilową o 1-3 
atomach węgla, grupą alkoksylową o 1-3 atomach 
węgla, grupą alkilotio o 1-3 atomach węgla, grupą 
nitrową oraz cyjanową, a W oznacza grupę metylową, 
etylową, propylową oraz fenylową. 

12o (P. 150398) 8.09.1971. 
Pierwszeństwo: 9.09.1970. 16.07.1971- Szwajcaria. 
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych kwasów fenyloacetylo-

hydroksamowych o wzorze 1, w którym R1 oznacza 
atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, niższą grupę 
alkoksylową lub atom chlorowca o liczbie atomowej 
do 35 włącznie, R2 oznacza atom wodoru, niższy rod
nik alkilowy, niższą grupę alkoksylową, atom chlo
rowca o liczbie atomowej do 35 włącznie lub grupę 
trójfluorometylową, R3 oznacza atom wodoru, niższy 
rodnik alkilowy, niższą grupę alkoksylową lub atom 
chlorowca o liczbie atomowej do 35 włącznie, a R4 
oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, niższą 
grupę alkoksylową lub atom chlorowca o liczbie ato
mowej do 35 włącznie, przy czym R1, R2 i R3 nie 
mogą równocześnie oznaczać atomu wodoru, oraz ich 
soli, znamienny tym, że amid lub ester kwasu o wzo
rze 2, w którym R1, R2, R3 i R4 mają znaczenie wyżej 
podane, poddaje się reakcji z hydroksyloamina lub 
jej solą w środowisku zasadowym i otrzymany zwią
zek o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się w sól 
z nieorganiczną zasadą. 
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12o (P. 150399) 8.09.1971. 
Pierwszeństwo: 10.09.1970, 9.02.1971 -

Stany Zjednoczone Ameryki. 
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Eugene E. Ga-

lantay, Dietmar A. Habeck). 
Sposób wytwarzania nowych związków organicznych 
o wzorze 1, w którym R1 oznacza rodnik alkilowy 
o 1-3 atomach węgla, a Z oznacza pierścienie A i B 
oraz związane z nimi podstawniki i jest oznaczone 
wzorami Zl, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8 lub Z9, przy 
czym R5 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-3 
atomach węgla, grupę cykloalkilową o 5 lub 6 ato
mach węgla, grupę alkanoilową o 2 - 4 atomach węgla 
lub grupę acetyloacetylową, R6 oznacza atom wodoru, 
grupę 6 a-metylową lub 7 a-metylową, R7 oznacza atom 
wodoru lub grupę metylową a R8 oznacza atom wo
doru, grupę metylową, atom fluoru lub chloru, zna
mienny tym, że związki o wzorze 2, w którym R1 ma 
wyżej podane znaczenie, a Z' ma znaczenie podane 
dla Z, z tym wyjątkiem, że jeżeli wytwarza się związ
ki o wzorze 1, które w strukturach Zl, Z2, Z3 lub Z7 
posiadają grupę 3-hydroksylową, chroni się te grupy 
3-hydroksylowe w związkach o wzorze 2 za pomocą 
grupy ochronnej, dającej się odszczepić za pomocą 
kwasu, poddaje się acetyloacetylowaniu i od produktu 
reakcji odszczepia grupy ochronne drogą hydrolizy 
kwasowej. 

12o (P. 150633) 22.09.1971. 

12o <P. 150526) 16.09.1971. 
Pierwszeństwo: 17.09.1970 - NRF. 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, NRF, (Hermann Thelen, Kurt Halcour, Wulf 
Schwerdtel, Wolfgang Swodenk). 

Sposób wytwarzania cykloheksanonu przez selek
tywne uwodornienie fenolu w fazie gazowej pod ciś
nieniem normalnym lekko podwyższonym lub obni
żonym w temperaturze 100-350°C, przy użyciu kata
lizatora palladowego osadzonego na nośniku i przy 
obciążeniu wynoszącym 0,1-10 kg fenolu na 1 litr 
katalizatora i 1 godzinę, znamienny tym, że nośni
kiem katalizatora jest spinel glinowy. 

Pierwszeństwo: 9.10.1970, 14.01.1971, 26.02.1971 -
Wielka Brytania. 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (Jean Bowler, Richard Clarkson, 
Neville Stanton Crosaley, Keith Blakeney Mallion). 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu prostano-
wego o ogólnym wzorze 2 w którym R1 oznacza rod
nik wodorotlenowy, aminowy, alkiloaminowy o nie 
więcej niż 6 atomach węgla, alkoksylowy o 1-6 ato
mach węgla lub alkoksylowy o 2 lub 3 atomach węgla 
zawierający jako podstawnik rodnik /? lub y-dwualki-
loaminowy o 1-4 atomach węgla w rodniku alkilo
wym lub rodnik βlub γ -pirolidynowy, piperydynowy 
lub morfolinowy, R2 oznacza rodnik wodorotlenowy 
lub rodnik alkanoiloksylowy o 1-4 atomach węgla 
i wówczas R3 oznacza atom wodoru lub R2 i R8 two
rzą razem rodnik ketonowy, R4 oznacza rodnik n-hek-
sylowy zawierający podstawnik alkilowy o prostym 
łańcuchu o 1-4 atomach węgla umiejscowiony przy 
dowolnym atomie węgla 1-5 rodnika heksylowego 
lub podstawnik metylowy, etylowy, metylenowy, ety-
lidenowy lub winylowy, albo podstawnik metylowy 
i metylenowy lub dwa podstawniki metylowe przy 
szóstym atomie węgla rodnika n-heksylowego, a sym
bol A oznacza rodnik etylenowy lub winylenowy oraz 
sole z zasadami dozwolonymi farmaceutycznie związ
ków o wzorze 2, w którym R1 oznacza rodnik wodo
rotlenowy, znamienny tym, że poddaje się hydrolizie 
związek o ogólnym wzorze 3, w którym R1 i R4 mają 
wyżej podane znaczenie, R2 oznacza rodnik czterowo-
doropiranylo-2-oksylowy i R3 oznacza atom wodoru 
lub R2 i R3 tworzą razem rodnik ketonowy a każdy 
z symboli R5 i R6 oznacza rodnik czterowodoropira-
nylo-2-oksylowy lub rodnik acyloksylowy o 1-6 ato
mach węgla lub poddaje się hydrolizie mieszany bez
wodnik tego związku, albo w przypadku wytwarza
nia związku o ogólnym wzorze, w którym R1 oznacza 
rodnik alkoksylowy o 1-6 atomach węgla, poddaje 
się reakcji kwas o ogólnym wzorze 4, w którym A, R2, 
R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie, z dwuazoalka-
nem o ogólnym wzorze R7N2, w którym R7 oznacza 
rodnik o 1-6 atomach węgla lub poddaje się reakcji 
laktol o ogólnym wzorze 5, w którym R4 i A mają 
wyżej podane znaczenie, z solą (4-karboksybutylo)-
-trójfenylofosfoniową i ewentualnie w przypadku jeśli 
w wytworzonym związku o wzorze 2, symbol R1 ozna
cza rodnik wodorotlenowy, wytworzony związek pod
daje się reakcji i otrzymuje sól tego związku. 

12o (P. 153678) 24.02.1972. 
Pierwszeństwo: 26.02.1971, 9.11.1971, 13.05.1971, 

18.08.1971 - Z S R R . 
Nauczno-Issledowatielskij Institut Monomerów dla 

Sinteticzeskowo kauczuka, Jarosław, ZSRR (Stanisław 
Juriewicz Pawlow, Walentina Aleksandrowna Stiepa-
nowa, Olgwa Wasiliewna Bogdanowa, Siergiej Gawry-
łowicz Kuzniecow, Tatiana Gienadiewna Dorofejewa, 
Aleksander Nikiticz Buszin, Gienadij Arkadiewicz 
Stiepanow, Leonid Konstantinowicz Eratow, Ariadna 
Borisowna Kiruos, Borys Aleksandrów Plechew, Alek-
siej Pawłowicz Kharczenko, Konstantin Nikołaj ewicz 
Bildinow, Oleg Pawłowicz Jabłoński, Jurij Wajczesła-
wowicz Orłow, Borys Ewgieniewicz Iwanow, Walerian 
Michaiłowicz Sobolew, Michaił Aleksiejewicz Korshu-
now, Świetlana Borisowna Bojkowa, Rimma Grogo-
riewna Kusowlewa). 
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Sposób rozdzielania bliskowrzących węglowodorów, 
różniących się liczbą i charakterem wielokrotnych 
wiązań w cząsteczkach lub/i liczbą podstawników przy 
wielokrotnym wiązaniu na drodze kontaktowania ich 
z czynnikami rozdziału, będącymi roztworami soli 
miedzi jednowartościowej w polarnych rozpuszczalni
kach organicznych, znamienny tym, że stosuje się roz
twory soli miedzi, częściowo lub w pełni dysocjujące 
w N-alkilo podstawionych amidach kwasów zawiera
jących fosfor i posiadających grupę P = 0 , w N-alkilo 
podstawionych amidach kwasów karboksylowych, 
w N-alkilo podstawionych laktamach, dwualkilosulfo-
ksydach, alkoksynitrylach, w N-alkilopodstawionych 
aminonitrylach lub w eterach kwasów zawierających 
fosfor i posiadających grupę P = O . 

12o (P. 154228) 22.03.1972. 
Pierwszeństwo: 24.03.1971 - Szwajcaria. 

Ciba-Geigy A. G., Bazylea, Szwajcaria. 
Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że zawiera 

jako substancję czynną związek o wzorze 1, w którym 
każdy z podstawników R1 i R2 oznacza rodnik alkilowy, 
a każdy z podstawników X i Y oznacza atom tlenu 
lub siarki, oraz odpowiednie nośniki i/lub inne sub
stancje pomocnicze. 

12o (P. 154305) 24.03.1972. 
Pierwszeństwo: 24.03.1971 - Szwajcaria. 

F. Hoffmann - La Roche und CO. Aktiengesellschaft, 
Bazylea, Szwajcaria, (Madhukar Subraya Chodnekar, 
Albert Pfiffner, Norbert Rigassi, Ulrich Schwieter, 
Milos Suchy). 
Sposób wytwarzania związków chlor oorganicznych 
o ogólnym wzorze 1, w którym R, R1 i R2 oznaczają 
niższy rodnik alkilowy, R3 oznacza atom wodoru, rod
nik metylowy lub etylowy, a jeśli R3 oznacza atom 
wodoru, to A oznacza atom chloru, a B atom wodoru 
albo jeśli R3 oznacza rodnik metylowy lub etylowy, 
to A oznacza atom chloru, a B atom wodoru albo 
B oznacza atom chloru, a A atom wodoru, a Y grupę 
-COOR 4 lub -CH 2OR 4 , w których R4 oznacza rodnik 
propenylowy lub propinylowy, a n oznacza liczbę 
0 lub 1, znamienny tym, że halogenek kwasowy 
o ogólnym wzorze 2, w którym R, R1, R2, R3, A, B i n 
mają wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom chlo
ru, bromu lub jodu, estryfikuje się za pomocą alko
holu o wzorze R4OH, w którym R ma znaczenie wyżej 
podane albo na związek o ogólnym wzorze 3, w któ
rym R, R1, R2, R3, R4 i n mają znaczenie wyżej podane 
działa się chlorowodorem w obojętnym rozpuszczal

niku organicznym, albo związek o ogólnym wzorze 4, 
poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 
R4W, przy czym we wzorze 4 i wzorze R4WR, R1, R2, 
R3, R4, A, B i n mają znaczenie wyżej podane, jeden 
z symboli T i W oznacza atom chloru, bromu lub 
jodu, a drugi oznacza grupę - OMe, w której Me 
oznacza metal z grupy metali alkalicznych lub ziem 
alkalicznych. 

Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że zawiera 
jeden lub więcej związków o wzorze 1, w którym 
R, R1 i R2 oznaczają niższy rodnik alkilowy, R3 ozna
cza atom wodoru, rodnik metylowy lub etylowy, a jeśli 
R3 oznacza atom wodoru, to A oznacza atom chloru, 
a B atom wodoru albo jeśli Rs oznacza rodnik mety
lowy lub etylowy, to A oznacza atom chloru, a B atom 
wodoru lub B oznacza atom chloru, a A atom wodoru, 
a Y oznacza grupę -COOR 4 lub -CH 2OR 4 , w których 
R4 oznacza rodnik propenylowy lub propinylowy, 
a n oznacza liczbę 0 lub 1, oraz obojętny nośnik. 
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120 (P. 154452) 31.03.1972. 
Pierwszeństwo: 2.04.1971. 16.02.1972 - Szwajcaria. 
Ciba-Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych dwuchloromaleinoimi-
dów o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza grupę 
chlorowcometylową, lub grupę o wzorze R3S(O)x- , 
R2 oznacza atom wodoru lub chlorowca, R3 oznacza 
grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, X oznacza 
liczbę 0, 1 lub 2, albo R1 i R2 oznaczają grupę chlo
rowcometylową pod warunkiem, że gdy R1 oznacza 
grupę trójfluorometylową i równocześnie R2 oznacza 
atom wodoru, wówczas, R1 znajduje się w położeniu 
3 lub 4, znamienny tym, że związek o wzorze 10 pod
daje się w obecności kwasu w podwyższonej tempera
turze reakcji ze związkiem o wzorze 11, w którym 
R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie. 

Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że jako 
substancję czynną zawiera związek o wzorze 2, w któ
rym R4 oznacza grupę chlorowcometylową lub grupę 
o wzorze R3S(O)x- , R5 oznacza atom wodoru lub chlo
rowca, R3 oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla, X oznacza liczbę 0, 1 lub 2 albo R4 i R5 ozna
czają grupę chlorowcometylową, oraz zawiera odpo
wiednie nośniki i/lub inne substancje dodatkowe. 

12o (P. 154826) 19.04.1972. 
Pierwszeństwo: 21.04.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Halcon International, Inc. Nowy York, Stany Zjed

noczone Ameryki (Edith Reid Flaster, Joseph Vito 
Porcelli). 

Sposób wytwarzania tlenku etylenu przez katalizo
wane srebrem utlenianie etylenu cząsteczkowym tle
nem, znamienny tym, że stosuje się mieszaninę reak
cyjną zawierającą jako składniki etan w ilości 10-70% 
objętościowych oraz dwutlenek węgla w ilości 10-70% 

objętościowych, przy czym stosunek zawartości etanu 
do łącznej zawartości etanu i dwutlenku węgla, w pro
centach objętościowych, wynosi w tej mieszaninie 
0,125-0,875. 

12o (P. 155275) 24.11.1967. 
Pierwszeństwo: 13.07.1967 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei-

ster Lucius u. Bruning Frankfurt nad Menem, NRF 
(Helmut Weber, Walter Aumuller, Rudi Weyer, Karl 
Muth, Felix Helmut Schmidt). 
Sposób wytwarzania benzenosulfonylomoczników o 
wzorze 1, w którym R oznacza niższą grupę alkilową, 
korzystnie metylową, lub niższą grupę alkenylową, 
X oznacza atom wodoru, fluoru, chloru lub bromu, 
korzystnie atom chloru, niższą grupę alkilową, korzyst
nie metylową lub niższą grupę alkoksylową, korzyst
nie metoksylową w położeniu 4 lub 5 do grupy karbo-
namidowej, R1 oznacza grupę endometylenocyklohek-
sylową, endometylenocykloheksenylową, endoetyleno-
cykloheksylową, endoetylenocykloheksenylową, lub ich 
soli, znamienny tym, że odpowiednio podstawione 
halogenki kwasów acyloaminoalkilobenzenosulfonylo-
wych poddaje się reakcji z mocznikami podstawio
nymi podstawnikiem R1 o wyżej podanym znaczeniu, 
w szczególności z ich solami z metalami alkalicznymi, 
albo utlenia się odpowiednio podstawione benzenosul-
fenylomoczniki lub benzenosulfinylomoczniki, albo 
w odpowiednio podstawionych tiobenzamidoalkiloben-
zenosulfonylomocznikach lub tiobenzamidoalkilobenze-
nosulfonylotiomocznikach wymienia się atom siarki 
lub atomy siarki na atom tlenu lub atomy tlenu, albo 
poddaje się zmydlaniu związki o wzorze 2 lub ich 
pochodne z kwasem parabanowym, lub związki o wzo
rze 3, przy czym we wzorach tych U oznacza każdo
razowo niższą grupę alkoksylową, niższą grupę tioal-
kilową lub atom chlorowca, korzystnie atom chloru, 
a X, R i R1 mają wyżej podane znaczenie, po czym 
produkty reakcji ewentualnie przeprowadza się w sole 
przez traktowanie środkami alkalicznymi. 

12o (P. 155291) 10.05.1972. 
Pierwszeństwo: 11.05.1971 - NRF. 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei-
ster Lucius n. Brüning, Frankfurt nad Menem, NRF 
(Gerhard Hörlein, Peter Langelüddeke, Adolf Stu-
deneer). 

Sposób wytwarzania nowych N-arylomoczników 
o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza atom tlenu 
lub atom siarki, R oznacza H, CH3, Cl, Br lub OCF2H, 
R1 oznacza grupę alkilową lub alkoksylową każdora
zowo 1-4 atomach węgla, korzystnie grupę CH3 lub 
OCH3, albo grupę C H = C - C H ( C H 3 ) - , R2 oznacza atom 
wodoru lub grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, 
korzystnie grupę CH3, znamienny tym, że izocyjaniany 
dwufluorometylomerkaptofenylowe lub dwufluorome-
toksyfenylowe, albo chlorki, amidy lub estry kwasu 
dwufluorometylomerkaptofenylo- lub dwufluorometo-
ksyfenylo-karbaminowego poddaje się reakcji z odpo
wiednio alkilowanymi aminami lub hydroksyloami-
nami o wzorze HN-R1R2, w którym R1 i R2 mają 
wyżej podane znaczenie, albo z O-alkilohydroksylo-
aminą lub N-alkilohydroksyloaminą i następnym alki
lowaniem produktu reakcji, albo z hydroksyloamina 
i następnym dwualkilowaniem produktu reakcji, albo 
poddaje się reakcji dwufluorometylomerkaptoaniliny 
lub dwufluorometoksyaniliny z izocyjanianem alkilo
wym, lub z chlorkiem, amidem albo estrem kwasu 
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dwualkilokarbaminowego, albo z estrem kwasu alki-
loalkoksykarbaminowego, przy czym R1, R2 lub alkil 
mają wyżej podane znaczenie, a w przypadku gdy R1 
oznacza grupę alkilową lub alkoksylową ewentualnie 
podaje się produkt reakcji późniejszemu chlorowcowa
niu, korzystnie bromowaniu. 

Środki chwastobójcze, znamienne tym, że jako swą 
substancję czynną zawierają związki o ogólnym wzo
rze 1, w którym X, R, R1 i R2 mają wyżej podane 
znaczenie. 

120 (P. 155379) 13.05.1972. 
Pierwszeństwo: 15.05.1971, 6.04.1972 -Szwajcaria. 
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 
4-fenylo-2-metylobuteno-l-karboksylowego-l o wzorze 
1, w którym R1 oznacza podstawiony ewentualnie chlo
rowcem, grupami nitrowymi, alkilowymi i/lub alko-
ksylowymi rodnik fenylowy, fenoksylowy, fenylotio 
lub cykloheksylowy albo rodnik fenylowy lub cyklo-
heksylowy związany poprzez mostek alkilenowy, alki-
lenoksylowy lub alkilenotio, R2 oznacza grupę cyja-
nową, karbamylową, alkoksykarbonylową, alkenylo-
ksykarbonylową, alkinyloksykarbonylową, alkilokarba-
mylową lub dwualkilokarbamylową, a R3 oznacza atom 
wodoru lub rodnik alkilowy, znamienny tym, że zwią
zek o wzorze 2, w którym R1 i R3 mają znaczenie 
wyżej podane, poddaje się w obecności zasady reakcji 
z estrem kwasu fosforowego o wzorze 3, w którym 
R4 i R5 oznaczają grupy alkoksylowe o 1-4 atomach 
węgla, a R2 ma znaczenie wyżej podane. 

Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że jako 
substancję czynną zawiera związek o wzorze 1, w któ
rym R1 oznacza podstawiony ewentualnie chlorowcem, 
grupami nitrowymi, alkilowymi i/lub alkoksylowymi 
rodnik-fenylowy, fenoksylowy, fenylotio lub cyklohek
sylowy albo rodnik fenylowy lub cykloheksylowy 
związany poprzez mostek alkilenowy, alkilenoksylowy 
lub alkilenotio, R2 oznacza grupę cyjanową, karbamy
lową, alkoksykarbonylową, alkenyloksykarbonylową, 
alkinyloksykarbonylową, alkilokarbamylową lub dwu
alkilokarbamylową, a R3 oznacza atom wodoru lub 
rodnik alkilowy, wraz z odpowiednimi nośnikami i/lub 
dodatkami. 

12o (P. 155414) 16.05.1972. 
Pierwszeństwo: 18.05.1971 - Węgry. 

Egyt Gyógyszervegyeszeti Gyar, Budapeszt, Węgry 
(Ferenc Pribek, Laszló Pallos, Pal Benko). 

Sposób wytwarzania l-[p-(β-dwuetyloaminoetoksy)-
-fenylo]-l,2-dwufenylo-2-chloroetylenu i jego dopusz
czalnych farmakologicznie soli, znamienny tym, że 
kompleksowy związek Grignarda p-(β-dwuetyloamino-
etoksy)-bromobenzenu poddaje się w bezwodnym śro
dowisku reakcji z benzoiną, rozkłada otrzymany zwią
zek w znany sposób i otrzymany dl-erytro-l,2-dwu-
fenylo-l-[p-(β-dwuetyloaminoetoksy)-fenylo]-etyleno-
glikol-1,2 poddaje reakcji z halogenkiem nieorganicz
nego kwasu w środowisku obojętnego rozpuszczalnika 
i ewentualnie w obecności zasady, korzystnie trój ety-
loaminy lub pirydyny, regulując zawartość izomerów 
cis i trans w produkcie przez dobór warunków reakcji, 
po czym otrzymany produkt wyosabnia się i ewentu
alnie przeprowadza w farmakologicznie dopuszczalną 
sól z kwasem mineralnym lub organicznym. 

12o (P. 155567) 24.05.1972. 
Pierwszeństwo: 8.06.1971 - Francja. 

Roussel-UCLAF, Paryż, Francja (Jacques Martel, 
Jean Buendia). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasów cy-
klopropanokarboksylowych, o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R oznacza atom wodoru, atom metalu alkalicznego 
lub rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla ewentualnie 
podstawiony chlorowcem, rodnikiem alkilowym lub 
alkiloksylowym, lub rodnik benzylowy ewentualnie pod
stawiony jednym lub kilkoma podstawnikami, takimi 
jak rodnik alkilowy, alkenylowy, alkadienylowy, mety-
lenodwuoksylowy, benzylowy, atom chlorowca, rodnik 
2-dwumetylo-4-allilobenzylowy lub oznacza rodnik 
cylkoheksenodwukarboksyimidometylowy o jednym 
podwójnym wiązaniu w dowolnej pozycji pierścienia 
sześciochłonowego ewentualnie podstawionego jednym 
lub kilkoma podstawnikami, takimi jak atom chlo
rowca, rodnik metylowy, acetoksylowy, lub oznacza 
rodnik o ogólnym wzorze 2, w którym Y1 i Y2 są iden
tyczne lub różne i oznaczają atom wodoru, rodnik 
alkilowy, alkenylowy lub alkadienylowy, a Y3 oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy, alkenylowy, alkadie
nylowy, alkinylowy, arylowy lub rodnik heterocyklicz
ny, przy czym każdy z pierścieni ewentualnie zawiera 
podstawniki lub oznacza resztę l-keto-2-Z-3-metylo-2-
-cyklopentenylo-4 - o ogólnym wzorze 3, w którym 
Z oznacza rodnik alkilowy, alkenylowy, alkadienylowy, 
alkinylowy, arylowy, aralkilowy, cykloalkilowy, cyklo-
alkenylowy, taki jak cylkopentenylowy lub cyklohek-
senylowy lub rodnik heterocykliczny, znamienny tym, 
że kwas 2,2-dwumetylo-3-formylocyklopropano-l-kar-
boksylowy o wzorze 5, dowolnej konfiguracji, pod
daje się reakcji z fosforanem 2-keto-cyklopentylide-
notrójarylowym o ogólnym wzorze 4 i otrzymany 
kwas 2,2-dwumetylo-3-(2-keto-)E(-cyklopentylidenome-
tylo)-cyklopropano-l-karboksylowy o wzorze 6, o ta
kiej samej konfiguracji w pozycji 1 i 3 jak wyjściowy 
kwas 2,2-dwumetylo-3-formylocyklopropano-l-karbo-
ksylowy o wzorze 5, ewentualnie przetwarza się 
w jedną z jego pochodnych funkcyjnych o wzorze 1, 
w którym R = H , następnie otrzymany kwas o wzo
rze 6 lub ewentualną jego pochodną, poddaje się 
reakcji bądź z alkoholem o wzorze X - O H , w którym 
X ma takie same znaczenie jak symbol R wyłączając 
atom wodoru lub metalu alkalicznego, bądź pochodną 
alkaliczną lub chlorowcową tego alkoholu i wytwarza 
pochodną kwasu 2,2-dwumetylo-3-(2'-keto-)E(-cyklo-
pentylidenometylo)-cyklopropano-l-karboksylowego o 
wzorze 1, w którym R ma wyżej podane znaczenie 
wyłączając atom wodoru, o strukturze cis lub trans, 
recemicznej lub optycznie czynnej, o takiej samej 
konfiguracji w pozycji 1 i 3 jak wyjściowy kwas 2,2-
-dwumetylo-3-formylocyklopropano-l-karboksylowy. 
Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że zawiera 
jako substancję czynną co najmniej jeden związek 
o ogólnym wzorze 1, w którym R ma znaczenie jak 
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w zastrz. 1 wyłączając atom wodoru lub atom metalu 
alkalicznego, ewentualnie o strukturze cis, racemicz-
nej lub optycznie czynnej. 

12o (P. 156043) 1.07.1969. 
Pierwszeństwo: 1.07.1968 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
American Cyanamid Company Weyne, Stany Zjed

noczone Ameryki (Andrew Stephen Tomoufcik). 
Sposób wytwarzania nowych podstawionych pochod

nych guanidyn o ogólnym wzorze 1 w którym R1 i R5 
oznaczają chlorowiec, grupę trójfluorometylową lub 
grupę cyjanową, R2 i R6 oznaczają atom wodoru lub 
chlorowca, R3. R4, R7 i R8 oznaczają atom wodoru lub 
niższą grupę alkanoilową (C2-C5) oraz soli addycyj
nych z dopuszczalnymi pod względem farmakologicz
nym kwasami, znamienny tym, że związek o wzorze 
2 w którym R1, R2, R3, R7, R8 mają wyżej podane zna
czenie, a X oznacza anion farmaceutycznie dopuszczal
nego kwasu, poddaje się reakcji ze związkiem o wzo
rze 3 w którym R4, R5 i R6 mają wyżej podane zna
czenie w obecności wodnego roztworu mieszającego 
się z wodą organicznego rozpuszczalnika i jeżeli to 
pożądane przeprowadza się otrzymany związek o ogól
nym wzorze 4 w którym Rl, R2, R3, R4, R5, R6, R7 i R8 
mają wyżej podane znaczenie w związek o ogólnym 
wzorze 1 w którym wszystkie podstawniki mają wy
żej podane znaczenie a R9 oznacza grupę alkanoilową 
o 1-4 atomach węgla, przez reakcję z odpowiednim 
bezwodnikiem kwasowym. 

I2p (P. 135092) 28.07.1969. 
Pierwszeństwo: 10.01.1969 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Sandoz A.G. Bazylea, Szwajcaria (William J. Hou-

lihan, Robert E. Manning). 
Sposób wytwarzania związków heterocyklicznych 
o wzorze 1, w którym R2, R3 i R4 mogą być jednakowe 
lub różne i oznaczają atomy wodoru, chloru lub fluoru, 
przy czym co najmniej jeden z podanych symboli 
nie oznacza atomu wodoru, R1 oznacza rodnik alki
lowy o łańcuchu prostym o 1-4 atomach węgla, 
n oznacza liczbę 2 lub 3, A oznacza atom wodoru, 
B oznacza grupę hydroksylową lub A i B razem ozna
czają wiązanie węgiel-węgiel, oraz ich soli addycyj
nych z kwasami, znamienny tym, że w przypadku 
wytwarzania związków o wzorze 1, w którym R1, R2, 
R3, R4 i n mają wyżej podane znaczenie, a A i B ra
zem oznaczają wiązanie węgiel-węgiel, odszczepia się 
wodę w temperaturze powyżej 50°C od związku 
o wzorze 1, w którym Rl, R2, R3, R4 i n mają wyżej 
podane znaczenie, A oznacza atom wodoru, a B ozna
cza grupę hydroksylową, lub w przypadku wytwarza
nia związków o wzorze 1, w którym Rl, R2, R3, R4 i n 
mają wyżej podane znaczenie, A oznacza atom wodoru, 
a B oznacza grupę hydroksylową, albo poddaje się 
rekacji związek o wzorze 4, w którym Rl, R2, R3 i R4 
mają wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom 
bromu lub chloru, ze związkiem o wzorze 3, w którym 
n ma wyżej podane znaczenie, w obojętnym rozpu
szczalniku, w temperaturze poniżej 50°C albo zwią
zek o wzorze 6, w którym R1 i n mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem o wzo
rze 7, w którym R2, R3 i R4 mają wyżej podane zna
czenie, a M oznacza atom litu lub grupę - M g B r , 
w obojętnym rozpuszczalniku, z wykluczeniem tlenu, 
w temperaturze poniżej 50°C, po czym tak otrzymany 
produkt reakcji poddaje się hydrolizie albo związek 
o wzorze 8, w którym R1, R2, R3 i R4 mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem 
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o wzorze 9, w którym X oznacza atom chloru lub 
bromu, a n ma wyżej podane znaczenie, w obojętnym 
rozpuszczalniku, w temperaturze poniżej 40°C albo 
utlenia się związek o wzorze 10, w którym Rl, R2, R3, 
R4 i n mają wyżej podane znaczenie, w obojętnym 
rozpuszczalniku w temperaturze poniżej 30°C i tak 
otrzymane związki ewentualnie przeprowadza się 
w ich sole addycyjne z kwasami. 

12p (P. 135125) 29.07.1969. 

Pierwszeństwo: 1.08.1968 - Francja. 

Société d'Etudes Scientifiąues et Industrielles de 
l'Ilede-France, Paryż, Francja, (Michał Leon Thominet). 

Sposób wytwarzania nowych heterocyklicznych ben-
zamidów o ogólnym wzorze 1, w którym A i R ozna
czają niższe rodniki alkilowe lub rodnik allilowy, 
X oznacza niższy rodnik alkilowy lub grupę hydro
ksylową, Y oznacza atom chlorowca taki jak chlor, 
brom lub fluor, n= 1 - 3 , M= 1 - 3 , ewentualnie w po
staci soli addycyjnych z kwasem mineralnym lub 
organicznym albo czwartorzędowych soli amoniowych, 
znamienny tym, że aminę heterocykliczną o ogólnym 
wzorze 2, w którym R, n i m mają wyżej podane 
znaczenie poddaje się reakcji z podstawionym kwa
sem alkoksybenzoesowym o ogólnym wzorze 3, w któ
rym A, X i Y mają wyżej podane znaczenie, zakty-
wowanym w czasie reakcji przez wytworzenie chlor
ku lub estru, a następnie otrzymany związek o wzo
rze 1 ewentualnie przeprowadza się w czwartorzę
dową sól amoniową działaniem alifatycznego lub aro
matycznego czynnika alkilującego takiego jak chlo
rek metylu, bromek metylu, siarczan metylu, p-tolu-
enosulfonian metylu, albo w sól addycyjną z kwasem 
mineralnym lub organicznym. 
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12p (P. 138029) 24.02.1969. 

Pierwszeństwo: 26.02.1968 - Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

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

Sposób wytwarzania nowych związków heterocy
klicznych o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza 
atom fluoru, chloru lub bromu, rodnik alkilowy za
wierający 1-5 atomów węgla, grupę alkoksylową 
zawierającą 1-4 atomów węgla, grupę alkilotio zawie
rającą 1-4 atomów węgla, grupę hydroksylową, nitro
wą, aminową, cyjanową, acetamidową, trójfluorome-
tylową lub merkapto, a n oznacza liczbę 1 lub 2, przy 
czym w przypadku gdy n oznacza 1, R nie oznacza 
atomu fluoru, chloru lub bromu, a w przypadku gdy 
n oznacza 2, oba podstawniki R, jednakowe lub różne, 
oznaczają rodnik alkilowy zawierający 1-5 atomów 
węgla, grupę alkoksylową zawierającą 1-4 atomów 
węgla lub atom fluoru, chloru lub bromu, R1 oznacza 
rodnik alkilowy zawierający 1-5 atomów węgla, gru
pę allilową lub propargilową, przy czym R1 tylko 
wtedy oznacza grupę izopropylową, gdy n = l i R ozna
cza grupę hydroksylową, aminową, cyjanową, acetami
dową lub merkapto, a R2 oznacza grupę fenylową 
lub grupę o wzorze ogólnym 7, w którym Y oznacza 
atom fluoru, chloru lub bromu, rodnik alkilowy za
wierający 1-4 atomów węgla, grupę alkoksylową 
zawierającą 1-4 atomów węgla lub grupę trójfluo-
rometylową, a Y1 oznacza atom wodoru, fluoru, chloru 
lub bromu, rodnik alkilowy zawierający 1-4 atomów 
węgla lub grupę alkoksylową zawierającą 1-4 ato
mów węgla, przy czym Y i Yi nie oznaczają grupy 
alkoksylowej gdy R oznacza grupę hydroksylową lub 
merkapto, znamienny tym, że w przypadku wytwa
rzania związków o wzorze ogólnym 2, w którym R2 
ma wyżej podane znaczenie, R oznacza atom fluoru, 
chloru lub bromu, rodnik alkilowy zawierający 1-5 
atomów węgla, grupę alkoksylową zawierającą 1-4 
atomów węgla, grupę alkilotio zawierającą 1-4 ato
mów węgla, grupę nitrową, cyjanową, acetamidową 
lub trój fluorometylową, a n oznacza liczbę 1 lub 2, 
przy czym w przypadku gdy n oznacza 1, R' nie ozna
cza atomu fluoru, chloru lub bromu i w przypadku 
gdy n oznacza 2; oba podstawniki R jednakowe lub 
różne oznaczają rodnik alkilowy zawierający 1-5 ato
mów węgla, grupę alkoksylową zawierającą 1-4 ato
mów węgla lub atom fluoru, chloru lub bromu, R'1 
oznacza rodnik alkilowy zawierający 1-5 atomów 
węgla, grupę allilową lub propargilową, przy czym 
znaczenie: rodnik alkilowy, zawierający 1-5 atomów 
węgla nie obejmuje trzeciorzędowych rodników alki
lowych, w których trzeciorzędowy atom węgla zwią
zany jest z atomem azotu w pierścieniu i przy czym 
R'1 tylko wówczas oznacza grupę izopropylową, gdy 
n oznacza 1, a R' - grupę cyjanową lub acetamidową, 
związki o wzorze ogólnym 8, w którym R', R'1, R2 
i n posiadają wyżej podane znaczenie, z karbami-
nianem alkilowym, w którym rodnik alkilowy zawiera 
jeden lub 3 - 5 atomów węgla, w obecności katali
tycznej ilości kwasu Lewisa, a w przypadku wytwa
rzania związków o wzorze ogólnym 3, w którym R1 
i R2 posiadają wyżej podane znaczenie, oraz ich po
chodnych acetamidowych, redukuje się związki o wzo
rze ogólnym 4, w którym R1 i R2 posiadają wyżej 
podane znaczenie i tak wytworzone związki o wzo
rze ogólnym 3 przeprowadza się następnie ewentualnie 
w pochodne acetamidowe za pomocą środka acety-
lującego lub w przypadku wytwarzania związków 
o wzorze ogólnym 5, w którym R1 i R2 posiadają 
wyżej podane znaczenie, a G oznacza grupę hydro
ksylową lub merkapto, poddaje się kwaśnej hydro
lizie związki o wzorze ogólnym 6, w którym R1 i R2 
posiadają wyżej podane znaczenie, a J oznacza grupę 
alkoksylową zawierającą 1-4 atomów węgla lub gru
pę alkilotio zawierającą 1-4 atomów węgla, a w przy
padku wytwarzania związków o wzorze ogólnym 9, 
w którym R2 posiada wyżej podane znaczenie, a R4 
oznacza trzeciorzędowy rodnik alkilowy zawierający 
4 lub 5 atomów węgla, przeprowadza się grupę ami
nową w związku o wzorze ogólnym 10, w którym. 
R2 i R4 posiadają powyżej podane znaczenie, metodą 
Sandmeyera w grupę cyjanową. 

12p (P. 138128) 12.01.1970. 
Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przed

siębiorstwo Państwowe, Kraków (Wanda Laskowska). 
Sposób wytwarzania 1-metylo-4-amino-N,-fenylo-

-N,-(2-tenylo)-piperydyny na drodze reakcji 1-metylo-
-4-amino-N,-fenylo-piperydyny z pochodną tiofenu 
znamienny tym, że l-metylo-4-amino-N,-fenylo-pipe-
rydynę otrzymuje się przez reakcję aniliny z 1-me-
tylo-4-piperydonem w obecności cynkochlorku aniliny, 
a uzyskany anil-l-metylo-4-piperydonu redukuje się 
kwasem mrówkowym w temp. 90-120°C lub anilinę 
i l-metylo-4-piperydon ogrzewa się w benzenie, tolu
enie lub ksylenie i oddestylowuje azeotropowo wodę 
a uzyskany anil-l-metylo-4-piperydonu redukuje kwa
sem mrówkowym w temp. 90-120°C, następnie 1-me-
tylo-4-amino-N,-fenylo-piperydynę kondenzuje z aide-
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hydem 2-tenylowym w obecności kwasu mrówkowego 
w temperaturze 100-180°C w obecności katalizatorów, 
naj dogodniej MgC12X6H2O, po czym oczyszcza przez 
ekstrakcję i uzyskaną l-metylo-4-amino-N,-fenylo-
-piperydynę przeprowadza w znany sposób w sole 
addycyjne z kwasami, z których po krystalizacji wy
dziela się wolną zasadę działaniem rozcieńczonego 
wodorotlenku amonowego. 

12p (P. 138129) 12.01.1970. 
Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przed

siębiorstwo Państwowe, Kraków, (Wanda Laskowska). 
Sposób wytwarzania l-metyIo-4-amino-N(2-tenylo)-

-piperydyny na drodze reakcji pochodnej piperydyny 
z pochodną tiofenu, znamienny tym, że pochodną pi
perydyny o wzorze 1 w którym R oznacza = O , - C l , -
- N H 2 kondensuje się z pochodną tiofenu o wzo
rze 2 w którym R2 oznacza - C H O , - C H 2 - N H 2 , 
-CH 2NHNa, w temperaturze 100-150°C, przy czym 
w przypadku, gdy R2 oznacza grupę aldehydową 
względnie aminową, kondensację prowadzi się w obec
ności kwasu mrówkowego, natomiast gdy R2 oznacza 
grupę - C H 2 - N H N a reakcję prowadzi się w rozpu
szczalniku organicznym takim jak toluen lub ksylen, 
po czym produkt kondensacji oczyszcza się w znany 
sposób przez sole addycyjne, jak dwuchlorowodorek 
lub kwaśny szczawian. 

12p (P. 138308) 22.01.1970. 
Pierwszeństwo: 23.01.1969, 20.05.1969, 31.10.1969, 

4.12.1969 - Szwajcaria. 
Sandoz A.G., Bazylea, Szwajcaria, (Anton Ebnöther, 

Jean-Michel Bastian). 
Sposób wytwarzania nowych związków heterocy

klicznych o wzorze ogólnym 1, w którym R1 ozna
cza atom wodoru, rodnik alkilowy, alkenylowy, 
alkinylowy albo rodnik benzylowy, R2 oznacza niższy 
pierwszorzędowy lub drugorzędowy rodnik alkilowy, 
a R3 oznacza atom wodoru, chlorowca lub niższy rod
nik alkilowy, przy czym R1 nie oznacza rodnika me
tylowego, w przypadku gdy R2 oznacza rodnik mety
lowy, a R3 oznacza atom wodoru, znamienny tym, 
że cyklizuje się związki o wzorze ogólnym 2, w któ
rym R1

I oznacza rodnik benzylowy, alkilowy, alkeny
lowy lub alkinylowy, a R2 i R3 posiadają wyżej po
dane znaczenie, przy czym R1

I nie oznacza rodnika 
metylowego w przypadku gdy R2 oznacza grupę me
tylową, a R3 oznacza atom wodoru, lub cyklizuje się 
związki o wzorze ogólnym 3, w którym R1

I i R3 posia
dają wyżej podane znaczenie, R5 i R6 oznaczają atom 
wodoru lub niższy rodnik alkilowy, przy czym R1 nie 
oznacza rodnika metylowego w przypadku gdy każdy 
z R3, R5 i R6 oznacza atom wodoru, przy czym otrzy
muje się związki o wzorze ogólnym la, w którym 
R1

I, R2 i R3 posiadają wyżej podane znaczenie, albo 
od związków o wzorze ogólnym 1b, w którym R4 ozna
cza rodnik metylowy lub benzylowy, a R2 i R3 posia
dają wyżej podane znaczenie, odszczepia się rodnik 
metylowy względnie benzylowy, przy czym otrzymuje 

się związki o wzorze ogólnym lc, w którym R2 i R3 
posiadają wyżej podane znaczenie, albo związki o wzo
rze ogólnym lc kondensuje się ze związkami o wzo
rze ogólnym R1

IY, w którym R1
I posiada wyżej po

dane znaczenie, a Y oznacza resztę kwasową zdolnego 
do reakcji estru, przy czym R1

I w związkach o wzo
rze ogólnym R1

IY nie oznacza rodnika metylowego 
w przypadku gdy w związkach o wzorze ogólnym 
1c R2 oznacza rodnik metylowy, a R3 oznacza atom 
wodoru, przy czym otrzymuje się związki o wzorze 
ogólnym la. 

12p (P. 138375) 26.01.1970. 

Pierwszeństwo: 28.01.1969, 3.12.1969 - Szwajcaria. 

Ciba, Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych tlenków 1-pirydazyny 
o ogólnym wzorze 1, w którym B' i B" oddzielnie 
oznaczają atomy wodoru lub wspólnie oznaczają ewen
tualnie podstawioną resztę l,3-butadienylenową-(l,4), 
R' oznacza atom wodoru, niższą resztę alkilową lub 
ewentualnie podstawioną resztę fenylową, R oznacza 
atom wodoru lub niższą resztę alkilową, symbole Alk 
oznaczają niższe reszty alkilenowe, oddzielające od 
siebie atomy tlenu co najmniej 2 atomami węgla 
a n oznacza całkowitą liczbę 2 - 9 , znamienny tym, 
że pirydazynę o wzorze 6, w którym B', B", R', R, 
Alk i n mają wyżej podane znaczenia, poddaje się 
N-utlenianiu, lub związki o wzorach 7 i 8 poddaje 
się reakcji, przebiegającej między nimi bezpośrednio 
lub w kilku stadiach, przy czym we wzorach tych 
X0 i Y0 oznaczają reszty ulegające w czasie reakcji 
odszczepieniu z równoczesnym pozostawieniem mostka 
winylenowego-(l,2) o wzorze 9 a B', B", R', R, Alk 
i n mają wyżej podane znaczenia, albo związek 
o wzorze 13 poddaje się reakcji ze związkiem o wzo
rze Y ' - ( A l k - O ) n - R , przy czym we wzorach tych 
B', B", R', R, Alk i n mają wyżej podane znaczenia 
a X' i Y' oznaczają reszty ulegające odszczepieniu 
w czasie reakcji z równoczesnym pozostawieniem 
mostka e t e r o w e g o - O - , lub nitruje się związki o wzo
rze 14, w którym B', B", R', R, n i Alk mają wyżej 
podane znaczenia. 



Nr 12/1973 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 27 

12p (P. 138382) 26.01.1970. 
Pierwszeństwo: 28.01.1969 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
University of Strathclyde, Glasgow, Wielka Bryta

nia (Hamish Christopher Swan Wood, Alexander 
Stuart). 

Sposób wytwarzania 2-amino-4-hydroksy-6-hydro-
ksymetylo-7,7-dwumetylo-7,8-dwuwodoropterydyny, jej 
odmian tautomerycznych i soli, znamienny tym, że 
poddaje się redukcyjnej cyklizacji 2-amino-4-(1',1'-
-dwumetylo-3'-hydroksyacetonylo)-amino-6-hydroksy-
-5-nitropirymidynę. 

12p (P. 138437) 28.01.1970. 

Pierwszeństwo: 29.01.1969 - NRF. 

Dr. Karl Thome GmbH, Biberach an der Riss, NRF 
(Ernst Seeger, Hans Machleidt, Wolfgang Engel, Al
brecht Eckenfels, Giinther Engelhardt). 

Sposób wytwarzania kwaśnego monoestru kwasu 
siarkowego bis-(4-hydroksyfenylo)-(pirydylo-2)-metanu 
i kwaśnego estru kwasu siarkowego (4-hydroksyfe-
nylo)-(4-metoksyfenylo)-(pirydylo-2)-metanu oraz soli 
tych związków o wzorze ogólnym 1, w którym R1 
oznacza atom wodoru lub grupę metylową, a X(+) 
oznacza atom metalu alkalicznego lub jon ameniowy 
o wzorze ogólnym (NH3R)(+), w którym R oznacza 
atom wodoru, grupę alkilową lub cykloalkilową, zna
mienny tym, że związek o wzorze ogólnym 2, w któ
rym R1 oznacza atom wodoru lub grupę metylową pod
daje się reakcji z reaktywną pochodną kwasu siarko
wego i jeżeli R1 oznacza atom wodoru, wtedy stosuje 
się stosunek molarny reagentów około 1 : 1 i tak wy
tworzony kwaśny ester kwasu siarkowego ewentualnie 
przeprowadza za pomocą wodorotlenków metali alka
licznych lub amin o wzorze ogólnym NH2R, w którym 
R posiada powyżej podane znaczenie, w sole o wzorze 
ogólnym 1. 
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I2p (P. 138441) 28.01.1970. 
Pierwszeństwo: 29.01.1969 - Stany Zjednoczone 

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

lantay). 
Sposób wytwarzania nowych związków heterocy

klicznych o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza 
atom tlenu lub siarki, R1 oznacza rodnik alkilowy 
zawierający 1-4 atomów węgla, a R2 oznacza rodnik 
metylowy, etylowy lub /?-hydroksyetylowy, znamienny 
tym, że związki o wzorze ogólnym 2, w którym X 
i R1 mają wyżej podane znaczenie, a Z oznacza atom 
chloru lub bromu, poddaje się reakcji ze związkami 
o wzorze ogólnym 3, w którym R2 ma wyżej podane 
znaczenie. 

12p (P. 138450) 28.01.1970. 
Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicz

nej, Warszawa, Polska (Edward Grochowski, Zygmunt 
Ecksztein). 

Sposób wytwarzania pochodnych 2-alkilo-6-hydro-
ksy-pirymidyny o ogólnym wzorze 1, w którym R1 
oznacza grupę dwuchlorometylową, dwualkoksymety-
lową lub grupę o wzorze 2, gdzie A oznacza alkilen 
o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, R2 oznacza 
atom wodoru lub resztę fenylową podstawioną lub nie 
takimi podstawnikami jak chlorowiec, alkil, grupa 

alkoksylowa a R3 oznacza grupę fenylową podsta
wioną lub nie takimi podstawnikami, jak chlorowce, 
alkil i grupą alkoksylowa, znamienny tym, że 2,2,2-
-trójchloroetylideno-N,N'-bis-acetamid o wzorze ogól
nym 3 poddaje się cyklizacji w środowisku alka
licznym. 

12p (P. 138467) 29.01.1970. 
Pierwszeństwo: 31.01.1969 - Szwajcaria. 

Ciba, Société, Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób otrzymywania nowych związków ketonowych 
o wzorze A1-B-R-B-A2, w którym A1 i A2 ozna
czają reszty chinonów policyklicznych z których przy
najmniej jeden musi dawać się kadziować, B oznacza 
pięcio- lub sześcio-członową resztę heterocykliczną, 
która zawiera w pierścieniu co najmniej jeden atom 
azotu, A R oznacza resztę wielowartościowego związku 
hydroksylowego lub merkaptanowego, połączonego 
poprzez dwa atomy swego tlenu lub siarki atomem 
węgla reszty B, znamienny tym, że reakcji poddaje 
się związki heterocykliczne o pięcio- lub sześcio-czło-
nowej reszcie zawierającej najmniej 1 a korzystnie 
2 lub 3 atomy azotu w pierścieniu i co najmniej 
2 łatwo odszczepialne podstawniki z wielowartościo-
wymi związkami hydroksylowymi i merkaptanowymi 
i chinonami policyklicznymi, zawierającymi grupy 
zdolne do kondensacji, do wytworzenia związków 
o wzorze A 1 - B - R - B - A 2 . 

12p (P. 138779) 13.02.1970. 
Pierwszeństwo: 14.02.1969 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, USA, 

(Lowell Deloss Hatfield). 
Sposób otrzymywania estru dezacetoksycefalospo-

ryny przez przegrupowanie estru sulfotlenku penicy
liny metodą ogrzewania w środowisku kwaśnym 
w temperaturze od około 80 do około 150°C jego roz
tworu w rozpuszczalniku organicznym zawierającym 
trzeciorzędowy karboksamid, znamienny tym, że sto
suje się odpowiednią ilość kwasu sulfonowego lub 
jego prekursora i jednocześnie stosuje się środki po
zwalające na usuwanie lub wiązanie podczas ogrze
wania wody obecnej w mieszaninie reakcyjnej. 

12p (P. 138780) 13.02.1970. 
Pierwszeństwo: 14.02.1969 - Szwajcaria. 

F. Hoffman - La Roche, Aktiengesellschaft, Bazylea, 
Szwajcaria, (Joseph Hellerbach, Armin Walser). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzodwu-
azepiny o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza 
atom chlorowca lub grupę nitrową, R2 oznacza rodnik 
fenylowy, grupę chlorowcofenylową lub pirydylową, 
R3 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, grupę hy-
droksyalkilową, acyloksyalkilową, chlorowcoalkilową, 
jednoalkiloaminoalkilową, dwualkiloaminoalkilową lub 
karbolkoksylową, R4 oznacza grupę alkoksylowa, chlo-
rowcoalkoksylową, jednoalkiloaminoalkoksylową, dwu-
alkiloaminoalkoksylową, hydroksyalkoksylową, alko-
ksyalkoksylową, alkilotio, alkilosulfinylową lub alki-
losulfonylową, R5 oznacza atom wodoru lub grupę 
hydroksylową, R6 oznacza atom wodoru lub grupę 
karboalkoksylową, przy czym w przypadku gdy R5 
oznacza atom wodoru, atom azotu w położeniu 4 może 
wiązać atom tlenu, oraz ich soli, znamienny tym, że 
związek o wzorze ogólnym 2, w którym R1, R2 i R6 
mają wyżej podane znaczenie, lub 4-tlenek związku 
o wzorze 2 poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 
ogólnym 3, w którym R7 oznacza atom wodoru, rod
nik alkilowy, grupę chlorowcoalkilową, karboalkoksy
lową lub acyloksyalkilową, R8 oznacza grupę alkoksy
lowa, chlorowcoalkoksylową, alkilotio lub alkoksyal-
koksylową, a X oznacza atom chlorowca, lub poddaje 
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reakcji związek o wzorze ogólnym 4, w którym R1 i R2 
mają wyżej podane znaczenie, z eterem winylowym 
o wzorze ogólnym 5, w którym R9 oznacza rodnik 
alkilowy lub poddaje reakcji z jednoalkiloaminą lub 
dwualkiloaminą związek o wzorze ogólnym 6, w któ
rym R1, R2 i R5 mają wyżej podane znaczenie, R10 
oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, grupę hydro-
ksyalkilową, chlorowcoalkilową, jednoalkiloaminoalki-
lową, dwualkiloaminoalkilową lub acyloksyalkilową, 
a R11 ma znaczenie podane dla R4, przy czym co naj
mniej jeden z podstawników R10 i R11 oznacza grupę 
jednochlorowcoalkilową lub jednochlorowcoalkoksy-
lową i w przypadku gdy R5 oznacza atom wodoru, 
atom azotu w położeniu 4 może wiązać atom tlenu, 
lub alkiluje się związek o wzorze ogólnym 7, w któ
rym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, R12 ozna
cza grupę alkoksylową, jednoalkiloaminoalkoksylową, 
dwualkiloaminoalkoksylową, alkoksyalkoksylową, alki-
lotio, lub aminoalkoksylową, R13 oznacza atom wodoru, 
rodnik alkilowy, grupę jednoalkiloaminoalkilową, 
dwualkiloaminoalkilową lub aminoalkilową, przy czym 
co najmniej jeden z podstawników R12 i R13 oznacza 
grupę aminoalkoksylową, jednoalkiloaminoalkoksylo
wą, aminoalkilową lub jednoalkiloaminoalkilową,. lub 
alkiluje odpowiedni 4-tlenek związku o wzorze 7 lub 
od związku o wzorze ogólnym 8, w którym R1 i R2 
mają wyżej podane znaczenie, R14 oznacza grupę alko
ksylową, jednoalkiloaminoalkoksylową, dwualkiloami
noalkoksylową, alkoksyalkoksylową, alkilotio lub 
chronioną grupę jednoalkiloaminoalkoksylową, R15 
oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, grupę jedno
alkiloaminoalkilową, dwualkiloaminoalkilową, acylo
ksyalkilową lub chronioną grupę jednoalkiloamino
alkilową, przy czym co najmniej jeden z podstawni
ków R14 i R15 oznacza chronioną grupę jednoalkilo
aminoalkoksylową lub jednoalkiloaminoalkilową, lub 
od jego N-tlenku odszczepia się grupę ochronną, lub 
w związku o wzorze ogólnym 9, w którym R1, R2, 
R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie i w przypadku 
gdy R5 oznacza atom wodoru, atom azotu w położeniu 
4 może wiązać atom tlenu, R16 oznacza grupę alko
ksylową, jednochlorowcoalkoksylową, jednoalkiloami
noalkoksylową, dwualkiloaminoalkoksylową, hydro-
ksyalkoksylową, alkoksyalkoksylową, lub alkilotio, 
a R17 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, grupę 
hydroksyalkilową, jednochlorowcoalkilową, karbalko-
ksylową, jednoalkiloaminoalkilową, dwualkiloamino
alkilową lub acyloksyalkilową, przy czym co najmniej 
jeden z podstawników R16 i R17 oznacza grupę jedno
chlorowcoalkoksylową lub jednochlorowcoalkilową, 
zastępuje się atomy chlorowców związane z rodnikiem 
alifatycznym grupami hydroksylowymi, lub w związku 
o wzorze ogólnym 10, w którym R1, R2, R5 i R6 mają 
wyżej podane znaczenie, R18 oznacza grupę alkilotio, 
R19 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, grupę 
hydroksyalkilową, chlorowcoalkilową, karbalkoksylo-
wą lub acyloksyalkilową, przy czym w przypadku gdy 
R5 oznacza atom wodoru, atom azotu w położeniu 
4 może wiązać atom tlenu, utlenia się grupę alkilotio 
do grupy alkilosulfinylowej lub alkilosulfonylowej, 
lub cyklizuje związek o wzorze 11, w którym R1, R2, 
R3, R4 i R6 mają wyżej podane znaczenie, lub hydro-
lizuje związek o wzorze 12, w którym R1} R2, R3, R4 
i R6 mają wyżej podane znaczenie, a R20 oznacza 
grupę acylową, lub odtlenia się związek o wzorze ogól
nym 13, w którym R1, R2, R3 i R6 mają wyżej podane 
znaczenie, a R21 oznacza grupę alkoksylową, chlorow-
coalkoksylową, jednoalkiloaminoalkoksylową, dwual
kiloaminoalkoksylową, hydroksyalkoksylową, hydro-
ksyalkoksylową, alkoksyalkoksylową lub alkilotio lub 
odwadnia się związek o wzorze ogólnym 14, w któ
rym R1, R2 i R6 mają wyżej podane znaczenie, R22 
oznacza grupę alkoksylową, dwualkiloaminoalkoksy
lową, alkoksyalkoksylową, lub alkilotio, a R23 oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy, grupę karbalkoksy-
lową, dwualkiloaminoalkilową lub acyloksyalkilową, 
lub utlenia się względnie odwodornia przy wiązaniu 
4,5 związek o wzorze ogólnym 13, w którym R1, R2 
i R6 mają wyżej podane znaczenie, R24 oznacza grupę 
alkoksylową, jednoalkiloaminoalkoksylową, dwualkilo
aminoalkoksylową, hydroksyalkoksylową lub alkoksy
alkoksylową, a R25 oznacza atom wodoru, rodnik alki
lowy grupę hydroksyalkilową, karbalkoksylową, jed

noalkiloaminoalkilową, dwualkiloaminoalkilową, lub 
acyloksyalkilową, lub zmydla i dekarboksyluje się 
związek o wzorze ogólnym 16, w którym R1, R2, R4 
i R5 mają wyżej podane znaczenie, R26 oznacza rod
nik alkilowy, R27 oznacza atom wodoru, rodnik alki
lowy, grupę hydroksyalkilową, chlorowcoalkilową, 
jednoalkiloaminoalkilową, dwualkiloaminoalkilową lub 
acyloksyalkilową, przy czym w przypadku gdy R5 
oznacza atom wodoru, atom azotu w położeniu 4 może 
wiązać atom tlenu, lub utlenia się związek o wzorze 
ogólnym 17, w którym R1; R2, R3, R4 i R26 mają wy
żej podane znaczenie, do związku 3-hydroksylowego, 
lub przeprowadza za pomocą odpowiedniej zasady 
związek o wzorze ogólnym 18, w którym R1; R2, R6 
i R25 mają wyżej podane znaczenie, R28 oznacza grupę 
acylową, a R29 oznacza grupę alkoksylową, jednoalki
loaminoalkoksylową, dwualkiloaminoalkoksylową, hy
droksyalkoksylową, alkoksyalkoksylową lub alkilotio, 
w odpowiedni 4,5 -dehydrozwiązek, lub związek o wzo
rze ogólnym 19, w którym R1, R2 i R6 mają wyżej 
podane znaczenie, R30 oznacza grupę mezylową lub 
tozylową, R31 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, 
grupę hydroksyalkilową, karbalkoksylową, dwualkilo
aminoalkilową lub acyloksyalkilową, a R32 oznacza 
grupę alkoksylową, dwualkiloaminoalkoksylową, hy
droksyalkoksylową, alkoksyalkoksylową, alkilotio, al-
kilosulfinylową lub alkilosulfonylową, przeprowadza 
się w 4,5-dehydrozwiązek za pomocą mocnej zasady, 
lub przekształca się związek o wzorze ogólnym 20, 
w którym Rl ,R2, R3, R4 i R6 mają wyżej podane zna
czenie, w odpowiedni 4,5-dehydrozwiązek, lub trak
tuje związkiem acylującym związek o wzorze ogólnym 
21, w którym R1, R2 i R6 mają wyżej podane znacze
nie, R40 oznacza grupę hydroksyalkilową, a R41 ozna
cza grupę alkoksylową, chlorowcoalkoksylową, dwu
alkiloaminoalkoksylową, alkoksyalkoksylową, alkilotio, 
alkilosulfinylową lub alkilosulfonylową lub jego 4-tle
nek, lub w związku o wzorze ogólnym 22, w którym 
R1, R2 i R6 mają wyżej podane znaczenie, R42 oznacza 
grupę chlorowcoalkilową, a R43 oznacza grupę alko
ksylową, dwualkiloaminoalkoksylową, alkoksyalkoksy
lową, alkilotio, alkilosulfinylową lub alkiloalkilosulfo-
nylową lub w jego 4-tlenku przeprowadza się atom 
chlorowca związany z rodnikiem alifatycznym w grupę 
acyloksylową i ewentualnie tak otrzymany związek 
przeprowadza w sól. 
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12p (P. 138850) 17.02.1970. 
Pierwszeństwo: 22.02.1969 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
E. Merck Aktiengesellschaft, Darmstadt, NRF. 
Sposób wytwarzania pochodnych pirydyny o ogól

nym wzorze 1, w którym X oznacza atom tlenu lub 
siarki albo grupę NH, a R oznacza atom wodoru lub 
chlorowca, grupę N02, S03H, rodnik acylowy o 1-8 
atomach węgla lub grupę o wzorze NR!R2, w którym 
R1 i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają atom wo
doru, rodnik alkilowy albo acylowy o 1-8 atomów 
węgla, znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 
2, w którym X i R mają wyżej podane znaczenie, 
a R' oznacza atom wodoru lub równoważnik kationu 

metalu alkalicznego, metalu ziem alkalicznych lub 
amonu, traktuje się środkiem chlorującym, albo zwią
zek o ogólnym wzorze 1, w którym X ma wyżej 
podane znaczenie, a R oznacza atom wodoru chlorow
cuje się za pomocą elementarnego chloru, bromu lub 
jodu, ewentualnie w obecności rozpuszczalnika i/lub 
katalizatora, albo sulfonuje za pomocą trójtlenku 
siarki w pirydynie lub za pomocą kwasu siarkowego, 
albo nitruje za pomocą kwasu azotowego lub azotanu 
acetylu, albo acyluje halogenkiem acylowym lub bez
wodnikiem kwasu karboksylowego o nie więcej niż 
8 atomach węgla, ewentualnie w obecności kwasu 
Lewisa, albo też związek o ogólnym wzorze 1, w któ
rym X ma wyżej podane znaczenie, a R oznacza grupę 
aminową, traktuje się środkiem redukującym, otrzy
mując związek o wzorze 1, w którym X ma wyżej 
podane znaczenie, a R oznacza grupę aminową, albo 
związek o ogólnym wzorze 1, w którym X ma wyżej 
podane znaczenie, a R oznacza grupę aminową, trak
tuje się środkiem alkilującym lub acylującym, otrzy
mując związek o wzorze 1, w którym X ma wyżej 
podane znaczenie, a R oznacza grupę alkiloaminową 
lub acyloaminową. 

12p (P. 138941) 21.02.1970. 
Pierwszeństwo: 22.02.1969 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Lever-

kusen, NRF, (Wilfried Draber, Helmut Timmler, Karl-
-Heinz Büchel, Manfred Plampel). 

Sposób wytwarzania α,α-dwupodstawionych benzylo-
imidazoli oraz ich soli, o wzorze 1, w którym R1, R2 
i R3 oznaczają atomy wodoru lub niższe rodniki alki
lowe, X oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, grupę 
alkoksylową lub merkaptoalkilową, podstawnik elek-
troujemny lub zasadowy, n oznacza liczbę całkowitą 
0 - 2 , A oznacza ewentualnie podstawiony rodnik 
fenylowy, pirydylowy, alkilowy lub cykloalkilowy, 
a B oznacza rodnik alifatyczny lub aromatyczny, zna
mienny tym, że związek o wzorze 2, w którym X, A, 
B i n mają wyżej podane znaczenie, a Z oznacza atom 
chloru lub bromu, poddaje się reakcji z imidazolem 
ewentualnie podstawionym niższymi rodnikami alki
lowymi wprowadzonym w ilości odpowiadającej co 
najmniej ilości teoretycznie obliczonej, w organicz
nym rozpuszczalniku w temperaturze 20-150°C, ewen
tualnie w obecności czynnika wiążącego kwas. 
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I2p (P. 139024) 26.02.1970. 
Pierwszeństwo: 28.02.1969 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
The Upjohn Company, Kalamazoo, USA, (Jackson 

Boling Hester, Jr). 
Sposób wytwarzania 3H-l,4-benzodwuazepin o wzo

rze ogólnym 2 w którym R oznacza wodór, niższy 
alkil o 1 do 4 atomach węgla niższy alkenyl o 3 do 4 
atomach węgla, benzyl, grupę - C H 2 - C O O H , grupę 
- (CH 2 ) 2 -COOH lub ich estry z alkoholem o 1 do 
3 atomach węgla, grupę - (CH 2 ) n -NR 3 R 4 , w której 
n jest równe 2 lub 3, a R3 i R4 oznaczają niższy alkil 
o 1 do 3 atomach węgla lub tworzą razem alkilen 
o 4 do 5 atomach węgla: R1 oznacza wodór, metyl, 
chlorowiec, grupę nitrową, cyjanową lub - C F 3 , R2 
oznacza wodór lub chlorowiec, znamienny tym, że 
tiolaktam o wzorze ogólnym 1 w którym R1 i R2 mają 
wyżej podane znaczenie kondensuje się z pochodną 
hydroksyloaminy o wzorze H 2 N-OR, w którym R ma 
wyżej podane znaczenie, w rozpuszczalniku orga
nicznym. 

12p (P. 139065) 27.02.1970. 
Pierwszeństwo: 1.03.1969 - Wielka Brytania. 

J.R. Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych nitrofury-
lopirazolu o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza 
grupę alkilową zawierającą od 1 do 5 atomów węgla 
ewentualnie podstawioną grupę wodorotlenową albo 
grupę alkoksykarbonylową, której rodnik alkilowy 
zawiera od 1 do 5 atomów węgla oraz ich soli addy
cyjnych z kwasami organicznymi lub nieorganicznymi 
znamienny tym, że na odpowiednią pochodną nitro-
furylonitryloiminy o wzorze ogólnym 2, w którym 
R ma takie same znaczenie jak we wzorze ogólnym 
1 działa się nitrylem kwasu malonowego, a otrzymany 
związek o wzorze ogólnym 1 ewentualnie przeprowa
dza się w sól addycyjną z kwasem organicznym lub 
nieorganicznym. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1 znamienna tym, 
że na nitrofurylohydrazon o wzorze ogólnym 4, w któ
rym R ma takie same znaczenie jak we wzorze ogól
nym 1, działa się związkiem N-chlorowcowym i otrzy
maną mieszaninę poddaje się działaniu nitrylu kwasu 
malonowego wobec zasady, a otrzymany związek 
o wzorze ogólnym 1 ewentualnie przeprowadza się 
w sól addycyjną z kwasem organicznym lub nieorga
nicznym. 

12p (P. 139208) 6.03.1970. 
Pierwszeństwo: 7.03.1969 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-

sen, NRF, (Wilfried Draber, Erik Regel, Karl-Heinz 
Büchel, Manfred Plempel). 

Sposób wytwarzania nowych N-benzyloimidazoli 
podstawionych w położeniu alfa pięcioczłonowym pod
stawnikiem heterocyklicznym, odpowiadających wzo
rowi 1, w którym R1, R2 i R3 oznaczają atomy wodoru 
lub niższe rodniki alkilowe, X oznacza atom wodoru, 
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niższy rodnik alkilowy, niższą grupę alkoksylową lub 
alkilotio, grupę trójfluorometylową, atom chlorowca, 
grupę nitrową, cyjanową lub aminową, zwłaszcza 
atom chlorowca w położeniu o, m lub p, m oznacza 
liczby 1 lub 2 zwłaszcza liczbę 1, A oznacza rodnik 
fenylowy, ewentualnie podstawiony, grupę pirydylową, 
rodnik alkilowy lub cykloalkilowy zwłaszcza rodnik 
fenylowy lub grupę pirydylową, B oznacza pięcioczło-
nowy pierścień heteroaromatyczny o wzorze ogólnym 
2, w którym D oznacza CH lub N, E oznacza atom 
tlenu, atom siarki, N-alkil lub N-aryl, Y oznacza atom 
wodoru, niższy rodnik alkilowy, atom chlorowca lub 
rodnik arylowy ewentualnie podstawiony, n oznacza 
liczbę 1 lub 2, a zwłaszcza oznacza ewentualnie pod
stawioną grupę tienylową, izoksazolilową, izotiazoli-
lową, imidazolilową, furylową lub tiazolilową oraz ich 
soli zwłaszcza chlorowodorków, mleczanów lub sali
cylanów, znamienny tym, że związek o wzorze 13, 
w którym A, B, X i m mają wyżej podane znaczenie, 
a Z oznacza atom chloru lub bromu, poddaje się re
akcji z co najmniej teoretycznie potrzebną ilością 
imidazolu w polarnym rozpuszczalniku organicznym 
w temperaturze 20-150°C, ewentualnie w obecności 
substancji wiążącej kwas, po czym ewentualnie do
daje się stechiometryczną ilość kwasu. 

12p (P. 140412) 4.05.1970. 
Pierwszeństwo: 6.05.1969, 2.07.1969 - Szwajcaria. 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Paul Stadler, Pe
ter Stutz, Stephan Guttmann). 
Sposób wytwarzania związków heterocyklicznych 
o ogólnym wzorze 1, w którym x y oznacza grupę 
o wzorze - C H 2 - H C H lub - C H = C, R1 oznacza atom 
wodoru, niższy rodnik alkilowy, rodnik allilowy lub 
benzylowy, a - N H - A oznacza grupę polipeptydową 
o budowie pierścieniowej typu grup polipeptydowych 
występujących w alkaloidach peptydowych spory
szu, znamienny tym, że związek o ogólnym wzo
rze 3, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie, 
a z x y oznacza grupę C H - C H = C , C = C H - C H 
lub C H - C H 2 - C H , poddaje się reakcji z bezwodni
kiem kwasu trójfluorooctowego w obecności kwasu 
trójfluorooctowego i w środowisku obojętnego w wa
runkach reakcji rozpuszczalnika organicznego lub 
mieszaniny takich rozpuszczalników, w temperaturze 
- 20 do - 10°C i otrzymany mieszany bezwodnik 
kwasu trójfluorooctowego ze związkiem o ogólnym 
wzorze 3, w którym R1 i z x y mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem o ogól
nym wzorze 2, w którym N H - A ma wyżej podane 
znaczenie, stosując związek o wzorze 2 w postaci jego 
soli, przy czym reakcję prowadzi się w obecności trze
ciorzędowej zasady organicznej w środowisku obojęt

nego w warunkach reakcji rozpuszczalnika organicz
nego lub mieszaniny takich rozpuszczalników, w tem
peraturze - 20 do - 10°C i następnie w ciągu krót
kiego czasu w temperaturze poniżej 0°C. 

12p (P. 140430) 5.05.1970. 
Pierwszeństwo: 7.05.1969 - Szwajcaria. 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Anton Ebnöther, 
Jean-Michel Bastian, Erwin Rissi). 

Sposób wytwarzania soli addycyjnych z kwasami 
nowych związków heterocyklicznych o wzorze 1, w któ
rym R1 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, 
atom fluoru, bromu lub chloru, R2 oznacza grupę cyja
nową, grupę o wzorze COOR5, w którym R5 oznacza 
atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, albo R2 
oznacza grupę o wzorze 11, w którym R5 posiada wy
żej wymienione znaczenie, a R6 oznacza atom wodoru 
lub niższy rodnik alkilowy, albo R5 i R6 razem z ato
mem azotu tworzą pierścień heterocykliczny o 5 - 7 
członach, R3 i R4 oznaczają atom wodoru lub niższy 
rodnik alkilowy, a n oznacza liczbę całkowitą 0 - 3 , 
znamienny tym, że od związków o wzorze 2, w któ
rym R1, R2, R3, R4 i n posiadają wyżej wymienione 
znaczenie, odszczepia się wodą, albo w przypadku wy
twarzania soli addycyjnych z kwasami związków 
o wzorze la, w którym R1, R3, R4 i n posiadają wyżej 
wymienione znaczenie, od związków o wzorze 2a, 
w którym R1( R3, R4 i n posiadają wyżej wymienione 
znaczenie, a R2

I oznacza grupę cyjanową, grupę o wzo-
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rze COOR5
I, w którym R5

I oznacza niższy rodnik alki
lowy, albo R2I oznacza grupę o wzorze 11, w którym 
R5 i R6 posiadają wyżej wymienione znaczenie, od-
szczepia się wodę i jednocześnie lub następnie hy-
drolizuje się podstawnik R2

: do grupy karboksylo
wej, albo w przypadku wytwarzania soli addycyjnych 
z kwasami związków o wzorze Ib, w którym R1; R3, 
R4 i n posiadają wyżej wymienione znaczenie, a R7 
oznacza niższy rodnik alkilowy, od związku o wzorze 
2b, w którym R1, R3, R4 i n posiadają wyżej wymie
nione znaczenie, a R2

II oznacza grupę cyjanową, grupę 
karboksylową lub grupę o wzorze 11, w którym R5 
i R6 posiadają wyżej wymienione znaczenie, odszcze-
pia się wodę i jednocześnie lub następnie estryfikuje. 

12p (P. 140447) 6.05.1970. 
Pierwszeństwo: 20.05.1969, 29.12.1969 - Wielka Brytania. 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (Peter Frank Hilary Freeman, Ian 
Trevor Kay, Jennifer Mary Pedlar). 

Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że zawiera 
jako substancję czynną związek o ogólnym wzorze 
1, w którym Hal1, Ha12 i Hal3 są takie same lub różne 
i oznaczają atom chlorowca, Q oznacza układ hetero
cykliczny a Z oznacza grupę hydrazonową, alkalide-
nową lub arylidenową. 

12p (P. 140715) 18.05.1970. 
Akademia Medyczna Zakład Chemii Farmaceutycz

nej, Wrocław, (Bogusław Bobrański, Edwin Wagner, 
Wanda Roman). 

Sposób otrzymania 6-dwupodstawionych-5,7-dwu-
keto-l,4,5,7-czterowodoro-6H-benzo [2,3] [1,4] diazepin 
o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza alkil lub 
alkenyl zawierający 1-10 atomów węgla, znamienny 
tym, że o-fenylenodwuaminę ogrzewa się we wrzącym 
toluenie w atmosferze azotu z dwupodstawionym 
estrem kwasu malonowego o wzorze ogólnym 2, gdzie 
R oznacza alkil lub alkenyl zawierający 1-10 atomów 
węgla, a „X" grupę alkoksylową i etylanem lub amid-
kiem sodowym, albo z chlorkiem dwupodstawionego 
kwasu malonowego o wzorze ogólnym 2, w którym 
R oznacza alkil lub alkenyl zawierający 1-10 atomów 
węgla, a „X" atom chloru. 
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12p (P. 147070) 22.03.1971. 
Pierwszeństwo: 24.03.1970 - Szwajcaria. 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Fritz Seemann, 
Franz Troxler). 

Sposób wytwarzania nowych związków heterocy
klicznych o wzorze 1, w którym R1 oznacza niższy 
rodnik alkilowy, rodnik cykloalkilowy o 3 lub 4 ato
mach węgla lub grupę 3-fenylopropylową, a R2 i R3 
oznaczają atom wodoru lub grupę metylową, oraz ich 
soli addycyjnych z kwasami, znamienny tym, że zwią
zek o wzorze 2, w którym R1, R2 i R3 mają wyżej 
podane znaczenie, acyluje się bezwodnikiem piwalino-
wym w obecności kwasu piwalinowego, albo od związ
ku o wzorze 3, w którym R1, R2 i R3 mają wyżej 
podane znaczenie, odszczepia się grupę benzylową, 
a otrzymany związek o wzorze 1 ewentualnie wy
odrębnia się w postaci wolnej zasady lub jej soli 
addycyjnych z kwasami. 

12p (P. 147071) 22.03.1971. 
Pierwszeństwo: 24.03.1970, 18.11.1970 - Szwajcaria. 
Sandoz A.G., Bazylea, Szwajcaria, (Fritz Seemann, 

Franz Troxler). 
Sposób wytwarzania nowych związków heterocy

klicznych o wzorze 1, w którym R1 oznacza niższy 
rodnik alkilowy, rodnik cykloalkilowy zawierający 
3 lub 4 atomy węgla lub rodnik fenyloalkilowy, w któ
rym pierścień fenylowy oddzielony jest od atomu 
azotu przynajmniej 2 atomami węgla, R2 oznacza 
atom wodoru lub rodnik metylowy, R3 i R4 oznaczają 
wodór albo niższy rodnik alkilowy, przy czym R3, 
w przypadku gdy R4 oznacza atom wodoru, może ozna
czać także grupę aminową, niższą grupę alkiloami-

nową, rodnik cykloalkilowy zawierający 3 lub 4 atomy 
węgla lub rodnik fenylowy, albo R3 i R4 razem z ato
mem azotu, z którym są połączone, oznaczają grupę 
1-pirolidynylową, 1-pipery dyny Iową lub 1-morfoliny-
lową oraz ich sole addycyjne z kwasami, znamienny 
tym, że odbenzylowuje się związek o wzorze 2, w któ
rym R1, R2, R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie, 
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albo związki o wzorze 3, w którym R1 i R2 mają wy
żej podane znaczenie, a R5 oznacza niższy rodnik 
alkilowy, poddaje się reakcji ze związkami o wzorze 
4, w którym R3' oznacza atom wodoru, niższy rodnik 
alkilowy, rodnik cykloalkilowy zawierający 3 lub 4 
atomy węgla, rodnik fenylowy, grupę aminową lub 
niższą grupę alkiloaminową otrzymując związki o wzo
rze 1a, w którym R1, R2, i R3' mają wyżej podane zna
czenie i ewentualnie wyodrębnia się związki o wzorze 
1 w postaci wolnych zasad lub soli addycyjnych 
z kwasami. 

12p (P. 147087) 23.03.1971. 
Pierwszeństwo: 31.03.1970, 10.09.1970. 

Roussel - UCLAF S.A., Paryż, Francja, (Julien War-
nant, Andre Farcelli, Edmond Rormanoff). 
Sposób wytwarzania alkaloidów pentacyklicznych 
o ogólnym wzorze 1, znamienny tym, że związek czte-
rocykliczny o ogólnym wzorze 3 poddaje się reakcji 
z czynnikiem zasadowym dla wytworzenia laktamu 
o ogólnym wzorze 4, otrzymany laktam poddaje się 
rekacji z reagentem nitrozującym, po czym otrzymany 
związek o wzorze 5 w postaci jego oksymu poddaje 
się reakcji z czynnikiem regenerującym keton i wy-

tworzony związek dwuoksylowy o ogólnym wzorze 6, 
poddaje się reakcji z metanolanem metalu alka
licznego. 

12p (P. 147088) 23.03.1971. 
Pierwszeństwo: 3.04.1970 - Wielka Brytania. 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (John Gerard Carey). 

Sposób wytwarzania soli 1,1-dwupodstawionych-
-4,4'-dwupirydyliowych, w których każdy podstawnik 
zawiera nie więcej niż 10 atomów węgla, znamienny 
tym, że N-podstawioną sól pirydyniową poddaje się 
reakcji z cyjanowodorem w warunkach zasadowych, 
a następnie otrzymany produkt reakcji poddaje się 
utlenieniu. 

12p (P. 147239) 13.08.1970. 
Pierwszeństwo: 15.08.1969, 23.01.1970 - Wielka Brytania. 

May and Baker Limited, Dagenham, Essex, Wielka 
Brytania, (John Dowding, William George Leeds). 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych tiazolu 
o ogólnym wzorze 1, w którym X1 oznacza atom 
chloru, bromu lub jodu, R4 oznacza rodnik metylowy 
lub etylowy, R5 oznacza atom wodoru, a R6 oznacza 
rodnik metylowy, znamienny tym, że chlorowcuje się 
związek tiazolowy o ogólnym wzorze 4, w którym 
R4, R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie, wprowa
dzając znanymi metodami w pozycję 5 pierścienia 
tiazolowego atom bromu, chloru lub jodu, albo zwią
zek tiazolowy o ogólnym wzorze 5, w którym Z ozna
cza atom bromu, chloru, jodu lub wodoru, a R4 ma 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z izocy
janianem metylu w obojętnym rozpuszczalniku orga
nicznym, albo związek tiazolowy o ogólnym wzorze 
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8, w którym Z i R4 mają wyżej podane znaczenie, 
a R12 oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla, 
poddaje się reakcji z aminą o ogólnym wzorze HNR5R6, 
w którym R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie, albo 
związek tiazolowy o ogólnym wzorze 5, w którym Z i R4 

mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji 
z pochodną metylomocznika o wzorze H2NCONR5R6, 
w którym R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie, albo 
związek tiazolowy o ogólnym wzorze 9, w którym 
Z i R4 mają wyżej podane znaczenie, a X3 oznacza 
atom chloru lub bromu, poddaje się reakcji z aminą 
o ogólnym wzorze HNR5R6, w którym R5 i R6 mają 
wyżej podane znaczenie, albo związek tiazolowy 
o ogólnym wzorze 12, w którym Z, R4, R5 i R6 mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się znanym reakcjom 
powodującym przemianę grupy tioureidowej w grupę 
ureidową, po czym, w przypadku gdy Z we wzorach 
5, 8, 9 lub 12 oznacza atom wodoru, otrzymany związek 
tiazolowy poddaje się znanemu procesowi chlorowco
wania, wprowadzając w pozycję 5 pierścienia tiazolo-
wego atom bromu, chloru lub jodu i otrzymany zwią
zek o wzorze 1 przeprowadza się ewentualnie w znany 
sposób w jego sól addycyjną z kwasem. 

12p (P. 147331) 2.04.1971. 
Pierwszeństwo: 2.04.1970 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
F. Hoffmann - L a Roche and CO Aktiengesellschaft, 

Bazylea, Szwajcaria, (Willy Leimgruber, Manfred 
Weigele). 

Sposób wytwarzania pochodnych fenazyny o ogólnym 
wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru lub niż
szy rodnik alkilowy, a R2 oznacza grupę hydroksylową, 
niższą grupę alkoksylową, grupę aminową, grupę alki-
loaminową zawierającą niższy rodnik alkilowy, grupę 
dwualkiloaminową zawierającą niższe rodniki akilowe, 
grupę hydroksyalkiloaminową zawierającą niższy rod
nik alkilowy, grupę (dwualkiloaminoalkilo)aminową 
zawierającą niższe rodniki alkilowe lub oznacza Z, 
przy czym Z oznacza 5- lub 6-członowy pierścień hete
rocykliczny, który zawiera atom azotu i najwyżej 
jeden atom tlenu, znamienny tym, że 5,10-dwutlenek 
fenazynadiolu-1,6 traktuje się związkiem wprowadza
jącym grupę o wzorze 2, w którym R1 ma wyżej po
dane znaczenie, a R'2 oznacza niższy rodnik alkoksy-
lowy, tak otrzymany produkt ewentualnie poddaje 
się hydrolizie lub poddaje się reakcji z aminą o wzo
rze H - A , w którym A oznacza grupę aminową, grupę 
alkiloaminową zawierającą niższy rodnik alkilowy, 
grupę dwualkiloaminową zawierającą niższe rodniki 
alkilowe, grupę hydroksyalkiloaminową zawierającą 
niższy rodnik alkilowy, grupę dwualkiloaminoalkilo 
/aminową zawierającą niższe rodniki alkilowe lub 
5- lub 6-cioczłonowy nasycony pierścień heterocy
kliczny, który zawiera atom azotu i najwyżej jeden 
atom tlenu. 

Środek grzybobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera pochodną fenazyny o ogólnym 
wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru lub niż

szy rodnik alkilowy, a R2 oznacza grupę hydroksylową, 
niższą grupę alkoksylową, grupę aminową, grupę alki
loaminową zawierającą niższy rodnik alkilowy, grupę 
dwualkiloaminową zawierającą niższe rodniki alkilo
we, grupę hydroksyalkiloaminową zawierającą niższy 
rodnik alkilowy, grupę (dwualkiloaminoalkilo)aminową 
zawierającą niższe rodniki alkilowe lub oznacza Z, przy 
czym Z oznacza 5- lub 6-cioczłonowy pierścień hete
rocykliczny zawierający atom azotu lub najwyżej 
jeden atom tlenu, w mieszaninie ze znanymi nośni
kami. 

12p (P. 147332) 2.04.1971. 
Pierwszeństwo: 2.04.1970 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
F. Hoffmann - La Roche and Co. Aktiengesellschaft, 

Bazylea, Szwajcaria, (Willy Leimgruber, Manfred 
Weigele). 

Sposób wytwarzania pochodnych fenazyny o ogól
nym wzorze 1, w którym R oznacza niższy rodnik 
chlorowcoalkilowy, niższy rodnik alkenylowy, niższy 
rodnik alkinylowy, grupę aminoalkilową zawierającą 
niższy rodnik alkilowy, grupę dwualkiloaminoalkilową 
zawierającą niższe rodniki alkilowe, grupę ftalimido-
-N-alkilową zawierającą niższy rodnik alkilowy albo 
oznacza grupę Z-alkilową zawierającą niższy rodnik 
alkilowy, przy czym Z oznacza 5- lub 6-cicczłonowy 
nasycony pierścień heterocykliczny zawierający 1 atom 
azotu i najwyżej 1 atom tlenu, oraz soli addycyjnych 
z kwasami związków o wzorze 1, w którym R oznacza 
grupę aminoalkilową zawierającą niższy rodnik alki
lowy, grupę dwualkiloaminoalkilową zawierającą niż
sze rodniki alkilowe lub grupę Z-alkilową zawierającą 
niższy rodnik alkilowy, znamienny tym, że 5,10-dwu
tlenek fenazynodiolu-1,6 traktuje się środkami wpro
wadzającymi grupę R", przy czym R" oznacza niższą 
grupę chlorowcoalkilową, niższy rodnik alkenylowy, 
niższy rodnik alkinylowy lub grupę ftalimido-N-alki-
lową, zawierającą niższy rodnik alkilowy, otrzymane 
związki o wzorze 1, w którym R oznacza niższą grupę 
chlorowcoalkilową, ewentualnie poddaje się reakcji 
z aminą o wzorze HA, w którym A oznacza grupę 
dwualkiloaminową zawierającą niższe rodniki alkilowe 
albo 5- lub 6-cioczłonowy, nasycony pierścień hetero
cykliczny zawierający atom azotu i najwyżej jeden 
atom tlenu, otrzymany związek o wzorze 1, w którym 
R oznacza grupę ftalimido-N-alkilową zawierającą 
niższy rodnik alkilowy, ewentualnie poddaje się roz
szczepieniu solwolitycznemu i otrzymaną zasadę o wzo
rze 1, w którym R oznacza grupę aminoalkilową 
zawierającą niższy rodnik alkilowy, grupę dwualkilo
aminoalkilową zawierającą niższe rodniki alkilowe 
albo grupę Z-alkilową zawierającą niższy rodnik alki
lowy ewentualnie przeprowadza się w sól addycyjną 
z kwasami. 
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Środek grzybobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera pochodne fenazyny o ogólnym 
wzorze 1, w którym R oznacza niższą grupę chlorow-
coalkilową, niższy rodnik alkenylowy, niższy rodnik 
alkinylowy, grupę aminoalkilową zawierającą niższy 
rodnik alkilowy, grupę dwualkiloaminoalkilową za
wierającą niższe rodniki alkilowe, grupę ftalimido-N-
-alkilową zawierającą niższy rodnik alkilowy lub gru
pę Z-alkilową zawierającą niższy rodnik alkilowy, 
przy czym Z oznacza 5- lub 6-cioczłonowy nasycony 
pierścień heterocykliczny zawierający 1 atom azotu 
i najwyżej 1 atom tlenu lub sól addycyjną z kwasami 
związku o wzorze 1, w którym R oznacza grupę ami
noalkilową zawierającą niższy rodnik alkilowy, grupę 
dwualkiloaminoalkilową zawierającą niższe rodniki 
alkilowe lub grupę Z-alkilową zawierającą niższą gru
pę alkilową w mieszaninie z nośnikami stosowanymi 
do wytwarzania takich środków. 

12p (P. 147346) 3.04.1971. 
Pierwszeństwo: 4.04.1970 - Niemiecka Republika 

Federalna. 

C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim n/Renem, NRF, 
(Anton Mentrup, Kurt Schromm, Ernst-Otto Renth, 
Richard Reichl). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 7-acylo-
-l,2,4,5-czterowodoro-(3H)-3-benzoazepiny o ogólnym 
wzorze 1, w którym R1 oznacza rodnik alkilowy o 1-6 
atomach węgla lub grupę trój fluorometylową, a R2 
i R3 oznaczają jednakowe lub różne podstawniki, mia
nowicie atom wodoru lub rodnik metylowy, oraz ich 
soli addycyjnych z kwasami, znamienny tym, że 
l,2,4,5-czterowodoro-(3H)-benzoazepinę o ogólnym wzo-

rze 2, w którym R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, 
a R4 oznacza atom wodoru lub dającą się odszczepić 
hydrolitycznie lub hydrogenolitycznie grupę ochronną, 
w warunkach reakcji Friedel-Crafts'a acyluje się 
w położeniu-7 związkiem o ogólnym wzorze 3, w któ
rym R1 ma wyżej podane znaczenie, a Y oznacza atom 
chlorowca lub rodnik o wzorze 4, w którym R1 ma 
wyżej podane znaczenie, i ewentualnie w przypadku 
gdy podstawnik R4 nie oznacza atomu wodoru, od-
szczepia się go hydrolitycznie lub hydrogenolitycznie 
i otrzymany związek ewentualnie przekształca się 
w sól addycyjną z kwasami. 

12p (P. 147350) 5.04.1971. 
Pierwszeństwo: 6.04.1970, 10.06.1970- Japonia. 

Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Ja
ponia, (Toshio Atsumi, Kenji Kobayashi, Yoshiaki 
Takebayashi, Hisao Yamamoto). 

Sposób wytwarzania pochodnych 2-benzoalkiloben-
zomorfanu o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza 
atom wodoru, grupę hydroksylową lub alkoksylową 
o 1-3 atomach węgla, Rt oznacza atom wodoru, grupę 
alkilową o 1-3 atomach węgla, fenylową, chlorowco-
fenylową, alkilofenylową o 1-3 atomach węgla, alko-
ksyfenylową o 1-3 atomach węgla, hydroksyfenylową, 
trój fluoromety lofenylową, aminofenylową, alkilotio-
fenylową o 1-3 atomach węgla, nitrofenylową lub 
alkanoiloksyfenylową, R2 oznacza atom wodoru lub 
grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, R3 oznacza 
atom wodoru, atom chlorowca, grupę alkilową o 1-3 
atomach węgla, grupę alkoksylową o 1-3 atomach 
węgla, grupę alkilotio o 1-3 atomach węgla, grupę 
nitrową, trójfluorometylową, aminową lub hydroksy
lową, R4 oznacza atom wodoru, grupę alkoksylową 
o 1-3 atomach węgla, atom chlorowca lub grupę 
alkilową o 1-3 atomach węgla, R5 oznacza atom wo
doru lub grupę metylową i n jest liczbą całkowitą 
między 2 - 4 , i ich soli, znamienny tym, że pochodną 
2-alkilobenzomorfanu o wzorze ogólnym 2, w którym 
R, R1, R2, R3, R4, R5 i n mają wyżej podane znaczenie 
poddaje się reakcji ze środkiem utleniającym. 



Nr 12/1973 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 39 

12p (P. 147354) 5.04.1971. 

Pierwszeństwo: 6.04.1970 - Niemiecka Republika 
Federalna. 

C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim n/Renem, NRF, 
(Helmut Stanie, Werner Kummer, Herbert Köppe). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych N-hydro-
ksyalkilo-2-aryloaminoimidazoliny-2 o ogólnym wzo
rze 1, w którym R1 - R3 oznaczają jednakowe lub różne 
podstawniki, a mianowicie atom wodoru, fluoru, bro
mu, chloru, grupę cyjanową lub trójfluorometylową, 
rodnik alikilowy lub grupę alkoksylową o 1-3 ato
mach węgla, a R4 i R5 oznaczają wzajemnie różniące 
się podstawniki, a mianowicie atom wodoru albo grupę 
hydroksyalkilową lub metoksyalkilową zawierającą 
1-6 atomów węgla w łańcuchu alkilowym oraz zawie
rającą 1-3 grup hydroksylowych lub metoksylowych 
i stanowiącą podstawnik o wzorze CnH2n+1-x(OR)x , 
w którym R oznacza atom wodoru lub rodnik mety
lowy, przy czym l ≤ n ≤ 6 oraz l ≤ x ≤ 3 , oraz ich soli 
addycyjnych z kwasami, znamienny tym, że podsta
wioną 2-aryloaminoimidazolinę-2 o ogólnym wzorze 
2, w którym R1-R3 mają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji z chlorowcozwiązkiem o wzorze 
CnH2n+1-x(OR)x-Hal, w którym n, x i R mają wyżej 
podane znaczenie, a Hal oznacza atom chloru, bromu 
lub jodu, lub z aldehydem o wzorze 3, w którym 
n, x i R mają wyżej podane znaczenie, lub ze związ
kiem epoksydowym o wzorze 4, w którym n, x i R 
mają wyżej podane znaczenie, albo związek o ogólnym 
wzorze 5, w którym R1-R4 mają wyżej podane zna
czenie i R4 nie oznacza atomu wodoru, a A oznacza 
grupę o wzorze 6 lub o wzorze 7 lub grupę - C≡N, 
poddaje się reakcji z etylenodwuaminą lub z jej solą 
addycyjną z kwasem, albo związek o ogólnym wzorze 
8, w którym R1-R3 mają wyżej podane znaczenie 
a X i Y oznaczają jednakowe lub różne podstawniki, 
a mianowicie atom chloru, bromu, grupę alkilotiolową, 
alkoksylową, aminową lub nitroaminową, poddaje się 
reakcji z dwuaminą o wzorze H 2 N - C H 2 - C H 2 - N H - R 5 , 
w którym R5 ma wyżej podane znaczenie z wyjątkiem 
atomu wodoru, albo związek o wzorze 1, w którym 
co najmniej jeden z rodników R1-R3 oznacza atom 
wodoru, poddaje się reakcji z chlorem lub bromem, 
albo związek o wzorze 9, w którym R1-R3 mają wyżej 
podane znaczenie a E , i R, oznaczają wzajemnie róż
niące się podstawniki, a mianowicie atom wodoru lub 
grupę o wzorze CnH2 n + 1 - x(OR)x - yZy, w którym x, n 
i R mają wyżej podane znaczenie, Z oznacza atom 
chloru, bromu, jodu lub grupę 0-acylową, przy czym 
l≤y≤3 oraz 0≤x - y ≤ 2 , poddaje się hydrolizie, albo 
związek o wzorze 10, w którym R1-R3 mają wyżej 
podane znaczenie, R9 i R10 oznaczają wzajemnie róż
niące się podstawniki, a mianowicie atom wodoru lub 
grupę o wzorze CnH2n+1-x(OH)x-y(OR')y, w którym 
x, y i n mają wyżej podane znaczenie, a R' oznacza 
rodnik alkilowy, poddaje się reakcji rozszczepienia 
wiązania eterowego, albo związek o wzorze 11, w któ
rym R1-R3 mają wyżej podane znaczenie, a R11 i R12 
oznaczają wzajemnie różniące się podstawniki, a mia
nowicie atom wodoru lub rodnik alkenylowy zawie
rający 1-6 atomów węgla, poddaje się hydratyzacji, 
albo związek o wzorze 12, w którym R1-R3 mają 
wyżej podane znaczenie, a R13 i R14 oznaczają 
wzajemnie różniące się podstawniki, a mianowi
cie atom wodoru lub grupę ketoalkilową o wzorze 
CnH2n+1_x_z(OR)x-zOz lub pochodną acylową o wzo
rze C nH 2 ń + 1 - y(OR) x - y(CO-W) y , w których to wzo
rach x, y, n i R mają wyżej podane znaczenie, 
przy czym 1≤z≤3 oraz 0 ≤ x - z ≤ 2 , a W oznacza atom 
chloru, grupę hydroksylową, alkoksylową lub acylo-
ksylową, poddaje się redukcji za pomocą katalitycznie 
zaktywowanego wodoru lub za pomocą wodorków 
metali, albo związek o wzorze 13, w którym R1-R3 
mają wyżej podane znaczenie, a R15 i R16 oznacza rod
nik alkilowy zawierający funkcyjną grupę karbony-
lową, estrową, karboksylową, grupę chlorku kwaso
wego lub bezwodnika karboksylowego, poddaje się 
reakcji z odczynnikiem Grignard'a, a produkt koń
cowy otrzymany z podanych wyżej reakcji ewentual
nie przekształca się w jego dopuszczalną farmakolo
gicznie sól addycyjną z kwasem. 
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12p (P. 147358) 3.04.1971. 
Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 

(Aleksander Ożarowski, Stefan Marcinkiewicz) . 
Sposób otrzymywania alfa-acetylodigitoksyny przez 

izomeryzację beta-acetylodigitoksyny na tlenku glino
wym według patentu nr 51585, znamienny tym, że 
z tlenku glinowego ekstrahuje się mieszaninę izome
rów alfa- i beta-acetylodigitoksyny za pomocą roz
puszczalnika organicznego, takiego jak chloroform lub 
mieszanina chloroformu z etanolem, mieszaninę izo
merów osadza się na porowatym nośniku, takim jak 
sproszkowana celuloza, celit, talk lub ich mieszanina, 
nośnik suszy się w temperaturze nie wyższej niż 50°C 
i ekstrahuje z niego najpierw alfa-acetylodigitoksynę 
za pomocą organicznego rozpuszczalnika zawierają
cego 20-50% wody, takiego jak etanol, metanol lub 
aceton, a następnie beta-acetylodigitoksynę za pomocą 
organicznego rozpuszczalnika takiego jak metanol, 
etanol, chloroform lub ich mieszaniny, po czym 
z otrzymanych w ten sposób ekstraktów wyodrębnia 
się w znany sposób oba izomery. 

12p (P. 147397) 6.04.1971. 
Pierwszeństwo: 8.04.1970, 4.12.1970 - Szwajcaria. 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Anton Ebnother, 
Erwin Rissi). 

Sposób wytwarzania nowych związków heterocy
klicznych o wzorze 1, w którym n oznacza liczbę cał
kowitą 1-4, a R oznacza grupę o wzorze - C O - R 1 - , 

w którym R1 oznacza grupę hydroksylową, niższą 
grupę alkilową lub alkoksylową, grupę aminową lub 
mono- lub dwupodstawioną niższymi rodnikami alki
lowymi grupę aminową, rodnik fenylowy lub rodnik 
fenylowy monopodstawiony atomem chloru, bromu, 
fluoru, niższym rodnikiem alkilowym, grupą metoksy-
lową lub metylotio albo grupę o wzorze R2(R3)C-OH, 
w którym R2 i R3 oznaczają atomy wodoru lub niższe 
rodniki alkilowe oraz ich soli addycyjnych z kwasami, 
znamienny tym, że związki o wzorze 2 poddaje się 
reakcji ze związkami o wzorze 3a, w którym n i R 
mają wyżej podane znaczenie, a Y oznacza resztę 
kwasową reaktywnego estru, w obecności środka wią
żącego kwas, lub ze związkami o wzorze 3b, w któ
rym R1 ma wyżej podane znaczenie, w obojętnym 
w warunkach reakcji rozpuszczalniku otrzymując 
związki o wzorze la, w którym R1 ma wyżej podane 
znaczenie, lub z formaldehydem i związkiem o wzo
rze 3c, w którym R4 oznacza trzeciorzędowy rodnik 
butylowy, rodnik fenylowy lub rodnik fenylowy mono
podstawiony atomem chloru, bromu, fluoru, niższym 
rodnikiem alkilowym, grupą metoksylową lub mety
lotio, w obojętnym lub słabo kwaśnym środowisku 
otrzymując związki o wzorze 1b, w którym R4 ma 
wyżej podane znaczenie, albo ze związkiem o wzorze 
3d, w którym R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, 
w obojętnym w warunkach reakcji rozpuszczalniku 
otrzymując związek o wzorze 1c, w którym R2 i R3 
mają wyżej podane znaczenie i otrzymane związki 
o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się w sole addy
cyjne z kwasami. 
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12p (P. 147626) 19.04.1971. 
Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicz

nej, Warszawa, (Paweł Nantka-Namirski, Andrzej 
Rykowski). 

Sposób wytwarzania kwasu 2(N'-tIeno-2'-pirydylo) 
aminonikotynowego i jego pochodnych o ogólnym 
wżerze 1, którym R1 oznacza wodór, hydroksyl, alko-
ksyl lub 0-acyl, a R2 oznacza wodór lub alkil zna
mienny tym, że na znany związek o wzorze 2, w któ
rym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie a R3 ozna
cza chlor lub brom działa się N-tlenkiem 2-aminopi-
rydyny ewentualnie w obecności katalitycznych ilości 
jodku metalu alkalicznego, miedzi metalicznej i wę
glanu metalu alkalicznego w środowisku rozpuszczal
nika aprotonowego a otrzymaną przejściowo sól prze
prowadza się w wolny kwas w znany sposób. 

12p (P. 147787) 27.04.1971. 
Politechnika Warszawska, Warszawa (Zygmunt 

Eckstein, Antoni Kunicki). 
Sposób otrzymywania pochodnych 1,4-cyklopenta-

6,7-dwuhydropirymidyno-2,4-(3H,5H)-dionu, o wzorze 
ogólnym 1, w którym R oznacza resztę alifatyczną 
o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu, zawierającą 
grupę karboksylową albo nasyconą pięcio- lub sześcio-
członowy pierścień alifatyczny lub resztę benzhydry-
lową lub pierścień aromatyczny, np. benzenowy nie-
podstawiony lub podstawiony, szczególnie w pozycjach 
2-,4-, 2,4-, 3,4-, jedną lub więcej grupami alkilowymi 
albo atomem chlorowca albo grupą alkoksylową albo 
chlorometylosulfonową albo tiocyjanową albo dowolną 
kombinacją tych podstawników, w którym X oznacza 
atom tlenu lub siarki a n oznacza liczbę 3 lub 4 lub 
5, polegający na kondensacji odpowiednich pochod
nych mocznika z estrami kwasów cykloalkano-2-kar-
boksylowych, znamienny tym, że kondensację prowa
dzi się wobec kwasów arylosulfonowych w środowisku 
mieszaniny benzen-ksylen a jako czynnik cyklizujący 
stosuje się alkoholowe roztwory wodorotlenków metali 
alkalicznych. 

12p (P. 147789) 27.04.1971. 
Politechnika Warszawska - Warszawa, Instytut 

Przemysłu Organicznego - Warszawa (Jacek Arot, 
Marek Cieślak, Zygmunt Eckstein, Jadwiga Ostrowska). 

Sposób otrzymywania 2-propenylo-3,6-dwuchlorofe-
nolu (o wzorze 1) oraz 2-propenylo-3,6-dwuchloroani-
zolu (o wzorze 2) znamienny tym, że odpowiednie wyj
ściowe związki allilopochodne, 2-allilo-3,6-dwuchloro-
fenol o wzorze 3 i 2-allilo-3,6-dwuchloroanizol o wzo
rze 4 poddaje się przegrupowaniu wobec wodorotlenku 
metalu alkalicznego użytego w ilości 0,1-1,6 mola na 
1 mol produktu wyjściowego w środowisku alkoholu 
alifatycznego w temp. 100-160°C w ciągu 2 -18 go
dzin, przy czym produkt końcowy wyodrębnia się 
przez ekstrakcję lub destylację z parą wodną. 

12p (P. 148114) 12.05.1971. 
Pierwszeństwo: 13.05.1970 - Szwajcaria. 

Ciba-Geigy AG., Bazylea, Szwajcaria 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych azepiny 
o wzorze ogólnym 1, w którym R1 i R2 oznaczają atom 
wodoru, grupę alkilową o najwyżej 4 atomach węgla 
lub grupę allilową, X1 oznacza atom wodoru lub chlo
ru albo grupę trójfluorometylową, a X2 oznacza atom 
chloru gdy X1 oznacza wodór, lub oznacza atom wo
doru gdy X1 oznacza atom chloru lub grupę trójfluo
rometylową oraz ich soli addycyjnych z kwasami nie
organicznymi lub organicznymi, znamienny tym, że 
związek o wzorze ogólnym 2, w którym R'j ma zna
czenie podane dla R1 z wyjątkiem wodoru, albo ozna
cza resztę zdolną do przechodzenia przez hydrolizę 
w atom wodoru, zaś X1 i X2 mają wyżej podane zna
czenie, poddaje się reakcji z aminą o wzorze ogólnym 
3, w którym R2 ma wyżej podane znaczenie i w razie 
potrzeby jeżeli R'1 oznacza resztę zdolną do przepro
wadzenia przez hydrolizę w atom wodoru, produkt 
reakcji poddaje się hydrolizie, i otrzymany związek 
o wzorze ogólnym 1 ewentualnie przeprowadza się 
w sól addycyjną z kwasem nieorganicznym lub orga
nicznym. 
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12p (P. 148115) 12.05.1971. 

Pierwszeństwo: 13.05.1970 - Szwajcaria. 

Ciba-Geigy AG., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania pochodnych azepiny o wzorze 

ogólnym 1, w którym R oznacza atom wodoru lub 
rodnik metylowy, X1 oznacza atom wodoru, chloru 
lub grupę trójfluorometylową, a X2 oznacza atom 
wodoru lub w przypadku gdy X1 oznacza atom wo
doru, wówczas X2 oznacza również atom chloru, zna
mienny tym, że związek o wzorze ogólnym 2, w któ
rym X1 i X2 mają wyżej podane znaczenie lub odpo
wiedni związek 10-metylo-akrydyniowy, poddaje się 
reakcji z acetaldehydem i otrzymany związek o wzorze 
ogólnym 3, w którym R, X1 i X2 mają wyżej podane 
znaczenie redukuje się w znany sposób do związku 
o wzorze ogólnym 4, w którym R, X1 i X2 mają wy
żej podane znaczenie, który następnie przegrupowuje 
się na drodze reakcji Wagner'a-Meerwein'a. 

12p (P. 148990) 23.06.1971. 

Pierwszeństwo: 2.07.1970. - Wielka Brytania. 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (Ian Trevor Kay, Friderick Charles 
Peacock, Wilson Shaw Waring). 

Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że jako 
substancję czynną zawiera związek o ogólnym wzorze 
1, w którym X, Y i Z są takie same lub różne i ozna
czają atom tlenu lub siarki, a R1, R2 i R3 oznaczają 
atom wodoru lub grupę węglowodorową ewentualnie 
podstawioną, lub sole, kompleksy lub etery albo estry 
tych związków w postaci enolowej. 

12p (P. 148992) 23.06.1971. 
Pierwszeństwo: 24.07.1970 - Wielka Brytania. 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel
ka Brytania, (Alexander Bowie, Geraint Jones). 

Sposób wytwarzania pochodnych dwutlenku chino-
ksaliny o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza 
atom wodoru lub atom chlorowca lub rodnik metylo
wy, a R2 oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy, 
znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 
R 3 - C H = C H - X , w którym R3 oznacza atom wodoru, 
rodnik aroilowy o 7-10 atomach węgla, ewentualnie 
podstawiony atomem chlorowca lub rodnikiem alki
lowym albo alkoksylowym o 1-4 atomach węgla, lub 
R3 oznacza rodnik alkanoilowy albo alkoksykarbony-
lowy o 2-4 atomach węgla, a X oznacza rodnik wy
zwalający wolny elektron, albo o wzorze - O M , w któ
rym M oznacza atom metalu alkalicznego, albo o wzo
rze -NR4R5 , w którym R4 i R5 są takie same lub 
różne i oznaczają rodnik alkilowy o 1-4 atomach 
węgla, lub R4 i R5 tworzą razem z przyległym atomem 
azotu rodnik pirolidynowy, piperydynowy lub morfo-
linowy, poddaje się reakcji z tlenkiem benzofurazanu 
o ogólnym wzorze 2 lub 3, w których to wzorach 
R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie. 
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12p (P. 149114) 29.06.1971. 
Pierwszeństwo: 30.06.1970 - F r a n c j a . 

PEPRO, Société pour le Developpement et la Vente 
de Spécialités Chimiques, Lion, Francja, (Daniel De-
mozay, Daniel Pillon, Jacques Dueret). 

Sposób wytwarzania estrów fosforowych, zwłaszcza 
estrów kwasu fosforowego, fosfonowego, tiofosforo-
wego i amidofosforowego z podstawioną metylopiry-
dyną, znamienny tym, że halogenek kwasu fosforo
wego poddaje się reakcji z podstawioną 3-hydroksy-
-6-metylopirydyną otrzymując nowe estry fosforowe 
o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza grupę alki
lową lub alkoksylową, zawierającą 1-4 atomów wę
gla, grupę chlorowcoalkilową, alkiloaminową, dwu-
alkiloaminową, fenylową lub fenoksylową, R2 oznacza 
grupę alkilową, zawierającą 1-4 atomów węgla, która 
może zawierać chlorowiec, R3 i R4 są jednakowe lub 
różne i są wybrane z grupy obejmującej atom wodoru, 
atom chlorowca, grupę nitrową lub nitrylową, ale nie 
mogą równocześnie oznaczać atomu wodoru, X oznacza 
atom tlenu lub siarki. 

12p (P. 150248) 3.12.1970. 
Pierwszeństwo: 5.12.1969 - Stany Zjednoczone 

Ameryki 26.08.1970 - Szwecja. 
Sandoz A. G., Bazylea, Szwajcaria, (Lloyd P. Gabel, 

William R. J. Simpson). 
Sposób wytwarzania 4-amino-6,7,8-trójalkoksychina-

zolin o wzorze 1, w którym Y, Y1 i Y2 mogą być takie 
same lub różne i oznaczają rodnik alkoksylowy o 1-3 
atomach węgla i albo R i R1 oznaczają atom wodoru, 
rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla lub grupy 
o wzorze 10, o wzorze 11, lub o wzorze 12, przy czym 
R2 oznacza atom wodoru lub rodnik - ( C H 2 ) m - C H 3 
lub - ( C H 2 ) y - O H , n oznacza liczbę 1-6, zwłaszcza 
3 - 5 , m oznacza liczbę 0-4, y oznacza liczbę 1-4, 
a z oznacza liczbę 1-4, w którym jednakże obecna 
jest jedna, a najwyżej dwie grupy hydroksylowe, 
jeden z podstawników R i R1 oznacza atom wodoru 
lub rodnik alkilowy, gdy inny stanowi grupę o wzorze 
11, przy ewentualnie obecnej grupie o wzorze 11 pod
stawnik R2 ma inne znaczenie niż atom wodoru, suma 
n i m nie przewyższa 6 i suma n i y nie jest większa 
od 7, albo w którym R i R1 razem z atomem azotu 
tworzą grupę o wzorze 13, w którym z ma wyżej po
dane znaczenie, znamienny tym, że odpowiednio pod
stawioną w pozycji 4 6,7,8-trójalkoksychinazolinę 
o wzorze 2, w którym Y, Y1 i Y2 mają wyżej podane 
znaczenie, a Q oznacza atom chloru, bromu lub grupę 
- W Z , przy czym W oznacza atom tlenu lub siarki, 
a Z oznacza rodnik alkilowy, fenylowy lub benzylowy, 
poddaje się reakcji z aminami o wzorze 3, w którym 
R i. R1 mają wyżej podane znaczenie. 

12p (P. 150402) 8.09.1971. 
Pierwszeństwo: 9.09.1970 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Farbenfabriken Bayer, Akiengesellschaft, Leverku-

sen, NRF, (Gerhard Jager, Manfred Plempel, Karl 
Heinz Büchel). 

Sposób wytwarzania 1,3,3-trójpodstawionych 3-azo-
lilopropinów o wzorze ogólnym 1, w którym R1 ozna
cza atom wodoru, chloru, bromu lub jodu, rodnik 
alkilowy, ewentualnie podstawiony rodnik arylowy 
lub ewentualnie podstawioną grupę aryloalkilową, 
arylotioalkilową, aryloaminoalkilową, aryloalkiloami-
noalkilową, alkoksyalkilową, alkilotioalkilową, alkilo-
aminoalkilową lub dwualkiloaminoalkilową, przy czym 
rodniki alkilowe grupy dwualkiloaminowej razem 
z atomem azotu grupy aminowej mogą tworzyć 5 - 7 
członowy pierścień, ewentualnie zawierający dodat
kowe heteroatomy lub heterogrupy, R2 oznacza rodnik 
alkilowy, ewentualnie podstawiony rodnik cykloalki-
lowy ewentualnie podstawiony, rodnik arylowy i R3, 
R4 i R5 oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe, 
grupy alkoksylowe lub alkilotio albo podstawniki 
elektroujemne i mają takie same lub różne znaczenie 
i Az oznacza pięcioczłonową grupę heterocykliczną 
zawierającą azot ewentualnie podstawioną, oraz ich 
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soli znamienny tym, że alkohole o wzorze ogólnym 10, 
w którym R1, R2, R3, R4 i R5 mają wyżej podane zna
czenie poddaje się reakcji z tionylo-bis-azolem o wzo
rze ogólnym A z - S O - A z , w którym Az ma wyżej 
podane znaczenie, lub poddaje się reakcji związki 
o wzorze ogólnym 11, w którym R2, R3, R4, R5 i Az 
mają wyżej podane znaczenie i M oznacza atom me
talu alkalicznego lub grupę chlorowcomagnezową 
o wzorze Z - M g - , w którym Z oznacza atom chlo
rowca z halogenkami alkilowymi o wzorze ogólnym 
R 1 5 -Z , w którym R15 oznacza rodnik alkilowy i Z 
oznacza atom chlorowca i utworzony kompleks roz
kłada się wodą, lub poddaje się reakcji związek o wzo
rze ogólnym 11, w którym R2, R3, R4, R5 i Az mają 
wyżej podane znaczenie i ewentualnie utworzonym 
in situ kwasem podchlorowym o wzorze ogólnym 
Z - O H , w którym Z oznacza atom chloru, bromu lub 
jodu, w środowisku rozpuszczalnika w temperaturze 
około 0-120°C i tak otrzymane związki ewentualnie 
przeprowadza się w ich sole. 

12p (P. 150403) 8.09.1971. 
Pierwszeństwo: 10.09.1970 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Dietmar Alfred 

Habeck, William Joseph Houlihan). 
Sposób wytwarzania nowych związków heterocy

klicznych o wzorze 1, w którym R1, R2, R3 R4 i R5 są 
jednakowe lub różne oznaczają atom wodoru, fluoru, 
chloru lub grupę nitrową z tym, że nie więcej niż 
2 z podstawników R1 i R2 oznaczają grupę nitrową, 
przynajmniej jeden z podstawników R3, R4 i R5 ozna

cza atom wodoru i jeżeli jeden z podstawników R3, R4 
i R5 oznacza grupę nitrową, pozostałe podstawniki 
oznaczają atom wodoru, znamienny tym, że związki 
o wzorze 2, w którym R1 i R2 mają wyżej podane 
znaczenie, a R6 oznacza atom wodoru lub rodnik alki
lowy o 1-5 atomach węgla, poddaje się reakcji ze 
związkami o wzorze 3, w którym R3, R4 i R5 mają 
wyżej podane znaczenie, a R7 oznacza atom chloru, 
bromu, grupę alkoksylową o 1-5 atomach węgla lub 
grupę o wzorze 4, w którym R8 oznacza rodnik alki
lowy o 1-5 atomach węgla lub grupę o wzorze 5, 
w którym R9 oznacza atom fluoru, chloru, lub rodnik 
alkilowy o 1-5 atomach węgla, a n oznacza liczbę 
0,1 lub 2, przy czym, jeżeli n oznacza 2, podstawniki 
R9 są jednakowe lub różne, lub ze związkami o wzorze 
6, w którym R3, R4, R5 i R8 mają wyżej podane zna
czenie. 

12p (P. 150483) 13.09.1971. 
Pierwszeństwo: 14.09.1970 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjed

noczone Ameryki, (Charles Franklin Murphy). 

Sposób wytwarzania pochodnych cefalosporyny, 
a mianowicie estru sulfotlenku 7-acyloamido-3-acylo-
ksymetylo-Δ3-cefalosporyny znamienny tym, że pod
daje się reakcji ester sulfotlenku 7-acyloamido-Δ3-
-desacetylocefalosporyny z bezwodnikiem nasyconego 
kwasu karboksylowego w środowisku kwaśnym. 

12p (P. 150488) 13.09.1971. 
Pierwszeństwo: 18.09.1970 - Francja. 

Roussel-UCLAF, Paryż, Francja, (Jacques Martel, 
Rene Heymes). 
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Sposób wytwarzania pochodnych cefalosporyny, 
zwłaszcza izomerów D oraz L γ-laktamu kwasu 6H,7H-
-cis-7-amino-3-aminometylo-3-cef-4-karboksylowego o 
ogólnym wzorze 1, w którym R2 oznacza atom wo
doru, rodnik alkilowy ewentualnie podstawiony lub 
rodnik arylowy ewentualnie podstawiony, znamienny 
tym, że DL γ-laktam kwasu 2-(α-karboksy-α-tritylo-
aminometylo)-5-aminometylo-2,3-dwuwodoro-l,3-tiazy-
no-4-karboksylowego o ogólnym wzorze 2, w którym 
R2 ma wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji 
ze środkiem rozszczepiającym i rozdziela izomery 
D oraz L γ-laktamu kwasu 2-(α-karboksy-α-tritylo-
aminometylo)-5-aminometylo-2,3-dwuwodoro-l,3-tiazy-
no-4-karboksylowego, następnie rozdzielone izomery 
poddaje się reakcji ze środkiem cyklizującym i uzys
kuje odpowiednio izomery D oraz L γ-laktamu kwa
su 6H,7H-cis-7-trityloamino-3-aminometylo-3-cef-4-
-karboksylowego o ogólnym wzorze 3, w którym R2 
ma wyżej podane znaczenie, które następnie poddaje 
się działaniu czynnikiem kwasowym dla uzyskania 
odpowiednio izomeru D i L γ-laktamu kwasu 6H,7H-
-cis-7-amino-3-aminometylo-3-cef-4-karboksylowego. 

12p (P. 150502) 14.09.1971. 
Pierwszeństwo: 28.01.1971, 25.02.1971-Francja. 

Roussel - UCLAF, Paryż, Francja, (Daniel Bertin, 
Jacques Perronnet, Andre Feche). 

Sposób wytwarzania pochodnych czterowodoropiry-
midyny o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza 
niższy rodnik alkilowy lub rodnik fenylowy, R2 ozna
cza atom wodoru, chloru lub bromu lub niższy rodnik 
alkilowy, a symbol n oznacza liczbę całkowitą 3 lub 4, 
znamienny tym, że ester alkilowy kwasu β-amino-
akrylowego o ogólnym wzorze 2, w którym R1 i R2 
mają wyżej podane znaczenie, a Alk oznacza niższy 
rodnik alkilowy, poddaje się kondensacji w obecności 
środka zasadowego z izocyjanianem czterowodoropi-
ranylu lub czterowodorofuranylu, a następnie otrzy

many ester alkilowy kwasu β-(N'-2-czterowodorohete-
rocykloureido)-akrylowego o ogólnym wzorze 3, w któ
rym R1, R2 i Alk mają wyżej podane znaczenie, a sym
bol n oznacza liczbę całkowitą 3 lub 4, poddaje się 
cyklizacji w obecności środka zasadowego do wytwo
rzenia żądanego związku o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R1, R2 i symbol n mają wyżej podane znaczenie. 

12p (P. 150525) 16.09.1971. 
Pierwszeństwo: 15.10.1970 - Wielka Brytania. 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, 
Wielka Brytania, (Wilson Shaw Waring). 
Sposób wytwarzania pochodnych pirydochinoliny 
o ogólnym wzorze 1, w którym pierścień benzenowy 
A oznacza grupę o ogólnym wzorze 2, lub o ogólnym 
wzorze 3, lub o ogólnym wzorze 4, lub o ogólnym 
wzorze 5, w których to wzorach symbol a oznacza 
wspólne wiązanie pierścienia pirydynowego z pierście
niem benzenowym A we wzorze 1, R1 oznacza atom 
wodoru lub rodnik metylowy, R2 oznacza rodnik wo
dorotlenowy, alkoksylowy o 1-6 atomach węgla lub 
rodnik fenyloalkoksylowy lub fenoksylowy o 7-10 
atomach węgla, a pierścień benzenowy B zawiera nie 
więcej niż dwa podstawniki takie jak rodnik alkilowy 
o 1-8 atomach węgla, rodnik cykloalkilowy o nie 
więcej niż 6 atomach węgla, rodnik alkoksylowy 
o 1-6 atomach węgla, rodnik trójfluorometylowy, 
rodnik fenylowy lub fenoksylowy lub atom chlorowca 
lub rodnik o wzorze NR3R4, w którym R3 oznacza rod
nik alkilowy o 1-6 atomach węgla a R4 oznacza rod
nik alkilowy o 1-6 atomach węgla lub rodnik feny
lowy lub rodnik o wzorze NR3R4 oznacza rodnik hete
rocykliczny o nie więcej niż 7 atomach w pierścieniu 
zawierający azot jako heteroatom, lub w przypadku, 
gdy pierścień benzenowy oznaczony symbolem A sta
nowi grupę o wzorze 2 lub wzorze 4, pierścień ben
zenowy B ewentualnie zawiera rodnik alkilenowy 
o 3 - 5 atomach węgla, przy czym jeżeli R1 oznacza 
rodnik metylowy, wówczas związki o ogólnym wzo
rze 1 stanowią pochodne 1,7-fenantroliny zawierającej 
jako podstawnik rodnik alkilowy o 1-5 atomach 
węgla, lub rodnik alkoksylowy o 1-4 atomach węgla 
lub rodnik fenoksylowy, piperydynowy lub rodnik 
morfolinowy, każdy w pozycji 5 lub 6 pierścienia lub 
zawierające rodnik metylowy w pozycji 5 i 6 lub 
w pozycji 5 rodnik fenylowy a w pozycji 6 rodnik 
metoksylowy lub rodnik alkilenowy o 3 - 5 atomach 
węgla w pozycji 5,6 oraz odpowiednich dozwolonych 
farmakologicznie soli tych związków, wyłączając 2,8-
-dwukarboksy-4,10-dwuhydroksy-l,7-fenantrolinę i jej 
estry dwualkilowe zawierające rodnik alkilowy o 1-6 
atomach węgla oraz 4,9-dwuhydroksy-2,7-dwumeto-
ksykarbonylopirydo-[2,3-g]-chinolinę i farmakologicznie 
dozwolone sole tych związków, znamienny tym, że 
dwuaminę o ogólnym wzorze 11 lub o ogólnym wzorze 
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12, w których to wzorach B ma wyżej podane zna
czenie, poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym 
wzorze R2OCHR1COCOR2, w którym R1 ma wyżej 
podane znaczenie a R2 oznacza rodnik alkoksylowy 
o 1-6 atomach węgla, przy czym reakcję prowadzi 
się metodą Conrada-Limpacha i otrzymany związek 
ewentualnie przeprowadza w sól farmakologicznie 
dozwoloną. 

12p (P. 150566) 17.09.1971. 
Pierwszeństwo: 18.09.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Lever-

kusen, NRF, (Alexander Senning, Hans Christian 
Buchholt, Robert Bierling, Dieter Steinhoff, Gerhard 
Trossmann). 

Sposób wytwarzania nowych, zawierających azot, 
dwufunkcyjnych estrów kwasu sulfonowego o wzorze 
ogólnym 2, w którym A i A' oznaczają atomy wodoru 
lub rodniki alkilowe i mogą mieć takie same lub 
różne znaczenie, X i Y oznaczają atomy wodoru, ato
my chlorowców, grupy cyjanowe, pseudochlorowcowe, 
lub grupy metylosulfonylowe i mogą mieć takie same 
lub różne znaczenie i Z oznacza atom chlorowca, grupę 
cyjanową, grupę pseudochlorowcową lub grupę mety-
losulfonylową, znamienny tym, że związek dwujodowy 
o wzorze 3, w którym A i A' mają wyżej podane zna
czenie poddaje się reakcji z prawie stechiome-
tryczną ilością sulfonianu o wzorze ogólnym 4, w k tó 
rym X, Y i Z mają wyżej podane znaczenie, Me ozna
cza kation tworzący trudnorozpuszczalny jodek i n 
oznacza liczbę 1 lub 2. 

12p (P. 150612) 21.09.1971. 

Pierwszeństwo: 21.09.1970, 25.08.1971. 

Rhône-Pulenc, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych imida-
zo[4,5-b]pirydyny o wzorze ogólnym 1, w którym R 
oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-4 ato
mach węgla, R1 oznacza atom wodoru lub rodnik alki
lowy o 1-4 atomach węgla, zaś R2 oznacza rodnik 
alkilowy o 1-4 atomach węgla, znamienny tym, że 
poddaje się reakcji dwuaminopirydynę o wzorze ogól
nym 2, w którym R ma wyżej podane znaczenie, 
z izotiomocznikiem o wzorze ogólnym 3, w którym 
R2 ma wyżej podane znaczenie otrzymując związek 
o wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru, albo 
cyklizuje się pochodną pirydyny o wzorze ogólnym 
4, w którym R i R2 mają wyżej podane znaczenie, 
a R3 oznacza atom wodoru lub rodnik - C S - N H -
-COOR 2 otrzymując związek o wzorze 1, w którym 
R1 oznacza atom wodoru, albo cyjanamid o wzorze 
ogólnym R1NH-CN, w którym R1 ma wyżej podane 
znaczenie poddaje się reakcji z chlorowcomrówcza-
nem alkilu o wzorze ogólnym Hal-COOR2 , w którym 
Hal oznacza atom chlorowca, a R2 ma wyżej podane 
znaczenie, po czym dodaje się dwuaminopirydynę 
o wzorze ogólnym 2, w którym R ma wyżej podane 
znaczenie, otrzymując związek o wzorze 1, w którym 
R1 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-4 
atomach węgla, który następnie ewentualnie przepro
wadza się w sól addycyjną z kwasem albo w czwarto
rzędową sól aminową. 
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Wzór 3 

12p (P. 150800) 29.09.1971 
Pierwszeństwo: 1.10.1970 - Szwajcaria. 

Inventa AG für Forschung und Patentwertung, 
Zürich, Zurych, Szwajcaria, (Ruthild Henn, Hans-Jo
achim Schultze, Clau Berther. 

Sposób oczyszczania laktamów o 6-12 atomach 
węgla w pierścieniu, znamienny tym, że laktamy 
w stanie krystalicznym ekstrahuje się alifatycznymi 
i cykloalifatycznymi węglowodorami o 5-12 atomach 
węgla. 

12p (P. 151450) 3.11.1971. 
Pierwszeństwo: 5.11.1970, 10.11.1970 - W ł o c h y . 

Carlo Erba S.p.A., Mediolan, Włochy, (Pier Nicola 
Giraldi, Giuliano Nannini, Willy Logemann, Raffaele 
Tommasini, Ada Buttinoni, Giovanni Biasoli). 

Sposób wytwarzania pochodnych izoindoliny o ogól
nym wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru lub 
niższy rodnik alkilowy zawierający 1-4 atomów wę
gla, a R1 oznacza atom wodoru, niższy rodnik alki
lowy zawierający 1-4 atomów węgla lub grupę o wzo
rze ogólnym 2, w którym n oznacza liczbę 1 lub 
2, a R2 i R3 niezależnie od siebie oznaczają atomy 
wodoru i niższe rodniki alkilowe, zawierające 1-4 
atomów węgla i fizjologicznie dopuszczalnych, addy
cyjnych soli związków o wzorze ogólnym 1, w którym 
R1 oznacza atom wodoru, z zasadami, że o-cyjanofeny-
lobromometan o wzorze 3 poddaje się reakcji ze związ
kiem o ogólnym wzorze 4, w którym X oznacza gru
pę karboksylową, karboalkoksylową lub cyjanową, 
a R ma wyżej podane znaczenie, po czym otrzymany 
związek o ogólnym wzorze 6, w którym R i X mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji zmydla-
nia za pomocą kwasu lub zasady, otrzymując związek 
o ogólnym wzorze 1, w którym R ma wyżej podane 
znaczenie, a R1 oznacza atom wodoru i związek ten 
ewentualnie przeprowadza się w addycyjną sól z za

sadą lub estryfikuje i jeżeli w otrzymanym zestryfiko-
wanym związku R1 oznacza grupę o wzorze 2, w któ
rym R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, wówczas 
związek ten ewentualnie przeprowadza się w addy
cyjną sól ż kwasem. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że ftalid o wzorze 7 poddaje się reakcji ze związkiem 
o ogólnym wzorze 4, w którym X oznacza grupę kar
boalkoksylową lub cyjanową, a R ma znaczenie po
dane w zastrz. 1 i otrzymany związek o ogólnym wzo
rze 8, w którym X i R mają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji zmydlania, za pomocą zasady lub 
kwasu otrzymując związek o wzorze ogólnym 1, w któ
rym R ma wyżej podane znaczenie, a R1 oznacza 
atom wodoru, a następnie związek ten ewentualnie 
estryfikuje się albo tioftalid o wzorze 9 poddaje się 
reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym 4, w którym 
X i R mają wyżej podane znaczenie i otrzymany 
związek o wzorze ogólnym 8, w którym R i X mają 
wyżej podane znaczenia następnie poddaje się reakcji 
zmydlania, otrzymując związek o wzorze ogólnym 
1, w którym R1 oznacza atom wodoru, po czym zwią
zek ten ewentualnie estryfikuje się albo aldehyd fta
lowy o wzorze 10 poddaje się reakcji ze związkiem 
o wzorze ogólnym 4, w którym X i R mają wyżej 
podane znaczenie i otrzymany związek o wzorze ogól
nym 8, w którym R i X mają wyżej podane znaczenie 
poddaje się reakcji zmydlania, otrzymując związek 
o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza atom wo
doru, po czym związek ten ewentualnie estryfikuje 
się albo bezwodnik ftalowy o wzorze ogólnym 11 pod
daje się reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym 
4, w którym X i R mają wyżej podane zna
czenie i otrzymany związek o wzorze ogólnym 12, 
w którym X i R mają wyżej podane znaczenie, na
stępnie redukuje się odpowiednim środkiem reduku
jącym i otrzymany związek o wzorze ogólnym 8, 
w którym X i R mają wyżej podane znaczenie ewen
tualnie poddaje się reakcji zmydlania, otrzymując 
związek o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza 
atom wodoru, po czym związek ten ewentualnie estry
fikuje się, albo związek o ogólnym wzorze 13, w któ
rym R4 oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy 
albo rodnik etylowy, poddaje się reakcji ze związkiem 
o wzorze ogólnym 4, w którym X i R mają wyżej 
podane znaczenie i otrzymany związek o wzorze ogól-
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nym 12, w którym X i R mają wyżej podane znacze
nie, następnie redukuje się i otrzymany związek 
o wzorze ogólnym 8, w którym X i R mają wyżej 
podane znaczenie ewentualnie poddaje się reakcji zmy-
dlania otrzymując związek o wzorze ogólnym 1, w któ
rym R1 oznacza atom wodoru, po czym związek ten 
ewentualnie estryfikuje się i otrzymane związki o wzo
rze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru, ewentual
nie poddaje się reakcji z odpowiednią zasadą, otrzy
mując fizjologicznie dopuszczalną sól lub otrzymane 
związki o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza 
grupę o wzorze ogólnym 2, w którym R2 i R3 mają 
znaczenie podane w zastrz. 1, poddaje się reakcji 
z odpowiednim kwasem, otrzymując fizjologicznie do
puszczalną sól. 

12p (P. 151573) 15.11.1971. 
Pierwszeństwo: 16.11.1970, 15.12.1970 - J a p o n i a . 

Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Ja
ponia, (Roshiyuhi Hirohashi, Hiromi Sato, Shigeho 
Inaba, Hisao Yamamoto). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,4-tieno-
dwuazepiny o ogólnym wzorze 1, w którym R1 ozna
cza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, R2 ozna-

cza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, R3 ozna
cza atom wodoru lub atom chlorowca, a X oznacza 
atom chlorowca, znamienny tym, że związek o ogól
nym wzorze 2, w którym R1 R2, R3 i X mają wyżej 
podane znaczenie, albo sól tego związku, poddaje się 
cyklizacji. 

Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym, 
że związek o ogólnym wzorze 3, w którym R1, R2, R3 
i X mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji 
ze związkiem o ogólnym wzorze 4, w którym R2 ma 
wyżej podane znaczenie, albo z estrem tego związku. 

12p (P. 151575) 15.11.1971. 
Pierwszeństwo: 16.11.1970 - Wielka Brytania. 

The Wellcome Foundation Limited, Londyn, Wielka 
Brytania, (Gertrude Belle Edion, Janet Elizabeth Lits-
ter, Lowrie Miller Beacham). 

Sposób wytwarzania nowych cukrowych pochodnych 
puryny o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza 
rodnik merkapto lub niższy rodnik alkilotio, a R2 ozna
cza grupę aminową lub atom wodoru, lub R1 oznacza 
grupę aminową, a R2 oznacza grupę hydroksylową, 
przy czym jeżeli R1 oznacza rodnik merkapto lub me-
tylotio wówczas R2 oznacza girupę aminową, znamien
ny tym, że związek o wzorze ogólnym 2, w którym 
Y1 oznacza zabezpieczony rodnik merkapto lub grupę 
aminową, a Y2 oznacza grupę aminową lub atom wo
doru, przy czym jeżeli Y1 oznacza grupę aminową 
wówczas Y2 oznacza grupę aminową, a Z oznacza rod
nik blokujący podstawnik hydroksylowy, redukuje się, 
a następnie otrzymaną 6-merkapto-9-(beta-D-arabino-
furanozylo) purynę alkiluje się za pomocą związku za
wierającego rodnik alkilowy o co najmniej dwóch ato
mach węgla do wytworzenia 6-alkilotiopochodnej albo 
otrzymaną 2,6-dwuamino-9-(beta-D-arabinofuranozylo) 
purynę przeprowadza się 2-hydroksy-6-aminopochodną 
na drodze dwuazowania i hydrolizy albo dowolnie al
kiluje się otrzymaną 2-amino-6-merkapto-9-(beta-D-
-arabinofuranozylo) purynę do wytworzenia 2-amino-
- 6-alkilotiopochodnej i otrzymany związek ewentual
nie przeprowadza się w dopuszczalne farmaceutycznie 
sole. 

12p (P. 151811) 27.11.1971. 
Patent dodatkowy do patentu nr 53278. 

Pierwszeństwo: 27.11.1970 - Włochy. 
Chinoin Gyógyszér-és Vegyészeti Termékek Gyara 

RT, Budapeszt, Węgry, (Giulio Vita, Piero Mellani). 
Sposób wytwarzania nowej soli 1, 2, 4-oksadiazolu 

o wzorze podanym na rysunku, znamienny tym, że 
3-(β, β-dwufenyloetylo)-5-(β-piperydynoetylo)-l, 2, 4-
-oksadiazol poddaje się reakcji z kwasem 2-(4'-hydro-
ksybenzoilo)-benzoesowym. 
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12p (P. 151888) 22.06.1967. 
Pierwszeństwo: 11.07.1966 - NRF. 

Asta-Werke Aktiengesellschaft, Brackwede, NRF, 
(Herbert Arnold, Norbert Broch, Friedrich Bourseaux, 
Heinz Bekel). 

Sposób wytwarzania nowych N-podstawionych ami
dów estrów kwasu fosforowego o wzorze ogólnym 1, 
w którym R1 oznacza resztę beta-chloroetylową albo 
gamma-chloropropylową i R2 oznacza atom wodoru, 
grupę metylową lub grupę etylową ewentualnie pod
stawioną przez atom chloru lub grupę hydroksylową, 
w położeniu beta, znamienny tym, że związek o ogól
nym wzorze 4, w którym R2 ma to samo znaczenie 
jak we wzorze 1 a X oznacza atom chloru lub grupę 
hydroksylową i związek o ogólnym wzorze 5, w którym 
R3 ma to samo znaczenie co R1 we wzorze 1, albo 
oznacza resztę beta-hydroksyetylową lub gamma-hydro-
ksypropylową, a X1 oznacza atom chlorowca, poddaje 
się reakcji wymiany w obojętnym rozpuszczalniku wo
bec środka wiążącego kwasy w temperaturze pokojo
wej lub w temperaturze podwyższonej, aż do tempera
tury wrzenia rozpuszczalnika i zawartą w otrzymanym 
związku grupę hydroksylową wymienia się przez re
akcję ze środkiem chlorującym w obojętnym rozpusz
czalniku na atom chloru. 

12p (P. 152404) 22.12.1971. 
Pierwszeństwo: 24.12.1970 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno

czone Ameryki, (Ralph Robert Pfeiffer, Kuo Shang 
Yang). 

Sposób wyodrębniania soli kwasu 7-(2' -tienyloaceta-
mido) cefalosporanowego i metalu alkalicznego z 
roztworu wodnego, znamienny tym, że do roztworu 
dodaje się nietoksyczną sól metalu alkalicznego przy 
czym wytrąca się sól kwasu 7-(2'-tienyloacetamido) ce
falosporanowego, a następnie wytworzony osad oddzie
la się. 

12p (P. 152509) 27.12.1971. 
Pierwszeństwo: 28.12.1970 - NRF. 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei-
ster Lucius u. Brüning (Dieter Borman, Manfred 
Worm). 

Sposób wytwarzania estrów kwasów cel'em-4-karbo-
ksylowych o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza 
resztę acylową, a R' oznacza ewentualnie podstawiony, 
prostołańcuchowy lub rozgałęziony rodnik alkilowy, 
cykloalkilowy lub rodnik arylowy, znamienny tym, że 

tlenki penicyliny o ogólnym wzorze 2, w którym R i R' 
mają wyżej podane znaczenie, ogrzewa się w obecności 
soli fosfoniowych o ogólnym wioorze 3, w którym R1 
R2, R3 oznaczają ewentualnie podstawioną resztę wę
glowodorową, przede wszystkim ewentualnie podsta
wioną resztę węglowodoru alifatycznego lub aroma
tycznego, ewentualnie podstawioną resztę węglowodo
ru cykloalifatycznego, cykloalifatyczno-alifatycznego 
lub aryloalifatycznego i R4 oznacza grupę metylową, 
która jest podstawiona resztą przyciągającą elektrony 
i może zawierać jeszcze dalszy podstawnik a X -
oznacza anion kwasu organicznego lub nieorganicznego. 

12p (P. 152558) 12.03.1971. 
Pierwszeństwo: 13.03.1970, 9.12.1970, 16.02.1971 -

Stany Zjednoczone Ameryki. 
Merck and Co., Inc., Rahway, New Jersey, Stany 

Zjednoczone Ameryki, (Edward O. Staplev, Justo M. 
Mata). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 
7β-(D-5-amino-5-karboksywaleramido)-7-metoksy-3-
-cefemo-karboksylowego-4 o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę wodo
rotlenową, niższą grupę alkanoiloksylową, aromatycz
ną lub heterocykliczną grupę karbonyloksylową, gru
pę aralkonoiloksylową, cykloalkanokarboksylową, α-me-
toksy-p-sulfoksycynamoiloksylową, α-metoksy-p-hyd-
roksycynamoilową, grupę karbamoiloksylową o wzorze 
-OOCNR1R2, w którym R1 i R2 są jednakowe lub róż
ne i oznaczają atomy wodoru, niższe rodniki alkilowe, 
chlorowcoalkilowe lub alkoksykarbonylowe, rodniki 
arylowe, alkiloarylosulfonylowe lub benzhydrylowe, 
albo razem z atomem azotu, z którym są połączone, 
tworzą rodnik heterocykliczny, taki jak pirolidynowy, 
piperydynowy lub morfolinowy, albo R oznacza gru
pę o wzorze -SR 3 , w którym R3 oznacza niższy rodnik 
alkilowy lub rodnik heterocykliczny, taki jak rodnik 
pirydylowy, rodnik tiazolilowy, rodnik 1, 3, 4-tiadiazol-
-2-ylowy, ewentualnie podstawiony rodnikiem alkilo
wym, rodnik 2-benzotiazolilowy, niższy rodnik 4-alki-
lopirynidyn-2-ylowy, albo R oznacza niższą grupę trój-
alkiloamoniową, grupę pirydyniową o wzorze 2, w któ
rym X1 oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę 
trójfluorometylową, cyjanową, karboksylową, karba-
moilową, niższą grupę alkilokarbamoilową, niższą gru-
N, N-dwualkilokarbamoilową, grupę karboksy metylo
wą, niższą grupę N, N-dwualkilokarbamoilową, grupę 
karboksymetylową, niższą grupę alkanoilową, niższy 
rodnik alkilowy, grupę hydroksymetylową lub sul
fonową, albo R oznacza grupę tiouroniową o wzorze 
3, grupę amidynotio o wzorze 4, w którym R4, 
R5 i R6 oznaczają atomy wodoru lub niższe 
rodniki alkilowe, albo R oznacza grupę amino-
tiokarbonylotio o wzorze 5, w którym R7 i R8 ozna
czają atomy wodoru, niższe rodniki alkilowe, hydroksy-
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alkilowe, dwualkiloaminoalkilowe lub razem z ato
mem azotu, z którym są połączone, tworzą rodnik he
terocykliczny, taki jak rodnik morfolinowy, piperydy-
nowy, pirolidynowy lub piperazynowy o wzorze 6, w 
którym R9 oznacza niższy rodnik alkilowy lub rodnik 
fenylowy albo R oznacza grupę aroilotio lub grupę oksy-
tiokarbomylotio o wzorze 7, w którym R10 oznacza niż
szy rodnik alkilowy lub cykloalkilowy, albo R oznacza 
grupę alkorylosulfonylową, azydową, aminową lub 
grupę amidową o wzorze -NHR 1 1 , w którym R11 ozna
cza niższą grupę alkanoilową lub aryloalkanoilową, 
albo R oznacza grupę polihydroksyfenylową, niższą 
grupę N-alkiloindol-3-ilową lub tiocyjanianową, jak 
również soli, estrów, amidów, monoalkiloamidów, dwu-
alkiloamidów, aryloalkiloamidów i podstawionych rod
nikiem heterocyklicznym, zawierającym azot, amidów 
związków o wzorze 1, znamienny tym, że dwuester 
kwasu 7β-(D-5-amino-5-karboksywaleramido)-3-karba-
moiloksymetylo-7-metoksy-3-cefemókarboksylowego-4, 
w którym grupa aminowa w pozycji 5 jest chroniona, 
poddaje się reakcji z halogenkiem nitrozylu i otrzyma
ny dwuester kwasu 7β-(D-5-amino-5- karboksywalera-
mido)-3-hydroksymetylo-7-metoksy-3-cefemokarboksy-
lowego-4 uwodornia katalitycznie i w otrzymanej soli 
uwalnia grupę aminową, albo dwuester kwasu 7β-(D-
-5-amino-5-karboksywaleramido) - 3-hydroksymetylo-7-
-metoksy-3-cefemokarboksylowego-4, w którym grupa 
aminowa w pozycji 5 jest chroniona, poddaje się rea
kcji z halogenikiem karbonylu i następnie z pierwszo-
rzędową lub drugorzędową aminą po czym w otrzyma
nym dwuestrze kwasu 7β-(D-5-amino-5-karboksywa-
leramido)-3-karbamoiloksymetylo-7-metoksy-3-cefemo-
karboksylowego-4 odszczepia się grupę estrową i od
blokowuje grupę aminową, albo podwójną sól lub dwu
ester kwasu 7β-(D-5-amino-5-karboksywaleramido)-3-
-hydroksymetylo-7-metoksy-3-cefemokarboksylowego-4, 
w którym grupa aminowa w pozycji 5 jest chroniona, 
poddaje się reakcji izocyjanianem i otrzymany dwu
ester odestryfikuje i odblokowuje w nim grupę amino
wą, albo dwuester kwasu 7β-(D-5-amino-5-karboksy-
waleramido)-3-hydroksymetylo-7-metoksy-3-cefemokar-
boksylowego-4, w którym grupa aminowa w pozycji 5 
jest chroniona, traktuje się halogenkiem acylowym i 
w otrzymanym dwuestrze odszczepia się grupę estro
wą i odblokowuje grupę aminową, albo kwas 7β-(D-
-5-amino-5-karboksy waleramido)-3-acyloksymetylo - 7-

-metoksy-3-cefemokarboksylowy-4 traktuje się tiomo
cznikiem lub tiomocznikiem jedno- lub dwupodstawio-
nym przy azocie, tiolem, dwutiokarbaminianem, kwa
sem tiobenzoesowym, dwutiokarboksylanem, sulfinia-
nem metalu alkalicznego, azydkiem, polihydroksybenze-
nem, niższym N-alkiloindolem, niższą trójalkiloaminą 
lub pirydyną. 

12p (P. 152720) 3.01.1972. 

Pierwszeństwo: 4.01.1971. - Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Monsanto Company, St. Louis, Missouri, USA, (John 
Paul Chupp, Ching Chen Tung). 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera co najmniej jeden nowy zwią
zek o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom 
chloru lub grupę alkilotio o najwyżej 4 atomach węgla, 
R1 oznacza rodnik alkilowy o 1 lub 2 atomach węgla, 
a R2, R3 i R4 oznaczają rodniki alkilowe o najwyżej 
4 atomach węgla. 

12p (P. 153006) 20.01.1972. 
Pierwszeństwo: 27.01.1971, 24.08.1971, 29.11.1971, 

14.01.1972 - Wielka Brytania. 
Merck and Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA, 

(Burton G. Christensen, Lovji D. Cama, Jo Ann Kern). 
Nowy sposób otrzymywania związków karbamylo-

ksylowych, znamienny tym, że przeprowadza się prze
mianę alkoholi w karbaminiany przez reakcję alkoho
lu z izocyjanianem bromosulfonylowym lub z izocyja
nianem chlorosulfonylowym i hydrolizuje się otrzyma
ny produkt reakcji. 

12p (P. 153064) 24.01.1972. 
Charles E. Frosst and Co., Montreal, Kanada. 

Sposób otrzymywania pochodnych tiadiazolowych 
S-3-morfolino-4-(3-ter. butyloamino-2-hydroksypropo-
ksy)-l, 2, 5-tiadiazolu, znamienny tym, że ogrzewa się 
mieszaninę reakcyjną zawierającą S-5-(3-morfolino-
-1, 2, 5-tiadiazolo-4-oksymetylo)-3-ter. butylooksazoli-
dynon-2, katalityczną ilość tlenku dwubutylocynowego, 
siarczanu- lub octanu- dwubutylocynowego i alkohol 
benzylowy a następnie otrzymaną pozostałość ogrzewa 
się w stężonym kwasie mineralnym. 

12p (P. 153081) 25.01.1972. 
Pierwszeństwo: 25.01.1971 - Węgry. 

Chinoin Gyógyszer Es Vegyeszeti Termekek Gyara, 
Budapeszt, Węgry, (Kalman Harsanyi, Antal Simay, 
Geza Toth, Kalman Takacs, Janos Bodnar). 

Sposób wytwarzania 1-jednopodstawionych karba-
moilo-2-benzirnidazolilo-karbaminianów o wzorze ogól
nym 1, w którym R1 oznacza grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla i R2 oznacza grupę alkilową, cykloalki-
lową lub aryloalkilową, znamienny tym, że związek 
o wzorze ogólnym 2, w którym R1 ma wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji w obecności zasady ze 
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związkiem o wzorze ogólnym 3, w którym R2 ma wy
żej podane znaczenie i A oznacza grupę fenylową, pod
stawioną dwiema lub więcej odciągającymi elektrony 
podstawnikami. 

12p (P. 153537) 17.02.1972. 
Pierwszeństwo: 18.02.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Bayer AG, Leverkusen, NRF, (Karlfried Dickore, 

Wilfried Draber, Ludwig Eue). 
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub

stancję czynną zawiera 4-amino-l, 2, 4-triazynony-5 
o ogólnym wzorze 1, w którym Rj i R4 oznaczają ato
my wodoru, proste lub rozgałęzione rodniki alkilowe 
o 1-6 atomach węgla, rodniki trójfluorometylowe, rod
niki cykloalkilowe o 3 - 6 atomach węgla, rodniki fe-
nylowe lub chlorowcofenylowe, rodniki alkilofenylo-
we o 1-4 atomach węgla w rodniku alkilowym lub 
grupy alkoksyfenylowe o 1-4 atomach węgla w rodni
ku alkilowym i rodniki fenyloalkilowe o 1-3 atomach 
węgla w rodniku alkilowym, R2 oznacza atom wodoru 
lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, a R3 ozna
cza atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-4 atomach wę
gla, rodnik fenylowy, rodnik chiorowcoalkilowy, rodnik 
alkilofenylowy o 1-4 atomach węgla w rodniku alkilo
wym, grupę alkoksyfenylową o 1-4 atomach węgla w 
rodniku alkilowym lub rodnik alkilotiofenylowy o 1-4 
atomach węgla w rodniku alkilowym albo rodnik fe-
nyloalkilowy o 1-3 atomach węgla w rodniku alkilo
wym. 

12p (P. 153640) 23.02.1972. 
Pierwszeństwo: 24.02.1971, 22.11.1971, 15.02.1972 -

Wielka Brytania. 
Glaxo Laboratories Limited, Greenford, Wielka Bry

tania, (David Cedric Hember, Brian Laundon, Anita 
Lynda Lucrece Lynd, John Cooper). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych penicyliny 
znamienny tym, że 1-tlenek 6-aryloacetamidopenicyli-
ny bromuje się przy użyciu wolnorodnikowego czyn
nika bromującego. 

Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że bromo
wanie przeprowadza się przy użyciu wolnorodnikowego 
czynnika bromującego takiego jak brom, N-bromoa-
mid, N-bromoimid i 1, 3, 5-trójbromo-l, 2, 4-triazol. 

12p (P. 153641) 23.02.1972. 
Pierwszeństwo: 24.02.1971, 8.04.1971 -

Stany Zjednoczone Ameryki. 
American Cyanamid Company, Wayne, Stany Zjed

noczone Ameryki (Andrew Stephen Tomcufcik, Pa
trick Thomas Izzo, Paul Frank Fabio). 

Sposób wytwarzania 3-nitroimidazo(l, 2-b)pirydazy-
ny o ogólnym wzorze 1 w którym R1 oznacza H lub 
niższą grupę alkilową (C1-C4) a W oznacza niższe gru
py alkiloksylową, alkilofilową, fenyloalkoksylową, al-
kiloaminoalkiloksylową, hydroksyalkoksylową, alkoksy-
alkiloksylową, alkenyloksylową, aminomonoalkiloami-

nową, dwualkiloaminową, hydroksyalkiloaminową, alko-
ksyalkiloaminową, lenyloalkiloaminową, pirydyloalki-
loaminową, cykloalkiloaminową (C3-C6), pirolidynylo-
wą, piperydynylową, morfolinylową, N4-alkilopiperazy-
nylową, (N4-arylo- lub podstawioną arylo-)piperazyny-
lową, N4-karboalkoksypiperazynylową, imidazolilową, 
alkilokarboamidową, lub alkilokarboalkiloamidową zna
mienny tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w któ
rym R1 ma wyżej podane znaczenie, V oznacza atom 
chlorowca, a X oznacza H lub N0 2 poddaje się rea
kcji ze związkiem o wzorze M - Z - A w którym M 
oznacza metal, Z oznacza tlen lub siarkę zaś A oznacza 
niższe grupy alkilową, alkoksyalkilową, fenyloalkilową, 
hydroksyalkilową, alkiloaminoalkilową, lub niższą gru
pę alkenylową lub związek o ogólnym wzorze 2 pod
daje się reakcji ze związkiem o wzorze R 2 -R 3NH w 
którym R2 i R3 oznaczają H, niższe grupy alkilową, 
hydroksyalkilową, alkoksyalkilową, fenyloalkilową, pi-
rydyloalkilową, cykloalkilową, tetrametylenową, pen-
temetylenową, 3-oksapentametylenową, 3-(alkiloaza)-
pentametylenową, 3-(aryloaza)- lub 3-(podstawiona ary-
loaza)pentametylenową, 3-(karboalkoksyaza)pentamety-
lenową, akilokarbonamidową, przy czym gdy X w 
ogólnym wzorze 2 oznacza H, wtedy wodór ten 
wymienia się na grupę nitrową, przed lub po wprowa
dzeniu podstawnika W do związku o ogólnym wzorze 
1, poddając wymieniony związek reakcji z odczynni
kiem zdolnym do wprowadzenia grupy nitrowej w 
pozycję 3 i ewentualnie, przeprowadza w dopuszczal
ne pod względem farmakologicznym sole tego związku. 
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12p (P. 153826) 2.03.1972. 
Pierwszeństwo: 4.03.1971, 20.08.1971, 12.01.1972 -

Szwajcaria. 
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria (Karlheinz Milzner, 

Fritz Reisser). 
Sposób wytwarzania nowych estrów pirymidynylo-

wych kwasu fosforowego o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R1 i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają rod
niki alkilowe o 1-5 atomach węgla, ewentualnie roz
gałęzione, R3 oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach 
węgla, ewentualnie mający łańcuch rozgałęziony, rod
nik cykloalkilowy o 3 - 8 atomach węgla lub rodnik 
fenylowy, ewentualnie podstawiony chlorem, bromem 
i/lub rodnikiem alkilowym o 1-3 atomach węgla, R4 
oznacza rodnik alkilowy, ewentualnie rozgałęziony, za
wierający 1-5 atomów węgla, Q oznacza atom tlenu 
lub siarki, Y oznacza atom tlenu lub siarki, a Z ozna
cza atom tlenu lub grupę o wzorze - N R 5 w którym 
R5 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-5 
atomach węgla, ewentualnie rozgałęziony, znamienny 
tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w którym R3, R4 
i Y mają wyżej podane znaczenie, a M oznacza atom 

wodoru lub kation, poddaje się reakcji ze związkiem 
o ogólnym wzorze 3, w którym R1 R2, Q i Z mają wy
żej podane znaczenie, a X oznacza atom chlorowca. 

Środek do zwalczania szkodników, znamienny tym, 
że jako substancję czynną zawiera co najmniej jeden 
związek o ogólnym wzorze 1, w którym wszystkie sym
bole mają znaczenie podane w zastrz. 1. 

12p (P. 154081) 15.03.1972. 
Pierwszeństwo: 17.03.1971 - Szwajcaria. 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria 
Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że zawiera 

jako substancję czynną związek o wzorze i lub zwią
zek o wzorze 2, w których R1 oznacza rodnik alkilowy, 
grupę alkoksylową lub rodnik fenylowy, R2 oznacza 
rodnik alkilowy, R3 oznacza atom wodoru, rodnik al
kilowy, alkenylowy, alkinylowy, fenylowy, benzylowy, 
grupę fenoksylową, alkoksylową, alkoksykarbamylo-
wą lub karbamylową a X oznacza oznacza atom tlenu 
lub siarki, oraz odpowiednie nośniki i/lub inne sub
stancje dodatkowe. 

12p (P. 154174) 20.03.1972. 
Pierwszeństwo: 22.03.1971 - Stany 

Zjednoczone Ameryki. 
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno

czone Ameryki (Eriks V. Krumakalns, William Ansley 
White). 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych 3-benzy-
lopirydyn o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza 
ewentualnie podstawioną grupę fenylową, R1 oznacza 
grupę o wzorze - X - R 2 lub grupę o wzorze 2, w 
których R2 oznacza ewentualnie podstawioną grupę 
fenylową, X oznacza atom tlenu lub siarki, R3 i R4 

oddzielnie są takie same lub różne i oznaczają atom 
wodoru, lub ewentualnie podstawioną grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla, albo R3 i R4 łącznie z. atomem 
azotu, z którym są związane, tworzą ewentualnie pod
stawiony pierścień piperydynowy, morfolinowy, pipe-
razynowy lub azyrydynowy, ewentualnie w postaci soli 
addycyjnych z kwasami, znamienny tym, że α-chloro-
wco-3-benzylopirydynę lub podstawioną, benzylopiry-
dynę albo jej sól addycyjną z kwasem poddaje się re
akcji z solą metalu alkalicznego grupy o wzorze -XR2, 
w którym R2 ma wyżej podane znaczenie, w celu 
otrzymania związku o wzorze 1, w którym R1 oznacza 
grupę o wzorze - X R 2 , albo a-chlorowco-3-benzylopi-
rydynę lub podstawioną benzylopirydynę albo jej sól 
addycyjną z kwasem poddaje się reakcji z aminą o 
wzorze HN(R3)R4, w którym R3 i R4 mają wyżej poda
ne znaczenie, w celu otrzymania związku o wzorze 1, 
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w którym R1 oznacza grupę o wzorze 2, a następnie 
otrzymany związek ewentualnie przeprowadza się w 
sól addycyjną z kwasem. 

12p (P. 154247) 23.03.1972. 
Pierwszeństwo: 25.03. 1971 -
Stany Zjednoczone Ameryki. 

GAF Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Hippocrates G. Psyras, Arthur Angelo Belli-
sio). 

Sposób odzyskiwania N-alkiloIaktamów, odparowy
wanych i porywanych strumieniem obrabianego nimi 
gazu, znamienny tym, że strumień gazu styka się z cie
kłym rozpuszczalnikiem par laktamu o temperaturze 
wrzenia wyższej niż temperatura wrzenia laktamu, 
gromadzi się powstały roztwór par laktamu rozpusz
czonych w rozpuszczalniku, oddziela się od alkilolak-
tamu ciekły rozpuszczalnik i odzyskuje się oddzielony 
ciekły N- alkilolaktam i ciekły rozpuszczalnik, zawra
cając je do obiegu. 

12p (P. 154621) 8.04.1972. 
Pierwszeństwo: 10.04.1971 - NRF. 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF (Horst 
Meyer, Friedrich Bossert, Wulf Vater, Kurt Stoepel). 

Sposób wytwarzania nowych niesymetrycznych est
rów kwasu 1, 4-dwuwodoropirydynodwukarboksylowego 

o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rodnik fe-
nylowy o 1-3 podstawnikach, takich jak rodniki alki
lowe, grupy alkoksylowe, atomy chlorowca, grupy 
trójfluorometylowe i/lub grupy karboalkoksylowe, R1 

i R3 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodo
ru lub rodniki alkilowe o łańcuchach prostych lub roz
gałęzionych, R2 oznacza prosty, rozgałęziony lub cykli
czny, nasycony lub nienasycony rodnik węglowodorowy, 
ewentualnie zawierający jako człony 1 lub 2 atomy tle
nu i/lub podstawiony grupą wodorotlenową, a R4 róż
ni się od R2 i oznacza nasycony, prosty lub rozgałęzio
ny rodnik węglowodorowy, zawierający jako człon 1 
lub 2 atomy tlenu i/lub podstawiony grupą wodorotle
nową, albo oznacza nienasycony rodnik alkenylowy 
o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, znamienny 
tym, że ester kwasu ylideno-(3-ketokarboksylowego o 
ogólnym wzorze 2, w którym R, R1 i R2 mają wyżej po
dane znaczenie, kondensuje się z estrem kwasu enami-
nokarboksylowego o ogólnym wzorze 3, w którym R3 

i R4 mają wyżej podane znaczenie, albo ester kwasu 
ylideno-β-ketokarboksylowego o ogólnym wzorze 2, w 
którym R, R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, kon
densuje się z amoniakiem i estrem kwasu p-ketokarbo-
ksylowego o ogólnym wzorze 4, w którym R3 i R4 ma
ją wyżej podane znaczenie, albo ester kwasu ylideno-
-β-ketokarboksylowego o wzorze ogólnym 5, w którym 
R, R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji z estrem kwasu enaminokarboksylowego o wzo
rze ogólnym 6, w którym R1 i R2 mają wyżej podane 
znaczenie, albo ester kwasu ylideno-β-ketokarboksylo-
wego o ogólnym wzorze 5, w którym R, R3 i R4 mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z amo
niakiem i z estrem kwasu β-ketokarboksylowego o 
ogólnym wzorze 7, w którym R1 i R2 mają wyżej po
dane znaczenie, przy czym reakcje te prowadzi się 
w obecności wody lub obojętnego rozpuszczalnika or
ganicznego. 
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12p (P. 154622) 8.04.1972. 
Pierwszeństwo: 10.04.1971 - NRF. 

Bayer AG, Leverkusen, NRF (Horst Meyer, Friedrich 
Bossert, Wulf Vater, Kurt Stoepel). 

Sposób wytwarzania nowych niesymetrycznych es
trów kwasu 1,4-dwuwodoropirydynodwukarboksylowe-
go o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rodnik 
fenylowy podstawiony grupami nitrowymi, cyjanowy-
mi, azydowymi lub grupami o wzorze SOn-alkil, w 
którym n oznacza liczbę 0 -2 , przy czym rodnik ten 
jest ewentualnie dodatkowo podstawiony rodnikami 
alkilowymi, grupami alkoksylowymi i/lub atomami 
chlorowca, a liczba wszystkich podstawników wynosi 
najwyżej 3, albo też oznacza rodnik naftylowy, chino-
lilowy, izochinolllowy, pirydylowy, pirymidylowy, teny-
lowy, furylowy lub pirylowy, ewentualnie podstawiony 
rodnikami alkilowymi, grupami alkoksylowymi lub 
atomami chlorowca, R1 i R3 są jednakowe lub różne 
i oznaczają atomy wodoru lub rodniki alkilowe o łań
cuchach prostych lub rozgałęzionych, a R2 i R4 są 
różne i oznaczają nasycone lub nienasycone rodniki 
węglowodorowe o łańcuchach prostych lub rozgałęzio
nych albo cykliczne, ewentualnie zawierające jako 
człony łańcucha 1 lub 2 atomy tlenu i/lub podstawione 
grupą wodorotlenową, znamienny tym, że ester kwasu 
ylideno-β-ketokarboksylowego o ogólnym wzorze 2, w 
którym R, R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, pod
daje się reakcji z estrem kwasu enaminokarboksylowe-
go o ogólnym wzorze 3, w którym R3 i R4 mają wyżej 
podane znaczenie, albo z amoniakiem i estrem kwasu 
β-ketokarboksylowego o ogólnym wzorze 4, w którym 
R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie, przy czym rea
kcję prowadzi się w środowisku wodnym lub w obojęt
nych rozpuszczalnikach organicznych. 

12p (P. 154974) 25.04.1972. 
Pierwszeństwo: 27.04.1971; 2.02.1972; 3.03.1972 -

Wielka Brytania. 
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania 5-nitrofurylowych pochodnych 

związków aminopyrazolopirymidynowych, o ogólnym 
wzorze 1, w którym R1 oznacza niski rodnik alkilowy, 
R2 oznacza atom wodoru lub niski rodnik alkilowy, R3 
oznacza atom wodoru, niski rodnik alkilowy, niski rod
nik hydroksyalkilowy-, niski rodnik alkenylowy, rod
nik niskoalkoksyniskoalkilowy lub grupę wodorotleno
wą, R4 ma znaczenie takie jak wyżej podane dla R3 
ale z tym warunkiem, że nie oznacza grupy wodorotle
nowej lub R3 razem z symbolem R4 oznacza łańcuch 
polimetylenowy o 4 - 6 atomach węgla, który ewentu
alnie może być rozdzielony jednym atomem tlenu, 
jak i 5-N-tlenków tych związków lub soli addycyjnych 
z kwasami tych związków albo ich 5-N-tlenków, zna
mienny tym, że reakcji poddaje się związek o ogólnym 
wzorze 2, w którym R1 i R2 mają wyżej podane zna
czenie, a X oznacza grupę zdolną do przekształcenia 
w grupę aminową, z aminą o wzorze 3, w którym R3 
i R4 mają wyżej podane znaczenie i otrzymany związek 
o ogólnym wzorze 1 lub jego 5-N-tlenek ewentualnie 
przeprowadza się w sól addycyjną z kwasem. 

Wzor 2 
12p (P. 155106) 2.05.1972. 

Pierwszeństwo: 4.05.1971, 23.02.1972. 
Rhône-Poulens S.A., Paryż, Francja. 
Sposób wytwarzania pochodnych izoindoliny o ogól

nym wzorze 1, w którym X oznacza jednakowe lub 
różne atomy lub rodniki, takie jak atomy wodoru i 
chlorowca, rodniki alkilowe zawierające 1-4 atomy 
węgla, rodniki alkoksylowe zawierające 1-4 atomy 
węgla, rodniki alkilotio zawierające 1-4 atomy węgla, 
rodniki dwualkiloamino zawierające w każdym łań
cuchu alkilowym 1-4 atomy węgla lub rodniki feno-
ksylowe ewentualnie w postaci soli addycyjnych z 
kwasami znamienny tym, że 4-metylopiperazynę pod
daje się reakcji z mieszanym węglanem o ogólnym 
wzorze 2, w którym X ma wyżej podane znaczenie 
a Ar oznacza ewentualnie podstawiony rodnik fenylo
wy, albo l-chloroformylo-4-metylopiperazynę poddaje 
się reakcji z solą alkaliczną pochodnej izoindoliny 
o ogólnym wzorze 3, w którym X ma wyżej podane 
znaczenie, a następnie otrzymany produkt ewentualnie 
przekształca się w sól addycyjną z kwasem. 

12p (P. 155126) 3.05.1972. 
Pierwszeństwo: 4.05.1971, 12.10.1971 - S t a n y 

Zjednoczone Ameryki. 
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, Sta

ny Zjednoczone Ameryki (Charles Johnson Paget). 
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Sposób wytwarzania nowych anilinobenzoksazoli 
o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom wodo
ru, rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, grupę al-
koksylową o 1-3 atomach węgla, grupę karboksylo
wą, grupę karboksyalkilową lub aminoalkilową o 1-3 
atomach węgla w rodniku alkilowym, grupę monoal-
kiloaminoalkilową, dwualkiloaminoalkilową, alkiloani-
linoalkilową lub alkoksyalkilową o 1-3 atomach wę
gla w każdym z rodników alkilowych, R1; R2, R3 i R4 
oznaczają atomy wodoru, bromu, chloru lub fluoru, 
grupę trójfluorometylową, grupę karboksylową, grupę 
karboksyalkilową o 1-3 atomach węgla w rodniku 
alkilowym, rodnik alkilowy lub alkoksylowy o 1-3 
atomach węgla albo grupę aminową, przy czym jeden 
z symboli R1 i R4 zawsze oznacza atom wodoru, a tyl
ko dwa z symboli R1, R2, R3 i R4 oznaczają podstaw
niki nie będące atomami wodoru, zaś R5, R6, R7 i R8 
oznaczają atomy wodoru, bromu, chloru lub fluoru, 
grupy trójfluorometylowe, grupy karboksylowe, rodni
ki alkilowe lub alkoksylowe o 1-3 atomach węgla, 
grupy alkoksyalkilowe zawierające po 1-3 atomów 
węgla w rodnikach alkilowych, rodniki fenylowe lub 
grupy nitrowe, przy czym tylko jeden z symboli R5, R6, 
R7 i R8 oznacza grupę nitrową i tylko jeden oznacza 
rodnik fenylowy, a tylko dwa z nich równocześnie 
oznaczają podstawniki nie będące atomami wodoru, 
a R5 razem z R6 lub R6 razem z R7 albo R7 razem 
z R8 oznaczają atomy konieczne do utworzenia arylo-
wego pierścienia skondensowanego w pozycji 2, 3 lub 
3, 4, przy czym co najmniej jeden z symboli X, R5, R6, 
R7 i R8 jest podstawnikiem nie będącym atomem wo
doru i gdy jeden z symboli X, Rl9 R2, R3, R4, R5, R6, 
R7, i R8 oznacza rodnik alkilowy, wówczas jeden 
z symboli X, R1 R2, R3, R4, R5, R6, R7 i R8 oznacza 
podstawnik nie będący atomem wodoru i rodnikiem 
alkilowym, znamienny tym, że 2-chlorobenzoksazol o 
ogólnym wzorze 2, w którym R1; R2, R3 i R4 mają wy
żej podane znaczenie, poddaje się reakcji z podstawio
ną aniliną o ogólnym wzorze 3, w którym X, R5, R6, 
R7 i R8 mają wyżej podane znaczenie, w obojętnym 
rozpuszczalniku i w podwyższonej temperaturze. 

12p (P. 155263) 9.07.1972. 

Pierwszeństwo: 11.05.1971, 22.03.1972. 

Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazolu 
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza niski rod
nik alkilowy, rodnik cykloalkilowy lub rodnik feny
lowy ewentualnie podstawiony chlorowcem, rodnikiem 
niskoalkilowym lub niskoalkoksylowym, a jeden z pod
stawników R2 lub R3 oznacza rodnik fenylowy ewentu
alnie podstawiony chlorowcem, rodnikiem niskoalki
lowym, hydroksylowym, niskoalkoksylowym, niskoalki-
lotiolowym, lub niskoalkilosulfonylowym, podczas gdy 
drugi z tych symboli oznacza sześcioczłonową, hetero-
aromatyczną resztę o 1-2 atomach azotu w pierście
niu, jak i N-tlenków i soli tych związków, znamienny 
tym, że podstawiony dwuketon o ogólnym wzorze 2, 
w którym R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie lub 
jego monooksym albo N-tlenek, poddaje się reakcji 
z amoniakiem i aldehydem o ogólnym wzorze R1-
- C H O , w którym R1 ma wyżej podane znaczenie, albo 
reakcji z amoniakiem poddaje się amid o ogólnym 
wzorze 3, w którym Rl , R2, i R3 mają wyżej podane 
znaczenie albo reaktywny ester α-hydroksyketonu o 
ogólnym wzorze 2a, w którym R2 i R3 mają wyżej po
dane znaczenie poddaje się reakcji z amidyną o ogól
nym wzorze 4, w którym R1 ma wyżej podane zna
czenie albo z solą tej amidyny, albo oksazol o ogól
nym wzorze 5, w którym R1 , R2, i R3 mają wyżej po
dane znaczenie poddaje się reakcji z amoniakiem 
i otrzymany związek o wzorze 1 ewentualnie przepro
wadza w wolny związek i/lub otrzymany związek 
ewentualnie przeprowadza w sól lub otrzymany zwią
zek w postaci soli przeprowadza w wolny związek. 

12p (P. 155264) 9.05.1972. 
Pierwszeństwo: 11.05.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Bristol-Myers Company, Nowy Jork, Stany Zjedno

czone Ameryki. (Joseph Rubinfeld, Raymond Urgel 
Lemieux, Rintje Raap). 

Sposób wytwarzania cefaleksyny ewentualnie w po
staci nietoksycznych dopuszczalnych w farmacji soli 
znamienny tym, że utlenia się penicylinę lub jej sól 
wytwarzaną metodą fermentacyjną do sulfotlenku 
o wzorze ogólnym 3, w którym R oznacza łańcuch 
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boczny biosyntetycznej penicyliny, po czym przegru-
powuje się sulfotlenek penicyliny do pochodnej o wzo
rze ogólnym 4, w którym R posiada znaczenie podane 
powyżej, a następnie wytwarza się ester sililowy ce
falosporyny w reakcji kwasu cefalosporanowego, pro
wadzonej w warunkach bezwodnych w obojętnym roz
puszczalniku w obecności blokującej kwas aminy trze
ciorzędowej, ze związkiem sililowym o wzorze ogól
nym 5 lub 6 w których R2, R3 i R4 oznaczają atom 
wodoru, atom chlorowca, niższą grupę chlorowcoalki-
lową, grupę fenylową, benzylową, tolilową lub dwu-
metyloaminofenylową, przy czym przynajmniej jedna 
z tych grup nie oznacza atomu wodoru lub chlorow
ca; R1 oznacza niższą grupę alkilową; m oznacza licz
bę całkowitą o wartości 1 lub 2 zaś X oznacza atom 
chlorowca lub grupę o wzorze ogólnym 7, w którym 
R5 oznacza atom wodoru, lub niższą grupę alkilową, 
a R6 oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową lub 
grupę o wzorze ogólnym 8, w którym R2, R3 i R4 po
siadają znaczenie podane powyżej, a potem wytwarza 
się iminohalogenek w reakcji estru sililowego cefalo-
sporyny z nadmiarem środka chlorowcującego, pro
wadzonej w warunkach bezwodnych, w obojętnym 
rozpuszczalniku i w obecności blokującej kwas aminy 
trzeciorzędowej, po czym wytwarza się iminoeter w 
reakcji imonohalogenku cefalosporyny z alkoholem ali
fatycznym o 1-12 atomach węgla, lub alkoholem fe-
nylo alkilowym o 1-7 atomach węgla, a następnie 
rozszczepia się wiązanie iminowe w iminoeterze cefa
losporyny w drodze hydrolizy lub alkoholizy w celu 
otrzymywania kwasu 7-aminodezacetoksycefalospora-
nowego, z którego wytwarza się jedno- lub dwusililo-
wą pochodną kwasu 7-aminodezacetoksycefalosporano-
wego, a następnie N-acyluje się tę pochodną jedno- lub 
dwusililowej za pomocą pochodnej fenyloglicyny oraz 
odszczepia się na drodze hydrolizy lub alkoholizy gru
py sililowe i w celu wytworzenia cefaleksyny ewen
tualnie w postaci jej dopuszczalnych w farmacji so
li znamienny tym, że przegrupowanie sulfotlenku pe
nicyliny zachodzi podczas ogrzewania sulfotlenku 
penicyliny w postaci wolnego kwasu, w słabozasado-
wym rozpuszczalniku, w obecności jako katalizatora 
mocnego kwasu lub mocnego kwasu z zasadą o pK 
nie niższym niż 4, przy czym pochodną jednosililową 
kwasu 7-aminodezacetoksycefalosporanowego wytwa
rza się w reakcji z w przybliżeniu molarną ilością 
związku sililowego lub prowadząc hydrolizę, albo al
koholizę w obecności przynajmniej molarnego nadmia
ru związku sililowego, albo też poddając wiązanie 
iminowe w iminoeterze alkoholizie połączonej z ter
micznym rozszczepieniem w obecności nadmiaru 
molarnego związku sililowego, a pochodną dwusililo-
wą otrzymuje się na drodze reakcji kwasu 7-aminode-
zacetoksycefalosporanowego z przynajmniej dwoma 
molami związku sililowego na jeden mol kwasu 7-ami-
nodezacetoksycefalosporanowego, lub prowadząc hydro
lizę lub alkoholizę w obecności przynajmniej około 
dwu-molarnego nadmiaru związku sililowego, albo też 
poddając wiązanie iminowe w iminoeterze alkoholi
zie z termicznym rozszczepieniem w obecności przy
najmniej około dwumolarnego nadmiaru związku sili
lowego, natomiast reakcję acylowania prowadzi się 
działając na jedno- lub dwusililową pochodną chloro
wodorkiem chlorku fenyloglicyny w bezwodnym, obo
jętnym rozpuszczalniku organicznym. 

Sposób wytwarzania hetacefaleksyny o wzorze 2, 
ewentualnie w postaci jej nietoksycznych, dopuszczal
nych w farmacji soli składający się z utleniania wytwa
rzanej fermentacyjnie penicyliny do sulfotlenku o wzo
rze 3, w którym R oznacza łańcuch boczny, przegrupo
wania sulfotlenku penicyliny do kwasu cefalosporano
wego o wzorze 4, w którym R ma znaczenie podane 
powyżej, otrzymania estru sililowego kwasu cefalo
sporanowego w reakcji ze związkiem sililowym o wzo
rze 5 lub 6, w którym R2, R3 i R4 oznaczają atom 
wodoru lub chloru, niższą grupę alkilową, niższą gru
pę chlorowcoalkilową, grupę fenylową, benzylową, 
tolilową lub dwumetyloaminofenylową, przy czym 
przynajmniej jedna z tych grup nie oznacza atomu 
wodoru lub chlorowca, R1 oznacza niższą grupę alki
lową, m oznacza liczbę całkowitą o wartości 1 lub 2, 
zaś X oznacza atom chlorowca lub grupę o wzorze 7, 
w którym R5 oznacza atom wodoru lub niższą grupę 

alkilową, a R6 oznacza atom wodoru, niższą grupę al
kilową lub grupę o wzorze 8, w którym R2, R3 i R4 

posiadają znaczenie podane powyżej, przy czym reak
cję prowadzi się w warunkach bezwodnych w obojęt
nym rozpuszczalniku w obecności zobojętniającej kwas 
aminy trzeciorzędowej, otrzymania iminohalogenku 
w reakcji estru sililowego cefalosporyny z nadmiarem 
środka chlorowcującego prowadzonego w warunkach 
bezwodnych w obojętnym rozpuszczalniku i w obec
ności zobojętniającej kwas aminy trzeciorzędowej, 
otrzymania iminoeteru w reakcji iminohalogenku ce
falosporyny z alkoholem alifatycznym o 1-12 atomach 
węgla lub alkoholem fenyloalkilowym o 1-7 atomach 
węgla, rozszczepienia wiązania iminowego w iminoete
rze cefalosporyny w drodze hydrolizy lub alkoholizy 
i otrzymywania wolnego kwasu 7-aminodezacetoksy-
cefalosporanowego, otrzymania jedno- lub dwusililo
wej pochodnej kwasu 7-aminodezacetoksycefalospora-
nowego, N-acylowania jedno- lub dwusililowej po
chodnej fenyloglicyny prowadzonego w acetonie, od-
szczepiania na drodze hydrolizy lub alkoholizy grup 
sililowych i otrzymywania hetacefaleksyny lub jej nie
toksycznych, dopuszczalnych w farmacji soli, znamien
ny tym, że przegrupowanie zachodzi podczas ogrzewa
nia sulfotlenku penicyliny w postaci wolnego kwasu 
w słabozasadowym rozpuszczalniku, w obecności w 
charakterze katalizatora mocnego kwasu, lub mocnego 
kwasu z zasadą o pK nie niższym niż 4, a pochodną 
jednosililową kwasu 7-aminodezacetoksycefalosporano-
wego otrzymuje się w reakcji z w przybliżeniu molar
ną ilością związku sililowego, lub prowadząc hydroli
zę, albo alkoholizę w obecności przynajmniej molar
nego nadmiaru związku sililowego, albo też poddając 
wiązanie iminowe w iminoeterze alkoholizie połączo
nej z termicznym rozszczepieniem w obecności nad
miaru molarnego związku sililowego, zaś pochodną 
dwusililową kwasu 7-aminodezacetoksycefalosporano-
wego otrzymuje się w reakcji z przynajmniej dwoma 
molami związku sililowego, lub stosując dwukrotny 
nadmiar molarny związku sililowego, przy czym acylo-
wanie prowadzi się poddając jedno- lub dwupodsta-
wioną pochodną sadową reakcji z chlorowodorkiem 
chlorku fenyloglicyny w obojętnym niewodnym roz
puszczalniku w obecności nadmiaru acetonu, który do
daje się bezpośrednio do mieszaniny acylującej i w 
tym przypadku otrzymuje się in situ sililowaną heta-
cefaleksynę, lub też jest dodawany po zacylowaniu 
i wyizolowaniu z sililowanej cefaleksyny i wtedy he-
tacefaleksynę otrzymuje się z cefaleksyny. 
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12p (P. 155270) 9.05.1972. 
Pierwszeństwo: 11.05.1971, 26.0.5.1971, 28.05.1971, 

15.10.1971 - Szwajcaria. 
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Erhard Schenker) 
Sposób wytwarzania nowych związków heterocykli

cznych o wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę amino
wą lub grupę o wzorze 12, w którym R3 i R4 oznacza
ją niższą grupę alkilową lub razem z atomem węgla, 
z którym są związane, tworzą rodnik cykloalkilideno-
wy o 5 do 12 atomach węgla, R2 oznacza atom wodo
ru lub grupę metylową, A oznacza grupę -(CH2)n, 
w której n oznacza liczbę całkowitą 0 - 7 lub grupę 
> N-CO-R5, w której R5 oznacza grupę alkilową, al-
kenylową, cykloalkilową o 3 - 8 atomach węgla, grupę 
1-adamantylową lub grupę -(CH2)m-R6, w której m 
oznacza liczbę całkowitą 0 -4 , a R6 oznacza grupę fe-
nylową, grupę fenylową monopodstawioną atomem flu
oru, chloru, bromu, niższą grupą alkilową, niższą gru
pą alkoksylową, niższą grupą alkilomerkapto lub gru
pą fenylową, grupę fenylową dwu- lub trójpodstawioną 
atomami chloru, niższymi grupami alkilowymi lub niż
szymi grupami alkoksylowymi, grupę dwufenylome-
tylową, grupę dwufenylometylową, której pierścienie 
fenylowe są monopodstawione atomem fluoru, chloru, 
bromu, niższą grupą alkoksylową lub niższą grupą al
kilową, albo grupę naftylową lub oznacza grupę -OR7, 
w której R7 oznacza niższą grupę alkilową, niższą 
grupę alkenylową lub grupę fenylową. fenyloalkilową 
lub fenyloalkenylową, które są ewentualnie monopod
stawione w pierścieniu fenylowym atomem chloru, niż
szą grupą alkoksylową lub niższą grupą alkilową, 
a R3 i R9 oznaczają atomy wodoru lub niższe grupy 
alkilowe oraz ich soli addycyjnych z kwasami, zna
mienny tym, że w przypadku wytwarzania związków 
o wzorze Ia, w którym R2, R8, R9 i A mają wyżej po
dane znaczenie, poddaje się związki o wzorze 2a, 
w którym R8, R9 i A mają wyżej podane znaczenie, 
a X oznacza atom chloru, bromu, grupę merkapto lub 
grupę SR10, w której R10 oznacza grupę benzylową lub 
niższą grupę alkilową, reakcji ze związkami o wzorze 
3, w którym R2 ma wyżej podane znaczenie, albo 
w przypadku wytwarzania związków o wzorze 1 b, 
w którym R2, R3, R4, R8, R9 i A mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się związki o wzorze 1 a reakcji 
ze związkami o wzorze 4, w którym R3 i R4 mają wy-

żej podane znaczenie, i wytworzone związki o wzorze 
1 ewentualnie przeprowadza w ich sole addycyjne 
z kwasami. 

12p (P. 155353) 12.05.1972. 
Pierwszeństwo: 14.05.1971 - Wielka Brytania. 

Glaxo Laboratories Limited, Greenford, Wielka Bry
tania (Martin Christopher Cook, Gordon Ian Gregory, 
Janice Bradshaw). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych penicyliny 
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom wo
doru lub grupę organiczną, Ra oznacza jednowartoś-
ciową grupę organiczną połączoną z atomem tlenku 
poprzez atom węgla a B oznacza >S lub > S - > 0 , oraz 
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pochodnych tych związków, znamienny tym, że zwią
zek o ogólnym wzorze 5, w którym B ma wyżej poda
ne znaczenie, a R10 oznacza atom wodoru lub grupę 
zabezpieczającą grupę karboksylową, kondensuje się 
z czynnikiem acylującym odpowiadającym kwasowi 
o ogólnym wzorze 6, w którym R i Ra mają wyżej 
podane znaczenia, lub z czynnikiem acylującym odpo
wiadającym kwasowi, z którego otrzymuje się kwas 
o ogólnym wzorze 6 lub związek o ogólnym wzorze 7, 
w którym B i R10 mają wyżej podane znaczenia z tym, 
że R10 nie oznacza atomu wodoru, poddaje się reakcji 
z kwasem o ogólnym wzorze 6 lub z kwasem z któ
rego można ten kwas otrzymać, oraz jeśli to koniecz
ne lub pożądane w każdym przypadku przeprowadza 
się dowolną z takich reakcji jak konwersja grupy do 
pożądanej grupy o ogólnym wzorze 14, usunięcie każ
dej z grup zabezpieczających grupy karboksylowe 
i redukcja związku, w którym B oznacza > S - > O 
z wytworzeniem pożądanego związku, w którym B oz
nacza >S oraz wydzielenie pożądanego związku o ogól
nym wzorze 1. 

12p (P. 155383) 14.05.1972. 
Pierwszeństwo: 14.05.1972 - Szwajcaria. 

F. Hoffmann-La Roche und Co. Aktiengesellschaft, 
Bazylea, Szwajcaria (Otto Hromatka, Dieter Binder). 
Sposób wytwarzania pochodnych tienylodwuazepiny 
o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza chlorowiec 
lub grupę nitrową, R2 oznacza wodór lub resztę o wzo
rze -CH2-X, w którym X oznacza wodór, grupę alki
lową, alkeny Iową, lub cykloalkilową o najwyżej 4 ato
mach węgla, grupę hydroksymetylową lub metoksy-
lową lub grupę dwualkiloaminometylową zawierającą 
łącznie najwyżej 5 atomów węgla, a R3 oznacza 
o-chlorowcofenyl, o-trójfluorometylofenyl lub o, o'-
-dwuchlorowcofenyl, albo także o-nitrofenyl, gdy R1 
jest chlorowcem, oraz ich soli, znamienny tym, że 
związek o wzorze ogólnym 2, w którym R2 i R3 mają 
podane wyżej znaczenie, podstawia się odpowiednio 
w pozycji 7, lub związek o wzorze ogólnym 3, w któ
rym R1, R2 i R3 mają podane wyżej znaczenie, podda
je się cyklizacji, lub w celu wytworzenia związku 
o wzorze 1, w którym R2 oznacza resztę o podanym 
wyżej wzorze -CH2-X, podstawia się odpowiednio 
w pozycji 1 związek o wzorze ogólnym la, w którym 
R1 i R3 mają podane wyżej znaczenie, a otrzymany 
związek przeprowadza się ewentualnie w sól. 

12p (P. 155402) 15.05.1972. 
Pierwszeństwo: 17.05.1971. 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych 1,4-dwutlenków chino-

ksaliny o wzorze 1, w którym R1 oznacza rodnik fe-
nylowy, a R2 oznacza grupę karbamylową, znamienny 
tym, że benzofuroksan poddaje się reakcji ze zwiąż-
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kiem winylowym o wzorze 2, w którym jeden z pod
stawników R6 i R7 ma znaczenie podane dla R1 , a dru
gi ma znaczenie podane dla R2 a R5 oznacza grupę da
jącą się odszczepiać lub z tautomerem tego związku, 
albo utlenia się przy atomie azotu chinoksalinę o wzo
rze 4, w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, 
albo w związku o wzorze 5, w którym R1 ma wyżej 
podane znaczenie, a Y oznacza grupę dającą się prze
prowadzać w grupę karbamylową, przeprowadza się 
Y w grupę karbamylową i ewentualnie w ramach de
finicji produktów końcowych wprowadza się, zmienia 
lub odszczepia podstawniki i/lub otrzymane mieszani
ny racematów rozdziela się na czyste racematy i/lub 
otrzymane racematy rozdziela na antypody optyczne 
i/lub otrzymane sole przeprowadza w wolne związki 
lub wolne związki przeprowadza w sole. 

12p (P.156205) 22.06.1972. 
Pierwszeństwo: 24.06.1971 - Szwajcaria. 

Sandoz A. G., Bazylea, Szwajcaria, (Fritz Secmann). 
Sposób wytwarzania nowych związków heterocykli

cznych o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza 
atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, a X oznacza 
znajdującą się w pozycji 4 lub 7 rodnika katoindolo-
wego grupę o ogólnym wzorze 2, w którym R2 oznacza 
rodnik alkilowy lub cykloalkilowy, rodnik alkoksyalki-
lowy, którego atom tlenu jest oddzielony od atomu 
azotu co najmniej dwoma atomami węgla, rodnik fe-
nyloalkilowy, którego rodnik fenylowy jest oddzielo
ny od atomu azotu co najmniej dwoma atomami 
węgla i ewentualnie zawiera jako podstawnik rodnik 
alkoksylowy lub alkilowy, albo też R2 oznacza rodnik 
alkinylowy lub karboalkoksyalkilowy, a R3 oznacza 
atom wodoru lub grupę o wzorze COA, w którym A 
oznacza rodnik alkilowy, rodnik cykloalkilowy, ewen
tualnie podstawiony niższym rodnikiem alkilowym, 
albo rodnik heterocykliczny o 5 lub 6 członach, zawie
rający tlen, jak również soli addycyjnych tych zwią
zków z kwasami, znamienny tym, że związek o ogól
nym wzorze 3, w którym R1 ma wyżej podane znacze
nie, a Y oznacza stojącą w pozycji 4 lub 7 rodnika ke-
toindolowego grupę epoksypropoksylową, poddaje się 
reakcji z aminą o ogólnym wzorze 4, w którym R2 
ma wyżej podane znaczenie i otrzymany związek o o-
gólnym wzorze la, w którym R1 ma wyżej podane 

znaczenie, a X oznacza grupę o ogólnym wzorze 2a, 
w którym R2 ma wyżej podane znaczenie, ewentualnie 
przeprowadza się drogą acylowania w związek o ogól
nym wzorze 1b, w którym R1 ma wyżej podane zna
czenie, a X oznacza grupę o ogólnym wzorze 2b, w któ
rym R2 i A mają wyżej podane znaczenie, albo od 
związku o wzorze ogólnym 5, w którym R1 ma wyżej 
podane znaczenie, a Z oznacza znajdującą się w po
zycji 4 lub 7 rodnika ketoindolowego i związaną przez 
atom tlenu grupę o ogólnym wzorze 6, w którym R'2 
oznacza rodnik alkilowy lub cykloalkilowy, grupę 
alkoksyalkilową, której atom tlenu jest od atomu azo
tu oddzielony co najmniej dwoma atomami węgla, rod
nik fenyloalkilowy, którego rodnik fenylowy jest od 
atomu azotu oddzielony co najmniej dwoma atomami 
węgla i może być podstawiony jednym rodnikiem al-
koksylowym lub alkilowym, albo R'2 oznacza grupę 
karboalkoksyalkilową, a R3 ma wyżej podane znaczenie, 
odszczepia się rodnik benzylowy, otrzymując związek 
o ogólnym wzorze 1c, w którym R1 i Z mają wyżej po
dane znaczenie, po czym otrzymane związki o ogólnym 
wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się w ich sole 
addycyjne z kwasami lub z otrzymanych soli addycyj
nych z kwasami uwalnia zasadę. 
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Oh' 

12p (P. 156625) 10.02.1969. 
Pierwszeństwo: 16.02.1968 - Japonia. 

Société d'Etudes Scientifiques et Industrielles de 
l'Ile-de-France, Paryż, Francja (Yoshio Kashihara, 
Shozi Fukuzawa, Toshio Imamura, Minoru Kakehi, 
Masayuki Watanabe). 

Sposób wytwarzania nowych N-dwuchlorowcoalki-
loimidów kwasu ftalowego o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R oznacza niższy rodnik alkilowy o 1-6 ato
mach węgla, a X oznacza atom chlorowca, znamienny 
tym, że N-(2-czterowodorofurylo)-alkiloimid kwasu fta
lowego o ogólnym wzorze 2, w którym R ma wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem 
o ogólnym wzorze MeX, w którym X ma wyżej poda
ne znaczenie, a Me oznacza atom metalu alkalicznego 
lub atom wodoru, przy czym jeżeli stosuje się związek 
o wzorze MeX, w którym X ma wyżej podane znacze
nie, wówczas reakcję prowadzi się w obecności kwasu. 

12p (P. 156626) 10.02.1969. 
Pierwszeństwo: 16.02.1968 - Japonia. 

Société d'Etudes Scientifiques et Industrielles de 
l'Ile-de-France, Paryż, Francja (Yoshio Kashihara, 
Shozi Fukuzawa, Toshio Imamura, Minoru Kakehi, 
Masayuki Watanabe). 

Sposób wytwarzania nowych N-(l-alkilo-2-pirolidy-
nylo)-alkiloimidów kwasu ftalowego o ogólnym wzorze 
1, w którym R1 i R2 są jednakowe lub różne i ozna
czają niższe rodniki alkilowe o 1-6 atomach węgla, 
znamienny tym, że N-dwuchlorowcoalkiloimid kwasu 
ftalowego o ogólnym wzorze 2, w którym R1 ma 
wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom chlorowca, 
poddaje się reakcji z alkiloaminą o ogólnym wzorze 3, 
w którym R2 ma wyżej podane znaczenie. 

12p (P. 156627) 10.02.1969. 
Pierwszeństwo: 16.02.1968 - Japonia. 

Société d'Etudes Scientifiques et Industrielles de 
l'Ile-de-France, Paryż, Francja (Yoshio Kashihara, 
Shozi Fukazawa, Toshio Imamura, Minoru Kakehi 
Masayuki Watanabe). 
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Sposób wytwarzania nowych N-(2-czterowodorofury-
lo)-alkiloimidów kwasu ftalowego o ogólnym wzorze 
1, w którym R oznacza niższy rodnik alkilenowy 
o 1-6 atomach węgla, znamienny tym, że 2-chlorow-
coalkiloczterowodorofuran o ogólnym wzorze 2, w któ
rym R ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom 
chrorowca, poddaje się reakcji z solą imidu kwasu 
ftalowego z metalem alkalicznym. 

12s (P. 146088) 8.02.1971. 
Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., War

szawa, (Zbigniew Korda, Hanna Majchert, Stanisław 
Osika). 

Kationowoczynna emulsja parafinowa do strącania 
na substancjach włóknistych, znamienna tym, że jako 
środek zwiększający szybkość strącania substancji wo
skowych na podłożu włóknistym i przyczepność po
włoki do podłoża zawiera sól amonową kwasu karbo-
ksylowego w - ilości od 0,1 do 5% wagowych, jako 
czynnik emulgujący tworzący w roztworze wodnym 
hydrofobowe kationy zawiera sól kwasu karboksylo-
wego i I-rzędowej aminy alifatycznej w ilości od 0,5 
do 10% wagowych oraz parafinę w ilości od 20 do 
50% wagowych, przy czym odczyn emulsji określony 
pH wynosi od 4,5 do 6,5. 

12s (P. 154382) 28.03.1972. 
Pierwszeństwo: 29.03.1971 - NRF. 

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft yormals Mei-
ster Lucius u. Brüning, Frankfurt nad Menem, NRF. 

Sposób wytwarzania emulsji i/lub zawiesin, zna
mienny tym, że jako emulgatory stosuje się związki 
o wzorze X - C a F 2 a - V - S 2 O 3 M , w którym X oznacza 
atom wodoru lub fluoru, a oznacza liczbę całkowitą 
4-14, V oznacza dwuwartościową resztę alifatyczną 
lub alifatycznoaromatyczną, która zawiera co naj
mniej jedną, jednak nie więcej niż a, grup metyleno
wych i która w końcu zwróconym ku grupie tiosiar-
czanowej nie zawiera grupy etylenowej aktywowanej 
grupą sulfonylową lub karbonylową, a M oznacza ka
tion jednowartościowy. 

12q (P. 130626) 16.12.1968. 
Pierwszeństwo: 18.12.1967 - Szwajcaria. 

Bracco Industria Chemica S.p.A., Mediolan, Włochy. 
Sposób wytwarzania optycznie czystego (S)(+)N,N'-

-etylenodwu-(2-aminobutanolu-l) na drodze reakcji 
pochodnej 2-aminobutanolu z pochodną glikolu etyle
nowego, znamienny tym, że kondensacji poddaje się 
(S)2-[(α-fenyloetylo)-amino]-butanol-l, z 1, 2-dwuchlo-

rowcoetylenem lub z dwusulfonianem glikolu etyleno
wego i otrzymany S (+)N,N'-etyleno-dwu-[-2-(α-fe-
nyloetylo)-aminobutanol-l] i rozszczepia się na drodze 
hydrogenolizy do (S)(+)N,N'-etyleno-dwu-(2-aminobu-
tanolu)-1, który wyodrębnia się w znany sposób. 

12q (P. 137931) 2.01.1970. 
Pierwszeństwo: 3.01.1969, 2.12.1969 - Szwajcaria. 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych etano-

antracenu o ogólnym wzorze 1, w którym R0 oznacza 
grupę metoksylową, grupę nitrową albo grupę amino
wą, a R oznacza grupę metylową albo atom wodoru, 
znamienny tym, że w związku o wzorze 2, w którym 
X oznacza resztę dającą się przekształcać w grupę 
o wzorze -CH2N(CH2)R, w których to wzorach R i R0 
mają wyżej podane znaczenie, grupę oznaczoną sym
bolem X przekształca się w grupę -CH 2 -N(CH 3 )R 
albo związek o wzorze 6, w którym R ma wyżej po
dane znaczenie, poddaje się procesowi nitrowania 
w pozycji 2, albo związek o wzorze 7 metyluje się 
na grupie OH, albo do związku o wzorze 8, w którym 
R i R0 mają poprzednio podane znaczenie, wprowadza 
się resztę 9,10-etanową i w otrzymanych związkach, 
w ramach definicji wprowadza się, modyfikuje albo 
odszczepia podstawniki i/lub ewentualnie otrzymane 
racematy rozdziela na optyczne izomery i/lub otrzy
mane sole przeprowadza w wolne zasady albo otrzy
mane wolne zasady w ich sole. 

12q (P. 137934) 2.01.1970. 
Pierwszeństwo: 3.01.1969, 2.12.1969 - Szwajcaria. 
Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 9,10-dihy-

dro-9,10-etano-antracentów, zawierających w pozycji 
9 resztę aminoalkilową i co najmniej w jednej z po
zycji 1-8 wolną albo zacylowaną grupę wodorotle
nową, znamienny tym, że w 9 - X - 9 , 10-dihydro-9,10-
-etamo-antracenie, zawierającym co najmniej w jed
nej z pozycji 1-8 wolną albo zacylowaną grupę wodo
rotlenową i w którym X oznacza resztę, dającą się 
przekształcić w grupę aminoalkilową, przekształca się 
X w grupę aminoalkilową lub w 9,10-dihydro-9,10-
-etano-antracenie, zawierającym w pozycji 9 resztę 
aminoalkilową i co najmniej w jednej z pozycji 1-8 
resztę, dającą się przekształcić w wolną grupę wodo
rotlenową, przekształca się te reszty w wolne grupy 
wodorotlenowe albo do antracenu, zawierającego w po
zycji 9 resztę aminoalkilową i co najmniej w jednej 
z pozycji 1-8 wolną lub zacylowaną grupę wodorotle
nową, wprowadza się resztę 9,10-etanową o otrzymane 
racematy, w razie potrzeby, ewentualnie rozdziela na 
antypody optyczne i/lub przekształca otrzymane sole 
w wolne zasady albo otrzymane wolne zasady w ich 
sole. 
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12q (P. 138851) 17.02.1970. 
Pierwszeństwo: 19.02.1969 - Szwajcaria. 

LONZA A.G., Gampel/Wallis (Geschaftsleitung Ba-
sel), Szwajcaria, (Theodor Völker, Hanspeter Hugener). 

Sposób wytwarzania poli -β- alaniny z akryloni
trylu, znamienny tym, że akrylonitryl poddaje się re
akcji z kwasem mrówkowym w temperaturach 1 5 0 -
300°C pod ciśnieniem. 

12q (P. 138935) 13.01.1970. 
G.D. Searle and Co, Chicago, Stany Zjednoczone 

Ameryki, (James Myron Schlatter). 
Środek słodzący znamienny tym, że zawiera związek 

o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom wodo
ru, grupę hydroksylową lub grupę alkoksylową zawie
rającą 1-7 atomów węgla, grupa alkilowa zawiera 
1-7 atomów węgla, przy czym związek ma konfigura
cję stereochemiczną DL-DL, L-L, DL-L lub L-DL oraz 
nietoksyczny nośnik. 

Sposób wytwarzania dwupeptydowych związków 
słodzących znamienny tym, że związek o ogólnym 
wzorze 1 w którym R oznacza grupę hydroksylową 
lub grupę alkoksylową zawierającą 1-7 atomów wę
gla, grupa alkilowa zawiera 1-7 atomów węgla oraz 
związek ma konfigurację stereochemiczną DL-DL, L-L, 
DL-L lub L-DL otrzymuje się przez redukcję wodo-

rem w obecności odpowiedniego katalizatora wodoro-
lizy związku nienasyconego o ogólnym wzorze 2, 
w którym R i alkil mają wyżej podane znaczenie. 

12q (P. 138970) 24.02.1970. 

Pierwszeństwo: 26.02.1969 - Szwajcaria. 
Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania czwartorzędowych związków 

amoniowych o wzorze 1, w którym A1 oznacza resztę 
organiczną jak najwyżej dwucykliczna aromatycz
na, heterocykliczna monocykliczna, cykloalifatyczna 
monocykliczna lub aryloalifatyczna monocykliczna 
związaną poprzez atom węgla z grupą karbonylową, 
R1 oznacza resztę alifatyczną o dużym ciężarze czą
steczkowym, R2 oznacza monocykliczna resztę benze
nową, R3 oraz R4 oznaczają każdy dwuwartościową 
o krótkim łańcuchu węglowym, resztę alifatyczną, zaś 
n oznacza wartość liczbową całkowitą nie wyższą od 
2, znamienny tym, że związek o wzorze 16, w którym 
Q+ oznacza kation, zaś A1 oraz n mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 
17, w którym R1, R2, R3 oraz R4 mają wyżej podane 
znaczenie, zaś Z oznacza atom chlorowca, w środowi
sku rozpuszczalnika organicznego lub w roztworze 
wodnym, w temperaturze 20-100°C. 
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12q (P. 139005) 25.02.1970. 
Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 

(Jerzy Wrotek). 
Sposób otrzymywania chlorowodorku estru etylowe

go kwasu [-3-(2-dwuetyloaminoetylo)-4-metylo-7-ku-
marynoksy]-octowego o wysokim stopniu czystości, 
znamienny tym, że ester etylowy kwasu [3-(2-dwuety-
loaminoetylo)-4-metylo-7-kumarynoksy]-octowego su
rowy lub wytrącony z roztworu chlorowodorku o nie
dostatecznym stopniu czystości poddaje się krystaliza
cji z etanolu lub z mieszaniny etanolu z wodą, a na
stępnie przeprowadza w znany sposób w chlorowodo
rek. 

12q (P. 139152) 3.03.1970. 
Pierwszeństwo: 4.03.1969 - Dania. 

Dr Karl Thomae GmbH, Biberach an der Riss, NRF, 
(Johannes Keck, Gerd Kruger, Klaus-Reinhold Noll, 
Helmut, Hans Machleidt). 
Sposób wytwarzania nowych aminopropiofenonów 
o wzorze ogólnym 1, w którym R4 oznacza atom wodo
ru lub resztę alkilową o 3 lub 4 atomach węgla, a R5 
oznacza resztę alkilową o 3 lub 4 atomach węgla, zna
mienny tym, że aminopropiofenon lub jego sole 
o wzorze 2, w którym R4 i R5 mają podane wyżej zna
czenie, a Hal oznacza atom chloru lub bromu, monobro-
muje się lub monochloruje, albo związek o wzorze 3, 
w którym Hal' oznacza atom chloru, bromu lub jodu, 
poddaje się reakcji z aminą o wzorze 4, w którym R4 
i R5 mają podane wyżej znaczenie albo mono- lub 
dwuacyloaminopropiofenon o wzorze 5, w którym R4 
i R5 mają podane wyżej znaczenie, a reszty R6 i R7 
oznaczają dowolne grupy acylowe, przy czym jedna 
z tych reszt może być atomem wodoru, poddaje się 
deacylacji, albo amino-halogenofenylo-aminopropanol 

o wzorze 6, w którym R4 i R5 mają podane wyżej 
znaczenie, utlenia się za pomocą środków utleniają
cych, albo też acetofenon o wzorze 7 poddaje się re
akcji z aldehydem mrówkowym i aminą o wzorze 4, 
w którym R4 i R5 mają podane wyżej znaczenie, w o-
becności kwasu lub soli z kwasem mineralnym aminy 
o wzorze 4, oraz jeżeli otrzymane związki występują 
w postaci ich soli addycyjnych z kwasami przeprowa
dza się je ewentualnie w ich zasady i/lub wolne zasady 
przeprowadza się w znany sposób za pomocą nieorga
nicznego lub organicznego kwasu w fizjologicznie do
puszczalne sole addycyjne z kwasami. 

12q (P. 139221) 5.03.1970. 
Pierwszeństwo: 6.03.1969 - Holandia. 

Stamicarbon N.V., Heerlen, Holandia, (Józef Aloys 
Thoma, Werner Reichrath). 
Sposób wytwarzania 5-(3-cyjanopropylo)-hydantoiny 
przez reakcję aldehydu 4-cyjanomasłowego w fazie 
ciekłej z reagentem cyjankowym, reagentem amono-
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wym i reagentem stanowiącym źródło dwutlenku wę
gla, znamienny tym, że podczas reakcji z reagentem 
amonowym na 1 mol aldehydu 4-cyjano-masłowego 
stosuje się reagent amonowy w ilości co najmniej 
o 2 mole większej od podwójnej liczby moli użytego 
do reakcji składnika dostarczającego dwutlenku węgla 
i co najmniej 2 mole składnika amonowego w po
staci amoniaku i/lub wodorotlenku amonowego. 

12q (P. 140271) 24.04.1970. 

Pierwszeństwo: 21.05.1969 - Szwecja. 

Aktiebolaget Hassie, Mölndal, Szwecja, (Arne Elof 
Bränderström, Peter Arvid Emil Carlsson, Stig Äke 
Ingemar Carlsson, Hans Rudolf Corrodi, Lars Ek, Bo 
Robert Lamm, Bengt Arne Hjalmar Äblad). 

Sposób wytwarzania nowych podstawionych p-alko-
ksyalkoksytenoksyhydroksypropyloamin o ogólnym 
wzorze 1, wktórym Ri oznacza rolnik izopropylowy lub 
IH-rzęd. butylowy, a R2 oznacza grupę o wzorze 
-CH2CH2OCH3 , -CH2CH2OC2H5, -CH2CH2OCH/CH3/2, 
-CH2CH2OCH2CH2OCH? lub -CH2CH2CH2OCH3, jak 
również farmakologicznie dopuszczalnych, nietoksycz
nych soli addycyjnych tych związków z kwasa
mi, znamienny tym, że związek o ogólnym wzo
rze 5, w którym R2 ma wyżej podane znaczenie, 
a X oznacza grupę o wzorze 6 lub grupę o wzorze 
- C H O H - C H 2 - H a l , w którym Hal oznacza atom chlo
rowca, korzystnie chloru, poddaje się reakcji ze związ
kiem o ogólnym wzorze 7, w którym R1 ma wyżej po
dane znaczenie, albo związek o wzorze 5, w którym 
R2 i X mają wyżej podane znaczenie, poddaje się re
akcji ze związkiem o ogólnym wzorze H 2N-R 1 , w któ
rym R1 ma wyżej podane znaczenie, albo związek 
o wzorze 8, w którym R2 ma wyżej podane znacze
nie, acyluje się w środowisku redukującym za pomo
cą acetonu w obecności wodoru, otrzymując związek 
o wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę o wzorze 
-CH(CH)3/2, a R2 ma wyżej podane znaczenie, albo 
związek o wzorze 8, w którym R2 ma wyżej podane 
znaczenie, alkiluje się działając związkiem o wzorze 
ogólnym Hal-R1, w którym Hal i R1 mają wyżej po
dane znaczenie, albo hydrolizuje się związek o ogól
nym wzorze 9, w którym R1 i R2 mają wyżej podane 
znaczenie, a R3 oznacza grupę dającą się odszczepiać 
na drodze hydrolizy, korzystnie grupę acylową lub 
czterowodoropiranylową, albo związek o ogólnym wzo
rze 10, w którym R1 i R2 mają wyżej podane znacze
nie, poddaje się hydrolizie za pomocą mocnych alkalii 
lub kwasów, albo związek o ogólnym wzorze 11, w 
którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, a R4 

i R5 oznaczają atomy wodoru, niższe rodniki alkilowe, 
aralkilowe lub arylowe, poddaje się hydrolizie lub 
pirolizie, albo związek o ogólnym wzorze 12, w któ
rym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, a R6 ozna
cza grupę ochronną, taką jak rodnik benzylowy, gru
pa acetylowa lub karbobenzoksylowa, poddaje się hy
drolizie lub hydrogenolizie, albo fenolan o ogólnym 
wzorze 13, w którym R2 ma wyżej podane znaczenie, 
a M oznacza kation, korzystnie kation metalu alkalicz
nego, poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzo
rze X - C H 2 - N H R 1 , w którym X i R1 mają wyżej po
dane znaczenie, albo związek o ogólnym wzorze 14, 
w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, a A 
oznacza grupę o wzorze 15 lub 16, poddaje się reduk
cji, korzystnie za pomocą kompleksowego wodorku 
metalu alkalicznego, albo związek o ogólnym wzorze 
17, w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, 
a R7 oznacza niższy rodnik alkilowy, aralkilowy lub 
arylowy, korzystnie rodnik fenylowy, poddaje się 
hydrolizie, albo uwodornia się związek o . wzorze 
ogólnym 18, w którym R1 i R2 mają wyżej podane 
znaczenie, a R8, R9, R10 i R11 oznaczają atomy wodoru 
lub chlorowca, przy czym co najmniej jeden z tych 
symboli oznacza atom chlorowca, po czym otrzymany 
związek o wzorze 1 ewentualnie poddaje się w znany 
sposób reakcji z kwasem, w celu otrzymania dopusz
czalnej w lecznictwie, nietoksycznej soli addycyjnej. 
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12q (P. 140300) 28.04.1970. 
Pierwszeństwo: 29.04.1969 - Wielka Brytania. 

L0vens Kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab, 
Ballerup, Dania, (Peter Werner Feit, Ole Bent Tvaer-
mose Nielson). 

Sposób wytwarzania nowych kwasów sulfamyloan-
tranilowych o wzorze ogólnym 1, w którym A oznacza 
grupę R 4 - O - , R 4 - S , R 4 - O S - lub R 4 - O 2 S - ; każdy 
z podstawników R1, R2, R3 i R4 oznacza rodnik alifa
tyczny, cykloalifatyczny, lub rodnik alifatyczny z pod-
stawnikiem aromatycznym, cykloalifatycznym lub he
terocyklicznym, przy czym gdy jeden lub oba pod-
stawniki R1 i R2 oznaczają wodór lub rodnik alifatycz
ny, to A nie jest alifatyczną grupą R4O; R3 i R4 mogą 
oznaczać także rodniki aromatyczne lub heterocyklicz
ne; dodatkowo R3 może oznaczać rodnik acylowy lub 
podstawioną albo niepodstawioną grupę karbamylową; 
R1, R2 i R3 mogą także oznaczać atomy wodoru, oraz 
soli i estrów tych związków, znamienny tym, że pod
daje się reakcji związek o wzorze 4a lub 4b odpowie
dnio z aminą o wzorze 5 lub ze związkiem o wzorze 
A - H , zgodnie ze schematem przedstawionym na ry
sunku, w którym R1, R2, R3 i A mają wyżej podane 
znaczenie, a Hal oznacza atom chlorowca, po czym 
sole i estry tych związków otrzymuje się znanymi spo
sobami. 

12q (P. 140324) 30.04.1970. 
Pierwszeństwo: 2.05.1969 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Glanzstoff AG, Wuppertall, NRF (Albert Schöpf, Mi-

chael Wallrabenstein, Hans-Dieter Rupp, Helmut Ma-
gerlein, Heinz Grotjahn, Gerhard Meyer). 

Sposób wytwarzania związków metali z poliacylo-
hydrazonami oksamidu, znamienny tym, że poliacylo-
hydrazony oksamidu o powtarzających się członach 
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza prostolinio
wą lub rozgałęzioną, nasyconą lub nienasyconą resztę 
alifatyczną o 2-12 atomach węgla, resztę cykloalifa-
tyczną, aryloalifatyczną, aromatyczną lub heterocyk-



66 BIULETYN URZĘDU ^PATENTOWEGO Nr 12/1973 

liczną, poddaje się reakcji z roztworami związków 
metali grupy IIa, IIIa, IVa, Va, VIa, VIIa, VIIIa, Ib, 
IIb, IIIb, IVb, i Vb, okresowego układu pierwiastków 
i otrzymany związek metalu lub metali z poliacylohy-
drazonem oksamidu przemywa się i suszy. 

12q. (P. 147016) 19.03.1971. 

Pierwszeństwo: 20.03.1970. - Szwajcaria. 

Ciba - Geigy, A.G., Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych kwasów aryloksy- lub 

arylotioalkanokarboksylowych, ich soli i funkcjonal
nych pochodnych o ogólnym wzorze 1, w którym R1 
oznacza rodnik alkilowy o co najwyżej 14 atomach 
węgla lub rodnik cykloalkilowy o 5 - 7 atomach węgla, 
R2 oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy, R3 
oznacza grupę wodorotlenową, w której atom wodoru 
jest ewentualnie zastąpiony atomem metalu alkalicz
nego lub metalu ziem alkalicznych, grupę alkoksylową 
o co najwyżej 3 atomach węgla lub grupę aminową, 
a X i Y niezależnie od siebie oznaczają atom tlenu lub 
siarki, znamienny tym, że fenolan lub tiofenolan me
talu alkalicznego o ogólnym wzorze 2, w którym X i Y 
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze 
związkiem o ogólnym wzorze 3, w którym R1, R2 i R3 
mają wyżej podane znaczenie, a A oznacza atom chlo
rowca, grupę alkilosulfonyloksylową lub arylosulfony-
loksylową. 

12q (P. 147129) 25.03.1971. 

Sterlitamakhy Opytno-Promyshlenny Zavod po Pro-
izvodstvu Izoprenovogo Kauchuka, Sterlitamak, ZSRR, 
(Felix Borisovich Gershanov, Alexandr Grigoriewich 
Liakumovich, Jury Ivanovich Michurov, Boris Izraile-
vich Pantukh, Grigory Josifovich Rutman, Valerian 
Mikhaulovich Sobolev, Alexandr Afroimovich Grin-
berg, Yakov Abramovich Gurrich, Nina Vasilievna 
Zakharova, Almira Nafikova). 

Sposób wytwarzania 2,6-dwualkilo- i 2,6-dwuarakilo-
podstawionych p-krezoli o wzorze ogólnym 1, w któ
rym R oznacza rodnik alkilowy o 4 -12 atomach wę
gla lub oznacza rodnik aralkilowy o wzorze 2, zna
mienny tym, że alkohol aromatyczny taki jak fenol 
alkiluje się elefinami o 4 - 1 2 % atomach węgla lub 
styrenem, w temperaturze 50-150°C, w obecności 
0,5-5,0°/o glinu jako katalizatora i otrzymany 2,6-dwu-
alkilofenol lub 2,6-dwuaralkilofenol poddaje obróbce 
mieszaniną formaldehydu z dwumetyloaminą lub 
związkiem o wzorze 3, stanowiącym produkt reakcji 
formaldehydu z dwumetyloaminą w temperaturze 
20-100°C, a następnie uzyskaną N,N-dwumetylo-(3,5-
-dwuaralkilo-4-hydroksybenzylo)-aminę lub N,N-dwu-
metylo - (3,5-dwuaralkilo-4-hydroksybenzylo) - aminę 
poddaje hydrogenolizie wodorem, w temperaturze 
30-200°C, przy utrzymaniu proporcji molowej wodoru 
do hydrogenolizowanego produktu jak 1-5 : 11 i szyb
kości objętościowej 0,1-2,0 godz.-1. 

12q (P. 147351) 5.04.1971. 
Pierwszeństwo: 9.04.1970, 16.07.1970, 2.03.1971 -

Szwajcaria. 
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. , 
Sposób wytwarzania nowych amin o wzorze 1, w któ

rych Ph oznacza rodnik fenylowy podstawiony przy
najmniej jedną alifatycznie zeteryfikowaną grupą hy
droksylową oraz ewentualnie grupami aminowymi, ni
trowymi, niższymi rodnikami alkilowymi, grupami 
trójfluorometylowymi i/lub atomami chlorowców, R1 
oznacza ewentualnie zestryfikowaną lub amidowaną 
grupę karboksylową, a R2, R3 i R4, jednakowe lub 
różne, oznaczają niższe alifatyczne grupy węglowodo
rowe lub atomy wodoru z wyjątkiem kwasu DL-β-
-amino-β-(2- , -)3- lub -(4-metoksyfenylo)-propionowe-
go, kwasu DL-β-amino-β-(3,4-metylenodwuoksyfenylo)-
-propionowego, kwasu DL-β-amino-β-(3,4-dwumetok-
syfenylo)-propionowego, kwasu DL-β-amino-β-(3-flu-
oro-4-metoksyfenylo)-propionowego, kwasu DL-β-ami-
no-(3- (2-chloro-3,4-dwumetoksyfenylo)- propionowego, 
kwasu DL-β-amino-β-(3,5-dwufluoro-4-metoksyfeny-
lo)-propionowego, kwasu DL-α-metylo-, DL-α-etylo-
i DL-α-benzylo-β-amino-β- (3,4-metylenodwuoksyfe-
nylo) -propionowego oraz związków o ogólnym wzorze 
2, w którym Ph0 oznacza grupę 4-metoksy- lub 4-eto-
ksyfenylową, R1 ma znaczenie wyżej podane, a R4a 
oznacza rodnik metylowy, etylowy, propylowy, izopro
pylowy, n-butylowy, izobutylowy, cyklopropylowy, cy-
klopentylowy lub cykloheksylowy, znamienny tym, że 
od związku o wzorze 4, w którym Ph,R1 ; R3 i R4 mają 
znaczenie wyżej podane, a R8 oznacza grupę dającą się 
odszczepiać, odszczepia się grupę R8, albo w związku 
o wzorze 5, w którym Ph, Rb R2 i R3 mają znaczenie 
wyżej podane, R14 ma znaczenie podane dla R4, a R13 
oznacza grupę dającą się przeprowadzać w grupę ami
nową, lub R13 i R14 razem oznaczają grupę dającą się 
przeprowadzać w grupę aminową, lub w jego związ
ku tautomerycznym przeprowadza się grupę R13 lub 
grupę utworzoną łącznie z R13 i R14 w grupę aminową, 
albo w związku o wzorze 8, w którym R1; R2, R3 i R4 
mają znaczenie wyżej podane, a Ph a oznacza grupę 
dającą się przeprowadzać w podstawiony przynaj
mniej jedną alifatycznie zeteryfikowaną grupą hydro
ksylową rodnik fenylowy Ph, przeprowadza się w gru
pę Pha w ten rodnik i jeśli to pożądane rozszczepia 
się otrzymane racematy i/lub otrzymane sole prze
prowadza w wolne związki lub wolne związki prze
prowadza w sole. 
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I2q (P. 147385) 6.04.1971. 
Wyższa Szkoła Inżynierska im. J.J. Śniadeckich, 

Bydgoszcz, (Janota Henryk, Kozłowski Kazimierz, Bor-
chardt Alfons, Janota Dorota). 

Sposób regeneracji aniliny i p-toluidyny ze smół od
padowych po produkcji 4,4' dwuaminodwufenylometa
nu, znamienny tym, że smoły poddaje się katalitycz
nemu rozkładowi w granicach temperatury od 200 do 
550°C. 

12q (P. 147406) 7.04.1971. 
Pierwszeństwo: 9.04.1970, 9.10.1970-Francja. 

Rhône-Poulenc S.A., Paryż, Francja. 
Sposób wytwarzania nowych pochodnych o-fenyle-

nodwuaminy o wzorze ogólnym 1, w którym R są jed
nakowe i oznaczają rodniki alkilowe o 1-4 atomach 
węgla, R' oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-6 
atomach węgla lub rodnik alkoksylowy, którego część 
alkilowa zawiera 1-4 atomów węgla, przy czym łań
cuch węglowy rodników alkilowych względnie części 
alkilowej pozostałych rodników jest prosty lub rozga
łęziony, znamienny tym, że pochodną analiny o wzorze 
ogólnym 2, w którym R' ma wyżej podane znaczenie, 
działa się na pochodną izotiomocznika o wzorze ogól
nym 3, w którym R ma wyżej podane znaczenie. 

12q (P. 147409) 7.04.1971. 
Pierwszeństwo: 9.04.1970, 9.10.1970 - Francja. 

Rhône-Poulenc S.A., Paryż, Francja. 
Środek grzybobójczy stosowany w rolnictwie zna

mienny tym, że jako substancję aktywną zawiera co 
najmniej jedną pochodną o-fenylenodwuaminy o wzo
rze ogólnym 1, w którym R są identyczne i oznaczają 
rodniki alkilowe o 1-4 atomach węgla a R' oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla 
lub rodnik alkoksylowy, przy czym część alkilowa za
wiera 1-4 atomów węgla a łańcuch węglowy rodni
ków alkilowych względnie części alkilowej pozostałych 
rodników jest prosty lub rozgałęziony, a w połączeniu 
z jednym lub większą liczbą rozcieńczalników lub 
środków pomocniczych, nadających się do stosowa
nia w rolnictwie oraz ewentualnie z innymi pestycy
dami, które nadają się do stosowania łącznie ze środ
kiem grzybobójczym i rozcieńczalnikiem, względnie 
środkiem pomocniczym. 

12q (P. 147410) 7.04.1971. 
Chinoin Gyógyszér-és Vegyészeti, Terékek Gydra 

RT, Budapeszt, Węgry, (Zoltan Ecsevy, Arany Janos, 
Judit Hermann, Vera Kovacs). 

Sposób wytwarzania związków imoniowych, o wzo
rze 1, w którym R oznacza rodnik aryloalkilowy, lub 
heterocykliczny rodnik aryloalkilowy, które mogą 
ewentualnie zawierać podstawnik, R1 oznacza rodnik 
alkilowy, ewentualnie podstawiony, R2 oznacza rodnik 
alkilowy, ewentualnie podstawiony, albo R1 i R2 mo
gą razem tworzyć pierścień, który może ewentualnie 
być heterocykliczny, R3 oznacza atom wodoru, albo 
rodnik alkilowy, ewentualnie podstawiony, lub grupy 
R1 i R3 mogą tworzyć wspólnie pierścień, który może 
ewentualnie zawierać heteroatom, znamienny tym, że 
związek o wzorze 2, w którym R4, R5 i R6 oznaczają 
rodniki alkilowe, ewentualnie podstawione, zaś R ma 
wyżej podane znaczenie, lub jego sól, poddaje się rea
kcji ze związkiem o wzorze 3, w którym R1 , R2 i R3 
mają wyżej podane znaczenie, a następnie, jeżeli to 
jest żądane, produkt przeprowadza się w formę soli. 
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12q (P. 147790) 27.04.1971. 

Politechnika Warszawska - Warszawa, Instytut 
Przemysłu Organicznego, Warszawa (Jacek Arot, Ma
rek Cieślak, Zygmunt Eckstein, Mirosława Koperska). 

Sposób otrzymywania 2-allilo-3,6-dwuchlorofenolu 
o wzorze 1, znamienny tym, że eter allilowy 2,5-dwu-
chlorofenolu o wzorze 2 poddaje się przegrupowaniu 
przez ogrzewanie w temperaturze 180-250°C, korzy
stnie w temperaturze 200-230°C, ciśnieniem atmosfe
rycznym w czasie 0,5-2,5 godziny, ewentualnie w atmo
sferze gazu obojętnego, na przykład azotu, lub dwu
tlenku węgla, względnie w obecności 0,01-1%> wago
wych inhibitorów reakcji rodnikowych, na przykład 
hydrochinonu, przy czym produkt końcowy wydziela 
się przez rozpuszczenie go w wodnym roztworze wo
dorotlenku sodowego lub wodorotlenku potasowego 
o stężeniu 4-15°/o, a następnie przez zakwaszenie 
kwasem siarkowym lub kwasem solnym lub kwasem 
octowym. 

12q (P. 147791) 27.04.1971. 

Politechnika Warszawska - Warszawa, Instytut 
Przemysłu Organicznego - Warszawa, (Jacek Arot, 
Maria Bukowska, Marek Cieślak, Zygmunt Eckstein, 
Mirosława Koperska). 

Sposób otrzymywania eteru allilowego 2-5-dwu-
chlorofenolu o wzorze 1, znamienny tym, że 2,5-dwu-
chlorofenol o wzorze 2 poddaje się reakcji z chlorkiem 
allilu w środowisku alifatycznego ketonu, w tempera
turze 50-150°C, w czasie 6-20 godzin, w obecności 
węglanów metali alkalicznych, na przykład węglanu 
sodowego lub potasowego oraz, celem przyśpieszenia 
reakcji w obecności jodku lub bromku metalu alka
licznego w ilości 0,1-10% wagowych, korzystnie 1 -
5°/o wagowych. 

12q (P. 147897) 30.04.1971. 

Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodno-ście
kowej Budownictwa Przemysłowego „PROSAN", War
szawa, (Kazimierz Łukańko, Jan Sobieski). 

Urządzenie do dozowania chemikalii gazowych zna
mienne tym, że pływakowy reduktor ciśnienia 10 
i zamknięty zbiornik 11, połączone są przewodami im
pulsowymi 6 i 7 z elementem spiętrzającym 14 zain
stalowanym na przewodzie 5 medium sterującego. 

12q (P. 148974) 22.06.1971. 

Pierwszeństwo: 24.06.1970 - Szwajcaria. 

CIBA - GEIGY AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania pochodnych α-aminoantrachino-
nu zawierających w położeniu β grupę karboksylową, 
znamienny tym, że odpowiedni związek α-aminoantra-
chinonowy zawierający w położeniu β grupę hydro-
ksymetylową, poddaje się działaniu odpowiedniego 
środka utleniającego. 

12q (P. 149095) 28.06.1971. 

Pierwszeństwo: 30.06.1970. - Niemiecka Republika 
Federalna. 

Merck Patent GmbH, Darmstadt, NRF. 

Sposób wytwarzania pochodnych dehydroabietyla-
miny o wzorze ogólnym 1, w którym R1 i R2 są takie 
same lub różne i oznaczają rodnik alkilowy lub R1 i R2 

razem oznaczają rodnik alkilenowy o nie więcej jak 
6 atomach węgla, a symbol n oznacza wartość liczbo
wą 2 - 4 ich' soli addycyjnych z kwasami, jak i ich 
czwartorzędowych pochodnych, amoniowych, zna
mienny tym, że związek o wzorze 2, w którym Q ozna
cza grupę o wzorze 2, w którym Q oznacza grupę 
o wzorze X - C n H 2 n ) - lub grupę niecykliczną o wzo
rze (C n H 2 n - 1 ) - , X oznacza grupę zdolną do animowa
nia lub do wymiany na grupę aminową zawierającą 
podstawnik, a symbole n, R1 i R2 mają wyżej podane 
znaczenie, ewentualnie w postaci soli addycyjnej 
z kwasem lub czwartorzędowego związku amoniowe-
go, poddaje się reakcji z dehydroabietylaminą lub jej 
solą addycyjną z kwasem, albo związek o wzorze 3, 
w którym R3 oznacza atom wodoru lub R1, albo jego 
sól addycyjną z kwasem poddaje się reakcji ze związ
kiem o wzorze X-M-Z, w którym M oznacza rodnik 
alkilenowy o nie więcej jak 6 atomach węgla, Z ozna
cza atom wodoru lub oznacza symbol X, który ma 
wyżej podane znaczenie, albo poddaje się reakcji 
związek o wzorze 4, w którym n i X mają wyżej po
dane znaczenie lub jego sól addycyjną z kwasem, że 
związkiem o wzorze HNR1R2, w którym R1 i R2 mają 
wyżej podane znaczenie lub z jego solą addycyjną 
z kwasem, albo związek stanowiący pochodną związku 
o wzorze 1, w którym jedna lub obie grupy aminowe 
są przekształcone w ich funkcjonalne pochodne, pod
daje się działaniu środków hydrolizujących do uzy
skania wolnych grup aminowych albo pochodną 
związku o wzorze 1, zawierającą jedną lub kilka grup 
zdolnych do redukcji i/lub zastąpienia wodorem i/lub 
zawierającą wielokrotne ugrupowania C-C i/lub CN, 
poddaje się działaniu środków redukujących i/lub 
uwodorniających albo pochodną dwu- lub czterobro-
mową związku o wzorze 1 traktuje się środkami od-
wodorniającymi i/lub związek o wzorze 1 poddaje się 
reakcji z farmakologicznie odpowiednim kwasem 
i przeprowadza w sól addycyjną z kwasem i/lub zwią
zek o wzorze 1, w postaci soli addycyjnej z kwasem 
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poddaje się działaniu zasady i p r zep rowadza w wolną 
zasadę i / lub związek o wzorze 1 t r ak tu j e się ś rodkiem 
czwar torzędującym i p rzep rowadza w jego czwar to 
rzędową sól amoniową. 

12q (P. 149104) 28.06.1971. 

Zak ł ady Koksochemiczne „Hajduki" , Chorzów - B a 
tory, (Józef Szewczyk, Izabela Żak). 

Sposób otrzymywania mieszaniny fenolu i alkilofe-
noli z mieszanin zawierających fenole, węglowodory 
i związki heterocykliczne przez eks t rakc ję w o d n y m i 
roz tworami gl ikolu e ty lenowego, znamienny tym, że 
dla częściowego odfenolowania t r a k t u j e się surowiec 
w o d n y m roz tworem glikolu, nas t ępn ie u s u w a się zasa
dy p i rydynowe z su rowca przez t r a k t o w a n i e k w a s e m 
s i a rkowym, po czym nas tępu je końcowe odfenolowanie 
surowca pozbawionego zasad w o d n y m roz tworem gl i 
kolu • a o t r zymany e k s t r a k t oczyszcza się kole jno od 
węglowodorów przez destylację z parą wodną przy 
zachowaniu ciągłego zawro tu do k o l u m n y skondenso
wane j w rozdzielaczu fazy fenolowo-gl ikolowej a od 
zasad organicznych przez sorpcję na jon i tach i w k o ń 
cu eks t r ahu je się fenole z wodnego roz tworu g l ikolo-
wego n i skowrzącym rozpuszczalnikiem, s tanowiącym 
mieszaninę węg lowodorów a roma tycznych i oc tanów 
alki lowych, z k tóre j przez rek tyf ikac ję odzyskuje się 
rozpuszczalnik i o t rzymuje mieszaninę fenoli. 

12q (P. 150222) 27.08.1971. 
P i e rwszeńs two : 28.08.1970 - Szwajcar ia . 

Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcar ia . 
Sposób wytwarzania pochodnych cyklopropylomety-

lo-alkiloamin ewen tua ln i e pods tawionych w pierśc ie
niu cyk lopropylowym, g r u p a m i a lk i lowymi , zawierają
cymi 1 - 4 a tomy węgla , znamienny tym, że reakc j i 
poddaje się cyjanek cyklopropylu , dowolnie pods ta 
wiony w pierścieniu cyk lopropy lowym g r u p a m i a lk i lo
wymi o 1 - 4 a tomach węgla , z a lk i loaminą w obecno
ści wodoru oraz ka ta l iza tora , do wy tworzen i a cyklo-
p ropy lomety lo -a lk i loaminy dowolnie pods tawionej 
w pierścieniu cyk lopropy lowym g r u p a m i a lk i lowymi 
o 1 - 4 a tomach węgla , w w a r u n k a c h t e m p e r a t u r y i ci
śnienia, zapobiegających wodorol izie cy janku cyklo-
propylowego, albo reakcj i poddaje się cyklopropylo-
mety loominę , pods tawiony w pierścieniu cyk lopropylo
w y m g r u p a m i a lk i lowymi o 1 - 4 a tomach węgla , z k e 
tonem, a ldehydem lub a lkoholem w obecności k a t a l i 
za tora , do wy tworzen ia cyk lopropy lomety lo -a lk i loami-
ny, pods tawionej w pierścieniu cyk lopropy lowym g r u 
pami a lk i lowymi o 1 - 4 a t o m a c h węgla, w w a r u n k a c h 
t e m p e r a t u r y i ciśnienia zapobiegających wodorol izie 

cyk lopropylomety loaminy , a lbo reakc j i poddaje się h a 
logenek alki lu o 1 - 4 a tomach węgla z cyklopropylo-
mety loaminą w w a r u n k a c h t e m p e r a t u r y odpowiedniej 
do w y k o n a n i a reakcj i . 

12q (P. 150562) 17.09.1971. 
J anssen P h a r m a c e u t i c a N.V., Beerse , Belgia, (Huber t 

Kare ł F r a n s H e r m a n s , Alfonsus Gui l ie lmus Knaeps , 
Joannes Jo sephus Mar ia Willems). 

Sposób wytwarzania nowych N-(dwucykloaminoal-
kanoilo)-anilin o ogólnym wzorze 1, w k t ó r y m R i R1 
są j e d n a k o w e lub różne i oznaczają rodn ik me ty lowy 
lub a tom chlorowca, Alk oznacza rodn ik - C H 2 - , 
- C H 2 C H 2 - lub - C H 2 C H 2 C H 2 - , a n oznacza liczbę 
całkowitą 1 - 3 , j a k również farmakologicznie czynnych 
soli addycyjnych związków o wzorze 1 z k w a s a m i , 
znamienny tym, że zdolny do reakc j i es ter o ogólnym 
wzorze 2, w k t ó r y m R, R1 i Alk mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się w ś rodowisku odpowiedniego 
rozpuszczalnika reakc j i ze związkiem o ogólnym w z o 
rze 4, w k t ó r y m n ma wyżej podane znaczenie. 

12q (P. 150568) 17.09.1971. 
Pie rwszeńs two : 18.09.1970 - S t any Zjednoczone 

Ameryk i . 
Universa l Oil P roduc t s Company , Des P la ines , USA, 

(Richard Wil l iam Neuzil) . 
Sposób wydzielania p-ksylenu z mieszaniny węglo

wodorów aromatycznych C8 p rzy użyciu krys ta l icznego 
adsorben tu g l inokrzemianowego zawiera jącego w y b r a 
ny ka t ion lub ka t iony z n a m i e n n y t y m , że adso rben t 
s tyka się z mieszaniną węg lowodorów a roma tycznych 
C8 w celu se lek tywnej adsorpcj i p -k s y l en u w w a r u n 
kach n i e równowagowych i jednocześnie z adso rben tu 
odprowadza się ra f ina t zawiera jący mnie j se lek tywnie 
adso rbowane węglowodory a roma tyczne C8, oraz 
adsorbent s tyka się z deso rben tem w celu w y m i a n y 
p -ksy lenu z adso rben tu i jednocześnie odprowadza się 
e k s t r a k t zawiera jący desorbent i p -ksy l en z tego 
adso rben tu a desorbent zawiera p a r a - d w u - e t y l o -
benzen. 

12q (P. 153502) 15.02.1972. 
Pie rwszeńs two: 17.02.1971, 2 1 . 1 2 . 1 9 7 1 - Szwajcar ia . 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Edmond San-
drin, Stephan Guttmann). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych fenyloety-
loaminy o wzorze 1, w k t ó r y m R1 oznacza g rupę feny-
lową pods tawioną j e d n y m lub d w o m a a t o m a m i ch lo 
ru, oraz ich soli z n ieorganicznymi lub organ icznymi 
k w a s a m i , znamienny tym, że związek o wzorze 2, 
w k t ó r y m R1 oznacza g rupę fenylową pods tawioną 
j e d n y m lub d w o m a a t o m a m i chloru, a R2 oznacza n iż 
szy rodnik alki lowy, t r a k t u j e się r e a g e n t a m i nadają
cymi się do redukcj i e s t rów do alkoholi , nas t ępn ie 
ewen tua ln ie o t r zymane r a c e m a t y związków o wzorze 
1 ewen tua ln i e rozszczepia się na optyczne an typody 
i/ lub tak wy tworzone związki o wzorze 1 ewen tua ln ie 
p r z e p r o w a d z a w sole addycyjne z k w a s a m i . 
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12q (P. 154248) 23.03.1972. 

Pierwszeństwo: 23.03.1971 - Szwajcaria. 

F. Hoffmann-La Roche und CO. Aktiengesellschaft, 
Bazylea, Szwajcaria (Madhukar Subraya Chodnekar, 
Albert Pfiffner, Norbert Rigassi, Ulrich Schwieter, Mi
los Suchy). 

Sposób wytwarzania pochodnych benzodioksanu 
o ogólnym wzorze 1, w którym R8 oznacza atom wodo
ru albo niższy rodnik alkilowy, a Z oznacza grupę 
o wzorze 29, w którym R6 i R7 oznaczają atomy wo
doru lub niższe rodniki alkilowe, albo grupę o wzo
rze 30, w którym R2 i R4 oznaczają niższe rodniki alki
lowe, R3 oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alki
lowy, C i D oznaczają atomy wodoru lub C oznacza 
atom wodoru, a D oznacza niższy rodnik alkilowy, 
grupę hydroksylową, niższą grupę alkoksylową, niższą 
grupę alkenyloksylową, niższą grupę alkinyloksylową, 
niższą grupę alkanoiloksylową lub grupę benzyloksy-
lową, przy czym rodnik fenylowy może być ewentual
nie podstawiony niższym rodnikiem alkilowym, niższą 
grupą alkoksylową, grupą metylenodwuoksy lub ato
mem chlorowca, albo C i D oznaczają razem dodatko
wo wiązanie lub mostek tlenowy, a m oznacza liczbę 
1 lub 2, albo oznacza grupę o wzorze 31, w którym R1 
oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, a R2, 
R3, R4 C i D mają wyżej podane znaczenie, albo ozna
cza grupę o wzorze 32, w którym A, E i F oznaczają 
atom wodoru, B oznacza atom wodoru lub niższą gru
pę alkoksylową, lub A i B oznaczają razem dodatkowe 
wiązanie lub mostek tlenowy, a E i F razem mogą 
również oznaczać dodatkowe wiązanie, jeśli A i B 
tworzą dodatkowe wiązanie a R1; R2, R3, R4, C, D i m 
mają wyżej podane znaczenie, albo oznacza grupę 
o wzorze 33, w którym R oznacza atom wodoru lub 
niższy rodnik alkilowy, R5 oznacza niższy rodnik alki
lowy, M, T i Q oznaczają atomy wodoru, G oznacza 
atom wodoru lub niższą grupę alkoksylową, albo Q 
i T, jak również M i G oznaczają odpowiednio razem 
dodatkowe wiązanie, a R2, R3, R4, C i D mają wyżej 
podane znaczenie, albo oznacza grupę o wzorze 34, 
w którym R oznacza atom wodoru lub niższy rodnik 
alkilowy, R5 oznacza niższy rodnik alkilowy, A, B1, E, 
F i M oznaczają atomy wodoru, G oznacza atom wo
doru lub niższą grupę alkoksylową albo A i B1, jak 
również M i G odpowiednio razem oznaczają dodat
kowe wiązanie oraz E i F również mogą oznaczać do
datkowe wiązanie, jeśli A i Bi oznaczają razem dodat
kowe wiązanie, a R2, R3, R4, C, D i m mają wyżej podane 
znaczenie, znamienny tym, że związek o wzorze 2 
poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, przy 
czym we wzorach 2 i 3 R8 i Z mają znaczenie podane 
dla wzoru 1 a jeden z symboli V i X oznacza atom 
chloru, bromu, jodu lub grupę tozyloksylową, a drugi 

oznacza grupę o wzorze - O M e , w którym Me oznacza 
atom metalu alkalicznego lub metalu ziem alkalicz
nych, albo związek o wzorze 1, w którym przynaj
mniej jedna z par o symbolach A i B, A i Bi E i P, 
M i G, Q i T oraz C i D oznaczają dodatkowe wiąza
nia, poddaje się katalitycznemu uwodornieniu, albo 
epoksyduje się związek o wzorze 1, w którym A i B 
lub A i B1 i/lub C i D oznaczają razem dodatkowe 
wiązanie, albo związek o wzorze 1, w którym D ozna
cza grupę hydroksylową, poddaje się eteryfikacji, albo 
estryfikuje się związek o wzorze 1, w którym D ozna
cza grupę hydroksylową. 

Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że zawiera 
jeden lub kilka związków o wzorze 1, w którym R8 
oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, a Z 
oznacza grupę o wzorze 29, w którym R6 i R7 ozna
czają atomy wodoru lub niższe rodniki alkilowe, albo 
oznacza grupę o wzorze 30, w którym R2 i R4 ozna
czają niższe rodniki alkilowe, R3 oznacza atom wodoru 
lub niższy rodnik alkilowy, C i D oznaczają atomy 
wodoru, albo C oznacza atom wodoru, a D oznacza 
niższy rodnik alkilowy, grupę hydroksylową, niższą 
grupę alkoksylową, niższą grupę alkenyloksylową, niższą 
grupę alkinyloksylową, niższą grupę alkanoiloksylową 
lub grupę benzyloksylową, przy czym rodnik fenylowy 
może być podstawiony niższym rodnikiem alkilowym, 
niższą grupą alkoksylową, grupą metylenodwuoksy lub 
atomem chlorowca, albo Ć i D oznaczają razem dodat
kowe wiązanie lub mostek tlenowy, a m oznacza liczbę 
1 lub 2, albo oznacza grupę o wzorze 31, w którym 
R1 oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, 
a R2, R3, R4, C i D mają wyżej podane znaczenie, 
albo oznacza grupę o wzorze 32, w którym A, 
E i F oznaczają atomy wodoru, B oznacza atom 
wodoru lub niższą grupę alkoksylową, albo A 
i B razem oznaczają dodatkowe wiązanie lub 
mostek tlenowy, a E i F mogą oznaczać razem do
datkowe wiązanie, jeśli A i B oznaczają razem do
datkowe wiązanie, a R1, R2, R3, R4, C, D i m mają wy
żej podane znaczenie, albo oznacza grupę o wzorze 33, 
w którym R oznacza atom wodoru lub niższy rodnik 
alkilowy, R5 oznacza niższy rodnik alkilowy, M, T i Q 
oznaczają atomy wodoru, G oznacza atom wodoru lub 
niższą grupę alkoksylową, albo Q i T, jak również 
M i G odpowiednio razem oznaczają dodatkowe wią
zanie, a R2, R3, R4, C i D mają wyżej podane znaczenie, 
albo oznacza grupę o wzorze 34, w którym R oznacza 
atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, R5 oznacza 
niższy rodnik alkilowy, A, B1; E, F i M oznaczają ato
my wodoru, G oznacza atom wodoru lub niższą grupę 
alkoksylową, albo A i B1, jak również M i G ozna
czają odpowiednio razem dodatkowe wiązanie, a E 
i F mogą oznaczać również dodatkowe wiązanie jeśli 
A i B1 oznaczają razem dodatkowe wiązanie, a R2, R3, 
R4, C, D i m mają wyżej podane znaczenie, oraz obo
jętny nośnik. 
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12q (P. 156175) 21.06.1972. 
Pierwszeństwo: 23.06.1971 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
The Upjohn Company, Kalazazoo, Michigan, USA, 

(Robert David Birkenmeyer). 
Sposób wytwarzania nowych analogów klindamy-

cyny o ogólnym wzorze 1, w którym niektóre lub 
wszystkie grupy OH w położeniu 2-, 3- i 4- są ewen
tualnie zestryfikowane lub zeteryfikowane, Halo ozna
cza atom chloru, bromu lub jodu, R oznacza rodnik 
alkilowy o 1-4 atomach węgla lub rodnik 2-hydroksy-
etylowy, Ac oznacza rodnik acylowy kwasu L-piroli-
dynokarboksylowego-2 o wzorach 2 lub 3, w których 
R1 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilidenowy 
o 1-8 atomach węgla, znamienny tym, że poddaje 
się N-alkilowaniu związek o wzorze 1, w którym nie
które lub wszystkie grupy OH w położeniu 2-, 3- i 4- są 
ewentualnie zestryfikowane lub zeteryfikowane, Halo 
i R mają wyżej podane znaczenie, a Ac oznacza rod
nik acylowy kwasu L-pirolidynokarboksylowego-2 
o wzorach 4 lub 5, w których R1 ma wyżej podane 
znaczenie, za pomocą środka 2-hydroksyetylo alkilu
jącego. 

12q (P. 156174) 21.06.1972. 
Pierwszeństwo: 23.06.1971, 12.07.1971, 15.11.1971, 

22.03.1971 - Stany Zjednoczone Ameryki. 
The Upjohn Company, Kalamazoo, USA, (Brian 

Bannister). 
Sposób wytwarzania alkilo-7-dezoksy-7-merkapto-

alkilotio-a-tiolinkosaminidów o ogólnym wzorze 1, 
w którym Alk oznacza grupę alkilową zawierającą nie 
więcej niż 4 atomy węgla albo grupę 2-hydroksyety-
lową, a R1 oznacza grupę alkilenową o nie więcej niż 
18 atomach węgla, znamienny tym, że związek o ogól
nym wzorze 2, w którym Ac i Ac1 oznaczają grupy 
kwasu karboksylowego, a Alk ma wyżej podane zna
czenie, ogrzewa się z siarczkiem o ogólnym wzorze 
R 2 - S - R 1 - S R 3 , w którym R2 oznacza nasycony rod
nik alifatyczny zawierający nie więcej niż 18 atomów 
węgla, nienasycony rodnik alifatyczny zawierający nie 
więcej niż 10 atomów węgla, rodnik cykloalifatycźny 
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zawierający nie więcej niż 10 atomów węgla, rodnik 
aromatyczny zawierający nie więcej niż 11 atomów 
węgla, albo oksakarbocykliczny lub tiakarbocykliczny 
rodnik aromatyczny zawierający nie więcej niż 8 ato
mów węgla, R3 oznacza grupę kwasu karboksylowego, 
albo atom wodoru, jeżeli R1 oznacza pierwszorzędową 
grupę trój metylenową lub drugorzędową niższą grupę 
trój metylenową, a R1 ma wyżej podane znaczenie, 
wobec bezwodnego niższego kwasu alkanokarboksy-
lowego lub kwasu arylokarboksylowego zawierającego 
nie więcej niż 12 atomów węgla, a następnie usuwa 
się grupy kwasów karboksylowych na drodze hydra-
zynolizy. 

12q (P. 156224) 23.06.1972. 
Pierwszeństwo: 25.06.1971, 26.08.1971 - Szwajcaria. 
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Jean-Michel Ba-

stian, Klaus Hasspacher). 
Sposób wytwarzania nowych związków karbocyk-

licznych o wzorze 1, w którym A oznacza grupę 
- ( C H 2 ) n - , w której n oznacza liczbę całkowitą 2-10, 
albo grupę o wzorze 6, w którym m oznacza liczbę 
2 lub 3 oraz ich soli addycyjnych z kwasami, zna
mienny tym, że w związkach o wzorze 2a, w którym 
A ma wyżej podane znaczenie, a R1 oznacza rodnik 
metylowy, etylowy lub benzylowy, przeprowadza się 
grupy eterowe w grupy hydroksylowe, albo związki 
o wzorze 2b, w którym A ma wyżej podane znaczenie, 
R2 oznacza atom wodoru lub rodnik benzylowy a R1

I 

oznacza rodnik benzylowy albo jeśli R2 oznacza rodnik 
benzylowy, to oznacza także atom wodoru, poddaje się 
hydrogenolitycznemu odbenzylowaniu i otrzymane 
związki o wzorze 1 przeprowadza się ewentualnie w ich 
sole addycyjne z kwasami. 

12q (P. 156331) 28.06.1972. 

Pierwszeństwo: 29.06.1971 - Francja. 

Société Chimique des Charbonnages C.d.F. Chimie, 
Francja, (Pierre Couderc, Daniel Roussel, Jean Croi-
sier). 

Sposób otrzymywania nowych telomerów przez telo-
meryzację octanu winylu i późniejszą przemianę zna
mienny tym, że otrzymuje się związki, które zawie
rają przynajmniej 10% wagowych grup dioksanowych 
1-3 o wzorze 1, i od 5 do 25% wagowych chloru, 
reszty utworzonej głównie przez grupy octanu o wzo
rze 2, i grupy alkoholowe o wzorze 3. 

12q (P. 156782) 12.07.1968. 

Pierwszeństwo: 14.07.1967 - Stany Zjednoczone 
Ameryki. 
Sandoz A.G., Bazylea, Szwajcaria, (Rudolf G. Griot). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 
bis-(fenoksy)-octowego o ogólnym wzorze 1, w którym 
oba symbole Y są jednakowe i oznaczają rodniki 
trój fluor ometylowe, 4-chlorofenylowe lub fenylowe 
jak również soli tych związków, znamienny tym, że 
dekarboksyluje się częściowo związek o ogólnym wzo
rze 5, w którym Y ma wyżej podane znaczenie, albo 
zmydla się związek o ogólnym wzorze 3, w którym R3 
oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, albo 
związek o ogólnym wzorze 2, w którym Y i R3 mają 
wyżej podane znaczenie, zmydla się w temperaturze, 
w której następuje równocześnie częściowa dekar
boksylacja, albo 1 mol związku o ogólnym wzorze 
Ha12-CH-COOMe, w którym Hal oznacza atom chlo
ru lub bromu, a Me oznacza atom metalu alkalicznego, 
w środowisku organicznego rozpuszczalnika obojętne
go w warunkach reakcji poddaje się reakcji z co naj
mniej 2-molami związku o ogólnym wzorze 4, w któ
rym Y i Me mają wyżej podane znaczenie i z ewen
tualnie otrzymanych soli uwalnia się kwas o ogólnym 
wzorze 1, albo otrzymane kwasy o ogólnym wzorze 1 
ewentualnie poddaje się następnie reakcji z odpowied
nimi zasadami, otrzymując sole tych kwasów. 
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13a (P. 133774) 23.05.1969. 

Pierwszeństwo: 25.05.1968 - Japonia. 

Mitsubishi Yukogyo Kabushiki Kaisha, Tokio, Ja
ponia, Mitsubishi Petrochemical Company Limited, 
Tokio, Japonia, (Takehiko Sato, Takao Kondo, Toshiji 
Omari, Hisao Jto, Masaru Terao). 

Wymiennik ciepła znamienny tym, że zawiera urzą
dzenia odgradzające w postaci pokrywy komory ga
zowej (11), do której umocowane są komory (13) łą
czące rury płomieniowe przechodzące przez rury tule-
jowe (12) ustawione w dennicy dolnej (7) oraz rury tu-
lejowe (17) przechodzące przez dennicę górną (17) przy 
czym rury poziome (15) połączone są z zewnętrzną rurą 
obiegową (14). 

13a (P. 143619) 30.09.1970. 

Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego, Lub
lin, (Jerzy Tylżanowski, Józef Mikołajczak, Zbigniew 
Stańczyk, Antoni Wróblewski) . 

Urządzenia do wytwarzania pary wodnej przegrza
nej zwłaszcza dla potrzeb granulowania mieszanek pa
szowych znamienne tym, że para wodna wytwarzana 
w kotle 16 przepływa w obwodzie zamkniętym prze
wodem 12 wychodzącym z przestrzeni parowej 14 kot
ła, a powraca przewodem 13, którego wylot jest umiesz
czony poniżej lustra 15 wody w kotle, przy czym obieg 
pary w przewodach jest wywołany różnicą w ciśnieniu 
hydrostatycznym pary wypływającej z kotła i powra
cającej do kotła. 

Odmiana urządzenia do wytwarzania pary wodnej 
przegrzanej zwłaszcza dla potrzeb granulowania mie
szanek paszowych według zastrzeżenia 1 i 2 znamienna 
tym, że stabilizator 9 pary połączony jest z kotłem 16 
przy pomocy jednego przewodu 13 łączącego najniższy 
punkt stabilizatora 9 pary i posiadającego spadek 
w kierunku kotła 16 na całej swojej długości. 
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13a (P. 145612) 15.01.1971. 
Centralne Biuro Konstrukcji Kotłowych, Tarnowskie 

Góry, (Jerzy Czajka, Klaudiusz Sośnica). 
Parowy kocioł bocznociągowy z pęczkiem konwek

cyjnym i komorą paleniskową w układzie „D", opa
lany zwłaszcza olejem i montowany w fabryce, zna
mienny tym, że w miejsce pęczka konwekcyjnego pa
rownika oraz dolnego walczaka ma wbudowany pa
rujący podgrzewacz wody (1) składający się z kilku 
pęczków usytuowanych w poziomych rzędach jedne 
nad drugimi. 

14b (P. 147373) 6.04.1971. 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Sprzętu Medyczne

go, Warszawa, (Józef Ankudowicz). 
Urządzenie z tłokami wirującymi znamienne tym, że 

zawiera tłoki wirujące (1) i (2), których osie obrotu 
ustawione są względem siebie pod kątem różnym od 
180°, przy czym tłoki te toczą się po swoich powierzch
niach, a poza tym tłok wirujący (1) ma karb (10), 
a współpracujący z nim tłok wirujący (2) ma wycięcie 
(11) odpowiadające pod względem kształtu karbowi (10) 
tak, że tworzy się przestrzeń pomiędzy linią styku (12) 
tych tłoków (1) i (2), a karbem (10) po obu jego stro
nach, które stanowi komora ssąca (L) i komora tłocz
na (K), przy czym tłok wirujący (1) ma przynajmniej 
jeden otwór wlotowy (5) i przynajmniej jeden otwór 
tłoczny (6). 

14b (P. 150070) 17.08.1971. 
Pierwszeństwo: 20.08.1970 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Robert Bosch GMBH, Stuttgart, NRF. 
Promieniowa maszyna tłokowa ze stałym czopem 

sterującym, który ma strefy wysokiego i niskiego ciś
nienia, utworzone przez wycięcia przedzielone most
kiem, do których prowadzą otwory, wykonane w czo
pie sterującym dla dopływu i odpływu czynnika ciś
nieniowego i który to czop stanowi również łożysko 
dla osadzonego obrotowo korpusu cylindra z tłokami 
umieszczonymi ślizgowo w otworach, mającymi końce 
wystające poza obudowę cylindra, które umieszczone 
są przesuwnie na krzywce skokowej, znamienna tym, 
że przy ściance (19, 20, 44) mostka (16), która usytuo
wana jest przy wewnętrznym martwym punkcie tło
ków (6), znajduje się obszar ciśnieniowy, który za po
średnictwem kanału (22-30, 42) połączony jest ze 
strefą wysokiego ciśnienia. 

14c (P. 148621) 3.06.1971. 
Polska Akademia Nauk Instytut Maszyn Przepływo

wych, Gdańsk, (Brunon Grochal). 
Rura żebrowana skraplacza zaopatrzona w rozmiesz

czone w regularnych odstępach żebra nasadzane lub 
nawalcowane, znamienna tym, że żebra (2,3) obejmują 
tylko część obwodu rury (1) od góry i na bokach, po
zostawiając dolną część obwodu gładką, a w odległo
ściach większych niż odległość dwóch sąsiednich żeber 
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lecz mniejszych niż odległość (lkr) na której następuje 
samoczynne oderwanie się strugi skroplin, ma nasa
dzone elementy (4) i/lub (5) stykające się z dolną czę
ścią obwodu rury (1) i wymuszające oderwanie się 
strugi skroplin. 

14d (P. 153681) 24.02.1972. 
Pierwszeństwo: 26.02.1971 - Dania. 

A/S Burmeister a Wain's Motor og Maskinfabrik af 
1971, Kopenhaga, Dania (Erik Jensen). 

Hydrauliczny układ do okresowego poruszenia ru
chomych części, zwłaszcza zaworów wydechowych sil
nika spalinowego, zawierający siłownik hydrauliczny 
do poruszania tych części z równoczesnym pokonywa
niem przeciwdziałającej siły zwrotnej, który połączony 
jest z drugim siłownikiem hydraulicznym, którego tłok 
jest poruszany krzywką, przy czym ciecz dostarczana 
jest pod nadciśnieniem przez wiele kanałów, znamien
ny tym, że ma przynajmniej jeden kanał (32) z jedno
kierunkowym zaworem (33), otwierany do wewnątrz 
i mający ujście przy wewnętrznym położeniu zwrot
nym tłoka (6) oraz przynajmniej jeden kanał (31), ste
rowany tłokiem (6) i mający ujście bez zaworu jedno
kierunkowego w cylindrze (5) w pobliżu zewnętrznego 
punktu zwrotnego tłoka (6). 

15d (P. 129454) 10.10.1968. 
Pierwszeństwo: 16.10.1967 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Hans Geltermair, Baiertal bei Wiesloch, NRF. 
Sposób wykonywania nadruków w oprawionych, 

zbroszurowanych lub sklejonych książkach, zwłaszcza 
w książeczkach czekowych lub na innych, ułożonych w 
stos arkuszach, w którym nadruki na poszczególnych 
arkuszach wykonuje w położeniu krańcowym, poru
szające się wahadłowym ruchem względnym urządze
nie do wykonywania nadruków lub stemplowania 
stosu arkuszy, a następnie arkusze te są obracane 
w położenie nachylone w stosunku do płaszczyzny 

druku, znamienny tym, że urządzenie do wykonywa
nia nadruków lub stemplowania ułożonych w stos 
arkuszy wykonuje kolejne wahadłowe ruchy wzglę
dne, równoległe do płaszczyzny druku i że w jednym 
z położeń krańcowych równoległego ruchu względne
go, które odpowiada krańcowemu w pionowym ru
chu względnym, następuje wykonanie nadruku, pod
czas gdy w obszarze drugiego położenia krańcowego 
równoległego ruchu względnego, poszczególne arku
sze po wykonaniu nadruku są unoszone przez urzą
dzenie zasysające, a następnie obracane w położenie 
nachylone w stosunku do powierzchni druku i usta
lane w tym położeniu. 

Urządzenie do wykonywania sposobu według 
zastrz. 1-8, znamienne tym, że urządzenie (2) do 
wykonywania nadruków lub stemplowania arkuszy 
w stosie (4) umieszczone jest przesuwnie na prze
suwnym stoliku (3) lub innym elemencie przesuw
nym do wykonywania wahadłowego ruchu względ
nego równolegle i pionowo do płaszczyzny druku, oraz 
zawiera urządzenie sterujące, zapewniające ruchy 
względne tak sterowane, że w położeniu krańcowym 
ruchów równoległych, odpowiadających krańcowemu 
położeniu, następuje wykonanie nadruku, przy czym ma 
urządzenie zasysające (11), które w obszarze drugiego 
krańcowego położenia względnego ruchu równoległe
go unosi po wykonaniu nadruku poszczególne arku
sze, i ma ponadto urządzenie ustalające (12), zapew
niające ustalanie poszczególnych arkuszy po uniesie
niu w położeniu nachylonym w stosunku do płasz
czyzny druku. 

15d (P. 130395) 4.12.1968. 
M 

Pierwszeństwo: 5.12.1967, 8.02.1968 - Dania. 
Hennig Gunnar Carlsen Sandbjerg Qsterskov, 2950 

Vedback, Dania, Erling Carlsen 2800 Ksg. Lyngby -
Dania. 

Urządzenie do drukowania cieplnego mające zespół 
elementów drukujących w postaci oporników elek
trycznych, mechanizm do utrzymywania termoczułego 
nośnika zapisu w pozycji współpracy z tymi oporni
kami oraz układ do przyjmowania sygnałów repre
zentujących drukowane znaki i do selektywnego za
silania prądem drukujących elementów według tych 
sygnałów, znamienne tym, że drukujące elementy ma
ją postać mozaiki z prętów (1-8) i wraz z doprowa
dzającymi przewodami (11) stanowią warstwę nało
żoną na powierzchnię elektrycznie izolacyjnego po
dłoża (10). 
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15d (P. 137790) 24.12.1969. 
Pierwszeństwo: 24.02.1969 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 
VEB Kombinat Zentronik, Sommerda, NRD, (Horst 

Boden, Gerhard Winkelmann). 
Drukarka z ustawianym w sposób obrotowo-przesu-

wny położeniem segmentu drukującego, którego wał, 
przebiegający równolegle do linii drukowania, ułoży-
skowany jest w jarzmie znamienna tym, że jarzmo 
(7), w pobliżu segmentu drukującego (5), posiada de
tale ustalające i z ich osią obrotu leży w płaszczyź
nie, którą nośnik zapisu na wysokości linii druku 
przecina prostopadle lub prawie prostopadle. 

15g (P. 132399) 18.03.1969. 
Pierwszeństwo: 24.04.1968 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 
VEB Optima Büromaschinenwerk, Erfurt, NRD, 

(Leschek Böhm, Peter Groll, Wolfgang Ruder). 
Elektryczne urządzenie programujące, przeznaczone 

do programowania działania tabulatora oraz do pro
gramowania innych działań maszyn piszących i/lub 
maszyn do przetwarzania danych, wykonane w po
staci zespołu nadrukowanych styków, łączonych elek
trycznie z jedną lub więcej szyn zbiorczych za pomo
cą wybierającego ślizgacza, znamienne tym, że wy
posażone jest w kilka, a korzystnie w dwie wybior
cze stykowe płytki (3, 4), na których umieszczone są 
koliście na pewnym obwodzie styki (5), po których 
ślizgają się obracające się ślizgacze (2) wybierające 

poszczególne styki (5) zależnie od ruchu wzdłużnego 
karetki, przy czym do przełączania napięcia z jednej 
płytki (3) lub (4) na drugą płytkę (4) lub (3) prze
widziana jest ścieżka (7) umieszczona na karetce. 

15g (P. 134073) 7.06.1969. 
Pierwszeństwo: 13.06.1968, 28.05.1969 - Niemiecka 

Republika Demokratyczna. 
VEB Kombinat ZENTRONIK Sommerda, Sommer

da, NRD, (Horst Hessler, Otto Starke). 
Urządzenie do blokowania klawiatury maszyn o na

pędzie elektrycznym, zwłaszcza maszyn do pisania, 
przy zastosowaniu blokady kulkowej za pomocą przy
cisków w celu ograniczenia skutków obsługi zarówno 
przy uderzeniu pojedynczym, jak i ciągłym, wyłącza
nym przez głębsze dociśnięcie przycisku ponad jego 
punkt docisku, przy jednoczesnym blokowaniu wza
jemnym przycisków, znamienne tym, że jest wyposa
żone w mechanizm, składający się z dźwigni blokują
cej (12) i z współdziałającej bezpośrednio lub bezpo
średnio z przyciskiem zapadki wybierakowej (23), 
działającej jako element oporowy, a zapadka wybie
rakowa (23) jest osadzona wychylnie na dźwigni blo
kującej (12) i jest umieszczona spręży nowo za pomo
cą sprężyny (25), wywierającej momenty obrotowe 
o różnych kierunkach na dźwignię blokującą (12) i na 
zapadkę wybierakową (23), przy czym wychylanie 
dźwigni blokującej (12) z elementów blokujących jest 
sterowane pod kątem, określonym do ruchu tej dźwi
gni za pomocą przekładni, a powtórne wychylenie 
jest eliminowane przez element oporowy do chwili 
powrotu drążka klawiszowego (1) w jego położenie 
wyjściowe. 

15i (P. 133812) 24.05.1969. 
Pierwszeństwo: 24.05.1968 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Rank Xerox Limited of Rank Xerox House, Lon

dyn, Wielka Brytania, (Salvatore Latone, John Ma-
ksymiak). 

Urządzenie wywołujące powielacza elektrostatycz
nego, znamienne tym, że składa się z górnego prze
nośnika śrubowego znajdującego się powyżej wywoły
wanej płyty światłoczułej, usytuowanego poprzecznie 
do niej i wyposażonego w mechanizmy do dostarcza
nia elektrostatycznego materiału wywołującego w gór
nej części płyty światłoczułej, dolnego przenośnika 
śrubowego znajdującego się poniżej wywoływanej pły
ty światłoczułej, usytuowanego poprzecznie w stosun
ku do niej i wyposażonego w mechanizmy przyjmu
jące materiał wywołujący i przesuwające go poprzecz
nie w stosunku do płyty światłoczułej oraz przeno
śnika pionowego usytuowanego poprzecznie w sto
sunku do płyty światłoczułej, przenoszącego materiał 
wywołujący od dolnego przenośnika śrubowego do 
górnego przenośnika śrubowego. 
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15i (P. 133813) 24.05.1969. 
P ie rwszeńs two: 24.05.1968 - S tany Zjednoczone 

Ameryk i . 
R a n k X e r o x Limi ted of R a n k X e r o x House , Lon

dyn, Wielka Bry tan ia . 
Urządzenie do przenoszenia pasa w powielaczu 

elektrostatycznym szybkiego działania, znamienne 
tym, że zawiera r a m ę wsporczą, p rzyna jmnie j t rzy 
równoległe ro lki z w a ł a m i u łożyskowanymi w ramie , 
p rzys tosowane do przenoszenia pasa wokół nich, n a 
pęd połączony z wa ł em jedne j z wymien ionych rolek, 
służący do w p r a w i a n i a w ruch pasa wokół rolek, 
umieszczoną między dwiema ro lkami komorę podciś
nieniową z per forowaną powierzchnią równoległą 
i ściśle przylegającą do ciągu pasa na odcinku między 
wymien ionymi dwiema ro lkami , przy czym w y m i e 
niona komora jest p rzys tosowana do przyciągania 
przesuwającego się pasa do per forowanej powierzchni , 
gdy ciśnienie wewną t r z niej obniży się poniżej c iś
nienia otoczenia, oraz organ wykonawczy przyłączo
ny do jedne j z rolek celem nadan i a jej r uchu w k i e 
r u n k u od pasa, powodując przez to dosta teczne roz
luźnienie pozwalające na zdjęcie pasa z mechan izmu. 

15i (P. 133814) 24.05.1969. 
P ie rwszeńs two: 24.05.1968 - S tany Zjednoczone 

Ameryk i . 
R a n k Xerox Limi ted of R a n k X e r o x House , L o n 

dyn, Wielka Bry tan ia , (Hugh L a t i m e r Jones , David 
Roth Stokes). 

Urządzenie do transportu światłoczułego pasa w po
wielaczu elektrostatycznym z zespołem pasa wyposa 
żonym w pewną ilość rolek z w a ł k a m i p o d t r z y m u 
jącymi , służących do p rowadzen ia i p o d t r z y m y w a n i a 
pasa bez końca, poruszającego się wokół rolek, przy 
czym osie w a ł k ó w są zasadniczo równoległe , znamien-
ne tym, że zawiera mechan izm podt rzymujący , k tó ry 
ma r a m i ę obro towo podpiera jące każdy koniec w a ł k a 

jednej z rolek, urządzenie do obrotowego osadzenia 
mechan izmu podt rzymującego na osi p ros topadłe j do 
osi wymien ionego wa łka , przy czym wa łek i w y m i e 
niona oś obrotu wyznaczają płaszczyznę dwusieczną 
ką ta między płaszczyznami biegu pasa po każdej 
s t ronie wymienione j rolki . 

15k (P. 133810) 24.05.1969. 

R a n k Xerox Limi ted of R a n k X e r o x House , Lon
dyn, Wielka Bry tan ia , (Rabin Moser, F rede r i ck Wi l 
l iam Hudson) . 

Urządzenie do cieplnego utrwalania cząstek mate
riału wywoływacza używanego w szybkodziałających 
automatycznych powielaczach elektrostatycznych, zna 
mienne tym, że zawie ra komorę grzejną p rzys toso
waną do p rzy jmowania , celem u t rwa len ia , ma te r i a łu 
e lek t roskopowego topiącego się pod w p ł y w e m ciepła, 
rozmieszczonego w postaci cząstek na podłożu, oraz 
uk ład nagrzewczy pracujący w obiegu zamkn ię tym, 
umieszczony w komorze grzejnej i p rzys tosowany do 
kolejnego nag rzewan ia poruszającego się wewną t r z 
komory m a t e r i a ł u podłoża do t e m p e r a t u r y wys t a r cza 
jącej do u t r w a l e n i a topl iwego mate r i a łu , oraz do k i e 
rowan ia nagrzane j a tmosfery otaczającej nagrzane 
części m a t e r i a ł u podłoża do strefy dogrzewania a n a 
s tępnie do zawrócenia dogrzanej a tmosfery , celem 
podniesienia t e m p e r a t u r y dalszych części m a t e r i a ł u 
podłoża. 

15k (P. 133811) 24.05.1969. 
P ie rwszeńs two: 24.04.1968, 24.04.1968. - USA. 

R a n k Xerox Limi ted of R a n k X e r o x House , L o n 
dyn, Wielka Bry tan ia , (Rabin Moser, J o h n F r a n k 
Byrne) . 

Urządzenie do s t y k o w e g o , cieplnego utrwalania 
obrazu pyłowego w szybkodziałających automatycz
nych powielaczach elektrostatycznych posiadające 
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dwa elementy stapiające zamontowane obrotowo obok 
siebie i tak ustawione, że możliwym jest, celem 
Utrwalenia obrazu, wsunięcie pomiędzy nie i przesu
nięcie między nimi, materiału podłoża z naniesionymi 
cząstkami termoplastycznymi tworzącymi obraz, zna
mienne tym, że na jednym z elementów stapiających 
nałożona jest cienka, izolująca cieplnie warstwa, sta
nowiąca zaporę przed przenikaniem ciepła w głąb 
wymienionego elementu stapiającego, a ponadto prze
widziane są urządzenia nagrzewające zewnętrzną po
wierzchnię wymienionej warstwy izolacyjnej na obra
cającym się elemencie stapiającym, przy czym tem
peratura nagrzewanej powierzchni jest wystarczającą 
dla wstępnego stopienia obrazu i wtopienia go w pod
łoże. 

15k (P. 145754) 21.01.1971. 

Zbigniew Konrad Kulesza, Warszawa; Walenty Wa
chowicz, Warszawa. 

Urządzenie do powtarzalnego zamieszczania napisów 
lub/i obrazów zwłaszcza na nienasiąkliwych, twar
dych, kruchych powierzchniach materiałów, znamien
ne tym, że stanowią go osadzone na pionowych bocz
nych ściankach podstawy (5) walce: przedrukowy (3) 
i usytuowany nad nim walec dociskowy (4), przy 
czym w dolnej części podstawy (5), poprzecznie do osi 
tych walców (3 i 4), są uformowane poziome prowad
nice (6), w których porusza się ruchem suwnym płyta 
kliszowa (7), z zamieszczonymi w niej, wybranym od
powiednio sposobem, jedną lub więcej klisz druko
wych (1). 

Sposób stosowania urządzenia według zastrz. 1, 2, 
3, 4, 5 lub 6, znamienny tym, że w płytę kliszową (7) 
zamieszcza się jedną lub więcej klisz drukowych (1) 
i znanymi sposobami nakłada się na nie odpowiednio 
wybraną farbę, dokonuje się ruchu pełnoobrotowego 
walcem przedrukowym (3), a po przekazaniu z klisz 
(1) odpowiedniej ilości farby na walec przedrukowy 
(3) wkłada się w ramkę nakładczą (9) jeden lub kilka 
przedmiotów przeznaczonych do znakowania i doko
nuje się ruchu obrotowego walcem (3) o około 360 st. 
zmieniając po każdej takiej fazie obrotowej - ramkę 
nakładczą (9) z zamieszczanymi tam jednym, lub 
kompletem paru do kilku znakowanych przedmiotów. 

15k (P. 155763) 2.06.1972. 
Pierwszeństwo: 3.06.1971; 9.06.1971; 10.06.1971; 

21.06.1971; 30.08.1971 - Japonia. 
Canon Kabushiki Kaisha, Ohta-ku, Tokio, Japonia 

(Shigehiro Konori, Hisashi Sakamaki, Hiroyuki Hat-
lori, Tochichide lida, Koichi Miyamoto, Kazumi Ume-
zawa, Canon Kabushiki Kaisha). 

Kopiarka do dwustronnego kopiowania arkusza pa
pieru i zgrubionego układu składająca się z pojazdu, 
urządzenia do przesuwu ruchem posuwisto-zwrotnym 
tego pojazdu, światłoczułego czynnika, optycznego 
układu do wywoływania oryginalnego obrazu przez 
zastosowanie światłoczułego czynnika wywołującego 
urządzenia, przekazującego urządzenia, urządzenia do 
podawania wywołującego medium, urządzenia do prze
noszenia wywołującego medium, urządzenia zasilają
cego do odpływowego otworu, urządzenia mocującego 
i obudowy dla pomieszczenia w nim wszystkich tych 
urządzeń, znamienna tym, że zawiera pojazd przy
stosowany do transportu arkusza, za pomocą którego 
arkusz przeznaczony do kopiowania może być wpro
wadzony do przesuwnego urządzenia, lub w innym 
przypadku książka lub też zgrubiony układ przezna
czone do kopiowania, które mogą być umieszczone na 
tym samym przesuwnym urządzeniu, a następnie 
w sposób automatyczny ruchem posuwisto-zwrotnym 
przesuwane, w wyniku czego następuje przystosowa
nie do kopiowania arkusza lub zgrubionego układu. 

151 (P. 132765) 4.04.1969. 
Thomas Tabberner and Company Limited, Mache-

ster, Wielka Brytania, Ronald Williams, Manchester, 
Wielka Brytania, Ronald Williams). 

Zestaw żelatynowy stosowany do wytwarzania fil
ców i wałków używanych w przemyśle drukarskim 
i przy powlekaniu blachą ocynkowaną, znamienny 
tym, że w swym składzie zawiera dodatek regulujący 
kleistość zestawu, przy czym dodatek ten stanowi 
N-fenylomorfolina lub 8-hydroksychinolina. 

151 (P. 138998) 25.02.1970. 
Pierwszeństwo: 25.02.1969 - Austria, 22.12.1969 -

Stany Zjednoczone Ameryki. 
Samum Vereinigte Papier-Industrie K.G., Wiedeń, 

Austria (Paul Gottfried Bleier). 
Materiał do druku taki, jak papier, tektura, karton, 

folie i podobne materiały, w którym drukowność jest 
zwiększona za pomocą co najmniej jednej substancji 
doprowadzonej na powierzchnię materiału przezna
czonego do druku i która przyśpiesza schnięcie tuszu 
drukarskiego nałożonego na tę powierzchnię ulep
szenie znamienny tym, że wymienioną substancję lub 
składnik nakłada się lub wprowadza do wymienio
nego materiału do druku w drobno rozproszonej po
staci. 
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16b (P. 149030) 24.06.1971. 
Zak łady Azotowe im. F . Dzierżyńskiego, Ta rnów, 

(Jan Turlej) . 
Sposób zapobiegania zbrylaniu się nawozów mine

ralnych, zawiera jących azot i i nne sk ładnik i odżyw
cze j ak magnez , wapń , fosfor, po tas , s iarkę, bor oraz 
mikroe lementy , przez powlekan ie ich g ranu lek , z n a 
mienny tym, że g r anu lk i lub z i a renka nawozu p u 
druje się wysuszonym i rozd robn ionym fosfogipsem 
s tanowiącym mieszaninę s iarczanów, for foranów i f lu
o rokrzemianów wapn ia , gl inu, żelaza, magnezu, sodu, 
ziem rzadkich i k rzemionki . 

16b (P. 149031) 24.06.1971. 
Zak łady Azotowe im. F . Dzierżyńskiego, Tarnów, 

(Stefan Kupiec , J a n Turlej) . 
Sposób przeciwdziałania skłonności do zbrylania się 

nawozów zawierających saletrę amonową znamienny 
t y m że ochłodzone g ranu lk i tych nawozów pudru j e 
się w ilości 2 - 7 % wysuszonym i subte lnie rozd rob 
n ionym iłem zawiera jącym g l inokrzemiany wapn ia , 
żelaza, magnezu , potasu i sodu. 

16e (P. 147022) 19.03.1971. 
P i e rwszeńs two : 30.04.1970 - Wielka Bry tan ia . 

M u r p h y Chemical Limited, St. A lbans , Wielka B r y 
tania , (Stanley Thomas Collins). 

Środek użyźniający znamienny tym, że zawiera 
wodny roz twór jednej lub k i lku subs tancj i odżyw
czych dla rośl in i / lub doda tk i m i n e r a l n e rozproszone 
j ako emuls ja w nief i to toksycznym ciekłym nośn i 
ku organ icznym o t e m p e r a t u r z e wrzen ia powyżej 
130°C. 

17a (P. 150942) 7.10.1971. 
P ie rwszeńs two: 8.10.1970 - Szwecja. 

Akt iebolaget E lek t ro lux , Sz tokholm, Szwecja, (Wil
he lm Georg Kogel, Be rn t Roland Dahlqvis t ) . 

Urządzenie do samoczynnego odmrażania parownika 
chłodziarek absorpcyjnych p racujących za pomocą 
gazu obojętnego i mających przewód łączący p r z e 
strzeń parową uk ł adu ogrzewającego z pa rown ik i em, 
przy czym przes t rzeń p a r o w a jest oddzielona od 
uk ładu krążenia gazu za pomocą uszczelnienia p ł y n o 
wego umieszczonego w przewodzie p a r o w y m oraz 
uszczelnienia p łynowego w przewodzie łączącym, z n a 
m i e n n e tym, że część w y m i e n n i k a ciepła (25) w p o 
staci p rzewodu łączącego sk łada się z odcinków (32, 

33, 34) w kształcie l i tery U (32, 33, 34) k tó re tworzą 
uszczelnienia p łynowe, k tórego jeden odcinek (32) jest 
połączony z przestrzenią pa rową (31) u k ł a d u ogrzewa
jącego, a drugi odcinek (34) jes t połączony poprzez 
przewód (35) z odmrożonym pa rownik iem, zaś róż
nica w wysokości pomiędzy złączem (36) odcinka (32) 
i przes t rzeni pa rowej (31) a odcinkiem (33) s tanowią
cym dno części w kształcie l i tery U jes t większa niż 
różnica w wysokości pomiędzy poziomem cieczy (II) 
w absorberze (10) i poziomem (I) przy wlocie z p r ze 
s t rzeni pa rowej (31) do stężacza (18), a drugi odci
nek (34) części w kształcie l i tery U jes t wyższy od 
odcinka (32) p rzyna jmnie j o różnicę pomiędzy pozio
m e m cieczy (II) w absorberze (10) i poziomem (I) przy 
wlocie przes t rzeni pa rowej (31). 

18a (P. 145475) 5.01.1971. 

Biuro P r o j e k t ó w Przemys łu Metal i Nieżelaznych 
„Bipromet" , Katowice , (Bernard Węgrzynek, Zbigniew 
Pachoń, Anton i Dygoń, R o m a n Nitka , P a w e ł K r o 
czek). 

Wymurówka ogniotrwała strefy dysz konwertora 
miedziowego znamienna tym, że sk łada się z dzielonej 
dyszowej ksz ta ł tk i (1) nałożonej na me ta lową dyszę 
oraz z ksz ta ł tek (2) i (3) u fo rmowanych w postaci 
ściętego kl ina , ułożonych na sobie do wysokości , 
w które j powierzchnia górna ksz ta ł tk i (3) pokry je 
się z k i e runk iem promien ia r, przy czym ksz ta ł tk i (1), 
(2) i (3) posiadają na swoich powierzchniach s tyku 
nierówności (4) w postaci wgłębień i wypukłośc i w z a 
j emnie do siebie dopasowanych . 

18a (P. 145608) 15.01.1971. 

Biuro P ro j ek tów Przemys łu Hutniczego „Biprohut" , 
Gliwice, (Stanis ław H a m e r l a k , Zbign iew Kaszubski) . 

Sposób transportu wilgotnych gazów zapylonych, 
zwłaszcza ze spieków rud cynku znamienny tym, że 
gaz podgrzewa się powyżej t e m p e r a t u r y rosy. 

18a (P.145610) 15.01.1971. 

P a t e n t doda tkowy do p a t e n t u nr 56556. 

Biuro P ro j ek tów Przemys łu Hutniczego „Biprohut" , 
Gliwice, (S tanis ław Śliwa, Leopold Juszczyk, Mar ian 
Bulski , Je rzy Woźniak, Zdzis ław Bonenberg , Daniel 
Dybał , S tan i s ł aw Sąs iadek, S tan i s ł aw Zakrawacz , K a 
zimierz Budzyński) . 
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Piec martenowski przystosowany do szybkiego re
montu góry pieca mający sklepienie wykonane z od
dzielnych zestawów ustawionych na górnym zbroje
niu pieca, przy czym zestawy ograniczone są ramą 
i są nie przesuwne, zaś do zestawów są przymocowa
ne oporowe płyty na których wspiera się ogniotrwałe 
sklepienie, według patentu nr 56556 znamienny tym, 
że sklepienie posiada żebra poprzeczne i podłużne 
wykonane z klinów (1) przy czym między klinami (1) 
Wzdłużnych żeber są zabudowane blaszane wkładki (5) 
na całą długość segmentu sklepienia i są one przy
mocowane do belek (6) podwieszonych na obramowa
niu (3) za pośrednictwem cięgien (7) i wsporników (8), 
zaś przednia i tylna ściana pieca są wymienne. 

18a (P. 146242) 15.02.1971. 
Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice, 

(Andrzej Ofiok, Zygmunt Klisiewicz, Jerzy Natkaniec, 
Lech Bulkowski, Zbigniew Majewski, Karol Lipowczan, 
Zdzisław Kościelniak). 

Sposób ciągłego wytapiania stali ze surówki, złomu 
i innych materiałów żelazodajnych w przepływającym 
metalu znamienny .tym, że w pierwszej kolejności 
przeprowadza się wstępne odsiarczanie ciekłej surów
ki przed utlenieniem jej domieszek, że wyświeżony 
metal przedmuchuje się gazem obojętnym oraz że 
w końcowej fazie procesu stosuje się ciągłe odgazo-
wanie stali. 

Urządzenie do wykonywania sposobu według za
strzeżenia 1, znamienne tym, że ma komorę (3) do 
odsiarczania matariałami sproszkowanymi, połączoną 
bezpośrednio z komorą (2) do świeżenia tlenem gazo
wym, która posiada wylot do osadnika (4), służącego 
do oddzielenia metalu i żużla, oraz mieszania metalu 
gazem obojętnym i połączoną z osadnikiem komorę 
wykańczającą (5) z ewentualnym próżniowym odga-
zowaniem ciekłej stali. 

18a (P.. 148738) 11.06.1971. 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi

ca (Instytut Metalurgii), Kraków, (Kazimierz Mamro, 
Zdzisław Kościelniak, Stanisław Nowak, Henryk Ser-
wicki, Leopold Juszczyk, Jerzy Sułkowski, Czesław 
Witek, Jacek Trzcionka, Józef Krawczyk). 

Sposób odwęglania stali, zwłaszcza stopowych, wy-
sokochromowych, polegający na tym, że wytopioną 
w dowolnym agregacie stalowniczym kąpiel metalową, 
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po jej uprzednim odfosforowaniu, odsiarczeniu i wpro
wadzeniu potrzebnych żelazostopów i metali, spuszcza 
się do znanej kadzi stalowniczej, nagrzewanej do tem
peratury 1000°-1100°, umieszczonej w komorze próż
niowej, znamienny tym, że proces odwęglania prowa
dzi się przy regulowanym ciśnieniu nad kąpielą meta
lową w granicach od 0,1 do 10 Tr. przez przedmuchi
wanie kąpieli metalowej gazami pod ciśnieniem 2-10 
atm. 

18a (P. 148741) 11.06.197l, 
Centralne Laboratorium Technicznych Wyrobów Włó

kienniczych, Łódź, (Kazimierz Kubiak, Jerzy Przy-
chodniak, Leszek Ostaszewski, Zdzisław Kłoda, Marek 
Kempiński, Józef Czernek). 

Zawiesia linowe z włókien syntetycznych zwłaszcza 
dla przemysłu hutniczego, znamienne tym, że kon
strukcję ich stanowią skręcone, splecione lub złączone 
ze sobą, równolegle bezskrętowo ułożone przędze sta
nowiące rdzeń przy czym w każdym przypadku lina 
powleczona jest tworzywem termoplastycznym odpor
nym na działanie kąpieli wytrawiających. 

18a (P. 148811) 15.06.1971. 
Patent dodatkowy do patentu nr (zgłoszenie P. 130565) 

Pierwszeństwo: 22.06.1970 - Francja. 
Campagnie Francaise de Raffinage i De Wendel et 

Cie, Paryż, Francja. 
Urządzenie do wprowadzania dmuchu do pieców 

szybowych zawierające środki dla przepływu strumie
nia gazów przez dyszę w kierunku pieca, środki do 
wtryskiwania z boku paliwa, do gazu przepływają
cego przez dyszę, środki do przyśpieszania przepływu 
gazu w dyszy umieszczone w pobliżu otworu do wtry
skiwania paliwa i co najmniej jedną przegrodę stwa
rzającą strefę zawirowań, w której jest umiejscowiony 
początek płomienia, przy czym przegroda jest umie
szczona wewnątrz dyszy bezpośrednio za otworem do 
wtryskiwania paliwa według patentu nr (zgłoszenie 
P 130 565), znamienne tym, że powierzchnia przegrody 
(5) znajdująca się w środkowej strefie jest nachylona 
w stosunku do osi dyszy (1) w taki sposób, aby prze
cięcie się przedłużenia tej powierzchni w kierunku 
tylnej części dyszy z wewnętrzną powierzchnią dyszy 
było usytuowane za przegrodą (5). 

18b (P. 129236) 26:09.1968. 
Union Carbide Corporation, Nowy Jork, USA, (Ja

mes Herbert Downing). 
Sposób wytwarzania żelazokrzemu, znamienny tym, 

że przetwarza się mieszaninę drobno sproszkowanego 
węgla, rudy żelaznej i krzemionki w aglomerat, 
przy czym stosunek ilości żelaza do ilości krze
mionki w aglomeracie jest taki, by stop żela-
zokrzemowy zawierał 45 do 50% Si po redukcji rudy 
żelaza i krzemionki do stanu metalicznego, zaś zawar
tość węgla odpowiada 105 do 115% jego ilości teoretycz-

http://ll.06.197l
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nej potrzebnej do reakcji z krzemionką z utworze
niem metalicznego krzemu i tlenku węgla, załadowuje 
się aglomerat do pieca elektrycznego, ogrzewa bry
kiety w piecu elektrycznym za pomocą elektrody za
nurzonej w aglomeracie wsadowym w celu przepro
wadzenia redukcji zbrykietowanego materiału i utwo
rzenia ciekłego stopu żelazokrzemowego, a następnie 
spuszcza się ciekły stop żelazokrzemowy z pieca elek
trycznego. 

18b (P. 129300) 30.09.1968. 

Conzine Riotinto of Australia Limited, Melbourne, 
Australia, (Howard Knox Nopner, Ronald Siddons). 

Sposób wytwarzania stali, gdy podgrzane i wstępnie 
zredukowane, tlenkowe rudy żelazne są doprowadzane 
w sposób ciągły do strefy łukowej pieca elektryczne
go, znamienny tym, że proces topienia i świeżenia me
talu przeprowadza się w osobnych lecz wewnętrznie 
połączonych strefach topienia, świeżenia i odżużlowa-
nia w pojedynczym piecu elektrycznym. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-11, obejmujące elektryczny piec łukowy mający ko
morę topienia integralną lub połączoną z podłużną 
strefą oczyszczania oraz strefę oddzielania żużli, zna
mienne tym, że zawiera urządzenie do doprowadzania 
w sposób ciągły gorącej, wstępnie zredukowanej rudy 
żelaznej spiekanej do strefy łukowej pieca oraz od
powiednie środki służące do ciągłego oczyszczania stali 
wytwarzanej w komorze topienia łukowego przez do
prowadzanie gazów zawierających tlen oraz dodawa
nie zasadowych topników. 

18b (P. 129450) 10.10.1968. 

Pierwszeństwo: 11.10.1967 - Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej. 

Armco Steel Corporation, Ohio, USA, (John Claren-
ce d'Entremont Charles Richard Taylor). 

Sposób wytwarzania stali według zasadowego pro
cesu tlenowego, znamienny tym, że stopniowo przy
gotowuje się wsad złożony z żelaza i stali w stanie 
stałym, poprzez wstępne ogrzanie wymienionego wsadu 
do odpowiednio wysokiej temperatury, w której jed
nak nie zachodzi nadmierne utlenianie wsadu, a na
stępnie doprowadza się dostateczną ilość stałych paliw 
utleniających i topników celem stopienia i oczyszcze
nia wsadu i przeładowuje się omawiany wsad do 
otwartego od góry konwertora, po czym skierowuje 
się strumień tlenu w kierunku warstwy stałych paliw 
dla ich zapłonu celem roztopienia stałego wsadu me
talowego, przerywa dopływ tlenu gdy stałe paliwa zo
staną spalone i doprowadza temperaturę ciekłej ką
pieli do temperatury właściwej dla dokonania spustu 
i spuszcza ciekłą stal z konwertora. 

18b (P. 129548) 15.10.1968. 
Pierwszeństwo: 17.10.1967 - Japonia. 

Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha, Tokio, Japo
nia, (Kazuhisa Suzuki, Toshikazu Shimoyama). 

Sposób wytwarzania stali o wysokiej udarności, wy
sokiej granicy plastyczności i wysokiej wytrzymałości 
na rozciąganie posiadającej drobnokrystaliczną struk
turę bainityczną, znamienny tym, że stal o składzie 
0,05-0,11% C, 0,05-0,60% Si, 0,10-0,60% Mn. 3 , 3 -
8,0% Ni, 0,15-1,30% Cr i 0,15-0,80 Mo a ponadto za
wierającą jeden lub więcej niż dwa spośród następu
jących dodatków stopowych: 0,01-0,09% Al, 0,01-0,15% 
Ti, i 0,001-0,05% Zr oraz Fe i pewne zanieczyszczenia 
trudne do usunięcia, przy czym zawartość Ni -
(Cr+Mo) jest równa 3,0-7,7%; po podgrzaniu powy
żej punktu przemiany A3 chłodzi się w zakresie tem
peratur od 800°C do 400°C w czasie 2-100 sekund, a na
stępnie w zakresie temperatur od 400°C do 200°C chło
dzi się w czasie dłuższym od 50 sekund, po czym otrzy
maną stal ewentualnie odpuszcza się. 

18b (P. 132379) 17.03.1969. 
Pierwszeństwo: 20.03.1968 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Degussa Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt 

vormals, Roessler, Frankfurt n/Menem, NRF, (Heinz 
Ulrich Doliwa). 
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Sposób wytwarzania żeliwa o podwyższonej wytrzy
małości i dobrej obrabialności, przez dozowane doda
wanie substancji zawierającej krzem i powodującej 
tworzenie się zarodków nowej fazy, do uprzednio prze
grzanego wytopu, znamienny tym, że jako substancję 
powodującą tworzenia się zarodków nowej fazy, doda
je się do wytopu dwutlenek krzemu SiO2 o wysokim 
stopniu dyspersji, otrzymywany w fazie gazowej na 
drodze pyrogenicznej lub otrzymywany przez mokre 
strącanie, albo też dodaje się do wytopu tlenki mie
szane o następującym składzie: 90 -98% Si02 i 2-10°/o 
Al2O3 lub TiO2. 

18b (P. 132528) 24.03.1969. 

VEB Qualitats - und Edelstahl-Kombinat, Henni-
gsdorf, NRD, (Herst Thiele, Bernet Podzimek, Alfred 
Zeidler). 

Urządzenie do przesuwu poziomego agregatów cięż
kich, zwłaszcza wozów żużlowych pieców martenow-
skich przy zastosowaniu dźwigni kątowej, znamienne 
tym, że krótkie ramię hydrauliczne uruchamianej 
dźwigni kątowej (7) jest połączone odejmowalnie przy 
suwie normalnym z cięgłem (10), wykonanym w po
staci drąga perforowanego, za pomocą sworznia złą-

' cznego (12), a punkt obrotu dźwigni kątowej (7) jest 
oparty o zbrojenie (6) pieca za pomocą belki nośnej (4) 
i umieszczonej na niej przestawnie podpory (5) oraz 
jest ułożyskowany w kozłach łożyskowych (8), umiesz
czonych na jezdnym wózku hydraulicznym (2), pod
czas gdy długie ramię hydraulicznie uruchamianej 
dźwigni, kątowej (7) jest połączone odejmowalnie w 
czasie suwu liny z cięgłem (10) za pomocą liny napę
dowej (15), prowadzonej poprzez krążek prowadzący 
(16) i za pomocą dalszego sworznia złącznego (17). 

18b (P. 132989) 16.04.1969. 
Institut Czornoj Mietalurgii Dniepropietrowsk, 

ZSRR. 
Urządzenie do przedmuchiwania płynnego metalu 
zwłaszcza w konwertorach do wyrobu stali, posiada
jące dmuchawę pionową z dyszami i regulatorami zu

życia gazu znamienne tym, że dysze (2 i 4) są tak 
umieszczone na powierzchni czołowej dmuchawy, aby 
ich osie umieszczone były co najmniej wzdłuż dwóch 
powierzchni stożkowych, których tworzące posiadają 
odmienne kąty pochylenia względem pionowej osi 
dmuchawy, przy czym każda grupa dysz, których osie 
umieszczone są na jednej powierzchni stożkowej po
siada niezależny regulator dopływu gazu. 

18b (P. 133988) 3.06.1969. 
Quigley Company Inc., New Jork, USA. 
Sposób wytwarzania stali przy zastosowaniu pracy 

dwóch lub większej ilości pieców, kwaśnego, lub zasa
dowego typu konwertorowo-tlenowego, zapewniający 
uzyskanie z pieców maksymalnej ilości stali w ciągu 
każdego okresu produkcyjnego, bez natryskiwania na 
wyprawę pieców pokryć ochronnych, znamienny tym, że 
przeprowadza się go przy użyciu jednego lub większej 
liczby wymienionych pieców, wykonuje w zasadzie 
maksymalną liczbę wykopów w ciągu doby, w czasie gdy 
wyprawa, któregokolwiek z wymienionych pieców, zo
staje odnawiana oraz wprowadza się w analogiczny spo
sób w ruch ten ostatni piec po odnowieniu jego wy
prawy, z zasadniczo maksymalną liczbą, wytwarzają
cych stal wytopów w ciągu doby, w czasie gdy wypra
wa innego pieca zostaje odnawiana, przy czym w sta
diach między dokonywaniem odnawiania wyprawy, 
ruch każdego pieca prowadzony jest z mniejszą liczbą 
wytwarzających stal wytopów w ciągu doby, niż wy
nosi maksymalna liczba wytopów, a praca odbywa się 
w takiej kolejności, że okresy wytwarzania stali w jed
nym piecu, pokrywają się częściowo z okresami wy
twarzania stali w innych piecach. 

18c (P. 128624) 13.08.1968. 
Institut Chernoi Metallurgii, Dnepropetrovsk, USSR, 

(Kirill Fedorovich Stadodubov, Nikolai Semenovich 
Galatov, Vladimir Yakovlevich Savenkov, Veniamin 
Vasilievich Getmanets, Vitaly Antonovich Satsky, Ju
ry Zdislavovich Borkovsky, Vladimir Ippolitovich Mis-
chenko, Valentin Vladimirovich Kalmykov, Nikolai 
Alexeevich Sukhanov). 

Sposób ulepszania cieplnego wyrobów walcowanych, 
na przykład prętów, za pomocą ochładzania ich cieczą 
podczas przesuwania przez szereg jedna za drugą 
umieszczonych cylindrycznych komór, znamienny tym, 
że do każdej komory doprowadzana jest ciecz z pręd
kością zapewniającą przesuwanie wyrobu za pomocą 
strumienia tej cieczy i w takiej ilości, aby strumień 
cieczy wraz z wyrobem nie zapełniał całkowicie wnęt
rza komory, przy czym pozostała część komory jest 
wypełniona ośrodkiem gazowym, na przykład powie
trzem. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1 i 2, składające się z szeregu komór o kształcie cylin-



Nr 12/1973 BIULETYN URZĘDU P A T E N T O W E G O 83 

drycznym us tawionych j e d n a za drugą, z k tó rych k a ż 
da jes t zaopa t rzona w przedniej części w dyszę d o p r o 
wadzającą ciecz do tej komory , wewną t r z k tó rych 
przechodzi wyrób , znamienne tym, że każda dysza (2) 
jes t zaopa t rzona w o twór (6), k tó rego powierzchnia 
p rzekro ju jest mniejsza od powierzchni p rzekro ju ogra
niczonego wewnę t rzną ścianą k o m o r y (1) i k o n t u r e m 
walcowanego w y r o b u (3), a w n ę t r z e k o m o r y (1) połą
czone jest z a tmosferą bądź bezpośrednio bądź p o 
przez k a n a ł (4) dyszy (2) służący dla wprowadzen ia 
wyrobu (3). 

18c (P. 134047) 6.06.1969. 

Mitsubishi Jukogyo Kabush ik i Kaisha , Tokio, J a 
ponia, (Kazuhia Suzuki) . 

Sposób obróbki cieplnej stali o wysokiej wytrzyma
łości na rozciąganie, przeznaczonej na konstrukcje spa
wane, znamienny tym, że s tal po podgrzan iu chłodzi 
się w tak ich samych w a r u n k a c h w j ak ich będzie ona 
chłodzona przy spawan iu biorąc przede wszys tk im pod 
u w a g ę zmiany cieplne w strefie w p ł y w u ciepła s p a w a 
nia a mianowic ie po nagrzan iu powyżej t e m p e r a t u r y 
p rzemiany A3 s tal chłodzi się do 500°C w czasie 5 - 5 0 
sekund a dalej od 500°C do 200° C chłodzi się powoli 
w czasie 20-4300 sekund dobierając prędkość w ł a 
ściwą dla chłodzenia w tym s a m y m zakres ie t e m p e r a 
t u r po spawan iu , uzyskując dzięki t emu p rzemianę 
stali ze s t r u k t u r y aus ten i tyczne j . 

18c (P. 134402) 25.06.1969. 

Kohó-és Gépipar i Minisz tér ium Tuzelés technika i Ku-
ta tó intézet , Miskolc, Węgry, (Daniel Dioszeghy). 

Sposób ogrzewania w atmosferze ochronnej przy 
przepływie obiegowym czynnika ogrzewającego, zna 
mienny tym, że rozłożony chemicznie gaz opałowy, n a 
p ływający nad na g rzewany m a t e r i a ł wsadowy, z n a j 
dujący się na stałej lub ruchomej podłodze w dolnej 
części pieca, k i e rowany jes t po ścianie naprzec iw 
gardziel i p ieca do góry, a w górnej części pieca z m u 
szany jest do powro tu , przy czym do powracającej 
górnej części s t rumien ia gazu w kszta łc ie l i tery U 
poprzez sklepienie pieca pod tym sklepieniem oraz 
przed wlo tem w p r o w a d z a n e jest powie t rze doda tkowe 
na sku tek czego gaz ochronny, przeciskając górną 

i dolną część s t rumien ia gazu ku dołowi, u t r z y m y w a 
ny jes t na powierzchni nagrzewanego m a t e r i a ł u w s a 
dowego, a ponad to między obiema gałęziami s t r u m i e 
nia gazu w kształcie l i tery U w y t w a r z a n y jest p ło 
mień świecący przez co spo tęgowane jes t p r z e k a z y w a 
nie ciepła, względnie zostaje podnies iona t e m p e r a t u r a 
ma te r i a łu wsadowego. 

Piec do stosowania sposobu według zastrz. 1 - 3 , zna 
mienny tym, że posiada w swojej ściance zawierającej 
również pa ln ik i (4), uksz ta ł towane kana ły wyciągowe 
do odprowadzan ia gazów spal inowych. 

18c (P. 134866) 16.07.1969. 
P i e rwszeńs two : 17.07.1968 - Węgry. 

Csepeli Femmii , Budapesz t , Węgry, (Mihaly Stefan, 
Fiilóp Balazs, Zol tan Hegediis , Laszló Tapolcai) . 

T a ś m a t r a n s f o r m a t o r o w a i blacha walcowana na 
zimno o sześciennym zgrupowaniu składników, z n a 
mienna tym, że zawiera najwyżej 4% wagowych 
k rzemu, s topionego z 0,0001 do 0,20% wagowych 
a zwłaszcza od 0,04 do 0,06% wagowych galu, od 0 do 
0,5% wagowych, a zwłaszcza od 0,2 do 0,4% wagowych 
nik lu i od 0 do 0,5% wagowych , a zwłaszcza od 0,2 do 
0,3% wagowych miedzi . 

Sposób wytwarzania taśmy transformatorowej i bla
chy według zastrz. 1, polegający na mik ros t ap ian iu 
ma te r i a łu pods tawowego żelaza i k rzemu, ksz ta ł to 
w a n i u na gorąco, u s u w a n i u zgorzeliny, wa l cowan iu na 
zimno, wyżarzan iu między operacy jnym oraz na w a l 
cowaniu wykańcza jącym i na końcowej obróbce c iepl 
nej t ak o t rzymanego wyrobu , znamienny tym, że p r z e 
p rowadza się mik ros t ap ian ie stali zawierającej n a j w y 
żej 4% wagowych k r z e m u z od 0,0001 do 0,20% w a g o 
wych, a zwłaszcza od 0,04 do 0,06% wagowych galu, 
od 0 do 0,5% wagowych , a zwłaszcza od 0,2 do 0,4% 
wagowych n ik lu i od 0 do 0,5% wagowych , a zwłasz
cza od 0,2 do 0,3% wagowych miedzi, a równocześnie 
przed ostatnią obróbką cieplną w k ł a d a się pomiędzy 
zwoje t a ś m y lub części rdzen iowe j a k o m a t e r i a ł r o z 
dzielający dru t lub t a ś m ę ze s topu żelaza zawiera ją
cego od 0,5 do 6,0% wagowych a lumin ium. 

18c (P. 148946) 21.06.1971. 
Wyższa Szkoła Inżyn ie r ska im. J . J . Śniadeckich , 

Bydgoszcz, (Włodzimierz Brande l , B a r b a r a P a n k o w 
ska). 

Sposób unieszkodliwiania cyjanków w stanie stopio
nym, zwłaszcza w mieszaninach hartowniczych, zna 
mienny tym, że u t lenia się je za pomocą t l enku żela
zowego nanies ionego na obro towe mieszadło s ta lowe. 

19a (P. 129896) 4.11.1968. 
Pierwszeństwo: 14.11.1967 - Austria. 

Franz Plasser Bahnbaumaschinen, Wiedeń, Austria, 
(Franz Plasser, Jósef Theuser). 
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Urządzenie przejezdne do regulacji bocznych odchy
łek w położeniu toru kolejowego, wyposażone w co 
najmniej jedno narządzie nastawcze, przeznaczone do 
bocznego przesuwania toru kolejowego, przykładane 
z dociskiem do co najmniej jednego z dwóch toków 
szynowych, w sposób umożliwiający wykonywanie 
ruchów tocznych lub ślizgowych oraz wyposażone 
w układ pomiarowy i/lub układ odniesienia, który słu
ży do kontroli położenia toru kolejowego i/lub stero
wania bocznym ruchem narzędzia nastawczego, zna
mienne tym, że ma przetwornik lub przetworniki elek
tryczne, korzystnie potencjometry (47, 48 lub 19), któ
rych ruchome części połączone są z prostą lub prosty
mi odniesienia (44 lub 6,7) układu pomiarowego i/lub 
układu odniesienia, zamocowane na wózkach (4,9) na 
których umieszczone są narzędzia nastawcze (4) oraz 
przyrządy pomiarowe i kontrolne, przy czym każdy 
z przetworników jest podłączony, korzystnie za po
średnictwem wzmacniacza (34) do zaworu z siłowni
kiem (17), umieszczonego w przewodach zasilających 
(12,15), prowadzących do hydraulicznie sterowanych 
napędów (11) narzędzi nastawczych (4), który to za
wór służy do regulacji ilości przepływającego pod 
ciśnieniem czynnika odpowiadającej elektrycznej war
tości nastawionej w przetworniku, w celu regulacji 
szybkości ruchu przesuwającego i/lub wielkości siły 
napędzającej narzędzia nastawcze (4). 

19a (P. 138369) 26.01.1970. 
Pierwszeństwo: 30.01.1969. 

British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania 
(Robert Watson Sparrow, John Murray Waters). 

Sposób poziomowania powierzchni podłoża toru ko
lejowego, znamienny tym, że podnosi się tor miejsco
wo, stopniowo wzdłuż torowiska i pod tak podnie
sionym torem przesuwa się przyrząd kształtujący po
wierzchnię, przesuwający materiał na wymienionej po
wierzchni poziomując w ten sposób, wymienioną po
wierzchnię, przy czym głębokość obróbki powierzchni 
wykonywanej przez wymieniony przyrząd w zasa
dzie utrzymuje się powyżej poziomu podłoża, na któ
rym spoczywał tor przed podniesieniem. 

Urządzenie do poziomowania powierzchni podłoża 
toru kolejowego dla wykonywania sposobu według 
zastrz. 1, znamienne tym, że zawiera zespół (4), podno
szący tor, przyrząd (5) do kształtowania powierzchni 

podłoża, ustawiony w ten sposób, że może obrabiać 
wymienioną powierzchnię, przesuwać na niej materiał 
i poziomować wymienioną powierzchnię, zespół (8) 
kontroli poziomu i odchylenia współpracujący z linią 
odniesienia (7). 

lSa (P. 145589) 13.01.1971. 
Pierwszeństwo: 16.01.1970 - Austria. 

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

Urządzenie do mocowania szyn do podkładek żebro
wych za pośrednictwem elementów sprężynujących, 
obejmujących stopę szyny, znamienne tym, że elementy 
sprężynujące (10, 11) przeprowadzone są przez wycię
cia (8) wykonane w żebrach (7) i wciśnięte, na kształt 
klinów, prostopadle do osi podłużnej szyn w kierunku 
szyjki (12) szyny. 

19a (P. 147108) 24.03.1971. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowi

cach, Katowice, (Jacek Mackiewicz). 
Automatyczny uchwyt szczękowy zwłaszcza do szyn 

lub przęseł torowych, wyposażony w mechanizm blo
kujący znamienny tym, że mechanizm blokujący po
siada płytę (6) obrotowo zamocowaną na dolnym 
sworzniu (2) uchwytu szczękowego, przy czym płyta 
(6) zaopatrzona jest w dolnej części w kowadełko (7) 
i w górnej części w zderzak (8) oraz posiada pionowe 
wycięcie, w którym przesuwa się górny sworzeń (4) 
uchwytu szczękowego z obrotowym suwakiem (9). 

19a (P. 147441) 9.04.1971. 
Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Ko

lejnictwa, Warszawa (Andrzej Dyśko, Andrzej Goła
szewski). 

Sposób mocowania szyny do podpory sztywnej, zna
mienny tym, że przekładkę elastyczną (2) i podkładkę 
stalową (3) obejmuje się ramą oporową (1), a ramę 
oporową (1) mocuje się do podpory. 
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19a (P. 155382) 13.05.1972. 
Pierwszeństwo: 24.05.1971 - Austria. 

Franz Plasser Bahnbaumaschinen - Industriegesell-
schaft m. b., Wiedeń, Austria (Franz Plasser, Josef 
Theurer). 

Maszyna jezdna do obróbki podsypki tłuczniowej 
torów kolejowych, zwłaszcza maszyna do oczyszczania, 
mająca urządzenia do trzymania i podnoszenia toru, 
jak również urządzenie do podbierania tłucznia, na 
przykład uprzątarkę łańcuchową, znamienna tym, że 
urządzenie (5) do podbierania tłucznia (6) jest zaopa
trzone w przyrząd (16-19) do ciągłej kontroli i stero
wania głębokości podbierania. 

19c (P. 153679) 24.02.1972. 
Pierwszeństwo: 26.02.1971 - NRF. 

Benno Kaltenegger Hennef/Sied, NRF (Benno Kal-
tenegger). 

Walec drogowy z czterema, we wspólnej ramie uło-
żyskowanymi walcami, z których uszeregowane jeden 
za drugim w kierunku jazdy po dwa walce, mogą być 
napędzane do przodu, do tyłu lub ustawione na luz 
wspólnie, lub niezależnie jedna para od drugiej, osio
wo ze sobą sąsiadującej, znamienny tym, że do na
pędu obydwóch par walców (2, 3, 4, 5) zastosowano 
wspólną przekładnię (14), przy czym od wału napędo
wego (18), przez wały sprzęgłowe (39, 39') zaopatrzo-

ne każdy w dwa sprzęgła (41, 41') odchodzą dwie od
dzielne przekładnie (24, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 43, 
44, 24', 28', 34', 35', 36', 37', 38', 39', 50', 43', 44', do wa
łów napędzanych (44, 44') każdej pary walców. 

20c (P. 145807) 25.01.1971. 
Fabryka Wagonów „Świdnica", Świdnica, (Zdzisław 

Brzoska, Zbigniew Tereszkowski, Stanisław Kos, Ta
deusz Reczuch). 

Wagon do przewozu materiałów zsypkich i granula
tów z rozładunkiem grawitacyjnym składający się 
z podwozia szkieletu i pudła wagonu posiadający dwa 
rzędy lejów zsypowych znamienny tym, że ostojnicę 
(1) stanowią dwa proste na całej długości kątowniki 
ustawione tak, że wskaźnik wytrzymałości na zgina
nie pod działaniem sił pionowych jest najmniejszy 
a poziomych największy, przy czym zewnętrzne półki 
ostoj nic (1) stanowią część dolnego obrzeża zsypów (12) 
i są połączone z kołnierzami dolnymi (11). 

20d (P. 154039) 14.03.1972. 
Pierwszeństwo: 25.03.1971 - Wielka Brytania. 

British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania 
(Michael Newman, David Boocock). 

Zestaw pojazdów szynowych, zawierający co naj
mniej dwa korpusy pojazdów, połączone ze sobą prze
gubowo swymi sąsiednimi końcami w celu ograni
czenia ich wzajemnego przemieszczenia bocznego, tak 
jednak, aby umożliwić ich wzajemne przemieszczenie 
kątowe, sztywną belkę połączoną swymi końcami 
z korpusami pojazdów w pewnej odległości wzdłużnej 
od ich połączenia za pomocą złączy uniwersalnych 
w sposób umożliwiający wzajemne przemieszczenie 
kątowe korpusów pojazdów, oraz zawierający zespół 
zawieszenia, połączony z belką mający co najmniej 
dwa zestawy kołowe, znamienny tym że zespół zawie
szenia połączony jest z belką (24) w obszarze pośrod
ku długości tej belki w sposób umożliwiający ochy-
lanie się zespołu zawieszenia względem belki (24) wo
kół osi pionowej, usytuowanej pomiędzy zestawami 
kołowymi. 

Odmiana zestawu według zastrz. 1-2, znamienna 
tym, że zespół zawieszenia zawiera ramę pośrednią 
(27), połączoną z belką kierującą (24) poprzez układ za
wieszenia bocznego, pierwszą ramę końcową (11') 
wspierającą pierwszy zestaw kołowy i połączoną swym 
jednym końcem z jednym końcem ramy pośredniej (27) 
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a swym drugim końcem z belką (24) poprzez zawie
szenie odchylania tak, że może się ona odchylać wzglę
dem belki (24) i ramy pośredniej (27), oraz drugą ra
mę końcową (11'), połączoną jednym końcem z dru
gim końcem ramy pośredniej (27) i drugim końcem 
z belką (24) poprzez zawieszenie odchylania tak, że 
może się odchylać względem belki (24) i ramy po
średniej (27), przy czym rama pośrednia (27) jest po
łączona z ramami końcowymi (11') tak, że nie ma mo
żliwości ruchu bocznego względem tych ram. 

20h (P. 145496) 6.01.1971 
Pierwszeństwo: 7.01.1970 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Armin Heim, Dortmund, NRF, (Armin Heim, Hein

rich Bosshammer). 
Urządzenie do mocowania opornic w rozjazdach, skła

dające się z podkładki do opornicy z zamocowanym 
na niej chwytakiem ślizgowym do iglicy zwrotnicowej, 
oraz z ułożyskowanego na chwytaku ślizgowym i na 
podkładce elementu sprężystego do przetrzymywania 
stopki opornicy na boku chwytaka ślizgowego zna
mienne tym, że chwytak ślizgowy (13) posiada sięga
jące ponad stopkę (6) wybranie (8) do wsuwania ele
mentu sprężystego (5), wyposażone w układ (9) umo
żliwiający napinanie elementu sprężystego (5) przy 
jego wsuwaniu. 

20h (P. 145790) 23.01.1971. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „ZREMB", 

Warszawa, (Józef Adamczyk, Franciszek Lis). 

Urządzenie ryglujące chwytaka jednolinowego, ze
stawione z zaczepu, połączonego z belką dolną, oraz 
rygli osadzonych na belce środkowej i współpracu
jących z kołami zębatymi, unieruchamianymi ele
ktromagnetycznymi sprzęgłami lub hamulcami według 
patentu głównego nr 57983 znamienne tym, że rygle 
stanowią osadzone obrotowo na wałku (1) dwa ra
miona ryglujące (2) z promieniowymi zębatkami (3), 
zaopatrzone w sprężyny naciągowe (4) powodujące za
mykanie tych ramion. 

21a1 (P. 146192) 10.02.1971. 
Politechnika Gdańska Instytut Technologii Elek

tronicznej, Gdańsk, (Walerian Gruszczyński, Henryk 
Wierzba, Marian Ligmanowski). 

Element logiczny realizujący alternatywę sygnałów 
binarnych pierwszej grupy wejść i negacji sygnałów 
binarnych drugiej grupy wejść, znamienny tym, że 
zawiera kontaktron zwiemy (2) dołączony do zaci
sków wyjściowych elementu i dwa uzwojenia (1), 
z których jedno jest dołączone z jednej strony do bie
guna źródła napięcia a z drugiej do pierwszej grupy 
wejść, przez oddzielną diodę (D1) dla każdego wejścia, 
zaś drugie uzwojenie (1) połączone jest jednym koń
cem z drugim biegunem źródła napięcia i drugim koń
cem z początkami gałęzi, których końce są dołączone 
do drugiej grupy wejść, przy czym w każdej gałęzi 
znajdują się dwie przeciwnie skierowane diody (D2 i D3), 
natomiast punkt wspólny połączenia tych diod jest 
dołączony przez rezystor (R) do przeciwnego bieguna 
źródła napięcia w stosunku do bieguna przyłączonego 
do drugiego uzwojenia (1). 

21a2 (P. 131719) 13.02.1969. 
Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Lu

blinie, Lublin, (Marian Grochowicz). 
Sposób przekazywania impulsów po żyłach rozmow

nych dwuprzewodowych torów telekomunikacyjnych, 
zasilanych ciągłym prądem stałym z mostków dławi-
kowo-kondensatorowych, w czasie trwania rozmowy 
znamienny tym, że w czasie przesyłania impulsu na 
wejściu odbiornika włączonego symetrycznie między 
zamknięcie pętli i uziemienie następuje zmiana kie
runku napięcia lub jego zanik. 
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Urządzenie do stosowania sposobu według zastrze
żenia 1, znamienne tym, że składa się z odbiornika (O) 
włączonego symetrycznie między zamknięcie pętli 
i uziemienie oraz nadajnika (N) włączonego w mostek 
zasilający dławikowo-kondensatorowy, który w cza
sie zestawiania i trwania połączenia dołącza pętlę do 
źródła prądu stałego o uziemionym biegunie dodatnim, 
a przy przekazywaniu impulsu do innego źródła prą
du stałego o uziemionym biegunie ujemnym lub bez 
uziemienia. 

21a2 (P. 153007) 20.10.1972. 
Pierwszeństwo: 29.01.1971 - Czechosłowacja. 

Vyzkumny ustav matematickych stroju, Praga, Cze
chosłowacja (Miroslav Jurik, Jan Smisek). 

Człon różniczkujący do kształtowania charaktery
styki częstotliwościowej gałęzi wzmacniającej, zna
mienny tym, że ma dwa kondensatory różniczkujące 
(Cl, C2), połączone z dwoma wzmacniaczami (Al, A2) 
o wspólnej bazie, sprzężonymi za pomocą rezystora 
sprzęgającego (R5), przy czym kondensatory różnicz
kujące (C1, C2) są dołączone galwanicznie do emiterów 
wzmacniaczy (Al, A2), których rezystory emiterowe 
(R12, R22) są połączone z rezystorem sprzęgającym 
(R5). 

21a3 (P. 128840) 30.08.1968. 
Pierwszeństwo: 31.08.1967 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, NRF, (Hart-

mut Gebhardt). 
Sposób przekształcania jednakowej lub różnej ilości 

znaków stanowiących informacje wejściowe w podpo
rządkowane im informacje wyjściowe na podstawie 
poprzednio podanego planu programowania, przy se
ryjnej obróbce pojedynczych znaków każdej informa
cji wejściowej przekształconej w odpowiadającą jej 
informację wyjściową, jak również ich wyszukiwania 
w połączeniu z każdą informacją wejściową niezbęd
nych znaków zawartych w zadaj niku programowym, 
w którym zarejestrowany jest program zseregujący, 
jak również urządzenie sterujące do sterowania po
szczególnych komórek pamięciowych oraz ich oceny 
zawartych w nich znaków, znamienny tym, że po
równuje się pierwszy znak (2) przekształcanej infor
macji wejściowej (211) z uwzględnieniem miejsca wew
nątrz informacji wejściowej, oraz wszystkich pozosta
łych przynależnych do programu znaków, które są 
zaprogramowane w postaci wyrazu programowego 
(l-i2sl-ll) zaprogramowanego w swojej komórce pa
mięciowej (SP OO) szeregującego zadajnika progra
mowego (ZS) oraz z informacją adresowaną i informa
cją dyspozycyjną ze znakiem 1 przewidzianej w pro
gramie informacji wejściowej (112) która pozostaje 
niezmieniona dla wszystkich przekształcanych infor-

macji wejściowych i każdorazowo przy niezgodności 
dwóch bezpośrednio między sobą porównywanych 
znaków (2,1) steruje się komórką pamięciową (SP 11), 
której adres zawarty jest w informacji adresowej (11) 
wyrazu programowego (l-i2sl-ll) i która mieści się 
w szeregującym zadaj niku programowym, a spotyka
jący się znak (2) przekształcanej informacji wejścio
wej (211) porównuje się ze znakiem (2) innej przewi
dzianej w programie informacji wejściowej (211) i każ
dorazowo przy zgodności dwóch porównywanych mię
dzy sobą znaków (2,2; 1,1) na podstawie zawartej 
w wyrazie programowym (2-i2sl-15; i3n) informacji 
dyspozycyjnej (i2, i3) następny kolejny znak (1; 1) po
równuje się z odpowiednim znakiem (1; 1) zarejestro
wanym w kolejnej komórce pamięciowej (SP 12; SP 13) 
zadajnika programowego ZS tym samym który zo
stał w programie przewidzianej informacji wejściowej 
(211), przy czym przebiegi te powtarzane są w logicz
ny sposób, aż do uzyskania zgodności bezpośrednio po
równywanych między sobą znaków (1,1) które powo
dują przy porównywaniu dalszych znaków przycho
dzącej informacji wejściowej wydanie informacji dy
spozycyjnej określonej w wyrazie programowym 
(1-iOn), która kieruje do wyjścia zarejestrowaną w ko
lejnej następnej komórce pamięciowej (SP 14) szere
gującego (podporządkowującego) zadajnika programo
wego (ZS) informację (E) jako podporządkowaną w 
planie programowym informacji wejściowej (211) in
formację wyjściową E. 

21a3 (P. 129602) 18.10.1968. 
Pierwszeństwo: 19.10.1967 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Siemens Aktiengesellschaft, Berlin Zachodni i Mo

nachium, NRF, (Peter Gerke, Karl Rutkowski, Hel
mut Joachim Bock). 

Układ teletransmisyjny, zwłaszcza łącznic telefonicz
nych z zespołami centralnymi i indywidualnymi, 
w którym zespołami centralnymi jest w szczególności 
urządzenie sterowania centralnego, a zespoły indywi
dualne stanowią zwłaszcza telekomutacyjne urządze
nie łączeniowe takie jak pola sprzęgające z szukacza
mi liniowymi i urządzeniami nastawczymi, układy 
przyłączy abonenckich, indentyfikatory, zewnętrzne 
i wewnętrzne zespoły połączeniowe, odbiorniki sygna
łów wybierczych, rejestry i tym podobne, wyposażone 
w pamięć buforową i/lub konwertery kodów, które to 
urządzenia połączone są z zespołami indywidualnymi 
poprzez łącza pierwszego rodzaju i z centralnymi ze
społami poprzez łącza drugiego rodzaju, przy czym do 
dopasowania warunków czasowych obydwu typów ze
społów przy transmisji informacji między nimi w jed-
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nym kierunku, zespoły indywidualne pracują względ
nie wolno, i w łączach pierwszego rodzaju zawierają 
korzystnie elektromagnetyczne organy wysyłające i od
biorcze, a przy transmisji w drugim kierunku, central
ne zespoły pracują względnie szybko i w łączach dru
giego rodzaju zawierają korzystnie elektroniczne or
gany wysyłające i odbiorcze znamienne tym, że łącza 
pierwszego rodzaju (np. U11), w przeciwieństwie do 
łączy drugiego rodzaju (U2) są łączami wielożyłowymi, 
a w urządzeniu pamięciowym i/lub konwerterze ko
dów (np. AS1) oraz w indywidualnych zespołach (np. 
VS1, WS1, RS1, RS2, ST1 do STn, STt, STc) połączone 
z nimi łączem pierwszego rodzaju (U11) znajdują się 
organa wysyłające i odbierające jako nadajnik sygna
łów (BS, S) i-odbiornik sygnałów (IE,E), skonstruowa
ne tak, aby przesyłały informacje w kodzie równoleg
łym, natomiast w pamięci i/lub konwertorze kodów 
(np. AS1) oraz w zespołach centralnych (ZS1, ZSz) po
łączone łączem drugiego rodzaju (U2) znajdują się or
gana wysyłające i odbiorcze pracujące jako nadajnik 
sygnałów (G1, G3, G4, do G8, V, AB, G13) i odbiorniki 
sygnałów (GU2, G2, G3, G9 do G12, V, AB, G14) przy
stosowane do transmisji informacji przesyłanych 
w kodzie szeregowym. 

21a3 (P. 129604) 18.10.1968. 

Pierwszeństwo: 19.10.1967 - Niemiecka Republika 
Federalna. 

Siemens Aktiengesellschaft, Berlin Zachodni i Mo
nachium, NRF, (Peter Gerke, Hans Baur, Hubert 
Suckfiill, Karl Rutkowski). 

Układ centralnego sterowania urządzeń telekomuni
kacyjnych, zwłaszcza telefonicznych zawierający ze
społy centralne, szczególnie urządzenie sterowania cen
tralnego oraz dzielące się według przeznaczenia, funk
cji i/lub sposobu działania indywidualne zespoły, z któ
rych każdy może występować wielokrotnie, przy czym 
zespołami indywidualnymi są w szczególności pola 
sprzęgające z szukaczami liniowymi i urządzeniami na-
stawczymi, przyłącza abonenckie, identyfikatory, zew
nętrzne i wewnętrzne zespoły połączeniowe, odbiorniki 
impulsów, rejestry i tym podobne oraz wyposażony 
jest w urządzenie pamięci i/lub konwertery kodów, 
przeznaczone dla obustronnego dopasowania czasowego 
w trakcie transmisji informacji między zespołami cen
tralnymi i indywidualnymi, przy czym urządzenia pa
mięci i konwertery połączone są z zespołami indywidu
alnymi łączami pierwszego rodzaju, a z zespołami cen
tralnymi łączami drugiego rodzaju, znamienny tym, 
że zespoły indywidualne (na przykład VS1, WSI, RS1, 
RS2, ST1 do STn, STt, STc), najkorzystniej wszyst
kich rodzajów są skupione w zamkniętych grupach 
przy czym każdej z grup odpowiada uniwersalne urzą
dzenie pamięci buforowej i/lub konwerter kodów (na 
przykład AS1) oraz poszczególne grupy zaopatrzone są 
w pola stykowe, które poprzez odpowiednie łącza do
łączają zarówno własne łącza abonenckie, jak i pola 
stykowe innych grup, tak aby abonenci wybranej gru
py i/lub połączenie tej grupy z innymi grupami na
stępowało jedynie za pośrednictwem tej wybranej 
grupy. 

21a3 (P. 131950) 25.02.1969. 

Patent dodatkowy do patentu nr P. 129604. 

Pierwszeństwo: 26.02.1968. - Austria. 

Siemens Aktiengesellschaft, Berlin Zach. und Mün-
chen, Monachium, NRF, (Helmut Palsa). 

Układ połączeń urządzeń do przetwarzania danych, 
w szczególności telefoniczne urządzenia łączeniowe 
z przyrządami do przekazywania informacji, w których 
informacje o zróżnicowanej długości przekazywane 
zostają szeregowo, posegregowane na znaki kodowe 
składające się z równych ilości elementów kodowych 
tworzących stałe objętości informacji, poprzedzane 
określającą ich długość cechą długości, która sygnali
zuje ilość znaków kodowych, składających się na daną 
informację, według patentu (P. 129604), znamienny 
tym, że pierwszy licznik (RZ7-RZ0) z nastawą wstęp
ną zgodną z cechą długości, sterowany impulsowo 
przechodzi w określone położenie na przykład poło
żenie końcowe (RZ0), a synchronicznie z powyższym 
- szczególnie w zależności włączania - równocześnie 
z włączeniem pierwszego licznika (RZ7-RZ0) urucho
miony zostaje z pewnego określonego położenia na 
przykład położenia zerowego, drugi licznik (VZO-VZ8), 
który poprzez przyporządkowane jego pozycjom zli
czanie wyjścia (BVT1-BVT7) steruje nadawaniem i/lub 
odbiorem przekazywanych szeregowo poprzez ten sam 
tor (U2), znaków kodowych od i/lub do przyporządko
wanych im obwodów (JS1-JS4, BS1-BS4) (fig. 2), przy 
czym pierwszy licznik (RZ7-RZ0) powoduje, po osiąg
nięciu swego zdefiniowanego położenia, przeprowadze
nie przez komparator (VG) porównania położenia licz
nika (VZ0-VZ8) z otrzymaną cechą długości. 
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21c (P. 145586) 13.01.1971. 

„ERA" Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiaro
wych im. Janka Krasickiego, Warszawa, (Marek Gu
zek, Andrzej Kulik, Mieczysław Szczepaniak). 

Wielopozycyjny obrotowy przełącznik elektryczny 
przeznaczony zwłaszcza do przyrządów pomiarowych 
posiadający umocowane w płytce izolacyjnej styki nie
ruchome i pierścień ślizgowy oraz ruchomy trzymacz 
szczotek z umieszczonymi elementami sprężystymi sta
nowiącymi szczotki wykonane w kształcie litery U 
z umocowanymi na końcach stykami znamienny tym, 
że przynajmniej jeden z nieruchomych styków 4 jest 
wyższy od pozostałych styków 2, a na jednym z koń
ców trzymacza szczotek 7 znajduje się wybranie lub 
występ 8. 

21c (P. 145690) 27.01.1971. 

Politechnika Wrocławska Instytut Energoelektryki, 
Wrocław, (Bogdan Synal). 

Układ do lokalizacji linii doziemionej w sieci kom
pensowanej wysokiego napięcia, znamienny tym, że po
między wspólny punkt elektryczny połączonych ze so
bą zacisków (1) wtórnych uzwojeń ziemnozwarciowych 
przekładników (4, 5 i 6) i wspólny punkt elektryczny 
połączonych ze sobą wyjściowych zacisków (d) wy-
biorników (7, 8 i 9) włączony jest rezystor (13), któ
rego zaciski przyłączone są do wejściowych zacisków 
katodowego oscyloskopu (14). 

21c (P. 145697)) 26.01.1971. 
Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych, 

Katowice, (Wiesław Lipski, Tadeusz Bujak). 
Zabezpieczenie wyłącznika spawarki znamienne tym, 

że wmontowaną w obudowę (1) wyłącznika spawarki 
wkładkę (2) zamku umożliwiającą przesuw rygla (3), 
wykonanego w obudowie (4), przyciskanej do obudo
wy (1) wyłącznika płaską sprężynką (5), który za po
mocą trzpienia (6) osadzonego w ryglu (3) na śrubie, 
(7) obraca główną zasuwę (8) dookoła sworznia (9) 
poprzez wodzidło (10), uniemożliwiając zdjęcie obudo
wy (1) wyłącznika, dzięki wejściu zasuwy (8) poza 
przymocowane do obudowy (1) kątowniki. 

2lc (P. 145709) 12.01.1971. 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, (Hali
na Gajewska, Sylwia Drzewiecka). 

Sposób uzyskiwania powłoki ochronnej podzespołów 
i układów elektronicznych metodą fluidyzacji zna
mienny tym, że element pokrywa się proszkiem two-
rzywowym oraz obtapia i utwardza proszek na jed
nolitą izolacyjną powłokę przyjmującą kształt pokry
wanego elementu. 
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21c (P. 145744) 21.01.1971. 
Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Precy

zyjnej „FAEL" Przedsiębiorstwo Państwowe, Ząbko
wice Śląskie, (Mieczysław Grzęda, Zbigniew Tybur-
kiewicz, Marian Krupa, Jan Czaja). 

Przycisk sterowniczy znamienny tym, że płytka sty
ku rozwiernego (1) swym jednym końcem opiera o ra
mie wspornika (2), a drugim zwiera styki (3) i (4) na
tomiast płytka styku zwiernego (5) swym jednym koń
cem opiera o ramię wspornika (6), a drugim rozwiera 
styki (7) i (8) i to że płytki te są w tej pozycji utrzy
mywane jedną sprężyną rozciąganą (9), podpartą 
w połowie swej długości pryzmą (10), która jest wspar
ta na ramieniu wspornika (11) poprzez płytkę regula
cyjną (12), przy czym końce dźwigni (13) i (14) nie wy
wierają nacisku na sprężynę (9). 

21c (P. 145787) 23.01.1971. 
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 

Wrocław,(Jan Dutko, Marian Patrzyk). 
Układ ograniczający działanie całkujące w elektro

nicznych regulatorach według zastrzeżenia 1 znamien
ny tym, że wzmacniacz (1) ograniczający jest zbudo
wany w dwu przeciwstawnych tranzystorów (5 i 6) 
krzemowych typu pnp i npn a bazy tych tranzysto
rów są połączone z suwakami potencjometrów (7,8) 
służącymi do regulowania strefy nieczułości wzma
cniacza (1) ograniczającego. 

21c (P. 145823) 26.01.1971. 
Patent dodatkowy do patentu nr P. 136065 
Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., War

szawa, (Zygmunt Mika, Józef Wajhenig, Piotr Kró
liczek, Henryk Nowara, Stanisław Panek). 

Przełącznik obrotowy według patentu głównego 
P. 136065 zawierający oś, zatrzask sprężynowy, rotor 
i styki stałe znamienny tym, że punkty styku styków 
stałych ze stykiem ruchomym leżą na wewnętrznych 
i zewnętrznych stronach walca współśrodkowego z o-
sią obrotu. 

2lc (P. 146109) 9.02.1971. 

Nikolai Gavrilovich Prikhodko, Vitaly Pavlovich 
Tatarin, Anatoly Kuzmich Kulish, Nikolai Federovish 
Elkin, Vladislav Nikolaevich Chernoivanov, Viktor 
Ivanovich Sobolevsky, Ivan Semenovich Efremów, 
Gennady Illich Bezrukov, Moskwa i Zaporoże Zwią
zek Radziecki. 

Urządzenie do zabezpieczenia sterowanej przetwor
nicy prądowej od prądów awaryjnych, zawierające 
sterowany włącznik sieci zasilającej prądu zmienne
go, połączony elektrycznie z wejściem energetycznym 
przetwornicy sterowanej przez źródło prądu, wyjście 
którego dołączone jest przez blok ograniczenia prądu 
nastawienia z elementem kluczowym, a jedno wyjście 
elementu kluczowego połączone jest z wejściem stero
wanej przetwornicy prądowej przez blok zdjęcia im
pulsów sterujących znamienne tym, że drugie wyjście 
elementu kluczowego (4) połączone jest z układem 
koincydencyjnym (7) przez blok wstrzymania sygnału 
(6) a jego trzecie wyjście jest dołączone bezpośrednio 
do bloku koincydencyjnego (7) którego wyjście jest 
połączone z obwodem sterowania wyłącznika sieci za
silającej (8). 

2lc (P. 146159) 11.02.1971. 
Szefostwo Wojsk Łączności Ministerstwa Obrony Na

rodowej, Warszawa, (Zdzisław Jaranowski, Leszek 
Olech, Danuta Poczóska). 

Sposób wytwarzania obwodu drukowanego z galwa
nicznie nałożonym pokryciem ze stopu cynowo-oło-
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wiowego, znamienny tym, że po ga lwan icznym na łoże
niu pokryc ia ze s topu cynowo-ołowiowego, pokryc ie to 
roztapia się w obecności topn ika a nas tępn ie uzyskaną 
drobnoziarnis tą s t r u k t u r ę roztopionego s topu u t r w a l a 
się przez szybkie ochłodzenie. 

21c (P. 154825) 19.04.1972. 
P i e rwszeńs two : 21.04.1971 - F r a n c j a . 

La Te lemecanique Elec t r ique , Nan te r r e , F ranc ja , 
(Michel Roumagnac) . 

Stycznik do kont ro l i biegu r u c h o m y c h e l emen tów 
maszyny, zawiera jący t rzpień napędzany przez r u c h o 
my e lement maszyny , i współpracu jący z dającym żą
dany s tyk członem przenies ienia napędu , dos tępnym 
z zewnątrz , umożl iwia jącym komutac j ę w j e d n y m lub 
w dwóch k i e r u n k a c h przemieszczania się e l emen tu r u 
chomego, znamienny tym, że człon przenies ienia n a 
pędu zawie ra co najmnie j d w a e lementy (11,5), z k t ó 
rych p ierwszy s tyka się z t r zp ien iem (2) a d rug i jes t 
dos tępny z zewnąt rz przez wycięcie (19), przy czym te 
dwa e lementy (11,5) są połączone ze sobą za pomocą 
połączenia wpus towego , w celu umożl iwienia os iowe
go przemieszczenia w a ł k a (11) oraz w celu zmiany p o 
łożenia e l emen tów s tykających się z t rzp ien iem (2), 
oraz sprężynę (14) umieszczoną między tu le jką (13) 
i p ierśc ieniem (5), w celu jego h a m o w a n i a podczas 
gdy t rzp ień (2) nie znajduje się w położeniu wyjśc io
wym. 

21d* (P. 145732) 20.01.1971. 

Po l i t echnika Wroc ławska In s ty tu t U k ł a d ó w E l e k t r o 
maszynowych , Wrocław, (Ignacy Dudzikowski , Włady 
sław K a r w a c k i , K o n r a d Schoepp). 

Dwubiegowy k o m u t a t o r o w y silnik e lekt ryczny, zna 
mienny tym, że konwenc jona lny k o m u t a t o r o w y silnik 
o jednej parze b iegunów i o j edne j pa rze p o d s t a w o 
wych szczotek (2 i 3) wyposażony jes t w dodatkową 
pa rę szczotek (4 i 5) p rzesun ię tych względem siebie 
o kąt o 180°, a k tó rych oś jes t p rzesun ię ta względem osi 
pods t awowych szczotek (2 i 3) o kąt α z a w a r t y w g r a 
nicach 90° > α > 0°, oraz w dwa t ró jpołożeniowe p rze 
łączniki (6 i 7) i j eden dwupołożeniowy wyłącznik (8), 
przy czym j e d n a pods t awowa szczotka (2) połączona 
jes t z n i e r u c h o m y m s tykiem (9) t rój położeniowego 
przełącznika (6), d ruga p o d s t a w o w a szczotka (3) p o 
łączona jest z n i e r u c h o m y m s tykiem (11) t ró jpołoże-
niowego przełącznika (7), j e d n a doda tkowa szczotka 
(4) połączona jes t z n i e r u c h o m y m s tykiem (13) t r ó j -
położeniowego przełącznika (6), d ruga doda tkowa 
szczotka (5) połączona jest z n i e r u c h o m y m s tykiem 
(14) t rój położeniowego przełącznika (7), na tomias t 
n i e ruchomy s tyk (9) t rój położeniowego przełącznika 
(6) połączony jes t z n i e r u c h o m y m s tyk iem (10) dwu-
położeniowego wyłącznika (8) a n i e ruchomy s tyk (11) 

t rójpołożeniowego przełącznika (7) połączony jes t 
z r u c h o m y m r a m i e n i e m (12) dwupołożeniowego w y 
łącznika (8), zaś ruchome r a m i o n a (15 i 16) t ró jpoło-
żeniowych przełączników (6 i 7) podłączone są do 
źródła prądu. 

21d! (P. 145762) 22.01.1971. 

Biuro P ro j ek tów Przemys łu Hutniczego „B ip rohu t " 
Oddział w Warszawie Przeds ięb iors two P a ń s t w o w e , 
Warszawa , (Witold Udziela, S tan i s ł aw Rusek, R o 
ber t Budulski) . 

Sposób demontażu i montażu wirnika maszyny e lek
t rycznej , zwłaszcza kompensatora oraz zestaw urzą
dzeń do p rzeprowadzen ia tego sposobu, znamienny 
tym, że pods t awowych czynności demontażowych do
konuje się za pomocą b r a m prze jezdnych (9 i 10) o k r a 
czających demon towaną e lekt ryczną maszynę . 

21di (P. 155812) 5.06.1972. 
Pierwszeństwo: 9.06.1971 - Włochy. 

Fabrica Italiana Magneti Marelli S.p.A. Milano -
Włochy. 

Pokrywa lub kołpak do elektrycznych silników ko
mutatorowych małej mocy, posiadająca panewkę 
podtrzymującą i płytkę utrzymującą szczotki z ma
teriału elektroizolacyjnego, znamienna tym, że płytka 
(B) utrzymująca szczotki jest ustalana w pokrywie lub 
kołpaku (A1) przez co najmniej dwa nity (K) formowa-
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ne na miejscu ze sprężystego materiału termoplastycz
nego unieruchamiającego wspomnianą płytkę (B) 
utrzymującą szczotki we wspomnianej pokrywie lub. 
kołpaku. 

21d* (P. 155813) 5.06.1972. 
Pierwszeństwo: 9.06.1971 - Włochy. 

Fabrica Italiana Magneti Marelli S.p.A. Milano, Wło
chy. 

Pokrywa lub kołpak utrzymująca szczotki do elek
trycznych silników komutatorowych małej mocy, ma
jąca płytkę utrzymującą szczotki wykonaną z mate
riału elektroizolacyjnego, znamienna tym, że płytka 
(B) utrzymująca szczotki jest utrzymywana w kołpaku 
(A1) przez co najmniej dwa kołki (30), na ich wolnych 
końcach przez dziurkowane płytki trzymające (34) 
sprężyście dociskające płytkę (B) utrzymującą szczotki 
do wspomnianego kołpaka. 

21d2 (P. 145693) 26.01.1971. 
„ELTA" Fabryka Transformatorów i Aparatury 

Trakcyjnej im. Bojowników PPR, Łódź, (Adam Ket-
ner, Jędrzej Lelonkiewicz). 

Układ połączeń uzwojenia podstawowego i wydzie
lonego uzwojenia regulacyjnego w transformatorach 
wysokonapięciowych z regulacją napięcia pod obciąże
niem znamienny tym, że wydzielone uzwojenie regu
lacyjne, (3) jest włączone pomiędzy dwie części podzie
lonego uzwojenia podstawowego (1,2). 

21d2 (P. 145768) 22.01.1971. 
Instytut Elektrotechniki, Warszawa, (Krystyn Paw-

luk, Tadeusz Zawada). 
Silnik synchroniczny z wirnikiem cylindrycznym, 
w którego żłobkach, rozmieszczonych na obwodzie 
wirnika symetrycznie względem osi podłużnej i po
przecznej, znajduje się dwufazowe, symetryczne, dwu
warstwowe uzwojenie o poskoku średnicowym lub 
skróconym, znamienny tym, że jedno z pasm fazo
wych o osi magnetycznej podłużnej (d) jest przyłą
czone do źródła prądu stałego i pracuje w stanie pra
cy synchronicznej silnika jako uzwojenie wzbudzające 
(3), podczas gdy drugie pasmo fazowe o osi magne
tycznie poprzecznej (q) jest na stałe zwarte, przy czym 

izolowane międy sobą przewody prostokątne (9) ze 
zwojów (7) uzwojenia dwufazowego (3) i (4) mają wy
sokość przekroju w kierunku promieniowym wirnika 
wynoszącą co najmniej 0,3, wysokości żłobka, przy 
czym przy parzystej liczbie żłobków na biegun i fazę 
uzwojenia dwufazowego (3) i (4) wirnika (1) poskok 
żłobkowy tego uzwojenia wyrażony liczbą żłobków jest 
liczbą nieparzystą, zaś przy nieparzystej liczbie żłob
ków na biegun i fazę poskok żłobkowy jest liczbą pa
rzystą. 

21g (P. 150030) 14.08.1971. 
Pierwszeństwo: 28.08.1970 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Power, Inc., Dallas, USA (Donald Luther Ensley). 
Sposób ciągłego ograniczania i ogrzewania zjonizo-

wanej plazmy, oraz podtrzymywania reakcji termo
jądrowej w komorze wypełnionej polem mikrofalo
wym, znamienny tym, że komorę o wybranym kształ
cie i wymiarach poddaje się odpompowaniu, następnu 
do wymienionej komory doprowadza się pole elektro
magnetyczne w formie kołowo spolaryzowanej fali sto
jącej, przy czym pole (E) wymienionej fali posiada 
minimum wewnątrz komory i jest skierowane równo
legle do ścian komory, ponadto do wnętrza komory 
wprowadza się gaz o niskiej masie cząsteczkowej. 
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Komora zawierająca plazmę według zastrz. 1 zna
mienna tym, że zawiera wewnętrzną powłokę z mate
riału nadprzewodzącego, tworzącą powierzchnię 
zamkniętą, ale wyposażoną w otwory umożliwiające 
przepływ gazu i urządzenia zasilające pole mikrofalo
we, ponadto zawiera strukturę nośną wymienionej 
warstwy nadprzewodzącej, oraz ma strukturę w for
mie kanału, który służy do przepływu cieczy chłodzą
cej, otaczającą wymienioną strukturę nośną. 

2lg (P. 150750) 27.09.1971. 
Pierwszeństwo: 27.10.1970, 19.12.1970- ZSRR. 

Alexei Yakovlevich Kaljuko, Fridrikh Levikovich 
Simkoich, Nina Fedorovna Cherednik, Ljudmila Dmi-
trievna Pravednaya, Alexei Mikhoilovich Kozakov, 
Alexander Mikhalilovich Sepozkhov, Anri Josifivich 
Lishinsky, Gomel, ZSRR. 
Lampa kineskopowa z urządzeniem antyimplozyjnym 
obejmującym powierzchnię obudowy lampy odpowia
dającą strefie krytycznej, wykonanym w kształcie 
ramki za szczeliną od strony obudowy lampy wypeł
nioną wypełniaczem i posiadającą obrzeże stykające 
się z obudową lampy od strony ekranu wzdłuż jego 
całego obwodu, znamienna tym, że ramka (2) posiada 
wgłębienie (4) od strony powierzchni obudowy (3) lam
py, odpowiadającej jej strefie krytycznej, wykonane 
tak, że zapewnia się kompensat naprężeń rozcią
gających, powstających w obudowie (3) lampy w jej 
strefie krytycznej. 

21h (P. 153034) 21.01.1972. 
Pierwszeństwo: 23.01.1971 - Japonia. 

Kuraray Co., Ltd. Kurashiki - City, Japonia (Ma-
suya Takei). 

Sposób obróbki materiałów warstwowych przy uży
ciu prądów wielkiej częstotliwości, znamienny tym, że 
materiały warstwowe wykonane z jednakowych lub 
różnych polimerów termoplastycznych układa się je
den na drugim, ustawia się na nich elektrodę przy
stosowaną zarówno do zgrzewania prądami wielkiej 
częstotliwości jak i do cięcia i której krawędź wsku
tek wywarcia nacisku na elektrodę lekko wciska się 
w materiały warstwowe, po czym materiały warst
wowe nagrzewa się i zgrzewa przez przyłączenie do 
elektrody prądu wielkiej częstotliwości przy jedno
czesnym zachowaniu wspomnianego docisku a następ
nie po wyłączeniu prądu wielkiej częstotliwości prze
cina się je przez przyłożenie znacznej siły nacisku do 
elektrody bezpośrednio po wyłączeniu prądu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1, 2, w którym materiały warstwowe są układane wraz 
z ustawionym na nich ostrzem pomiędzy płytę stałej 
elektrody a płytę ruchomej elektrody, umieszczone na 
górze i na dole naprzeciwko siebie, a ostrze noża speł
nia jednocześnie rolę elektrody i służy do cięcia mate
riałów warstwowych po ich częściowym zgrzaniu spo
wodowanym przyłączeniem prądu wielkiej częstotli
wości do wspomnianych płyt elektrod ściskających 
w tym czasie materiały warstwowe, znamienne tym, 
że zawiera suwak (5) poruszający płytą ruchomej 
elektrody podzielony na dwa, suwak górny (6) i dol
ny (7), przystosowane do wzajemnego stykania za
równo w górnym jak i dolnym położeniu. 

21k9 (P. 129563) 16.10.1968. 
Joseph Lucas (Industries) Limited, Birmingham, 

Wielka Brytania. 
Urządzenie do montowania pakietów płyt akumula

torowych znamienne tym, że składa się z przenośnika 
(13) mającego ' bocznie nachylone powierzchnie (14), 
ścianki (15) wystające z dolnych krawędzi tych po
wierzchni oraz z urządzenia umieszczonego na prze
nośniku do przekazywania płyt akumulatorowych 
i na przemian separatorów z licznych nieruchomych 
stanowisk na powierzchnię (14) tak, że składowe ele
menty (18) są formowane w pakiety, których jedna 
krawędź spoczywa na ściance (15). 

21k" (P. 147293) 1.04.1971. 
Pierwszeństwo: 5.06.1970 - Włochy. 

VEB Chemieanlagenbau Leipzig, Leipzig, NRD, 
(Walter Schnaubelt, Peter Hobe). 

Dwubiegunowe ogniwo elektrolityczne typu prasy 
filtracyjnej wyposażone w niewiele zużywające się 
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elektrody metalowe i przepony wymiany jonów, zna
mienne tym, że przepona (1) wymiany jonów składa 
się z kilku części umieszczonych w jednej powierzch
ni jedna na drugiej i obok siebie i zamocowana jest 
na pionowym układzie podtrzymującym (5) znajdują
cym się między elektrodami. 

2lk9 (P. 149739) 29.07.1971. 

Pierwszeństwo: 21.08.1971 - Austria. 

Telephon - und Telegraphen - Fabriks - Aktien-
gesellschaft Kapsch un. Sohne in Wien, Wiedeń, 
Austria, (Ernst Karobath, Wolfgang Pulitzer). 

Ogniwo galwaniczne z osłoną zewnętrzną zabezpie
czającą przed wydostawaniem się elektrolitu, której 
przykrywa jest wykonana z termoplastycznego two
rzywa sztucznego i stanowi całość z tuleją wysta
jącą do wnętrza osłony, nasuniętą na biegun pluso
wy ogniwa, znamienne tym, że wewnętrzny koniec 
tulei (3) sięga do masy zalewającej (13) celi i jest 
w niej osadzony, przy czym masa (16) znajduje się 
bezpośrednio na depolaryzatorze (15) celi. 

21k» (P. 149748) 29.07.1971. 

Pierwszeństwo: 21.08.1970 - Austria. 

Telephon - und Telegraphen - Fabriks - Aktien-
gesellschaft Kapsch. u. Sohne in Wien, Wiedeń, Au
stria, (Wolfgang Pulitzer, Leopold Rippl, Ernst Ka
robath). 

Ogniwo galwaniczne z osłoną zewnętrzną z termo
plastycznego tworzywa sztucznego, zabezpieczającą 
przed wydostawaniem się elektrolitu, w której dnie 

osadzony jest denny element stykowy o kształcie mi
seczki, którego ścianki boczne, korzystnie stożkowe, 
mają w obszarze zagłębionym w tworzywie szereg 
blisko siebie leżących otworów, przez które przechodzi 
termoplastyczne tworzywo sztuczne dna osłony, 
a powyżej tworzą podporę elektrody minusowej, wy
stającą ponad dnem osłony do jej wnętrza, znamien
ne tym, że dno (2) i kołnierz (4) dennego elementu 
stykowego (1) leżące na zewnętrznej stronie dna osło
ny (13) są trwale połączone elektrycznie i mechanicz
nie z zewnętrzną tarczą stykową (6a, 6b, 6c), której 
średnica (Da, Db, Dc), odpowiada znormalizowanej 
najmniejszej średnicy zewnętrznego styku minusowe
go ogniwa, przy czym zarówno średnica (Dl) dna jak 
i średnica (D2) wolnego otworu w dennym elemencie 
stykowym (1) jest mniejsza od średnicy (Da, Db, Dc) 
zewnętrznej tarczy stykowej. 

21k9 (P. 149864) 5.08.1971. 

Pierwszeństwo: 8.08.1970 - Niemiecka Republika 
Federalna. 

Varta Aktiengesellschaft, Frankfurt n/Menem, NRF, 
(Hans Georg Lindenberg, Siegfried Prause). 

Akumulator, a zwłaszcza wieloogniwowy akumula
tor ołowiowy, którego blok akumulatorowy wykona
ny jest z elastycznego tworzywa sztucznego, znamien
ny tym, że między ograniczającymi żebrami (6) przy 
czołowych i środkowych ścianach (3) w dolnej części 
bloku akumulatorowego ma sprężynujące, ustawione 
ukośnie żebra (2), za pomocą których osadzone są 
w ogniwach (1) bloki płytkowe. 

21k9 (P. 153751) 28.02.1972. 

Pierwszeństwo: 2.04.1971 - Włochy. 

Superpila S.p.A., Florencja, Włochy. 

Hermetyczne, suche ogniwo galwaniczne z kub
kiem cynkowym lub podobnym, zawierającym mate
riały czynne i wystającą elektrodę węglową oraz 
metalowym krążkiem dennym stykającym się 
z dnem, kubka cynkowego, znamienne tym, że zna
ny element z żywicy syntetycznej, tworzący powłokę 
ogniwa wraz z pokrywą z kołnierzem obejmującym 
szczelnie elektrodę węglową, posiada końcowe po
grubienie swej ściany bocznej przy dolnej części kub
ka cynkowego i wymienionym metalowym krążkiem 
dennym, a ponadto boczna, metalowa osłona ogniwa 
jest zawinięta swymi końcowymi pierścieniowymi 
krawędziami z jednej strony na pokrywę z żywicy, 
a z drugiej strony na metalowe dno i krążek denny 
usytuowany przy pogrubieniu ściany bocznej. 
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21n? (P. 145751) 21.01.1971. 
Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, (Ja

cek Jaszczyński). 
Tranzystorowy generator wzbudzający do układów 

odchylania promienia w lampie analizującej w ka
merze telewizyjnej zbudowany w układzie multiwi-
bratora znamienny tym, że między kolektorami tran
zystorów (T9) i (T10) jest włączony oporowy dzielnik 
napięcia, zbudowany z rezystorów (R2) i (R5) zaś po
między bazy tranzystorów (T9) i (T10) a środek dziel
nika oporowego napięcia (R2) i (R5) są włączone re
zystory (R3) i (R4). 

22a (P. 129660) 22.10.1968. 
Pierwszeństwo: 24.10.1967, 9.09.1968 - Szwajcaria. 
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania barwników Italocyjaninowych 
o ogólnym wzorze 1, w którym n oznacza wartość 
liczbową całkowitą 1-2, R oznacza resztę benzeno
wą, X oznacza reaktywną wobec włókna heterocyk
liczną resztę o 2 - 3 heteroatomach w pierścieniu, resz
tę a, β-dwubromopropionylową, α-bromoakrylową, 
β-chloropropionylową lub acylową, Y oznacza grupę 
metylową, karbalkoksylową lub karboksylową, Q 
oznacza resztę o wzorze la, w którym Pc oznacza 
resztę ftalocyjaniny ewentualnie zawierającej metal 
jak kobalt, miedź a zwłaszcza nikiel, W1; W2 i W3 
oznaczają grupy hydroksylowe lub ewentualnie pod
stawione grupy aminowe, a, p, q i r oznaczają war

tości liczbowe 0 - 3 , z tym, że wartość liczbowa wyra
żenia p + q + r wynosi co najmniej 1, a wartość wy
rażenia p + q + r + n wynosi 3 -4 , znamienny tym, że 
aminę o wzorze 4, w którym Q, n, R, Y mają wyżej 
podane znaczenie poddaje się reakcji ze związkiem 
o wzorze X-C1 lub XBr w którym X ma wyżej poda
ne znaczenie lub z bezwodnikiem kwasu którego resz
tę określono wyżej symbolem X, z tym, że stosuje się 
trój chloro- lub trójbromotriazynę wówczas w otrzy
manym związku ewentualnie wymienia się drugi atom 
chloru lub bromu w reakcji ze związkiem hydrok
sylowym lub merkaptanowym a zwłaszcza z amonia
kiem lub organiczną aminą albo kondensuje się sul-
fochlorek o wzorze 5, w którym Q i n mają wyżej 
podane znaczenie z aminą o wzorze 6, w której Y, X 
i R mają wyżej podane znaczenie, albo dwuazowaną 
aminę o wzorze 7, w którym Q, R i n mają wyżej 
podane znaczenie sprzęga się ze składnikiem o wzo
rze 9, w którym Y i X mają wyżej podane znaczenie. 

22a (P. 131531) 4.02.1969. 

Pierwszeństwo: 6.02.1968 - Szwajcaria. 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nierozpuszczalnych w wodzie 

związków disazowych o wzorze 1, znamienny tym, że 
halogenek kwasu karboksylowego o wzorze 2, w któ
rym R1 oznacza resztę arylową posiadającą grupę 
estrową kwasu sulfonowego, R2 oznacza resztę nafta-
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lenową, w której grupy azowe, hydroksylowa i ami
dowa kwasu karboksylowego znajdują się w pozycji 
1, 2, 3, kondensuje się w stosunku molowym 2 : 1 
z arylidem kwasu 2,3-hydroksynaftoesowego o wzo
rze 13. 

22a (P. 131817) 18.02.1969. 
Pierwszeństwo: 19.02.1968, 19.11.1968 -Szwajcar ia . 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych barwników kadzio

wych o ogólnym wzorze 1, w którym A i B oznacza
ją zdolne do kadziowania reszty policyklicznych chino
nów, X oznacza resztę triazyny lub pirymidyny, a Y 
oznacza resztę 2- (amino-, hydroksy- lub merkapto-) 
-benzotiazolu-, benzooksazolu lub -benzoimidazolu 
znamienny tym, że w dowolnej kolejności konden
suje się triazyny lub pirymidyny zawierające od-
szczepialne podstawniki, korzystnie trójchlorowco-
triazyny albo trój- lub czterochlorowcopirydyny ze 
związkiem aminowym policyklicznego chinonu i z 2-
-amino- lub 2-hydroksy- albo 2-merkapto-benzotia-
zolem; -benzooksazolem lub benzoimidazolem. 

22a (P. 133512) 12.05.1969 

Pierwszeństwo: 13.05.1968 - Szwajcaria. 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania zasadowych barwników azo-
wych korzystnie nie zawierających grup, nadających 
rozpuszczalność w wodzie, zwłaszcza grup sulfono-

wych, odpowiadających wzorowi D - N = N - P z , w 
którym D oznacza rodnik składnika czynnego ewen
tualnie zawierającego grupy azowe, Pz oznacza rod
nik 5-amino-pirazolu związany położeniem 4 z gru
pą azową i zawierającego w położeniu 1 związaną 
mostkiem etylenowym, ewentualnie czwartorzędowa-
ną grupę aminową, hydrazynową lub hydroksyloami-
nową, znamienny tym, że wytwarzanie prowadzi się 
na drodze amidowania lub kondensacji, sprzęgania lub 
czwartorzędowania. 

22a (P. 138301) 22.01.1970. 

Pierwszeństwo: 24.01.1969 - Holandia. 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania barwników azowych nie za

wierających grup kwasowych nadających rozpusz
czalność w wodzie, o ogólnym wzorze 1, w którym A 
oznacza rodnik aromatyczny, X oznacza atom siarki 
lub atom tlenu, R oznacza atom wodoru lub rodnik 
organiczny, zwłaszcza grupę metylową, symbol n 
oznacza wartość liczbową 1 lub 2, R' oznacza grupę 
alkilową, Y- oznacza anion, B oznacza rodnik bierne
go składnika sprzęgania, znamienny tym, że aminę 
o wzorze 4a dwuazuje się, sprzęga z biernym skład
nikiem sprzęgania o wzorze H-B, w którym B ozna
cza rodnik składnika biernego i ewentualnie czwar-
torzęduje środkiem alkilującym. 

22a (P. 138384) 26.01.1970. 
Pierwszeństwo: 27.01.1969, 3.11.1969 - Szwajcaria. 
Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania pigmentów disazowych o wzo
rze 1, w którym R1 oznacza resztę benzenową, R2 
oznacza resztę naftalenową, gdzie w pozycjach 1, 2, 
3 znajdują się grupy: azowa, hydroksylowa i -CO-, 
R3 oznacza rodnik p-fenylenowy lub dwufenylenowy, 
a R oznacza rodnik aralkilowy lub arylowy, przy 
czym R może ponadto jeszcze oznaczać rodnik alkilo
wy jeśli R3 oznacza rodnik p-fenylenowy, znamienny 
tym, że: 

a) halogenek kwasu karboksylowego o wzorze 2 
kondensuje się w stosunku molowym 2 : 1 
z p-fenylenodwuaminą lub z p-dwuaminodwufe-
nylem, albo 

b) związek dwuazowy lub dwuazoaminowy aminy 
o wzorze 3 sprzęga się w stosunku molowym 
2 : 1 z aryloamidem kwasu 2,3-hydroksynafto
esowego o wzorze 4. 
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22a (P. 140168) 21.04.1970. 

Pierwszeństwo: 23.04.1969, 5.03.1970 - Szwajcaria. 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania barwników kadziowych o ogól

nym wzorze i, w którym A oznacza podatną do ka
dziowania resztę, X oznacza heterocykliczną resztę, 
zawierającą w pierścieniu trzy atomy azotu i związa
ną z grupą - N H poprzez atom węgla tego pierścienia, Y 
oznacza atom tlenu lub siarki, R oznacza resztę aro
matyczną, wolną od grup azowych, związaną z ato
mem tlenu lub siarki Y poprzez atom węgla pierście
nia aromatycznego, przy czym, gdy R oznacza hetero
cykliczną resztę aromatyczną, jest to co najmniej 
6-członowa heterocykliczna reszta aromatyczna, 
Z oznacza resztę - N H - A ' , lub resztę - Y - A ' , w któ
rych Y ma wyżej podane znaczenie a A' oznacza po
datną do kadziowania resztę, przy czym obowiązują 
następujące ograniczenia: 

a) gdy Z oznacza grupę -NH-A' oraz gdy A,A' i Z 
mają wyżej podane ogólne znaczenia, Y oznacza 
atom tlenu a R resztę fenylową, wówczas jest 
to reszta fenylowa, zawierająca podstawniki na
dające cechę rozpuszczalności, lub reszta feny
lowa z podstawnikami o łącznym ciężarze czą
steczkowym większym od 138 albo reszta feny
lowa, zawierająca więcej niż 8 atomów węgla 
a przy tym wymienione ograniczenia nie obo
wiązują jeżeli A oznacza resztę metoksyantra-
chinonową lub resztę antrachinonową podsta
wioną atomami chlorowców, 

b) gdy Y oznacza atom siarki, R oznacza niepod-
stawioną resztę -naftylową a Z oznacza resztę 
-NH-A', wówczas A i A' nie mogą być niepod-
stawionymi resztami antrachinonowymi -(2), zna
mienny tym, że związki heterocykliczne, zawie
rające trzy atomy azotu wchodzące w skład 

pierścienia, przy czym związki heterocykliczne 
zawierają co najmniej dwa łatwoodszczepialne 
podstawniki, kondensuje się z wielopierścienio
wymi chinonami, zawierającymi grupy podatne 
do kondensacji lub z aromatycznymi hydroksy-
-albo merkaptozwiązkami. 

22a (P. 140171) 21.04.1970. 
Pierwszeństwo: 23.04.1969, 5.03.1970 - Szwajcaria. 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania barwników kadziowych o o-

gólnym wzorze 1, w którym A oznacza podatną do 
kadziowania resztę, X oznacza heterocykliczną resztę, 
zawierającą w pierścieniu dwa atomy azotu i zwią
zaną z grupą - N H bezpośrednio poprzez atom węgla 
tego pierścienia lub poprzez grupę - C O , Y oznacza 
atom tlenu lub siarki, R, oznacza resztę aromatyczną, 
wolną od grup azowych, związaną z atomem tlenu 
lub siarki Y poprzez atom węgla pierścienia aroma
tycznego, przy czym, gdy R oznacza heterocykliczną 
resztę aromatyczną, jest to co najmniej 6-członowa 
heterocykliczna reeszta aromatyczna a Z oznacza resztę 
- N H - A ' lub resztę - Y - A ' , w których Y ma wyżej 
podane znaczenie, A' oznacza podatną do kadziowa
nia resztę i w którym n = 1 lub 2, przy czym gdy 
X oznacza resztę pirymidynową, Z oznacza resztę 
- N H - A ' a A i A' oznaczają niepodstawione reszty 
antrachinonowe, - Y - R nie może być resztą feno-
ksylową, znamienny tym, że związki heterocykliczne, 
zawierające dwa atomy azotu wchodzące w skład 
pierścienia oraz co najmniej dwa łatwoodszczepialne 
podstawniki, kondensuje się z wielopierścieniowymi 
chinonami, zawierającymi grupy podatne do kon
densacji oraz z aromatycznymi hydroksy- lub merka
ptozwiązkami. 

22a (P. 140172) 21.04.1970. 
Pierwszeństwo: 24.04. 1969 - Szwajcaria. 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nierozpuszczalnych w wodzie 

barwników styrylowych o ogólnym wzorze 1, w któ
rym A oznacza rodnik alkilenowy, ewentualnie prze
rywany heteroatomami, B oznacza jednowartościo-
wą resztę organiczną, X oznacza grupę cyjanową, 
karbamylową, arylosulfonylową lub karboalkoksylową, 
V oznacza atom siarki lub grupę iminową, a gdy 
B oznacza resztę aromatyczną, wówczas V oznacza 
atom tlenu, Y1 i Y2 oznaczają atomy wodoru, rodni
ki alkilowe lub grupy alkoksylowe, a Z oznacza rod
nik alkilowy, ewentualnie podstawiony, zawierający 
korzystnie grupę o wzorze - A - C O - V - B - , zna
mienny tym, że aldehyd o wzorze ogólnym 2, w któ
rym wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenie, 
nie zawierający grup powodujących rozpuszczalność 
w wodzie, albo imid tego aldehydu, kondensuje się ze 
związkiem o ogólnym wzorze NC-CH 2 X, w którym X 
ma wyżej podane znaczenie, albo 1 mol pochodnej sty-
rylowej o ogólnym wzorze 3, w którym X, Y1, Y2 i V 
mają wyżej podane znaczenie, E oznacza rodnik alki
lowy, ewentualnie przerywany heteroatomami, Z1 
oznacza rodnik alkilowy, ewentualnie podstawiony, 
zwłaszcza grupę o wzorze - E - V - H , a n oznacza 
liczbę 1 lub 2, kondensuje się z halogenkiem kwasu 
karboksylowego o wzorze ogólnym chlorowiec - E ' 
- C O - V - B , w którym V i B mają wyżej podane zna
czenie, a E' oznacza rodnik alkilowy. 
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22a (P.140206) 23.04.1970. 
Pierwszeństwo: 25.04.1969 - Szwajcaria. 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania pigmentów disazowych o wzo

rze R 1 - N = N - R 2 - C O N H - R 3 - N H C O - R 2 - N = N - R 1 
w którym R1 oznacza resztę arylową, R2 oznacza resztę 
hydroksynaftalenową, w której grupy azowa, hydrok
sylowa i - C O - umiejscowione są odpowiednio w po
łożeniu 1 - , 2 - , i 3 - , lub oznacza enolową albo zdol
ną do enolizacji resztę związku ketometylenowego, 
a R3 oznacza resztę fenylenową lub dwufenylenową, 
która zawiera co najmniej jedną grupę estru kwasu 
karboksylowego, amidu kwasu karboksylowego, estru 
kwasu sulfonowego, amidu kwasu sulfonowego lub 
grupę sulfonu, znamienny tym, że chlorek kwasowy 
barwnika azowego o wzorze R1-N=N-R2-COHal, 
w którym R1, R2 mają wyżej podane znaczenie a Hal 
oznacza atom chlorowca kondensuje się z dwuaminą 
o wzorze H 2 N - R 3 - N H 2 - w którym R3 ma wyżej po
dane znaczenie w stosunku molowym 2 : 1 . 

22a (R 140225) 25.04.1970. 
Pierwszeństwo: 28.04.1969. - Szwajcaria. 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nierozpuszczalnych przezroczy

stych barwników pigmentowych w postaci polimerów 
wielkocząsteczkowych, znamienny tym, że rozpuszczal
ne w wodzie barwniki zawierające co najmniej jedną 
aromatycznie związaną grupę tiosiarczanową, w obec
ności bezbarwnych rozpuszczalnych w wodzie związ
ków epoksydowych i w temperaturze co najwyżej 
umiarkowanie podwyższonej, poddaje się reakcji z tio-
związkami zawierającymi grupę = C = S związaną z co 
najmniej jednym atomem azotu, po czym przeprowa
dza w trwałą drobną dyspersję przez dodanie środ
ków dyspergujących i mielenie na mokro, ewentualnie 
po poddaniu działaniu utleniaczy. 

22a (P. 140365) 2.05.1970. 
Pierwszeństwo: 7.05.1969 - Szwajcaria. 

Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych pigmentów azowych 
o wzorze 1, w którym R1 oznacza rodnik aromatyczny, 
R2 oznacza grupę pochodzącą od naftalenu, w której 
grupa azowa, hydroksylowa i - C O - znajdują się 
w położeniu 1,2,3, R3 oznacza rodnik arylenowy, R4 
oznacza rodnik pierścieniowy o charakterze aroma
tycznym, a R5 oznacza rodnik alkilowy lub arylowy 
albo korzystnie atom wodoru, znamienny tym, że ha
logenek kwasu karboksylowego o wzorze 2, w którym 
R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, a Hal oznacza 
atom chlorowca, kondensuje się z aminą o wzorze 3, 
w którym R3 R4 i R5 mają wyżej podane znaczenie, 
albo związek dwuazowy lub dwuazoaminowy aroma
tycznej aminy sprzęga się ze składnikiem biernym 
o wzorze 4, w którym R2, R3, R4 i R5 mają wyżej po
dane znaczenie. 

22a (P. 140392) 4.05.1970. 
Pierwszeństwo: 5.05.1969, .2.04.1970. - Szwajcaria. 
Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Preparat barwnikowy, znamienny tym, że zawiera 

barwnik, rozpuszczalnik stanowiący związek zawiera
jący fosfor i ewentualnie środek rozpraszający, oraz 
ewentualnie inny włókienniczy środek pomocniczy 
i ewentualnie inny rozpuszczalnik. 

22a (P. 140393) 4.05.1970. 
Pierwszeństwo: 5.05.1969, 31.03.1970 - Szwajcaria. 
Ciba Société Anonyme, Bazylea, Szwajcaria. 
Preparaty barwników do wybarwiania włókien syn

tetycznych zwłaszcza nylonowych i/lub modyfikowa
nych zasadami włókien poliestrowych i polipropyle
nowych, znamienne tym, że zawierają wolne od grup 
sulfonowych reagujące z włóknami barwniki dysper
syjne, rozpuszczalnik organiczny, oraz ewentualnie 
środek dyspergujący. 

22a (P. 147027) 20.03.1971. 
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Lech 

Wojciechowski). 
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Sposób wytwarzania nowych chinoksalinowych pig
mentów azowych w ogólnych wzorach 1 i 2, w których 
X i Y oznaczają atom wodoru, grupę hydroksylową, 
alkilową, alkoksylową, arylową, arylooksylową, przy 
czym jeden z podstawników X lub Y musi być grupą 
hydroksylową, Z oznacza atom chlorowca lub grupę 
alkilową albo alkoksylową, a A oznacza grupy okreś
lone wzorami 3, 4 lub 5, w których Ar oznacza resztę 
aromatycznego kwasu hydroksykarboksylowego takie
go, jak kwas /?-hydroksynaftoesowy, salicylowy, 1-fe-
nylo-3-karboksypirazolon-5, l-(x'-karboksyfenylo)-3-me-
tylopirazolon-5 albo resztę aromatycznego kwasu ami-
nokarboksylowego, zawierającego atomy chlorowców, 
grupy nitrowe, alkilowe, alkoksylowe, a Ar' oznacza 
resztę aminy lub dwuaminy aromatycznej albo resztę 
barwnika monoazowego pochodnego aminoazobenze-
nu, zawierającego 1-4 podstawników takich, jak ato
my chlorowców, grupy alkilowe, alkoksylowe, nitrowe, 
cyjanowe, acylo- lub aryloaminowe, znamienny tym, 
że chlorki kwasowe barwników mono- lub disazowych, 
otrzymanych znanymi sposobami na drodze sprzęgania 
zdwuazowanych pierwszorzędowych amin aromatycz
nych lub zdwuazowanych barwników monoazowych 
pochodnych aminoazobenzenu, zawierających 1-4 
podstawników takich, jak atomy chlorowca, grupy al
kilowe, alkoksylowe, nitrowe, cyjanowe, acylo- lub 
aroiloaminowe, z aromatycznymi kwasami hydroksy-
karboksylowymi takimi, jak kwas β-hydroksynaftoeso-
wy, salicylowy, l-(x'-karboksyfenylo)-3-metylopirazo-
lon-5; l-fenylo-3-karboksypirazolon-5 albo otrzymanych 
na drodze sprzęgania zdwuazowanych pochodnych aro
matycznych kwasów aminokarboksylowych, zawiera
jących atomy chlorowców, grupy nitrowe, alkilowe, 
alkoksylowe itp., z pochodnymi arylidów lub dwuary-
lidów kwasu acetylooctowego, 1-fenylo-3-metylopira-
zolonu-5, fenolu itp., zawierającymi atomy chlorowców, 
grupy nitrowe, alkilowe, alkoksylowe itp., kondensuje 
się ze związkami o ogólnym wzorze 6, w którym 
wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenie albo 
chlorek kwasowy aromatycznego kwasu hydroksykar
boksylowego takiego, jak kwas β-hydroksynaftoesowy, 
salicylowy, l-fenylo-3-karboksypirazolon-5, l-(x'-kar-
boksyfenylo(-3-metylopirazolon-5, zawierającego atomy 
chloru, grupy nitrowe, alkilowe, alkoksylowe itp., kon
densuje się ze związkiem o ogólnym wzorze 6, w któ
rym wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenie, 
a następnie otrzymany produkt kondensacji związku 
o wzorze 6 z aromatycznym kwasem hydroksykarbo-
ksylowym sprzęga się ze zdwuazowaną pierwszorzędo-
wą aminą lub dwuaminą aromatyczną albo ze zdwu-

azowanym barwnikiem monoazowym pochodnym ami
noazobenzenu, zawierającym 1-4 podstawników takich 
jak atomy chlorowców, grupy alkilowe, alkoksylowe, 
nitrowe, cyjanowe, acylo- lub aroiloaminowe itp. 

22a (P. 147673) 21.04.1971. 
Pierwszeństwo: 23.04.1970 - Szwajcaria. 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Sposób wytwarzania nowych związków azowych 
o ogólnym wzorze 1, w którym D oznacza grupę aro
matycznego składnika sprzęgania, a K oznacza grupę 
chlorowco-2,3-dwuhydroksypirydynową, jak również 
kompleksów tych związków azowych z ciężkimi meta
lami, znamienny tym, że stosuje się proces sprzęgania 
i ewentualnie metalizowania lub acylowania. 

22a (P. 148989) 23.06.1971. 
Pierwszeństwo: 21.07.1970 - Wielka Brytania. 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel
ka Brytania, (Geoffrey Giriffiths). 
Sposób wytwarzania barwników monoazowych 
o ogólnym wzorze 1, w którym Np oznacza rodnik 
dwu- lub trój sulfonaf tyło wy, Bz oznacza rodnik 1,4-
-fenylowy ewentualnie podstawiony, R oznacza pier
ścień fenylowy ewentualnie podstawiony, a jeden 
z symboli A lub B oznacza grupę sulfonową i drugi 
z symboli A lub B oznacza atom wodoru, znamienny 
tym, że 2 mole chlorku cyjanurowego, poddaje się kon
densacji z molem kwasu m-fenylenodwuaminosulfo-
nowego, 1 molem aminy o wzorze ogólnym NH2R 
i 1 molem związku aminoazowego o ogólnym wzorze 
Np - N = N - B z - N H 2 , w których to wzorach R, Np i 
Bz mają wyżej podane znaczenie. 
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22a (P. 150293) 1.09.1971. 

Pierwszeństwo: 3.09.1970 - Szwajcaria. 

Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych barwników monoazo-
wych zawierających metal o wzorze 1, w którym A 
oznacza ewentualnie podstawioną grupę benzenową 
lub naftalenową, X oznacza grupę -O- lub -COO- w 
położeniu orto do wiązania azowego, Z oznacza atom 
wodoru, chlorowca, niższą grupę alkilową, niższą grupę 
alkoksylową lub grupę karboksylową, R1 oznacza atom 
wodoru lub niższą grupę alkilową, R2 oznacza atom 
wodoru lub rodnik alifatyczny, Y1 oznacza grupę ben
zenową lub naftalenową ewentualnie podstawioną gru
pami sulfonowymi, Y2 oznacza rodnik alifatyczny, cy-
kloalifatyczny lub aromatyczny, n oznacza liczbę 1 
lub 2, a Me oznacza atom jednego z metali, takich, 
jak miedź, nikiel lub żelazo, przy czym związek 
o wzorze 1 zawiera łącznie co najmniej 2, a najwyżej 
5 grup sulfonowych, znamienny tym, że halogenek cy-
janurowy poddaje się w dowolnej kolejności reakcji 
ze związkiem o wzorze 2, w którym A, X, Z, Me i n 
mają wyżej podane znaczenie, z aminą o wzorze 
R : - N H - Y 1 ; w którym Rr i Yj mają wyżej podane 
znaczenie, i z aminą o wzorze R 2 - N H - Y 2 , w którym 
R2 i Y2 mają wyżej podane znaczenie, w stosunku mo
lowym 1 : 1 : 1 : 1 . 

22a (P. 150449) 10.09.1971. 

Pierwszeństwo: 11.09.1970 - Szwajcaria. 
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych pigmentów disazowych 
o wzorze 1, w którym A oznacza rodnik arylowy, R 
oznacza niższy rodnik alkilowy a X oznacza atom wo
doru lub chlorowca, znamienny tym, że związek dwu-
azowy lub dwuazoaminowy estru dwualkilowego kwa
su aminotereftalowego o wzorze 2 sprzęga się z dwu-
acetoacetyloarylenodwuaminą o wzorze C H 3 - C O -
C H 2 - C O - N H - A - N H - O C - C H 2 - C O - C H 3 w sto
sunku molowym 2 : 1 . 

22a (P. 153245) 2.02.1972. 
Pierwszeństwo: 3.02.1971, 24.11.1971 - -

Niemiecka Republika Federalna. 
Badische Anikin- und Soda Fabrik AG, Ludwig-

shafen, NRF, (Hans Baumann, Udo Mayer). 
Sposób wytwarzania barwników oksazynowych z gru

pami arlyoaminowymi o wzorze ogólnym 1, w którym 
A1 oznacza wodór, ewentualnie podstawioną grupę al
kilową, cykloalkilową, aryloalkilową albo arylową, A2 

oznacza wodór albo ewentualnie podstawioną grupę 
alkilową, A3 oznacza wodór lub grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla, A4 oznacza wodór lub ewentualnie 
grupę alkilową o 1-4 atomach węgla podstawioną 
grupą hydroksylową, chlorem, grupą karboalkoksylo-
wą lub cyjanową, A5 oznacza wodór albo grupę alki
lową o 1-4 atomach węgla lub grupę alkoksylową 
o 1-4 atomach węgla, Z° oznacza anion znamienny 
tym, że związek o wzorze ogólnym 2 poddaje się kon
densacji ze związkiem o wzorze ogólnym 3, w którym 
A6 oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach węgla. 

22g (P. 138492) 30.01.1970. 
Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z oo., Warsza

wa, Polska, (Fryderyk Weigl, Jarosław Stępniewski, 
Jan Surowiński, Zbigniew Dębski). 

Sposób wytwarzania środka do zabezpieczania form 
przed przyczepnością betonu, znamienny tym, że oligo-
styren, polietylen i kerylobenzen ogrzewa się do sto
pienia, miesza z olejem wrzecionowym oraz następnie 
w temperaturze 130-140°C z inhibitorem korozji, po 
czym gorącą masę pozostawia się w bezruchu do osty
gnięcia, a następnie w temperaturze otoczenia poddaje 
się_ silnemu rozmieszaniu w celu rozbicia żelu. 

Środek do zabezpieczania form otrzymany sposobem 
według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera olej wrze
cionowy w ilości 80-97% wagowych, kerylobenzen 
w ilości 0,5-10% wagowych, oligostyren w ilości 0 , 1 -
- 8 % wagowych, polietylen w postaci żelu w ilości 
0,1-2% wagowych oraz inhibitor korozji np. Acorox 
w ilości 0 ,01-1% wagowych. 

22g (P. 146565) 1.03.1971. 
Maurycy Józef Czyżewski, Czesław Stankiewicz, 

Warszawa. 
Tusz do długopisów zwłaszcza kulkowych, zawiera

jący barwniki, ich rozpuszczalniki, nośniki i inne znane 
składniki, znamienny tym, że zawiera kwas ftalowy 
lub/i jego bezwodnik oraz kwas maleinowy lub/i jego 
bezwodnik. 

22g (P. 147029) 19.03.1971. 
Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Prze

mysłu Okrętowego, Gdańsk, (Zenon Chojnicki). 
Wykładzina ognioodporna na bazie cementu kruszywa 

mineralnego, azbestu, glikocelu i wody, przeznaczona 
do wykładania przegród ciepło i zimnochronnych, zna
mienna tym, że zawiera następujące składniki: 
Cement w ilości 15-30% wagowych 
Kruszywo mineralne „ 15-30% ,, 
Polioctan winylu w postaci 
dyspersji wodnej „ 10-30% „ 
Azbest „ 10-30% „ 
Woda „ 10-60% 
Tlenochlorek antymonowy „ 2 - 6% „ 
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22g (P. 147041) 20.03.1971. 
Instytut Technologii Nafty, Kraków, (Zygmunt Koł-

ton, Alfred Bednarski, Ryszard Dettloff, Lesław Pelc, 
Ludmiła Lechowa, Jerzy Stachańczyk, Zbigniew Pająk). 

Sposób wytwarzania mas modelowych dla celów 
precyzyjnego odlewnictwa znamienny tym, że parafi
nę o temperaturze krzepnięcia 50-60°C otrzymane z 
ropy parafinowej lub parafinowo-siarkowej poddaje 
się frakcjonowaniu pod zmniejszonym ciśnieniem wyo
drębniając parafinę o temperaturze krzepnięcia 6 4 -
-67°C, której 40-70 części wagowych miesza się 
w temperaturze 120-130°C z 4 - 8 częściami wosku 
polietylenowego i (lub) polipropylenowego, względnie 
i wosku typu polimerów mieszanych etylenowo-propy-
lenowych o ciężarze cząsteczkowym 1500-3000 aż do 
całkowitego rozpuszczenia wosku, a następnie miesza 
z uprzednio przygotowanym roztworem 2-10 części 
wagowych kalafonii balsamicznej w 20-40 częściach 
podwójnie bielonego wosku montana, w temperaturze 
100-120°C. 

22g (P. 147068) 22.03.1971. 
Pierwszeństwo: 26.03.1970 - Wielka Brytania. 

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel
ka Brytania, (Brian Alfred Cooke). 

Sposób zatężania pigmentowych mieszanek malar
skich, zawierających ośrodek ciągły, zjonizowaną sub
stancję wiążącą, pigment o ciężarze właściwym więk
szym od ciężaru właściwego ośrodka ciągłego i jony 
o znaku przeciwnym z jonizowanej substancji wiążącej, 
znamienny tym, że mieszankę malarską wprowadza 
się do komory o 2 przeciwległych ściankach tworzą
cych przegrody z materiału nieprzepuszczalnego dla 
zjonizowanej substancji wiążącej i pigmentu, lecz prze
puszczającego jony substancji wiążącej o znaku prze
ciwnym, przepuszcza prąd elektryczny poprzez komo
rę i przegrody, oddziela składniki mieszanki groma
dzące się w obszarze powierzchni przegród pod wpły
wem działania prądu elektrycznego i odprowadza roz
dzielone składniki mieszanki. 

22g (P. 147339) 3.04.1971. 
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, (Stanisław 

Knapik). 
Pasta do oczyszczania powierzchni metali, zwłaszcza 

dużych elementów i konstrukcji z aluminium i jego 
stopów znamienna tym, że zawiera od 1 do 20% wa
gowych wodorotlenku sodowego, od 40 do 95% wago
wych wody, od 0 do 5% wagowych węglanu sodowego, 
od 0 do 5% wagowych wodnego roztworu krzemianu 
sodowego o gęstości od 39 do 42°Be' oraz od 3 do 12% 
wagowych mączki drzewnej. 

22g (P. 147882) 30.04.1971. 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, (Zofia 

Kłosowska-Wołkowicz). 
Sposób wytwarzania parafinowych lakierów polies

trowych zwykłych lub tiksotropowych, znamienny tym, 
że dodaje się do nich węglowodory alifatyczne i/lub 
aromatyczne, zwłaszcza benzynę lub toluen, będące 
dobrymi rozpuszczalnikami parafiny. 

22i (P. 148853) 16.06.1971. 
„Siarkopol" Kombinat Kopalń i Zakładów Przetwór

czych Siarki im. M. Nowotki, Tarnobrzeg, (Józef So
chacki, Zofia Grzebieniowa). 

Sposób otrzymania siarki plastyfikowanej znamien
ny tym, że siarkę krystaliczną wygrzewa się w tem
peraturze 112°C do 130°C z substancją plastyfikującą 
będącą roztworem monomeru lub polimeru organicz
nego tworzącego z siarką wiązania. 

22i (P. 150426) 9.09.1971. 
Pierwszeństwo: 11.09.1970, 4.06.1971. 

Ceal Industry (Patenta) Limited, Londyn, Wielka 
Brytania, (Murray George Briscepe, Robert Charles 
Moore, David Watkin Prico, Ronald Sidebettom, John 
Edwin Latham Smith). 

Sposób łączenia elastycznego tworzywa termoplas
tycznego do płyt lub stosunkowo elastycznego podłoża, 
znamienny tym, że elastyczne tworzywo termoplastycz
ne, zawierające co najmniej 20% termoplastycznego 
polimeru i albo 5 - 1 5 % migrującego plastyfikatora, 
przy czym stosunek ilości termoplastycznego polimeru 
do ilości migrującego plastyfikatora jest mniejszy niż 
4 : 1 , albo co najmniej 10% kauczuku mieszającego się 
z termoplastycznym polimerem łączy się z płytami 
lub stosunkowo elastycznym podłożem przy pomocy 
bitumu. 

Elastyczne tworzywo termoplastyczne do łączenia 
sposobem według zastrz. 1, znamienne tym, że zawiera 
co najmniej 20% termoplastycznego polimeru i albo 
5 - 1 5 % migrującego plastyfikatora, przy czym sto
sunek termoplastycznego polimeru do migrującego pla
styfikatora jest mniejszy niż 4 :1 albo co najmniej 
10% kauczuku mieszającego się z termoplastycznym 
polimerem. 

22i2 (P. 149034) 24.06.1971. 
Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp.z o.o., Warsza

wa, (Serafina Kaina, Józef Leszczyński). 
Sposób wytwarzania kleju emulsyjnego do klejenia 

płytek podłogowych i wykładzin z tworzyw sztucznych 
znamienny tym, że żywice gliptalowe modyfikowane 
olejami roślinnymi w ilości 15 do 80% wagowych pod
daje się procesowi siarkowania z 0,3 do 15% wagowych 
siarki w obecności katalizatora, korzystnie tlenku cynku 
i/lub urotropiny, w temperaturze 100-150°C, w śro
dowisku rozpuszczalnika organicznego w ilości 20 do 
50% wagowych lub w środowisku kalafonii w ilości 
2 do 55% wagowych lub w środowisku żywicy kuma
ronowo-indenowej w ilości 2 do 55% wagowych lub 
w środowisku kwasu oleinowego w ilości 0,5 do 16% 
wagowych ewentualnie w ich mieszaninie o dowolnych 
stosunkach, po czym otrzymany produkt łączy się z 
rozpuszczalnikami organicznymi i homogenizuje z wo
dą. 

22k (P. 140376) 2.05.1970. 
Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. Róży 

Luksemburg, Warszawa, (Józef Cetnar, Maurycy Hut-
tner, Janusz Frydel, Władysław Szymczak, Jan Mittle-
ner). 

Sposób stabilizacji świetlnej luminoforów typu halo-
fosforanu wapnia aktywowanego manganem i antymo
nem, poddawanych po właściwym spiekaniu i rozdro
bnieniu powtórnej obróbce termicznej, znamienny tym, 
że po właściwym spiekaniu i rozdrobnieniu lecz przed 
powtórną obróbką termiczną wprowadza się do lumi
noforu niewielki dodatek fluorku amonu. 

23b (P. 138605) 4.02.1970. 
Centralne Laboratorium Gazownictwa, Kraków, Pol

ska, (Jerzy Naczyński, Leszek Grudziński, Marian 
Wendeker). 

Automatyczne urządzenie do półspalania węglowo
dorów składające się z reaktora katalitycznego, wy
miennika ciepła i skrubera wodnego znamienne tym, że 
przed reaktorem katalitycznym są zainstalowane rów
nolegle dwa zawory regulacyjne (8) i (9) służące do 
dozowania wody lub pary wodnej do przegrzanego po
wietrza oraz strumienica (1) w której na skutek roz
prężania się surowca węglowodorowego następuje za
sysanie powietrza z atmosfery. 
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23b (P. 139206) 6.03.1970. 

P i e rwszeńs two : 7.03.1969 - Niemiecka Republ ika 
Demokra tyczna . 

VEB Pet ro lchemisches K o m b i n a t Schwedt , Schwedt , 
NRD, (Wilfried Rossa, Rolf Schmiedel , Wolfgang Schne
ider). 

Sposób otrzymywania stałych węglowodorów o w y 
sokim stopniu czystości, j ak pe łne raf inaty paraf iny 
t w a r d e j , wazel iny do celów farmaceutycznych i m i k r o -
woski , k tóre spełniają w y m a g a n i a czystości dla opako
w a n i a ś rodków żywnościowych, dla celów fa rmaceu
tycznych i kosmetycznych, z zawierającej paraf iny 
ropy naf towej , zwłaszcza tak ie j , k tóra zawiera s tosun
kowo dużą ilość siarki , znamienny tym, że p r o d u k t 
wyjściowy, np . o t rzymany w znany sposób przez od-
para f inowanie n ie ra f inowanej , odasfal towanej próżnio
wej pozostałości ropy naftowej gacz oleju ciężkiego 
albo nadający się do w y t w a r z a n i a oleju smarowego 
lub paraf iny destylat próżniowy, poddaje się kombino 
w a n e m u procesowi hydroraf inacj i i odolejania w tak i 
sposób, że p rzeprowadza się na jp i e rw pierwszy stopień 
hydroraf inac j i pod c iśnieniem 150-350 kG/cm2 , korzys t 
n ie 280-320 kG/cm 2

; w t empe ra tu r ze 330-450°C, ko
rzystnie 380-400°C, z zas tosowaniem znanych ka ta l i 
za torów i przy przepustowości s tosowanej w procesach 
hydroraf inacj i , korzystnie 0 , 8 - l , 3 v / v h i zwyk łym sto
sunku gazu i p roduk tu , korzystnie 500 : 1, że hyd ro ra -
f inaty albo po wydzie leniu znanymi sposobami des ty
lacji i odparaf inowania albo, w p rzypadku zas tosowa
nia gaczy w p ie rwszym stopniu hydroraf inacj i , bezpo
średnio znanymi me todami odolejania albo rozkładu 
za pomocą rozpuszczalników selektywnych, np . m i e 
szanin ke tonów i związków aromatycznych, rozdziela 
się na paraf iny surowe, wazel iny surowe i woski su ro
we o jakości technicznej i te poddaje się rafinacji 
w d rug im stopniu pod ciśnieniem 150-350 kG/cm2 , k o 
rzystnie 280-320 kG/cm2 , w t empe ra tu r ze 280-360°C, 
korzystnie 300-330°C, przy przepustowości mniejszej 
niż 1 v/vh, korzystnie 0 ,4-0 ,7 v/vh, i s tosunku gazu 
i p ro d uk t u korzystnie 500 :1 z zas tosowaniem znanych 
kata l iza torów, i że nas tępn ie p rzeprowadza się oczysz
czanie p a r o w e lub próżniowe w znany sposób. 

23c (P. 138435) 28.01.1970. 

P i e rwszeńs two : 30.01.1969, 29.07.1969. 

VEB Schmiers toffkombinat Zeitz, Zeitz, NRD (Gün-
the r Kohblanck , Hans Georg Lutze, Gün te r Pursche , 
Siegfried Staub, Siegfried Ste inhauser , Horst Weber) . 

Smar chłodzący do wiórowej obróbki metali bez s to
sowania zewnęt rznego źródła prądu, znamienny tym, 
że jest w o d n y m roz tworem elektrol i tycznym zawierają
cym meta l e ciężkie lub roz tworem elektrol i tycznym 
soli meta l i , którego ka t iony w mieszaninie z obrab ia 
n y m ma te r i a ł em mają właściwości meta l i ciężkich 
zmniejszające ścieranie narzędzi skrawających. 

23c (P. 139025) 26.02.1970. 

P i e rwszeńs two : 27.02.1969 - Niemiecka Republ ika 
Demokra tyczna . 

VEB Schmiers tof fkombinat Zeitz, Zeitz, NRD, (Erich 
Will, Wal t e r Miereke). 

Środek smarowy do obróbki plastycznej na zimno 
stali i metali nieżelaznych, oparty na mydłach alkalicz
nych, znamienny tym, że sk łada się z 5 0 - 7 0 części 
wagowych mydeł alkal icznych, korzystnie myde ł sodo
wych k w a s ó w t łuszczowych o długości ł ańcucha 
C15-C1 8 , 5 - 2 0 części wagowych gl icerydów kwasu 
t łuszczowego z k w a s ó w t łuszczowych o długości ł a ń 
cucha C15-C1 8 , 1 0 - 3 5 części wagowych soli n ieorga
nicznej , korzystnie cz teroboranu sodowego i/albo me ta -
fosforanu sodowego a lbo potasowego, 0 - 5 części w a g o 
wych dwus ia rczku mol ibdenu, mikrodrobnego i/albo 
0 - 0 , 2 części wagowych f ta locyjaninów me ta lu ciężkie
go. 

23c (P. 148607) 4.06.1971. 

Ins ty tu t Szkła Fil ia w Krakowie , Kraków, (Janusz 
Iwanicki) . 

Sposób wytworzenia smaru grafitowego znamienny 
tym, że olej z doda tk i em ś rodka dyspergującego miesza 
się z graf i tem lub innym ma te r i a ł em węgl is tym w p r o 
porcj i na 1 część wagową grafi tu 1,5-10 części wago
wych oleju, a nas tępnie miele i miesza z zagęszcza
czami po czym prze t rzymuje w podwyższonej t e m p e 
ra tu rze i schładza. 

23c (P. 149045) 26.06.1971. 

Ins ty tu t Maszyn Matematycznych, Warszawa , (Bo
gumiła Jończyk). 

Ciecz smarująco-chłodząca, szczególnie do szlifowa
nia w a r s t w magnetycznych, składająca się z nafty i ole
ju wrzecionowego, znamienna tym, że zawie ra około 
0,5% arkopa lu . 

23c (P. 149385) 10.07.1971. 

P i e rwszeńs two : 13.07.1970 - S tany Zjednoczone 
Ameryki . 

S t anda rd Oil Company, Chicago, USA, (Edmund J o 
seph Piasek, Rober t E d w a r d Karl i ) . 

Sposób wytwarzania rozpuszczalnego w oleju pro
duktu Mannicha o wysokim ciężarze cząsteczkowym 
polegający na reakcji w temperaturze 135-190°C 1 
mola rne j części hydroksyaromatycznego związku o w y 
sokim ciężarze cząsteczkowym, podstawionego rodn i 
k iem a lk i lowym, k tóry ma średni ciężar cząsteczkowy 
wynoszący 600-100,000 z 0 ,1 -10 częściami mo la rnymi 
aminy o co na jmnie j jednej grupie HN== oraz 1 - 1 0 
częściami mo l a rn y mi alifatycznego a ldehydu lub r ó w 
noważną ilość r eagen ta a ldehydowego, a p r o d u k t r ea 
kcji dodaje się w ilości 0 , 0 5 - 7 0 % do zwykłego ciekłe
go s m a r u olejowego ot rzymując olej smarny , z którego 
ewentua ln ie w y t w a r z a się koncent ra t , znamienny tym, 
że reakcję w wymien ione j t empe ra tu r ze p rowadz i się 
z doda tk iem 0,014-1,0 części ciężaru cząsteczkowego 
kwasu alifatycznego, zawierającego co na jmnie j 6 a to 
m ó w węgla ot rzymując zmodyf ikowany k w a s e m alifa
tycznym p roduk t Mannicha . 

23d (P. 149039) 27.06.1971. 

Pierwszeństwo: 10.08.1970 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna. 

Got twald Co., KG, Chemische Fabr ik , Ebersbach , 
NRD, (Glans S tarke , Er ich Qui ram) . 
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Masa powłokowa do wyrobów z wosku lub z parafi
ny zwłaszcza świec, znamienna tym, że masa do po
wlekania zanurzeniowego, składająca się z parafiny 
i produktów montanowych albo substancji krystalicz
nych zawiera dodatkowo kalafonię, węglowodory aro
matyczne i/lub nafteny. 

24b (P. 148846) 16.06.1971. 
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 

„Bipromet", Katowice, (Franciszek Gajewski, Oskar 
Froelich). 

Palnik gazowo-olejowy znamienny tym, że stosunek 
średnic dyszy (1) paliwa płynnego i gazowej dyszy (2) 
wynosi od 0,005 do 3,0, najkorzystniej 0,2, przy czym 
dysza (1) paliwa płynnego o regulowanym przekroju 
wypływu jest usadowiona wewnątrz gazowej dyszy (2) 
osadzonej w korpusie (6) palnika. 

24c (P. 145491) 6.01.1971. 

Centralne Laboratorium Gazownictwa, Kraków, 
(Bronisław Olszowski, Stefan Rożnowski). 

Sposób spalania gazu ziemnego o zawartości azotu 
do 63% znamienny tym, że około 12% całkowitej iloś
ci gazu bocznikuje się z głównego przewodu zasilają
cego do środkowego przewodu palnika i spala inże-
kcyjnie, pozostałą ilość miesza się przez zawirowanie 
z różnym skrętem strug z zimnym lub gorącym powie
trzem i doprowadza do strugi gazu zbocznikowanego, 
a szybkość wypływu mieszanki zwalnia się w cera
micznej kształtce palnikowej o profilu rury Venturi'e-
go, albo ściętego stożka. 

Urządzenie palnikowe do stosowania sposobu według 
zastrz. 1 zawierające znany palnik gazowy znamienne 
tym, że środkowy przewód (1) palnika jest połączony 
bocznikującym przewodem (2) z zasilającym gazowym 

przewodem (3), przy czym przewód (1) jest umieszczo
ny w osi ceramicznej kształtki (4) o profilu rury Ven-
turi'ego, przed którą znajduje się wiązka stalowych 
lub ceramicznych rurek (6). 

24e (P. 147657) 20.04.1971. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
(Jerzy Szuba, Piotr Wasilewski, Urszula Mikołajska, 
Stanisław Bal, Roman Świerczak). 

Sposób termochemicznego przerobu węgla, znamien
ny tym, że do wnętrza reaktora (1) wprowadza się od 
dołu strugę lub strugi plazmy niskotemperaturowej 
o entalpii właściwej nie mniejszej niż 1,2 kWh/kg, tak 
by oś strugi pokrywała się lub tworzyła niewielki kąt 
z pionową osią symetrii reaktora (1) wypełnionego 
złożem luźnych ziarn węgla w takiej ilości, by nastą
piło pochłonięcie co najmniej 75% energii strugi plaz
mowej, przy czym część ziarn węgla w ilości co naj
mniej 5% całości porusza się ruchem zgodnym z kie
runkiem strugi plazmowej z szybkością zbliżoną do 
średniej szybkości strugi, natomiast reszta materiału 
porusza się w przeciwnym kierunku pod wpływem 
sił hydrodynamicznych i grawitacyjnych tak, by za
chodziła całkowita cyrkulacja ziarn w obrębie reakto
ra. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1 
i 2 składające się z cylindrycznego reaktora zaopatrzo
nego w urządzenia i środki do wprowadzania substra-
tów i wprowadzania produktów, do wstępnego odpyla
nia i chłodzenia znamienne tym, że posiada dno stoż
kowe (6) o kącie wierzchołkowym mniejszym lub 
równym podwojonemu kątowi naturalnego usypu wę
gla poddawanego zgazowaniu, w którego wierzchoł
kowej części znajduje się co najmniej jedna dysza 
wlotowa (7), którą doprowadza się plazmę niskotem
peraturową lub gorące gazy, przy czym dysze (7) roz
mieszczone są tak, by osie strug gazów wychodzących 
z nich tworzyły z pionową osią reaktora (1) kąt nie 
większy od 20° i krzyżowały się w jednym punkcie 
leżącym na osi reaktora (1). 

24i (P. 148877) 17.06.1971. 
Pierwszeństwo: 19.06.1970 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Ceag Concordia Elektrizitats-Aktiengesellschaft, Dor

tmund, NRF, (Karl Winter). 
Sposób oczyszczania strumienia powietrza lub gazu 

z palnych zanieczyszczeń w postaci par lub gazów za 
pomocą filtrów adsorpcyjnych, znamienny tym, że 
strumień powietrza lub gazu oczyszcza się filtrem ad-
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sorpcyjnym, przy czym filtr adsorpcyjny po osiągnię
ciu określonego załadowania palnymi zanieczyszcze
niami desorbuje w przeciwpradzie za pośrednictwem 
gorącego gazu obojętnego, wytworzonego przez ste-
chiometryczne spalenie węglowodorów, po czym de-
sorbat odprowadzony z gazem obojętnym spala się, 
po doprowadzeniu powietrza lub tlenu. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że zawiera dwie komory spalania (4, 
5), przy czym komora spalania (4) jest połączona po
przez zawór (41) z przewodem odprowadzającym gaz 
(3) na stronę wylotową powietrza oczyszczonego, zaś 
komora spalania (5) połączona jest poprzez zawór 
(51) z przewodem doprowadzającym gaz (2) od strony 
wlotowej powietrza zanieczyszczonego filtra adsorp-
cyjnego (1), a przewody doprowadzający (2) oraz od
prowadzający (3) są zamykane zaworami (21 i 31). 

24m (P. 146015) 4.02.1971. 
Pierwszeństwo: 6.02.1970. 

VEB Klinker-und Ziegelkombinat, Grossraeschen, 
NRD, (Rolf-Joachim Noack). 
Urządzenie do wtryskiwania oleju opalowego 
z przerwami w piecach przemysłowych, zwłaszcza w 
piecach ceramicznych, przy zastosowaniu urządzenia 
elektronicznego z nadajnikiem impulsów oraz z palni
kami wysokociśnieniowymi z regulacją dwupunktową 
zależną od temperatury, znamienne tym, że znane 
urządzenie elektroniczne z nadajnikiem impulsów jest 
podłączone poprzez zawór elektromagnetyczny do od
dzielonego przez układ olejowy układu hydrauliczne
go będącego pod nastawnym wysokim ciśnieniem i do 
połączonej z nimi pompy wtryskowej membranowej, 
przy czym olej opałowy będący pod niskim ciśnieniem 
jest wtryskiwany z przerwami w postaci małego stru
mienia do komory Spalania (8). 

25a (P. 139183) 4.03.1970. 
Pierwszeństwo: 6.03.1969 - Niemiecka 

Republika Demokratyczna. 
VEB Wirkmaschinenbau Karl-Marx-Stadt, Karl-

-Marx-Stadt, NRD, (Engelbert Ehrlich, Martin Schön-
fuss). 

Materiał włókienniczy, wytwarzany z podstawowe
go surowca jakim jest włókno i w który wrobione są 
nitki osnowowe maszyny osnowowej za pomocą zamy
kanych popychaczem szpiczastych igieł haczykowych, 
znamienny tym, że pod oczkami osnowowymi (3) stro
ny igieł oczkowych (1) materiału włókienniczego (2) 
znajdują się dodatkowe oczka lub też układy podobne 

do oczek (4), składające się z włókien, które przecią
gnięte są poprzez oczka nitek osnowy (3) w celu zaha
mowania spadania oczek. 

Sposób wytwarzania materiału według zastrz. 1, na 
dziewiarce osnowowej zwłaszcza na dziewiarce prze
szywającej, znamienny tym, że surowiec (5), którym 
jest włókno w stanie bardzo rozszerzonym i puszys
tym doprowadza się bezpośrednio do igieł haczyko
wych (13), po czym na bardzo krótkiej drodze silnie za
gęszcza się włókna, a igły haczykowe (13) przed za
gęszczeniem przeprowadza się przez strefę zagęszcza
nia włókien w celu przechwycenia tych włókien każdo
razowo przed ułożeniem nici osnowy na haczykach (25) 
przy biegu powrotnym zabiera się wystarczającą ilość 
włókien, aby je wraz z nićmi osnowy zepchnąć jako 
oczka włókiennicze lub jako podobny do oczek układ 
(4). 

Dziewiarka osnowowa, zwłaszcza dziewiarka prze
szywająca do stosowania sposobu według zastrz. 2 i 3, 
znamienna tym, że pomiędzy grzebieniem spychają
cym (17) a listwą podtrzymującą (15) pod igłami ha
czykowymi (13) znajduje się zderzak (18) dla surowca 
jakim jest włókno (5). 

25a (P. 140438) 6.05.1970. 
Pierwszeństwo: 8.05.1969 - Niemiecka 

Republika Demokratyczna. 
Forschungsinstitut für Textiltechnologie, Karl-Marx-

-Stadt, NRD, (Walter Scholtis, Siegfried Płoch, Fried
rich Schattauer, Martin Schónfuss, Horst Heulmann). 

Sposób wytwarzania dzianin runowych na maszy
nach wieloigłowych, zwłaszcza na maszynach dzie
wiarskich przeszywających znamienny tym, że wy-
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chwycone włókna umieszcza się jednocześnie w jednym 
albo w jednych nad drugimi rządkach oczek przy po
mocy igieł maszyny wieloigłowej, względnie maszyny 
dziewiarskiej przeszywającej, a wiązki włókien pocho
dzących z różnych warstw runa, zwłaszcza z najdalej 
położonej wewnętrznej warstwy tworzą strukturę ocz
kową. 
Urządzenie w maszynie wieloigłowej zwłaszcza w ma
szynie dziewiarskiej przeszywającej do stosowania spo
sobu według zastrz. 1 i 2 znamienne tym, że płyta 
leżąca naprzeciwko igieł (6, 6a, 11, l la , 13) zawiera 
płaszczki wciskające (3, 4, 3a, 4a, 8, 8a, 15a, 15b, 15c, 
15d) umieszczone bez przerw, przy czym posiadają one 
działające na runo (1, 12, 12a) powierzchnie czołowe 
przebiegające w dwu lub trzech różnych płaszczyznach 
pionowych do kierunku ruchu igieł (5, 9, 9a) i zgodnie 
ze wzorem rozmieszczone są na płycie (6, 6a, 11, l la, 
13) lub też mogą zostać opuszczone na płycie (6, 6a, 
11, 11a, 13) w rozłożeniu zgodnym ze wzorem. 

27b (P. 146403) 22.02.1971. 
Wytwórnia Aparatów Natryskowych „WAN" im. 

1 Maja, Gdynia, (Emil Markiewicz, Piotr Szczemier-
ski, Stefan Kowalczyk). 
Blok cylindrowy powietrznej sprężarki stopniowej 
o tłoku o różnych średnicach znamienny tym, że u dołu 

cylindra (1) pierwszego stopnia jest umieszczona wy
mienna tuleja (2) cylindrowa drugiego stopnia o dłu
gości większej od długości skoku tłoka (3), przy czym 
pomiędzy kołnierzem umieszczonym w dolnej części 
tulei (2) cylindrowej a cylindrem (1) w pierścieniowym 
wytoczeniu jest umieszczona płaska uszczelka (5). 

27b (P. 149852) 5.08.1971. 
Pierwszeństwo: 9.04.1971 - Austria. 

ENFO Entwicklungs - k. Forschungs - AG, Scha-
an, Lichtenstein, (Anton Duschak, Hans Hrabal). 
Sprężarka tłokowa z zaworami ssącym i tłoczącym 
zmontowanymi w jeden zespół konstrukcyjny, usytu
owany pomiędzy cylindrem i głowicą cylindra sprę
żarki posiadający dla każdego zaworu oddzielną podsta
wę gniazda zaworu z kanałami przepływowymi stero
wanymi płytkami sprężystymi zamocowanymi na przy
należnych do nich podstawach gniazd zaworów, zna
mienna tym, że podstawy gniazd obu zaworów (6 i 7) 
oddzielone są od siebie przez co najmniej jedną tarczę 
(8) z podatnego materiału zwłaszcza materiału uszczel
niającego umieszczoną i umocowaną pomiędzy obie
ma podstawami gniazd, przy czym tarcza (8) mocująca 
płytki (10, 12) na podstawie gniazd zaworów (6, 7) za
opatrzona jest w wybrania (14, 15) umożliwiające ru
chy wznoszące płytek (10, 12), a podstawę gniazda (6) 
zaworu tłoczenia stanowi płaska płyta umieszczona na 
cylindrze (1) sprężarki. 

27b (P. 153943) 9.03.1972. 
Pierwszeństwo: 11.03.1971 - Niemiecka 

Republika Demokratyczna. 
VEB Kombinat Pumpen und Verdichter, Halle, NRD, 

(Herbert Helka, Rolf Schumann, Peter Tennert, Karl-
-Heinz Breustedt). 

Rozrząd tłokowej pompy próżniowej z suwakiem 
płaskim napędzanym przez wał korbowy sprężarki 
i elementy przenoszące, oraz z dodatkowym rozrządem 
zaworowym od strony tłoczenia dla pierwszego sto
pnia, przy czym dla następnych stopni od strony ssania 
istnieje rozrząd tłokowy, a od strony tłoczenia rozrząd 
zaworowy, znamienny tym, że w najniższym miejscu 
cylindra sprężarki pierwszego stopnia jest umieszczo
ny suwak płaski (14) w skrzynce suwakowej (12) za
opatrzonej w pokrywę (18), przy czym komora zbior
cza skrzynki suwakowej (12) jest połączona za pomo
cą znajdujących się wewnątrz przepustów obudowy 
ze szczeliną wlotową następnego stopnia, znajdującą 
się od strony ssania, a poprzez pierścieniowy zawór 
płytkowy (20) znajdujący się w pokrywie (18) skrzynki 
suwakowej jest połączona z króćcem tłocznym (21), 
a przenoszenie ruchu (9) suwaka na suwak płaski (14) 
następuje poprzez zabierak (15) i element sprzęgłowy 
(16), przy czym pomiędzy zabierakiem (15) a suwakiem 
płaskim (14) znajdują się sprężyny naciskowe (17), a 
koniec drążka suwaka odwrócony od napędu jest ujęty 
w elemencie prowadzącym (13), przy czym drążek (9) 
suwaka, prowadzony współosiowo w osi wzdłużnej po-
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niżej cylindra sprężarki' w szczelnej obudowie (10) 
z uszczelnieniem (11) drążka suwaka, drążek łączący 
(7), głowicę (6) dźwigni sterującej, wał (3) rozrządu, 
z dźwigniami sterującymi (4, 5), a drążek (1) mimośro-
du jest napędzany przez mimośród umieszczony mimo-
środowo na wale korbowym. 

27b (P. 153944) 9.03.1972. 
Pierwszeństwo: 11.03.1971 - Niemiecka 

Republika Demokratyczna. 
VEB Kombinat Pumpen und Verdichter, Halle, NRD, 

(Herbert Helka, Rolf Schumann, Peter Tennert, Karl-
-Heinz Breustedt). 

Urządzenie smarownicze do tłokowej sprężarki próż
niowej z umieszczonymi oddzielnie urządzeniami do 
smarowania mechanizmu napędowego i cylindra i z 
komorami zapasu oleju w obudowie mechanizmu na
pędowego, znamienne tym, że wszystkie elementy (3, 
4, 5, 6) konieczne do smarowania mechanizmu napędo
wego i cylindra umieszczone są na zewnątrz na od
wróconej od tarczy napędzającej pokrywie (1), zamy
kającej obudowę (2) mechanizmu napędowego i rów
nocześnie wykonanej jako łożysko wału korbowego, 
a wewnątrz umieszczone są elementy napędzające (7, 
8) pomp smarujących (3, 4) przy czym doprowadzenie 
smaru do miejsc smarowania odbywa się z pomp (3, 
4) do smarowania zamocowanych na pokrywie, po
przez pokrywę (1), przez otwory znajdujące się w obu
dowie mechanizmu napędowego, oraz przez przewody 
rurowe umieszczone w obudowie mechanizmu napę
dowego. 

27c (P. 145888) 29.01.1971. 
Pierwszeństwo: 2:02.1970 - Niemiecka 

Republika Demokratyczna. 
VEB Kühlautomat. Berlin, Niemiecka Republika De

mokratyczna, (Ottomar Neuwirth, Reinhard Kleider-
mann). 

Sprężarka z obrotowym tłokiem składająca się z kor
pusu, mającego współosiowe otwory, które łącznie ze 
ściankami ograniczającymi tworzą komorę roboczą, 
przy czym w komorze tej umieszczone są wirniki, za
opatrzone w żebra śrubowe oraz w kanaliki znajdu

jące się między tymi żebrami, za pomocą których od
bywa się podawanie przez sprężarkę czynnika w kie
runku poosiowym oraz zaopatrzona w urządzenie, rów
noważące przesuw poosiowy śrubowych wirników, do
konany przepływem czynnika, umieszczone przy ścian
ce ograniczającej, przy czym sprężarka ta przeznaczona 
jest szczególnie dla czynników rozpuszczalnych w ole
ju, znamienna tym, że tłok (8) równoważący przesuw 
poosiowy jest zainstalowany z bardzo małym luzem (12), 
mniejszym niż luz w hydrodynamicznym łożysku śliz
gowym (3), który łącznie z przemieszczalną względnie 
zamocowaną na stałe tuleją (13, 16) samoczynnie kom
pensuje mimośrodowe ruchy wirników i składa się 
z zainstalowanej na stałe lub ze stałej oraz przemiesz-
czalnej części (8, 17) tłoka, która osadzona jest obro
towo w stosunku do stałej lub przemieszczalnej tulei 
(13, 16). 

27c (P. 153355) 7.02.1972. 
VEB Kombinat Luft - und Kaltetechnik, Drezno, 

NRD, (Bernd Rahr, Klaus Doge). 
Urządzenie do oddziaływania na warstwę przyścien

ną w maszynie wirnikowej, zwłaszcza w urządzeniach 
klimatyzacyjnych, znamienne tym, że szczeliny wdmu
chujące (7) i szczeliny ssące (8) są w celu zwiększenia 
przenoszenia energii usytuowane z odstępem (h) w ło
patkach wirnika i w prostych lub krzywoliniowych 
częściach obudowy. 

27c (P. 153942) 9.03.1972. 
Pierwszeństwo: 12.03.1971 - Francja. 

Automobiles M. Berliet, Lion, Francja, (Gerard 
Marion). 

Układ dla jednoczesnego smarowania silnika spali
nowego oraz turbosprężarki doładowującej zawierający 
przewód zasilający połączony z samoczynnym zaworem 
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obejściowym oraz z wkładką filtrującą, a następnie 
odpowiednio z obwodem smarowania silnika i turbo
sprężarki, znamienny tym, że zawiera odgałęzienie (9), 
przez które olej wypływa z wkładki filtrującej (5), po
łączone przez rozgałęzienie (13) przewodami (3, 14) od
powiednio z zaworem obejściowym (5) i obwodem 
smarowania silnika, przy czym między rozgałęzieniem 
(13) a wkładką filtrującą (4) odgałęzienie (8) zawiera 
rozgałęzienie (10) połączone z obwodem smarowania 
turbosprężarki oraz z zaworem zwrotnym (11) umiesz
czonym na tym odgałęzieniu (9). 

27d (P. 146129) 10.02.1971. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżnio

wej, Warszawa, (Czesław Pietrzak, Włodzimierz Ro
man, Jerzy Langner, Jan Dębski). 

Pompa próżniowa dyfuzyjna, zwłaszcza olejowa, do 
wytwarzania wysokiej i bardzo wysokiej próżni, którą 
stanowi cylindryczny zbiornik z umieszczonymi wew
nątrz dyszami współosiowo jedna nad drugą, elemen
tami grzejnymi oraz rurą łączącą otwór wylotowy 
pompy dyfuzyjnej z pompą próżni wstępnej, znamien
na tym, że wewnątrz rury (9) łączącej pompę dyfuzyj
ną z pompą próżni wstępnej w pobliżu otworu wyloto
wego, jest umieszczony zbieracz (10) par czynnika, 
zwłaszcza oleju, a wolne końce radiatorów (4) wypeł
niają wewnętrzną przestrzeń zespołu dysz (5), (6), (7), 
przy czym najwyższe radiatory mogą być połączone ze 
sobą i z dyszą (7) pierwszego stopnia pompy dyfuzyj
nej. 

27d (P. 146559) 1.03,1971. 

Patent dodatkowy do patentu nr P. 146129. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżnio
wej, Warszawa, (Czesław Pietrzak, Włodzimierz Ro
man, Jerzy Langner, Jan Dębski). 

Pompa próżniowa dyfuzyjna, zwłaszcza olejowa, do 
wytwarzania wysokiej i bardzo wysokiej próżni, która 
w rurze łączącej pompę dyfuzyjną z pompą próżni 
wstępnej w pobliżu otworu wylotowego ma dodatkowy 
zbieracz par czynnika, według zgłoszenia P. 146129, 
znamienna tym, że: zbieracz (1) par czynnika ma we
wnętrzną przestrzeń wydrążoną, a na obwodzie ma 
otwory (5) i (6), przez które przepływa ciecz chłodząca. 

28a (P. 156179) 21.06.1972. 
Pierwszeństwo: 23.06.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Benckiser-Knapsack GMBH, Landeburg/Neckar, 

NRF, (Albert Erasmus, Heinz Heckhoff, Heinz Herin, 
Hans Ochler). 

Sposób szybkiego garbowania skór przy użyciu poli
fosforanów i aldehydów, znamienny tym, że nie odwa
pnione golizny garbuje się wstępnie polifosforanami 
alkalicznymi, których stosunek Me2O:P2O5 wynosi jak 
1,5-0,8 : 1, po czym utrwala się je formaldehydem 
i garbuje wykańczająco znanym sposobem za pomocą 
garbników pochodzenia roślinnego. 

29b (P. 138413) 27.01.1970. 
Pierwszeństwo: 28.01.1969 - Japonia. 

Mitsui Petrochemical Industries Ltd., Tokio, Japonia 
(Akira Shimizu, Motoyasu Yusawa, Kyozi Ichihashi). 

Sposób wytwarzania włókna karbikowanego lub sta
jącego się karbikowanym w wyniku działania ciepła 
w stanie odprężenia włókna, polegający na jednoczes
nym wytłaczaniu stopionych składników polimerycz-
nych o różnych własnościach skurczliwości poprzez jed
ną dyszę w celu otrzymania włókienka, w którym róż
ne składniki ułożone są ekscentrycznie, a następnie 
poddaniu otrzymanego włókna złożonego operacji roz
ciągania znamienny tym, że przygotowuje się stopioną 
mieszaninę składającą się z polipropylenu zawierające
go co najmniej 90% molowych jednostek uzyskanych 
z propylenu oraz od 0,05 do 5% wagowych, korzystnie 
od 0,07 do 3% wagowych jednego lub większej liczby 
związków fosforu o wzorze przedstawionym na rysun
ku, w którym R, R', i R" mogą być takie same lub 
różne i oznaczają atom wodoru lub grupę alkilową 
bądź aryloakilową zawierającą co najmniej 6, korzystnie 
6-24 atomów węgla, przy czym co najmniej dwa z pod
stawników R, R' i R" oznaczają takie grupy alkilo
we lub aryloalkilowe, Y i Y', mogą być takie same lub 
różne i oznaczają atom tlenu lub siarki, zaś n jest 
liczbą wynoszącą 0 lub 1, a następnie tak przygotowa
ną mieszaninę poddaje się obróbce termicznej przy 
czym różne części mieszaniny obrabia się w różnych 
warunkach temperatury i/lub czasu przebywania w 
strefie obróbki termicznej, a następnie jednocześnie 
wytłacza się te różnie obrobione części mieszaniny 
poprzez dyszę przędzalniczą otrzymując złożone włók
no, w którym poszczególne części mieszaniny ułożone 
są ekscentrycznie, a na koniec tak uzyskane włókno 
poddaje się rozciąganiu. 
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29b (P. 138550) 3.02.1970. 
Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź, 

Polska (Edward Masłowski, Jerzy Cypryk, Ludwik Fi
szer, Maria Mirosławska, Jan Śmigielski, Gabriel Wło
darski, Zbigniew Sprusiński, Jadwiga Warzywoda, Kry
styna Dąbkiewicz). 

Sposób wytwarzania kędzierzawionych włókien ze 
stopów polimerów syntetycznych polegający na jedno
czesnym przędzeniu przez wspólną dyszę przędzalni
czą dwóch lub więcej składników, znamienny tyki, że 
składnikami są te same polimery syntetyczne różnią
ce się między sobą strukturą sferolityczną, przy czym 
różnica rozmiaru sferolitów między użytymi składni
kami wynosi najmniej 10μ. 

29b (P. 140322) 30.04.1970. 
Pierwszeństwo: 2.05.1969 - Niemiecka 

Republika Federalna. 
Glanzstoff AG, Wuppertal, NRF, (Gerhard Meyer, 

Heinz Grotjalm, Helmut Magerlein, Hans-Dieter Rupp, 
Michael Wallrabenstein, Albert Schöpf). 

Sposób wytwarzania trudnozapalnych przędz i włó
kien z poliacylohydrazonu oksamidu, znamienny tym, 
że przędze i włókna z poliacylohydrazonów oksamidu, 
zawierających jako składnik kwasowy resztę terefta-
loilową i/lub fumaroilową, traktuje się roztworem jed
nego lub więcej związków metali cynku , cyny, kadmu, 
baru, strontu, wapnia, antymonu i tantalu. 

29b (P. 140323) 30.04.1970. 
Pierwszeństwo: 2.05.1969 - Niemiecka 

Republika Federalna. 
Glanzstoff A.G., Wuppertal, NRF, (Erhard Siggel, 

Gerhard Meyer, Heinz Grotjahn, Helmut Magerlein, 
Hans-Dieter Rupp, Eckart Jacobs, Michael Wallraben
stein). 

Sposób wytwarzania niezapalnych przędz, włókien 
i folii zawierających obok celulozy polimer syntetycz
ny, znamienny tym, że przędze, włókna i folie ufor
mowane w kwaśnej kąpieli koagulacyjnej z mieszani
ny wiskozy i wodnego alkalicznego roztworu poliacy
lohydrazonu oksamidu o wzorze 1, w którym R ozna
cza prostoliniową lub rozgałęzioną, nasyconą lub nie
nasyconą resztę alifatyczną o 2-12 atomach węgla, 
resztę cykloalifatyczną, aryloalifatyczną, aromatyczną 
lub heterocykliczną poddaje się reakcji z roztworem 
jednego lub więcej związku metali cynku, cyny, kad
mu, baru, strontu, wapnia, antymonu i tantalu, po 
czym przemywa się i suszy w znany sposób. 

29b (P. 150801) 29.09.1971. 
Pierwszeństwo: 30.09.1970 - Japonia. 

Toray Industries Inc., Tokio, Japonia, (Tetsuya Kato, 
Toshiaki Hidaka, Chikatsu Okagawa, Minoru Nakada, 
Nobuyoshi Izumi, Tetsuo Shimizu, Kigomi Kishimoto). 

Złożone włókno poliamidowe, znamienne tym, że za
wiera homopoliamid i kopoliamid złożony z 4-kapro-
laktamu i soli sześciometylenodwuaminy z kwasem 
sześciowodoroteref talowym. 

Sposób wytwarzania złożonego włókna poliamido
wego według zastrz. 1-13, znamienny tym, że przędzie 
się łącznie składniki poliamidowe i w sposób ciągły 
rozciąga uprzedzone włókna nie nawijając ich uprzed
nio w stanie nierozciągniętym. 

29b (P. 154989) 26.04.1972. 
Pierwszeństwo: 28.04.1971, 17.08.1971 - Stany 

Zjednoczone Ameryki. 
E.I.Du Pont de Nemours and Company, Wilmington, 

Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki (Herbert Bla-
des). 
Sposób wytwarzania włókien lub folii z poliamidów 
przez wytłaczanie masy przędzalniczej przez otwór do 
warstwy obojętnego płynu nie powodującego koagu
lacji i następnie do kąpieli koagulującej, przy użyciu 
masy przędzalniczej zawierającej poliamid składający 
się z powtarzających się ugrupowań o wzorze 1, w któ
rym R oznacza rodnik dwuwartościowy, a n oznacza 
liczbę 0 lub 1, ugrupowań o wzorze 2, w którym R' 
oznacza rodnik dwuwartościowy i ugrupowań o wzorze 
3, w którym R" oznacza rodnik dwuwartościowy. przy 
czym R, R' i R" są jednakowe lub różne i jeżeli w po
liamidzie występują ugrupowania o wzorze 1 i 2, 
wówczas są one w ilościach równomolowych, zaś co 
najmniej 95% molowych całkowitej ilości rodników R, 
R' i R" stanowi pojedyncze rodniki sztywne o wysu
niętych wiązaniach lub szereg takich sztywnych rod
ników połączonych zesobą bezpośrednio za pomocą wy
suniętych wiązań, przy czym pierścieniowe rodniki 
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sztywne mogą być połączone grupami azowymi lub 
azoksylowymi, a jako rozpuszczalnik masa przędzal
nicza zawiera kwas siarkowy o stężeniu co najmniej 
98%, chlorku sulfuryli, fluorek sulfuryli lub ich mie
szaniny, znamienny tym, że stosuje się roztwór polia
midu w rozpuszczalniku o stężeniu co najmniej 30g na 
100 mi rozpuszczalnika i poliamid o lepkości wewnę
trznej co najmniej 2,0, ale nie mniejszej niż 2,8-0,05 
przy stężeniu 30 g/100 mi rozpuszczalnika. 

30a3 3 (P. 147047) 20.03.1971. 
Przeds iębiors two Produkcj i Be tonów Budownic twa 

Komuna lnego , Gdynia , (Helena Kusionowicz, Mieczy
s ław Wilk, J anusz Zabłocki, H e n r y k Hejducki , Tade 
usz Maś lanka) . 

Sposób wytwarzania pierścieni do produkcji rur, 
zwłaszcza betonowych, znamienny tym, że żywicę pol i 
estrową, korzystnie nienasyconą, z doda tk iem inicjato
ra, korzystnie wodoronad t l enku k u m e n u oraz ś rodków 
modyfikujących w p r o w a d z a się do podgrzanej formy, 
a po u twardzen iu się masy formę demontu je się i go
towy pierścień poddaje się sezonowaniu . 

30h (P. 130054) 14.11.1968. 
P i e rwszeńs two : 15.11.1967 - Austr ia . 

Centra lnyj Ordiena Len ina Ins t i tu t Gematologii 
i Pe re l iwan ia Krowy, Moskwa, ZSRR, ( A A . From, A. 
K. Kisielów, A.A. Niki t ienko, W.M. Rusanow) . 

Sposób otrzymania czystej albuminy ludzkiej z roz
tworów zawierających hemopigmenty, przez frakcjo
nowanie tych roz tworów z nas tępującym po tem w y 
dzieleniem frakcji a lbuminy , zawierającej α i β - glo
buliny, znamienny tym, że do wydzielonej frakcji a l 
buminy , zawierającej α i β - globuliny, dodaje się soli 
w celu osiągnięcia siły jonowej 0 ,2-0,6, po czym do
daje się w t empera tu rze 0°C - minus 6°C alkohol 
etylowy aż do osiągnięcia jego stężenia w roztworze 
3 0 - 5 0 % objętościowych i doprowadza się war tość pH 
roz tworu do 6 ,0-6 ,8 , mierzoną w r~-ztworze wodno-
-a lkoholowym, po czym z o t rzymanej mieszaniny od
dziela się powsta ły osad globulin i hemopigmentów 
i wydziela się p roduk t końcowy. 

30h (P. 147082) 23.03.1971. 
P i e rwszeńs two : 25.03.1970 - Wielka Brytania . 

Fisons Limi ted a Bri t ish Company Fel ixs towe, Suf-
folk, Wielka Brytania , (Leslie Wil l iam Birch, Desmond 
Alfred Dean). 

Inhalator do aplikowania drobnoziarnistych medyka
mentów, znamienny tym, że posiada wydrążoną 
wzdłużną obudowę posiadającą k a n a ł pozwalający na 
przelot przez niego powie t rza przy czym kana ł ten po 
siada zakończenie przys tosowane do us tawienia na koń
cówce lub innym uksz ta ł towanym przejściu na tomias t 
inha la tor przys tosowany do w y d m u c h i w a n i a powiet rza 
przez przelot z drugiego jego końca zamontowanego za 
pomocą uksz ta ł towanej części przelotowej , przystoso
wane j do us tawien ia kapsu łk i i zawierającej rozdrob
niony środek leczniczy, przy czym urządzenie dziur
kujące z a m o n t o w a n e jest wewną t r z gruszki przystoso
wane j do p rzedmuch iwan ia powie t rza przez inha la 

tor za pomocą powodowan ia ruchu posuwis to-zwrot 
nego wzdłuż osi wzdłużnej obudowy inhala tora , w celu 
p rzedz iurkowania kapsu łk i zawierającej sproszkowany 
środek leczniczy. 

31b2 (P. 145833) 26.01.1971. 

P i e rwszeńs two : 28.01.1970 - S tany Zjednoczone 
Ameryk i . 

Sou thwi re Company, Carroton, Georgia, S tany Zje
dnoczone Ameryki , (John Hope Murphy) . 
Karuzelowa maszyna do ciągłego odlewania metali 
znamienna tym, że posiada obwodowy giętki pas wpro
wadzany w zamknię te połączenie z wyżłobionym od
c inkiem obrotowego koła odlewniczego i p rowadzony 
w wyżłobionym odcinku tego koła, po czym pas ten 
przechodzi przez określoną ilość kół prowadzących , 
o j ednakowych średnicach i koło ustalające o m n i e j 
szej średnicy w s tosunku do kół prowadzących, k tóre 
umieszczone są w pobliżu obrzeża obracającego się 
koła odlewniczego i przys tosowane do nacisku giętkie
go pasa do tego koła, przy czym grubość giętkiego p a 
sa w s tosunku do średnicy koła ustalającego jest m n i e j 
sza niż j eden do dziewięćdziesięciu. 

34b (P. 134938) 19.07.1969. 
P i e rwszeńs two : 20.07.1968 - Włochy. 

VEB Rhónglaswerk Dermback , Dermback , NRD, 
(Elerhard Kuli , B e r n h a r d Wetzke, Wal te r Griebel , 
Kar l -He inz Breile, Heinr ich Wiesmair) . 
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Opakowanie izolacyjne do gorących i zimnych napo
jów i potraw, znamienne tym, że składa się z naczy
nia izolacyjnego (1) i z innych umieszczonych szczel
nie na nim części zastawy (4, 5, 7, 9, 12, 14), połączo
nych z naczyniem izolacyjnym (1) w sposób zabezpie
czający transport całego opakowania. 

35b (P, 145702) 19.01.1971. 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą
dzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, (Zbigniew 
Korycki). 

Montażowa suwnica bramowa o zmiennej rozpiętoś
ci i wysokości bramy, montowana zarówno bez jak 
i z wysięgnikami przedłużającymi zasięg pracy udźwi
gu pomocniczego i przejazdu kabiny sterowniczej, zna
mienna tym, że każda z nóg (1) suwnicy w dolnej swej 
części spoczywa na wahaczu za pośrednictwem 
połączonej z nim obrotowo poprzeczki (2) z czo
pem (3) zaś. w górnej swej części umocowana jest 
przegubowo do dźwigara (6) mostu suwnicy za pomocą 
sworzni (7) osadzonych na dźwigarze (6) i sworzni (8) 
osadzonych na nodze (1) ustalonych dwuczęściowymi, 
samoustawnymi cięgnami (9) natomiast skrzynkowy 
dźwigar mostu suwnicy składający się z kilku roz
łącznych segmentów składany jest w jedną całość w 
ten sposób, że powierzchnie czołowe dolnego pasa (16) 
i (17) dźwigara zabezpieczone są nakładkami klinowy
mi (18) zaś styk pasów górnych wykonany jest w for
mie opierających się o siebie dwóch powierzchni wal
cowych, wklęsłej (19) i wypukłej (20) a ustalenie sie-
dników (21) i (22) sąsiadujących ze sobą segmentów 
następuje za pomocą dwuczęściowego klina nastaw
nego (23) natomiast podnoszenia wysięgnika (27) doko
nuje się za pomocą obcego układu napędowego w po
staci wózka wodzakowego (33) napędzającego linę pod
noszącą (32) po czym w układzie olinowania znajdują 
się krążki linowe (31) osadzone na wspólnej osi (30) 
przechodzącej przez przeguby łączące cięgna podtrzy
mujące dolne (28) i górne (29) z tym, że torowisko wóz
ka wodzakowego jest równocześnie torowiskiem wózka 
(41) z kabiną sterowniczą, która zaopatrzona jest w 
mechanizm obrotu wokół własnej osi, a której przejazd 
realizowany jest za pomocą obcego mechanizmu na
pędowego w postaci mechanizmu wodzenia wózka wo
dzakowego (33) udźwigu pomocniczego z tym, że oby
dwa ruchy ustawcze kabiny to jest obrotowy i posuwi
sty sterowane są ręcznymi mechanizmami natomiast 
dla przestawienia suwnicy na inne torowisko poprzecz
ka (2) nogi (1) suwnicy posiada zaopatrzony w koł
nierz (54) czop centrujący (51) za pośrednictwem które
go noga (1) suwnicy spoczywa na korpusie wahacza 
(52) a który stanowi równocześnie oś obrotu tego wa
hacza. 

35b (P. 148096) 12.05.1971. 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk, 
(Aleksander Siwkowski, Ryszard Kozłowski). 

Wyłącznik zwisu liny znamienny tym, że przeciw
waga (2) zamocowana obrotowo w stojaku (1) stano
wiąc sztywną konstrukcję z dźwignią górną (3) i dol
ną (4) działa poprzez regulowaną krzywkę (8) na łącz
nik elektryczny (9) a ten z kolei na układ sterowania 
napędu. 

36c (P. 134118) 10.06.1969. 
VEB Technische Gebaudeausrustung 757 Forst (La-

usitz), Leipzig, NRD, (Kurt Richter, Gerhard George, 
Kurt Hofmann). 

Etażowe centralne ogrzewanie do paliw stałych, 
płynnych i gazowych, znamienne tym, że składa się 
z oddzielnych i wymiennych gotowych elementów kon
strukcyjnych, ujętych w zespoły konstrukcyjne. 

36c (P. 145675) 27.01.1971. 

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłowych, Tarnow
skie Góry, (Jerzy Kopydłowski). 

Kocioł wodny opalany węglem, olejem lub gazem 
stosowany zwłaszcza w małych i średnich kotłowniach 
centralnego ogrzewania, składający się z poziomej ko
mory górnej połączonej z jedną lub dwoma poziomy
mi komorami dolnymi za pomocą rur ekranowych 
o małych średnicach oraz rur łączących o dużych śre
dnicach znamienny tym, że łączące rury (4) usytuo-
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wane są w płaszczyźnie wewnętrznej ściany kotła na 
przemian z rzędem ekranowych rur (3) lub z rzędem 
końcowych odcinków rur (8) wężownic (7). 

36c (P. 149986) 12.08.1971. 

Pierwszeństwo: 14.08.1970 - Niemiecka 
Republika Federalna. 

Alfred Kormann, Eglharting, NRF. 

Grzejnik stalowy, w którym do zbiorczego przewo
du dopływowego i odpływowego są przyłączone człony 
grzejne, składające się z dwóch jednakowych, zespawa-
nych z sobą powłok stalowych, które tworzą między 
sobą wąski kanał przepływowy dla ośrodka grzewcze
go, przy czym pozostałe części powłok nie stykają się 
z sobą, znamienny tym, że znanymi metodami, przy 
pomocy szwu wzdłużnego zostają zespawane dwuteowe 
człony z połączonymi powłokami stalowymi i w tak 
połączonym elemencie żebra powstaje kanał przepły
wowy ośrodka grzewczego, przy czym kanał ma kształt 
spłaszczonego owalu, którego wymiar w kierunku 
wzdłużnym jest w przybliżeniu dwukrotnie większy 
od poprzecznego i że kanały na wylocie tworzą wąskie 
szczeliny, następnie te człony zostają osadzone w od
powiednich wystających wytłoczeniach U-kształto-
wej połówki zbiornika, po czym zostają zespawane 
i że szerokość U-kształtowych połówek zbiornika 
jest w przybliżeniu równa wysokości dwuteowego pro
filu żebra, przy czym obydwie zespawane połówki 
tworzą zbiornik o przekroju kwadratowym, a dzięki 
temu cały grzejnik ma płaską budowę i po przyspa-
waniu otwartych profili pionowych do boku zbiornika 
całość konstrukcji uzyskuje zwartą prostokątną budo
wę i że w tylnej płaszczyźnie czołowej po obcięciu 
naroży profili zostają utworzone V-kształtowe wloty 
i wyloty do pustej przestrzeni grzejnika, a wskutek 
tego wewnątrz tej przestrzeni powstaje zjawisko na
turalnej cyrkulacji ogrzewanego powietrza. 

36d (P. 147815) 24.04.1971. 

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, 
Łódź, (Bogdan Lubański, Marek ChróścieleWski). 

Filtr'bębnowy przeznaczony do oczyszczania zapylo
nego powietrza, zaopatrzony w obrotowo zamocowany 
filtracyjny bęben i przyłączoną do instalacji próżnio
wej ssawę do oczyszczania jego powierzchni filtracyj
nej, znamienny tym, że do obrzeża filtracyjnego bęb
na (3) u jego wylotu są obrotowo zamocowane jedne 
końce wirnikowych łopat (6), których drugie końce są 
połączone z osadzonym na jego wale (4) znanym me
chanizmem (7) do ustawiania łopat (6) pod odpowied
nim kątem do kierunku strumienia powietrza wypły
wającego z bębna (3), zaś do podstawy (8) filtra jest 
pod bębnem (3) zamocowana podłużna ssawa (10) za
opatrzona w szczotkę (11). 

37a (P. 128348) 27.07.1968. 

Pierwszeństwo: 30.07.1967 - Niemiecka 
Republika Demokratyczna. 

Eisenbau Karl Ladwig, Drezno, NRD, (Manfred 
Morrensen, Karl Heinz Ladwig, Manfred Kupke, 
Harry Handschack). 

Hala o lekkiej konstrukcji z podtrzymującymi i pod
pierającymi pokrycie dachowe i/lub oblicowanie ścian, 
elementami sprężającymi z drutu lub z lin, wykona
nych z materiałów metalowych lub niemetalowych 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie, przy czym te 
elementy sprężające naprężone są w kierunku osi po
dłużnej hali w takim stopniu, że naprężenia wynika
jące z własnego ciężaru, z obciążeń ruchomych i z wy
dłużeń termicznych, są wykorzystywane w najwyż
szych granicach dopuszczalnych, znamienna tym, że 
elementy sprężające (1, 5, 14) są połączone końcami 
z elementem podwieszającym (4, 15) posiadającym 
przeważnie w przybliżeniu kształt paraboli, połączo
nym co najmniej z dwoma kozłami (1, 2), zakotwiczo
nymi w gruncie budowy. 
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37a (P. 145723) 19.01.1971. 
P i e rwszeńs two : 21.01.1970 - NRD. 

VE(B) Ingen i cu rhachbaukombina t P i rna , Heidenau, 
NRD, (Manfred Baer , Ra iner Liscovius, Gun te r Schaaf, 
Hans Ullr ich Smidt , Michael Ziege). 

Konstrukcja budowlana, zwłaszcza dla budownic twa 
publicznego i mieszkaniowego, j ak również dla b u d o w 
n ic twa przemysłowego i dla wiejskich b u d y n k ó w gos
podarczych z zas tosowaniem rozciągającej się we 
wszystkich k ie runkach s ia tki ras t ru , znamienna tym, że 
znanej siatce ras t ru p rzyporządkowane są wszystkie 
e lementy kons t rukcyjne ( 1 - 9 ) b u d y n k u w s tanie suro
wym, obudowy i wyposażenia oraz wszystkie j asne 
przest rzenie wewnę t rzne , a ponadto szerokość pods ta
wowego pasa (6) siatki r as t ru jest wyznaczona przez 
grubość najcieńszego e lementu nośnego (4). 

37d (P. 146212) 13.02.1971. 

37b (P. 134936) 19.07.1969. 
P i e rwszeńs two : 19.07.1968 - Austr ia . 

EVG Entwick lungs-u . Verwertungsgesel lschaf t m.G. 
H., Graz (Steirmark), Aust r ia , (Jósef Rit ter , Wi lhe lm 
Boyer, K laus Rit ter , G e r h a r d Rit ter) . 

Urządzenie do wytwarzania spawanych siatek zbro
jeniowych do żelbetu, znamienne tym, że jest wyposa 
żone w organy nas tawcze co na jmnie j maszyny s p a w a 
jącej (SM) z n a s t a w i a n y m podzia łem wzd łużnym i po 
przecznym d ru tu i z regu lowaną długością i szerokoś
cią mat , s t e rowane za pomocą automatycznych przy
rządów sterujących (St), u ruchamianych za pomocą 
dyspozycji przyrządu liczącego (R), w k t ó r y m gro
madzone są określone uprzednio informacje, zwłaszcza 
znormal izowane w a r u n k i graniczne dla wy twarzanych 
mat , przy czym przyrząd liczący (R) jest tak skons t ru
owany, że na pods tawie informacji wejściowych, okre 
ślających wymagan ia wyt rzymałośc iowe m a t w ich 
k i e r u n k u wzdłużnym i poprzecznym, a także na pod
s tawie informacj i uwzględnia jących w a r u n k i g ran icz 
ne, oblicza ekonomicznie optymalną grupę war tośc i 
z dopuszczalnych grup war tośc i i przekazuje dyspozy
cje do przyrządów sterujących (St) maszyny s p a w a 
jącej (SM). 

Biuro Konst rukcyjno-Technologiczne Maszyn i Urzą
dzeń Budowlanych , Warszawa , (Henryk Piórkowski , 
E d w a r d Żurowski , J a n Misiura). 

Zawiesie do węży tynkarskich i malarskich, zna
mienne tym, że sk łada się z dwóch rozchylanych 
obejm (1, 2), połączonych łącznikiem (3) i zaopat rzo
nych w odchylne ś ruby do łączenia obejm, przy czym 
jedna obejma przeznaczona jest do zamocowania węża 
tynkarskiego lub malarskiego, a d ruga do zamocowa
nia zawiesia na ru rze rusz towania , poręczy, haku , 
rozporze lub innym elemencie. 

37d (P. 146213) 18.02.1971. 
Biuro Konst rukcyjno-Technologiczne Maszyn i Urzą

dzeń Budowlanych , Warszawa, (Stanis ław Iwanicki , 
Henryk Młyniec, Tadeusz Szumski). 

Układ do natrysku cieczy gęstniejących, wyposażo
ny w zbiornik, pompę i dyszę natryskową, znamienny 
tym, że ma dyszę na t ryskową (3) przepływową, włączo
ną z pompą (2) w zamknię ty obieg, do którego pod
łączony jest zbiornik (1). 

37d (P. 153986) 10.03.1972. 
Pierwszeństwo: 12.03.1971 - Dania. 

Betorwarefabriken Sjaelland A/S, Roskilde, Dania 
(Erik Randrup Hansen). 

Schody złożone z umieszczonych ponad sobą pode
stów z leżącymi między nimi biegami o częściach noś
nych wykonanych z betonu zbrojonego, znamienne 
tym, że górny koniec (12) każdego biegu jest połączony 
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z odpowiedn im podes tem (1) na takiej wysokości po 
niżej poziomu powierzchni użytkowej (18) danego po
destu, że poziom powierzchni użytkowej (19) os ta tnie
go biegu znajduje się na wysokości jednego stopnia 
poniżej poziomu powierzchni użytkowej (18) podestu, 
oraz że dolny koniec biegu jest podpar ty na górnej po 
wierzchni znajdującego się pod n im podestu w takiej 
odległości od jego powierzchni uży tkowej , że poziom 
powierzchni użytkowej p ierwszego s topnia biegu przy
pada na wysokości jednego s topnia ponad powierzchnią 
użytkową tego podestu i wysta je w obszar tego po
destu mnie j więcej na szerokość jednego stopnia. 

37e (P. 132720) 2.04.1969. 
P i e rwszeńs two : 3.04.1968 - Niemiecka Republ ika 

Federa lna . 
Hil t i Aktiengesellschaft , Schaan, Ks ięs two Lichten-

stein, (Adolf Rit ter) . 
Sposób osadzania elementów mocującyh, zwłaszcza 

w betonie takich j ak t rzpienie i gwoździe, znamienny 
tym, że na ma te r i a ł podłoża (2) otaczający miejsce 
osadzenia, nak łada się masę przyporową (14) wsp ie ra 
jącą ma te r i a ł podłoża w toku osadzania. 

Urządzenie do w y k o n y w a n i a sposobu według zastrz. 
1, znamienne tym, że masa p rzyporowa (14) połączona 
jes t p rzesuwnie z częścią wylo tową przyrządu (I). 

37e (P. 147642) 20.04.1971. 
Zakład Energetyczny Bydgoszcz, Bydgoszcz, (Jerzy 

Arciszewski , Je rzy Gackowski) . 
Ochrona elektroenergetycznych zbrojnych słupów 

betonowych bez sztucznych uziomów, przed niszczą
cym działaniem prądów ziemnozwarciowych znamien
na tym, że na powierzchni s łupa żelbetonowego (1) 
lub w pobliżu jego powierzchni umieszczone są m e 
ta lowe e lementy (2) ekranujące połączone metal icznie 
z zbro jeniem (3) s łupa przy czym e lementy ekranują
ce mogą s tanowić f ragment podz iemnej części słupa. 

37f (P. 128348) 27.07.1968. 
P i e rwszeńs two : 30.07.1967 - Niemiecka Republ ika 

Demokra tyczna . 
Eisenbau Kar l Ladwig, Drezno, NRD, (Manfred Mor-

tensen, K a r l Heinz Ladwig, Manfred Kupkę , Ha r ry 
Handschack) . 

Hala o lekkiej konstrukcji - pa t rz str. 11, ki . 37f -
(P. 128348). 

37f (P. 134272) 19.06.1969. 

P i e rwszeńs two : 19.06.1968 - Aust r ia . 
Pau l Ar tmann , Wiedeń, Aust r ia . 
Sposób wznoszenia budowli z elementów prefabry

kowanych o wysokości równej wysokości p ię t ra , po 
siadających w miejscu spoin pionowych wgłębienia 
biegnące przez całą wysokość, k tóre w celu połączenia 
sąsiednich e lementów pre fabrykowanych w związany 
blok wypełn ia się be tonem, znamienny tym, że beton 
(13) s tanowiący wypełn ien ie pus tych wgłębień, oddzie
la się obus t ronnie od e lementów p re fab rykowanych 
(6) za pomocą sz tywnych w k ł a d e k izolacyjnych (15), 
k tóre wpuszcza się w rowki biegnące w poprzek spo
iny pionowej i znajdujące się na przeciwległych bo
kach e lementów pre fabrykowanych . 

Element prefabrykowany do s tosowania sposobu 
według zastrz. 1 do 3 znamienny tym, że pos iada na 
co najmnie j jednej powierzchni czołowej, w obszarze 
obu k rawędz i bocznych, odsadzenie, w k t ó r y m po złą
czeniu e lementów p re fab rykowanych uk łada się 
wspólne pokrycie (39) spoiny. 

38h (P. 148007) 22.03.1971. 

Zakład Badań i Doświadczeń Zjednoczenia Budo
wn ic twa „Warszawa" , War szawa (Włodzimierz Skal -
mowski , Lucyna Nitschke, Piot r Busko, J e rzy H a r t -
wig). 

Masa powłokowa do Zabezpieczania elementów bu
dowlanych, opar ta na żywicach syntetycznych z doda t 
k iem zagęszczacza i ś rodka antyadhezyjnego, znamien
na tym, że składa się z dyspersj i wodnej kopol imeru 
m e t a k r y l a n u mety lu z m e t a k r y l a m i d e m o zawar tośc i 
około 40% suchej substancj i i dyspersj i wodne j pol i 
octanu winylu o zawar tośc i około 60% suchej subs tan
cji, użytych w s tosunkach wagowych od 3,5 :1 do 2 : 1 
i wziętych łącznie w ilości 8 2 - 9 3 % oraz z 5 - 1 5 % roz
tworu wodnego pol ia lkoholu winylu o zawar tośc i 10% 
suchej substancj i i z 2 - 3 % t ró je tanoloaminy. 

39a (P. 155702) 31.05.1972. 
Pierwszeństwo: 2.06.1971 - NRF. 

Wilhe lm Mendę u.Co, Teichhii t te , Harz , N R F (Hu
ber t Ettel) . 

Urządzenie do wytwarzania płyt wiórowych w spo
sób ciągły - pa t rz str . 4, ki. 7 - (P. 155702). 

39b4 (P. 137991) 5.01.1970. 

P ie rwszeńs two: 6.01.1969 - Wielka Bry tan ia . 

Solvay et Cie, Bruksela , Belgia, 
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Sposób polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin w 
obecności katalizatora zawierającego reduktor złożo
ny ze związku metaloorganicznego i zaktywowane cia
ło stałe posiadające grupy reaktywne w postaci po
chodnych związku metalu z grup przejściowych, zna
mienny tym, że proces prowadzi się w obecności za-
ktywowanego ciała stałego, otrzymanego w reakcji 
pochodnej chlorowcowej metalu z grup przejściowych, 
ze związkiem o wzorze ogólnym Xm - nM(OR)n , w któ
rym M oznacza jeden lub więcej metali należących 
do grupy Ia, IIa, Ilb, IIIb i VIIa układu okresowego, 
X oznacza jednowartościowy rodnik nieorganiczny, R 
oznacza jednowartościowy rodnik węglowodorowy, m 
oznacza wartościowość metalu M, n oznacza liczbę 
całkowitą, taką, że l=≤n≤m, przy czym związek meta
loorganiczny stosuje się w nadmiarze molowym rów
nym co najmniej 2 w stosunku do ilości metalu z grup 
przejściowych, znajdującego się w zaktywowanym cie
le stałym. 

Składnik katalizatora stosowany w sposobie według 
zastrz. 1, złożony z zaktywowanego ciała stałego nada
jącego się, po redukcji związkiem metaloorganicznym, 
do polimeryzacji olefin, znamienny tym, że otrzymuje 
się go w reakcji pochodnej chlorowcowej metalu 
z grup przejściowych ze związkiem o wzorze ogólnym 
Xm-nM(OR)n, w którym M oznacza jeden lub więcej 
metali należących do grupy Ia, Ib, Ha, IIb, IIIb i VIIa 
układu okresowego, X oznacza jednowartościowy rod
nik nieorganiczny, R oznacza jednowartościowy rodnik 
węglowodorowy, m oznacza wartościowość metalu M, 
n oznacza liczbę całkowitą, taką że l ≤ n ≤ m . 

39b5 (P. 147015) 19.03.1971. 
Wrocławska Fabryka Farb i Lakierów, Wrocław, 

(Jerzy Kwiatkowski, Andrzej Korzelik). 
Żywica niskolepka ftalowa oparta na dwukarboksy-

lowych kwasach nienasyconych lub ich bezwodnikach 
i wielowodorotlenowych alkoholach modyfikowanych 
kwasami tłuszczowymi oleju lnianego, znamienna tym, 
że zawiera kwasy tłuszczowe oleju talowego w ilości 
10-25% wagowych w stosunku do żywicy niskolep-
kiej ftalowej, korzystnie 16,60%. 

40b (P. 129236) 26.09.1968. 
Union Carbide Corporation, Nowy Jork, USA, (Ja

mes Herbert Downing). 
Sposób wytwarzania żelazokrzemu - patrz str. 8 0 -

81, ki. 18b - (P. 129236). 

40c (P. 147941) 4.05.1971. 
Biuro Projektów Przemyślu Metali Nieżelaznych 

„Bipromet" Katowice, (Jerzy Wolski, Paweł Kroczek). 
Sposób zapobiegania powstawania szlamów anodo

wych w procesie sporządzania wodnych roztworów 
soli zwłaszcza cynku znamienny tym, że w czasie łu
gowania tlenków metali w roztworze kwasu siarkowe
go wprowadza się do ługownika roztwór nadtlenku 
wodoru. 

42b (P. 147674) 21.04.1971. 
Pierwszeństwo: 22.04.1970 - NRF. 

Hoechstmass Balzer GmbH. Co., Frankfurt, NRF. 
Przyrządy do pomiaru długości ze skalą pomiarową 

o zmiennej barwie podziałek decymetrowych skali 
znamienne tym, że na przemian na jednym polu decy
metrowym (P) cyfry i linie podziałki skali naniesione 
są na kontrastującym tle w formie druku pozytywo
wego (P) a na następnym polu decymetrowym (N) 
odwrotnie, tło jest zabarwione a cyfry i linie podziałki 
skali posiadają formę druku negatywowego (N). 

42b (P. 147907) 9.05.1971. 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rymer", Niedobczy-
ce, (Jerzy Brachmański, Antoni Motyczka). 

Urządzenie służące do pomiaru rozstawu szyn toro
wisk kopalnianych z jednoczesnym zapisem przyrostu 
rozstawu i zaznaczeniem miejsca pomiaru, znamienne 
tym, że jest wyposażone w głowicę pomiarową (8) 
współpracującą z główką szyny (1), która to głowica 
jest na stałe przymocowana do ruchomego korpusu (7), 
a głowica pomiarowa (9) przytwierdzona jest do su
waka (10), który za pośrednictwem sprężyny (11) do
ciska głowicę (9) do główki szyny (14), natomiast su
wak (10) pociąga za sobą pisak (12), który na wykresie 
kreśli różnicę rozstawu szyn, zaś koło pomiarowe (15) 
toczące się po szynie (14), za pośrednictwem wałka (16) 
napędza przekładnię pasową (17) i przekładnie zębate 
(18), które obracają wałki (13) przesuwające taśmę 
perforowaną, na której pisak (12) kreśli współrzędną 
wykresu -określającą kolejne metry torowiska. 

42d (P. 148638) 7.06.1971. 

Polska Akademia Nauk Instytut Automatyki, War
szawa, (Marek Decowski). 

Sposób programowanej detekcji cech znaków alfa
numerycznych, polegający na wykrywaniu sygnałów 
reprezentujących wyselekcjonowane cechy rozpoznawa
nych znaków, znamienny tym, że sygnały reprezentu
jące cechy znaków sczytuje się wzdłuż wybranej grupy 
wyjść układu wydzielającego cechy wykorzystując se
rię krótkich impulsów bramkujących o czasie trwa
nia krótszym od czasu trwania obrazu jednej kolumny 
rastru, sczytane sygnały sumuje się, a dalej bramku
je sygnałami, których czas trwania - takty - określa 
poziomy wymiar rastru, przez co uzyskuje się analizę 
rastru w kierunku poziomym i następnie rejestruje 
się ilość punktów reprezentujących cechę wykrytą 
w analizowanym polu cechy, którą to wielkość po 
przekroczeniu określonego progu przetwarza się na 
sygnał wykrycia cechy znaku. 
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42e (P. 148092) 11.05.1971. 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, (Jan Aulich). 
Przepływomierz do pomiaru małych natężeń prze

pływu w przewodach zamkniętych wyposażony w na
dajnik elektromagnetyczny, znamienny tym, że ele
ment mierzący stanowi sonda (1) w kształcie cewnika 
posiadająca u nasady wycięcia (2) o dowolnym kształ
cie, do której przymocowane są dwa izolowane mag
nesy (3), między którymi znajduje się szczelina, w któ
rej umieszczone są elektrody (4) połączone wtopionymi 
w sondę (1) przewodami (7) z układem pomiarowym 
a na zewnętrznej powierzchni magnesów (3) umocowa
na jest elastyczna powłoka (6) tworząca komorę (9) 
połączoną kanalikiem (8) ze źródłem cieczy lub gazu. 

42e (P. 148830) 16.06.1971. 
Pierwszeństwo: 18.06. 1970. - Szwajcaria. 

Gebriider Sulzer Aktiengesellschaft, Winterthur, 
Szwajcaria, (Hans Hutter). 

Urządzenie wskaźnikowe do przepływu cieczy, skła
dające się z przewodzącego elektryczność pływaka, po
ruszającego się w pionowym kanale i współdziałające
go ze znajdującymi się w dolnej części kanału ele
ktrycznymi kontaktami, w którym pływak przyciągany 
jest do kontaktów działaniem pola magnetycznego, 
znamienne tym, że poniżej pływaka zanjduje się prze
wężenie w kształcie dyszy (12, 12'), służące do wytwa
rzania strumienia cieczy oddzielającego pływak (3) od 
kontaktów. 

42i (P. 147640) 19.04.1971. 
Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp.z o.o., War

szawa, (Stefan Piekarski, Roman Chamski). 
Czujnik oporowy, narażony na wibrację do pomiaru 

wysokich temperatur znamienny tym, że na przewo
dach (3) nałożone są cienkościenne koszulki szklane 
(4), a wolna przestrzeń wewnątrz osłony (1), wypełnio
na jest sproszkowanym tlenkiem glinu (5) w ten spo
sób, że tworzy on poduszkę amortyzującą wokół ter
mometru oporowego (2) i wyprowadzonymi przewoda
mi (3) z koszulkami (4). 

42i (P. 149972) 11.08.1971. 
Pierwszeństwo: 17.08.1970 - Austria. 

Vereinigte Osterreichische Eisen-und Stahlwerke 
Aktiengesellschaft, Linz, Austria, (Hellmuth Smejkal, 
Günter Poferl). 

Sonda pomiarowa chłodzona wodą do ciągłego po
miaru temperatury kąpieli stopionych metali w du
żych konwertorach z nadmuchem tlenowym, z której 
głowicą jest połączony miernik, otoczony ognioodpor
nym płaszczem, umocowanym rozłącznie, zanurzony 
w stopionym metalu, znamienna tym, że głowica (2) 
sondy ma mniejszą średnicę od średnicy zespołu (1) 
z nią połączonego pierścieniowym dnem (8, 8a, 8a'), 
przy czym pierścieniowe dno tworzy z osią podłużną 
sondy kąt 80-120°, korzystnie 90°, zaś płaszcz ognio
odporny (19) osłaniający miernik (3), osłania również 
głowicę (2). 

42i (P. 149971) 11.08.1971. 
Pierwszeństwo: 17.08.1970 - Austria. 

Vereinigte Osterreichische Eisen-und Stahlwerke 
Aktiengesellschaft, Linz, Austria, (Günter Poferl, Ge-
rald Schmidt, Hellmuth Smejkal). 
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Sonda pomiarowa chłodzona wodą przeznaczona do 
mierzenia temperatury roztopionych metali w sposób 
ciągły zwłaszcza w piecach do topienia i świeżenia, 
z rurą wewnętrzną, rurą zewnętrzną i umieszczoną 
między nimi rurą prowadzącą do wytwarzania obiegu 
chłodziwa, przy czym do głowicy sondy przymocowana 
jest rozłączenie część pomiarowa, zawierająca termo-
element, która może być połączona za pomocą połącze
nia wtykowego z przewodem wyrównawczym, kończą
cym się w głowicy sondy, znamienna tym, że połącze
nie wtykowe (10, 11) i ewentualnie część przewodu 
wyrównawczego (9, 9') otoczone są tuleją (13, 32) zam
kniętą u góry i otwartą u dołu, do której dolnego 
otworu jest szczelnie dociśnięta część pomiarowa (6) 
i która jest ewentualnie również uszczelniona w sto
sunku do rury wewnętrznej (3') głowicy sondy (2). 

42k (P. 147982) 6.05.1971. 

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej „PAP", 
Warszawa, (Wacław Kiljański, Włodzimierz Bęczko-
wski, Andrzej Prętkowski). 

Cienkościenna membrana stalowa, zwłaszcza do 
bloków membranowych w przetwornikach różnicy ciś
nień, znamienna tym, że posiada wywinięty kołnierz, 
który współpracując z kołnierzem czołowym części łą
cznej służy jednocześnie do współosiowego ustalenia 
części łącznych i do ich połączenia. 

Sposób połączenia membrany według zastrz. 1, z gru-
bościennymi częściami łącznymi znamienny tym, że 
połączenie wykonuje się techniką spawania łukowego, 
elektrodą wolframową w osłonie argonu. 

421 (P. 147810) 26.04.1971, 
Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, (Jerzy Sy

nowiec, Bogusław Grzelak, Marian Surowiec, Urszula 
Treafler). 

Urządzenie do wyznaczania granicznego przesycenia 
roztworów, znamienne tym, że składa się z naczynia 
pomiarowego (1) sprzężonego z układem regulacyjnym 
złożonym z czujnika oporowego (3), nastawnika (4), 
regulatora (5), wentylatora (6), grzejnika elektrycznego 
(7), oraz układu rejestrującego składającego się z opor
nika fotoelektrycznego (9), źródła światła (10), filtru 
monochromatycznego (11), soczewki skupiającej (12), 
czujnika oporowego (15) i autokompensatora samo-
piszącego (8). 

42m (P. 148639) 7.06.1971. 
Polska Akademia Nauk, Instytut Automatyki, War

szawa, (Ryszard Gawroński, Zofia Decowska, Marek 
Decowski). 

Cyfrowy, sterowany element neuropodobny, zaopa
trzony w kilka wejść, pobudzających i hamujących, jed
no wyjście, układy realizujące sumowanie przestrzen
ne i czasowe, znamienny tym, że składa się z układu 
wprowadzającego impulsy pobudzające i układu wpro
wadzającego impulsy hamujące połączonych z suma
torem logicznym, którego wyjście połączone jest z ukła
dem realizującym ładowanie i rozładowywanie bło
ny komórki neuronowej a dalej z układem (P) reali
zującym efekt progowy, na którego wyjściu jest układ 
iloczynu logicznego (Bi) do którego doprowadzone są 
wyścia z układu realizującego ładowanie i rozładowy
wanie błony komórki neuronowej, układu (P) realizu
jącego efekt progowy, wyjście z generatora impulsów 
bramkujących (d) oraz z członu wyjściowego, a wyj
ście tego układu logicznego połączone jest z członem 
wyjściowym. 
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42m3 (P. 145756) 21.01.1971. 
Pierwszeństwo: 23.01.1970 - Stany Zjednoczone 

Ameryki Północnej. 
International Business Machines Corporation, Ar-

monk, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, (Morris 
Krakinowski). 

Klawiatura do wprowadzania danych do urządze
nia elektrycznego, z łącznikami przeponowymi, z któ
rych każdy posiada przynajmniej jedną parę ele
ktrycznych elementów stykowych, przy czym jeden 
ze styków jest przytwierdzony do przepony, znamien
na tym, że posiada elastycznie odkształcamy urucha
miający arkusz (20) posiadający wiele wystających, 
odkształcalnych występów (21) skierowanych w stro
nę przepony (23), przy czym uruchamiający arkusz (20) 
jest umieszczony po stronie przeciwnej do strony 
utrzymującej styki, a występy (21) są ustawione na 
wprost łączników (28) w celu ich uruchamiania. 

42m* (P. 145793) 23.01.1971. 
Politechnika Wrocławska Instytut Metrologii Ele

ktrycznej, Wrocław, (Janusz Nowaczyk). 
Programator elektroniczny, zwłaszcza do urządzeń 

do badań psychotechnicznych, znamienny tym, że sta
nowią go dwa układy (1 i 2) rejestrów przy czym wyj
ścia jednego układu (1) rejestru połączone są poprzez 
układ (3) deszyfratara z wejściami układu (4) sumato
ra, a wyjścia drugiego układu (2) rejestru połączone 
są poprzez układ (5) deszyfratora z wejściami układu 
(4) sumatora, natomiast wejścia układów (1 i 2) reje
strów połączone są poprzez układ (6) sterowania z wej
ściem układu (7) zegara oraz z wyjściem układu (8) 
koincydencji. 

42o (P. 145712) 19.01.1971. 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, (Zy

gmunt Młynarczyk). 
Przyrząd do pomiaru i rejestracji prędkości przepły

wu wody w ciekach, wykorzystujący zmianę opornoś
ci obwodu elektrycznego mierzoną znanym miernikiem 
i rejestrowaną za pomocą znanego rejestratora, zna
mienny tym, że pomiarowa płytka (1) sprzężona jest 
osią (2) oporowego czujnika (3) umieszczonego w wo
doszczelnej obudowie (4) zawieszonej na lince (5) po

łączonej z bębnem kołowrotka (6) wyposażonego 
w licznik (7) głębokości zanurzenia, przy czym obu
dowa (4) posiada ster (8) i jest obciążona podwieszo
nym balastem (9) z oporowym elementem (3) o cha
rakterystyce liniowej są za pomocą kontaktów ślizgo
wych połączone swobodnie osadzona na osi (2) dźwig
nia (10) reduktora pionu i sprężona z tą osią pomiaro
wa dźwignia (11) z którymi są połączone przewody 
(12) obwodu elektrycznego, które poprzez bęben koło
wrotka (6) są doprowadzone do przełącznika (13) 
z którym są połączone znany miernik (14) i rejestrator 
(15). 

42o (P. 147833) 27.04.1971. 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta

szica, Wydział Odlewnictwa, Kraków, (Andrzej Wań
tuch). 

Czujnik, zwłaszcza do sygnalizacji poślizgu, zawiera
jący cylinder, elektrody, sprężyny śrubowe, obwód ele
ktryczny, żarówkę, klakson, źródło zasilania i obejmę, 
znamienny tym, że w cylindrze (1) jest z wora (2) 
w kształcie tłoka, usytuowana między dwiema elektro
dami (3) osadzonymi w dnach (4) cylindra (1) i oto
czonymi izolowanymi sprężynami śrubowymi (5) o dłu
gości większej od długości elektrod (3), przy czym ele
ktrody (3) są odizolowane od cylindra (1) i są połączo
ne obwodem elektrycznym (6) poprzez żarówkę (7) 
i/lub klakson (8) ze źródłem zasilania (9), zaś cylinder 
(1) jest otoczony powłoką izolacyjną (10). 

(P. 148611) 
Pierwszeństwo: 13.06.1970 
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Urządzenie do regulacji różnych parametrów proce
su technologicznego w wielu miejscach pomiaru pra
cujące na zasadzie modulacji szerokości impulsów, 
w którym przynajmniej dwa przetworniki wartości 
mierzonej, są przez okresowo przełączany przełącznik 
miejsca pomiaru połączone ze wzmacniaczem pomiaro
wym, do którego dołączony jest przyrząd wskaźniko
wy i/lub rejestrujący oraz regulator, przy czym regu
lator ten przez inny pracujący synchronicznie z wymie
nionym okresowo przełączanym przełącznikiem miejsca 
pomiaru jest połączony z nastawnikiem, znamienne 
tym, że regulator (11) jest regulatorem dwu- lub trój-
punktowym, a pomiędzy regulatorem (11) i przełącz
nikiem (8) miejsca pomiaru włączony jest układ opóź
niający (12). 

42r2 (P. 147820) 27.04.1971. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Auto

matyki Elektronicznej, Wrocław, (Zbigniew Winogrodz-
ki, Zygmunt Kuchta, Bogusław Stankiewicz, Włodzi
mierz Wodecki). 

Układ regulacji temperatury grzejników elektrycz
nych, szczególnie dla lutownic ręcznych, działający na 
zasadzie rozszerzalności cieczy, złożony z czujnika 
temperatury w postaci zbiornika, członu nastawczego 
i członu sterującego wyposażonych w zbiorniki i ele
menty sprężyste, przy czym wszystkie te trzy zbiorniki 
są połączone układem rozgałęzionych rur i wypełnione 
szczelnie cieczą, znamienny tym, że człon nastawczy 
(C) ma komorę upustową utworzoną pomiędzy elemen
tem sprężystym a ruchomym elementem nastawczym, 
usytuowanym w regulowanej odległości (X) od tego 
elementu sprężystego. 

42r4 (P. 145810) 25.01.1971. 
Polska Akademia Nauk Instytut Cybernetyki Stoso

wanej, Warszawa, (Janusz Gorczyński, Krystyna Gor
czyńska, Stanisław Kazimierz Michałowicz). 

Sposób łączenia płytek elementów strumieniowych 
i zintegrowanych układów strumieniowych, znamien
ny tym, że w celu złączenia płytek skierowuje się na 
nie wiązkę fal ultradźwiękowych. 

45b (P. 147886) 30.04.1971. 
Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Szczecin, 

(Czesław Jagła). 
Sadzarka, szczególnie do sadzonek leśnych, podwie

szana do ciągnika, złożona z ramy, głowicy, trzęsła 
ślizgowego, płytek spulchniających, redlicy samozasy-
pującej z pogłębiaczem, najlepiej wspierającej trzęsło, 
oraz walców zaciskających szparę, znamienne tym, 
że część ramy (1) wyposażona w niwelatory (8) i wal
ce zaciskające (11) połączona jest wahliwie z resztą 
maszyny, korzystnie w jej głowicy (3), przy czym 
symetrycznie rozmieszczone niwelatory (8) są w swej 
przedniej części ukształtowane w odkładnice (9) a ku 
tyłowi są płaskie i poziome, natomiast walce zaciska
jące (11) mają formę ściętych stożków obrotowych 
o tworzącej (12) stanowiącej łuk, styczny do tarczy 
(13) walca. 

45e (P. 153371) 8.02.1972. 
Pierwszeństwo: 13.02.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Maschinenfabrik FAHR AG, Gottmadingen, NRF, 

(Dieter Grabenhorst, Hubert Meier). 
Urządzenie do zbioru i/lub przetwarzania ziemiopło

dów, zwłaszcza kombajn zbożowy, z przynajmniej jed
nym miejscem pomiaru wielkości uszkodzonej lub tra
conej wskutek błędnego podawania części zbioru, zna-
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mienne tym, że zawiera urządzenie, które mierzone 
wielkości strat, jak objętość, ciężar lub ilość uszkodzo
nego lub traconego zbioru porównuje z odpowiednią 
wielkością odniesienia. 

45f (P. 147919) 3.05.1971. 
Zdzisław Więckowski, Warszawa. 
Przeciwmrofcowa osłona sadzonek warzyw i innych 

roślin gruntowych znamienna tym, że składa się z 
trzech odrębnych elementów: z szkieletu w górnej 
części ażurowego, osłony o dużej przezroczystości 
i pierścienia dociskającego. 

45f (P. 147240) 31.03.1971. 

Pierwszeństwo: 1.04.1970 - Szwecja. 

Hasselfors Bruks Aktiebolaget, Skyllberg, Szwecja, 
(Sven Ingerstedt, Max Paabo). 

Sposób uprawy lasu znamienny tym, że do każdego 
z wykonanych przemysłowo pojemników dla kiełkowa
nia i wzrostu siewek, wkłada się co najmniej jedno 
nasiono odpowiedniego gatunku, a masę absorbującą 
wilgoć umieszcza się w osłonie, umożliwiającej wchła
nianie wilgoci z gruntu jak również przechodzenie 
wzrastających siewek przez tę osłonę, która posiada 
przynajmniej mechaniczną ochronę nasion przed ata
kami ptaków, gryzoni i innych stworzeń, a pojemniki 
układa się w taki sposób, że masa absorbująca wil
goć, wchłania wilgoć od spodu a siewka rośnie do 
góry. 

Pojemnik dla kiełkowania i wzrostu siewek do wy
konywania sposobu według zastrz. 1-3, zawierający 
masę absorbującą wilgoć złożoną najkorzystniej ze 
sprasowanego torfu, i co najmniej jedno nasiono 
umieszczone w osłonie, znamienny tym, że posiada 
osłonę wykonaną z plastiku lub innego podobnego ma
teriału uniemożliwiającego parowanie, a od spodu 

zaopatrzony jest w co najmniej jeden otwór umożli
wiający wchłanianie wody z gruntu, natomiast od gó
ry zaopatrzony jest na sierdzi w co najmniej jeden 
mały otwór w postaci krzyżowego przecięcia, który to 
otwór zapobiega nadmiernemu wyparowaniu wilgoci 
wchłoniętej przez masę, a w celu zabezpieczenia na
siona lub nasion przed atakiem ptaków, gryzoni i in
nych stworzeń pojemnik posiada mechaniczną osłonę 
najkorzystniej w postaci wielu równolegle ułożonych 
drutów stalowych. 

45g (P. 135285) 7.08.1969. 
Pierwszeństwo: 20.08.1968, 23.07.1969 - Szwajcaria. 
Alfa - Laval AB, Tumba, Szwecja, (Claude Giddey, 

Georges Dove). 
Sposób ciągłego wytwarzania twarogu do produkcji 

sera polegający na zagęszczaniu mleka do zawartości 
suchej substancji wynoszącej około 30%, dodawaniu 
podpuszczki w określonych odstępach czasu i ogrze
waniu do temperatury 25-45°C w celu spowodowania 
polimeryzacji kazeiny i jej podziału na równoległe 
warstwy, następnie przemywaniu twarogu w kąpieli 
wodnej, oddzielaniu od kąpieli i zbieraniu go w po
staci jednolitej masy, znamienny tym, że do zagęszczo
nego mleka przed jego ogrzaniem do temperatury 
25°-45°C dodaje się podpuszczkę w temperaturze 
15-30°C w czasie 5-15 min. w celu otrzymania nie
rozpuszczalnej kazeiny w postaci jednolitej nie-żelo-
wej lepkiej masy, którą następnie chłodzi się do tem
peratury poniżej 10°C. 

45h (P. 147611) 17.04.1971. 
Patent dodatkowy do patentu nr (P. 147284). 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, (Marian Szatybeł-
ko, Jerzy Pietkiewicz, Janusz Kiryczkowski). 

Sposób natleniania wody w akwarium według pa
tentu głównego nr (nr zgłoszenia P. 147284), 
znamienny tym, że przy dnie akwarium mocuje się 
zestaw elektrod, z których katodę osłania się od góry 
osłoną w kształcie lejka i przewodem wyprowadzo
nym ponad powierzchnię wody, i łączy się je ze zna
nym źródłem napięcia wyprostowanego rzędu 0,8-2,5V. 

451 (P. 147004) 18.03.1971. 
Pierwszeństwo: 19.03.1970 - Szwajcaria. 

Agripat S.A., Bazylea, Szwajcaria. 
Środek chwastobójczy zwłaszcza do zwalczania 
chwastów trawiastych i dwuliściennych, znamienny 
tym, że zawiera substancję aktywną o wzorze ogól
nym 1, w którym R1 oznacza resztę chlorowcoalkilową, 
każdy z symboli R2 i R3 oznacza niezależnie od siebie 
atom wodoru lub resztę niskoalkilową, R4 oznacza 
ewentualnie podstawiony grupą cyjanową lub alkoksy-
lową, rodnik niskoalkilowy lub alkoksylowy, rodnik 
cykloalkilowy, rodnik alkoksylowy chlorowcoalkonylo-
wy lub alkinylowy a X oznacza atom tlenu lub siarki 
i/lub substancje nośnikowe oraz ewentualnie inne sub
stancje chwastobójcze lub biocydowe. 



120 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12/1973 

451 (P. 147018) 19.03.1971. 
Pierwszeństwo: 20.03.1970 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverku-

sen, NRF, (Carl Metzger, Dietrich Rücker, Ludwig 
Eue). 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako skład
nik czynny zawiera pochodną 1 [-(l,3,4-tiadiazolilo-2)]-
-imidazolidynonu-2 o wzorze 1, w którym R oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy, chlorowcoalkilowy, cy-
kloalkilowy, grupę alkoksylową, alkoksyalkilową, chlo-
rowcocykloalkilową, alkoksyalkilotio, ewentualnie pod
stawiony rodnik arylowy, alkenylowy, alkinylowy, 
ewentualnie podstawiona grupą alkilotio, aryloalkilo-
tio, alkenylotio, alkinylotio, alkilosulfoksylową, alki-
losulfonylową, alkenylosulfoksylową, alkenylosulfony-
lową, aklinylosulfoksylową, alkinylosulfonylową, ary-
loalkilosulfoksylową i aryloalkilosulfonylową, R1 ozna
cza niższy rodnik alkilowy, alkenylowy lub alkinylo
wy i R2 oznacza niższy rodnik alkilowy lub alkeny
lowy. 

451 (P. 147019) 19.03.1971. 
Pierwszeństwo: 20.03.1970 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-

sen, NRF, (Carl Metzger, Dietrich Rücker, Ludwig 
Eue). 

Środek chwastobójczy, znamienny tym, że zawiera 
jako składnik czynny pochodne l-[-/l,3, 4-tiadiazolilo 
(2)]-imidazolidynonu-2 o wzorze 1, w którym R oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy, chlorowcoalkilowy, cy-
kloalkilowy, grupę alkoksylową, alkoksyalkilową, chlo-
rowcocykloalkilową, alkoksyalkilotio, ewentualnie pod
stawiony rodnik arylowy, alkenylowy, alkinylowy, 
grupę alkilotio, grupę aryloalkilotio, ewentualnie pod
stawioną, alkenylotio, alkinylotio, alkilosulfoksylową, 
alkilosulfonylową, alkenylosulfoksylową, alkenylosulfo-
nylową, alkinylosulfoksylową, alkinylosulfonylową, ary--
loalkilosulfoksylową lub aryloalkilosulfonylową, R1 

oznacza niższy rodnik alkilowy, alkenylowy lub alki
nylowy, R2 oznacza grupę acylową o wzorze R4-CO-, 
w którym R4 oznacza niższy rodnik alkilowy, chlo
rowcoalkilowy, rodnik arylowy ewentualnie podsta
wiony niższą grupą alkoksylową lub grupą o wzorze 3, 
w którym R5 oznacza atom wodoru, niższy rodnik al
kilowy lub rodnik arylowy ewentualnie podstawiony 
i R6 oznacza niższy rodnik alkilowy lub rodnik arylo
wy ewentualnie podstawiony i R3 ma znaczenie R2 

ponadto oznacza niższy rodnik alkilowy lub alkeny
lowy. 

451 (P. 147020) 19.03.1971. 
Pierwszeństwo: 20.03.1970 - Niemiecka 

Republika Federalna. 
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-

sen, NRF, (Carl Metzger, Dietrich Rucker, Ludwig 
Eue). 
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że zawiera po
chodne 1- /1 , 3, 4-tiadiazolilo-/2/-imidazolidynonu-2 o 
wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru, rodnik 
alkilowy, chlorowco-alkilowy, cykloalkilowy, grupę 
alkoksylową, alkoksyalkilową, chlorowcocykloalkilową, 
alkoksyalkilotio, ewentualnie podstawiony rodnik ary-
lowy, alkenylowy, alkinylowy, ewentualnie podstawio
ną grupę alkilotio, aryloakilotio, alkenylotio, alkinylo-
tio, alkilosulfoksylową, alkilosulfonylową, alkenylo-
sulfoksylową, alkenylosulfonylową, alkinylosulfoksylo-
wą, alkinylosulfonylową, aryloalkilosulfoksylową i ary-
loalkilosulfonylową i R1 oznacza niższy rodnik alkilo
wy, alkenylowy i alkinylowy. 

451 (P. 147065) 22.03.1971. 
Pierwszeństwo: 23.03.1970 - Szwajcaria. 

Agripat S.A., Bazylea, Szwajcaria. 
Środek szkodnikobójczy, zwłaszcza do zwalczania fito-

patogennych grzybów i wirusów, znamienny tym, że 
jako substancję czynną zawiera co najmniej jedną po-
chodną karbamoilooksymu o wzorze 1, w którym R1 
oznacza rodnik alkilidenowy ewentualnie podstawiony 
grupą alkoksylową, rodnik aryloalkilidenowy, rodnik 
cykloalkilidenowy, dwucykloalkilidenowy lub trójcy-
kloalkilidenowy ewentualnie podstawiony niższym rod
nikiem alkilowym, a R2 oznacza rodnik alkilowy o 8 -
- 1 4 atomach węgla, rodnik cykloalkilowy, cykloalke-
nylowy lub dwucykloalkilowy ewentualnie podstawio
ny niższym rodnikiem alkilowym. 

(P. 147077) 23.03.1971. 
Pierwszeństwo: 26.03.1970 - Szwajcaria. 

Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub

stancję czynną zawiera co najmniej jedną nową po
chodną fenylomocznika o ogólnym wzorze 1, w którym 
R1 oznacza atom wodoru lub grupę metylową, jeden 
z podstawników R2 i R3 oznacza atom chloru zaś dru-
gi z nich atom wodoru a R4 oznacza grupę metylową 
lub metoksylową, oraz zawiera nośnik i ewentualnie 
środki pomocnicze i/lub inne związki biocydowe. 
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451 (P. 147116) 24.03.1971. 

Pierwszeństwo: 25.03.1970 - Japonia. 

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-
sen, NRF, (Shigeo Kishino, Akio Kudamatsu, Kozo 
Shiokawa). 

Środek owadobójczy, roztoczobójczy lub niecienio-
bójczy, znamienny tym, że jako substancję czynną za
wiera związek o wzorze 1, w którym X oznacza atom 
tlenu lub siarki, Y oznacza atom chlorowca lub niż
szy rodnik alkilowy, niższą grupę alkoksylową, niż
szą grupę alkilotio, niższą grupę alkilosulfinylową, 
grupę nitrową lub cyjanową, a m oznacza 0, 1, 2, lub 
3, przy czym gdy m wynosi 2 lub 3, podstawniki Y 
mogą mieć różne znaczenie. 

451 (P. 147241) 31.03.1971. 

Pierwszeństwo: 31.03.1970 - Szwajcaria. 

F. Hoffmann - La Roche Co. Aktiengesellschaft, 
Bazylea, Szwajcaria, (Madhukar Subraya Chodnekar, 
Albert Pfiffner, Norbert Rigassi, Ulrich Schwieter, Mi-
las Suchy). 

Środek do zwalczania szkodników, znamienny tym, 
że zawiera jeden lub kilka znanych insektycydów i/lub 
akarycydów, oraz jeden lub kilka związków o działa
niu hormonu młodzieńczego. 

Sposób wytwarzania środków do zwalczania szkodni
ków znamienny tym, że mieszaninę substancji czyn
nych według zastrz. 1-55 wprowadza się do obojętnych 
stałych lub ciekłych nośników zwykle stosowanych 
w znanych środkach do zwalczania szkodników. 

451 (P. 150753) 27.09.1971. 

Pierwszeństwo: 29.09.1970, 27.01.1971 - Szwajcaria. 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Rupert Schneider). 

Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że zawiera 
jeden lub kilka związków o wzorze 1, w którym R1 
oznacza ewentualnie rozgałęziony rodnik alkilowy 
o 1-5 atomach węgla, R2 oznacza atom wodoru lub 
ewentualnie rozgałęziony rodnik alkilowy o 1-5 ato
mach węgla, a Y ozn?cza atom wodoru lub grupę hy
droksylową, ewentualnie rozgałęziony rodnik alkilowy 
o 1-5 atomach węgla, rodnik cykloalkilowy, grupę 
cyjanową, grupę -COOR 3 lub -COR 3 , w których 
R3 oznacza ewentualnie podstawiony atomami chlo
rowców rodnik alkilowy, alkenylowy lub cykloalkilo
wy, grupę -OCONHR4 lub -OCONR4R5 , w których 
R4 oznacza rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgla lub 
rodnik arylowy ewentualnie podstawiony, a R5 ozna
cza atom wodoru lub ewentualnie rozgałęziony rodnik 
alkilowy o 1-5 atomach węgla i/lub odpowiednie sole 
addycyjne z kwasami. 

451 (P. 154869) 20.04.1972. 

Pierwszeństwo: 21.04.1971; 29.03.1972 - Wielka 
Brytania. 

Murphy Chemical Limited, Wheathampstead, Wielka 
Brytania (John Graham Brown, Henry Arthur Shel-
dom Payne). 

Środek grzybobójczy znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera związek o ogólnym wzorze 1, 
w którym n oznacza 8, 9 lub 10 lub jego sól addy
cyjną z kwasem oraz nośnik lub rozcieńczalnik. 

46a (P. 145699) 26.01.1971. 

Zakłady Mechaniczne „Ursus", Ursus, (Mieczysław 
Dziedzicki, Henryk Szczygieł). 

Kanał ssący w głowicy silnika- spalinowego, zwłasz
cza silników wysokoprężnych, znamienny tym, że jest 
utworzony przez długą dyszę zbieżną (2) na wlocie 
kanału oraz krótką łukową dyszę rozbieżną (3) przy 
wylocie do cylindra, przy czym oś symetrii (4) wejścia 
kanału w rzucie poziomym w przybliżeniu jest prosto
padła do płaszczyzny III - III przechodzącej przez 
oś (5) komory spalania i oś (7) zaworu ssącego (8). 

46c (P. 145582) 13.01.1971. 

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Ko
munikacyjnego „Delta", Mielec, (Adam Kochman, Sta
nisław Cygan). 

Element tłoczący pompy wtryskowej do silników spa
linowych, znamienny tym, że składa się z króćca mo
cującego (1) wykonanego jako jednolita całość z seg
mentem mocującym, z korpusu elementu tłoczącego 
(3) który jest jednocześnie korpusem zaworu odcinają
cego (13) i stanowi z nim jednolitą integralną całość, 
przy czym segment mocujący (1) połączony jest z kor
pusem pompy wtryskowej (7) przy pomocy kołków 
śrubowych (8) z wyciętymi rowkami (9), dzięki któ
rym możliwe jest założenie podkładek regulacyjnych 
(10) skoku wstępnego pompy bez konieczności demon
tażu segmentu mocującego pompy. 
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46c (P. 145590) 13.01.1971. 
Pierwszeństwo: 14.01.1970 - NRF. 

Dr - Ing.h.c. F. Porsche KG, Stuttgart-Zuffenhau-
sen, NRF, (Bernard Herrbrich). 

Silnik spalinowy z urządzeniem przełączającym służą
cym do przestawiania zapłonu przy hamowaniu sil
nikiem pojazdu mechanicznego, w którym to silniku 
podciśnienie panujące w rurze ssącej, względnie 
w gaźniku, doprowadzane jest poprzez przewody pod
ciśnieniowe do mieszczącej się w rozdzielaczu zapło
nu przepony, która za pośrednictwem układu drążków 
nastawczych opóźnia zapłon przez odchylenie tarczy 
przerywacza, znamienny tym, że w celu przestawiania 
zapłonu, w przewód podciśnieniowy (17) rury ssącej (16) 
włączony jest zawór elektromagnetyczny (15) stero
wany wyłącznikiem (1) działającym w zależności od 
liczby obrotów silnika, oraz drugim wyłącznikiem (6) 
działającym w zależności od stopnia otwarcia przepust-
nicy. 

46c (P. 145722) 19.01.1971. 
Pierwszeństwo: 21.01.1970 - NRF. 

Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF. 

Urządzenie do wtrysku paliwa dla sprężających 
mieszankę silników spalinowych z zapłonem Z obcego 
źródła, o ciągłym wtrysku do rury ssącej, w której 
jest umieszczona uruchamiana przymusowo przepust-
nica i znajduje się dozownik paliwa, uruchamiany 
proporcjonalnie do przepływającej ilości powietrza 
wskutek różnicy ciśnienia powietrza w rurze ssącej, 
wbrew możliwie stałej siły cofającej i uruchamiający 
odpowiednio do tego wychylenia zawór dozujący pali
wo, proporcjonalnie do ilości powietrza, znamienne 
tym, że odcinki rury ssącej przed i za dozownikiem 
(4) są połączone za pomocą zaworu, otwierającego 
mimo działania siły zamykającej, z chwilą przekrocze
nia na dozowniku przez różnicę ciśnienia wartości, 
potrzebnej do uruchomienia tego dozownika (4). 

46c (P. 145737) 20.01.1971. 
Pierwszeństwo: 22.01.1970 - NRF. 

Robert Bosch GmbH, Stuttgart, NRF. 
Elektroniczny układ sterowania wtryskiwacza do sil

nika spalinowego, zawierającego przynajmniej jeden 
elektromagnetyczny zawór wtryskowy, który jest o-
twierany prostokątnym impulsem elektrycznym syn
chronicznie z obrotami wału korbowego i pozostaje 
otwarty przez okres ustalany przez układ sterowania 
w zależności od przynajmniej jednej wielkości roboczej 
silnika, zwłaszcza w zależności od ciśnienia w rurze 
ssącej, znamienny tym, że zawiera człon czasowy (30) 
wyregulowany na 5 do 30 sekund, na przykład na 
około 25 sekund, który przez ten czas oddziaływuje 
na czas trwania impulsu przedłużającego, przy czym 
ten człon czasowy jest włączony przy rozruchu silni
ka. 
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46c (P. 146204) 12.02.1971. 
Pierwszeństwo: 13.02.1970 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 
VEB Barkas-Werke, IFA-Kombinat für Kfz-Teile 

Berliner Vergaser - und Filterwerke, Berlin, NRD, 
(Feodor Freche, Werner Laubig). 

Urządzenie rozruchowe w gaźniku silnika spalino
wego, zwłaszcza pojazdów jednośladowych, znamienne 
tym, że z boku w obudowie gaźnika (7), w kanale (2), 
w kierunku przepływu, przed wylotem (20) paliwa 
umieszczona jest zasuwa dławienia powietrza (1) z po
wierzchnią prowadzenia (15), która przesuwana jest 
ręcznie w położenie startowe, wskutek czego powierz
chnia zasuwy dławienia mieszanki (9) przylega do za
suwy dławienia powietrza (1) a zasuwa dławienia mie
szanki (9) zawiera popychacz (11) do zaryglowania za
suwy dławienia powietrza (1) w położeniu startowym, 
przy czym przy skoku otwarcia popychacz (11) zosta
je poruszony, a wskutek czego sprężyna (6) powoduje 
odryglowanie zasuwy dławienia powietrza (1), która 
wraca w położenie wyjściowe. 

47a (P. 145824) 26.01.1971. 
Pierwszeństwo: 30.01.1970 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Huck Manufacturing Company, Detroit, Stany Zjed

noczone Ameryki, (John Frederick Orloff), 

Urządzenie zaciskowe do mocowania uchwytów za
wierających śrubę mocującą łeb, trzon i rowki mocu
jące ukształtowane na trzonie po przeciwnej stronie 
w stosunku do łba a także zawierających nakrętkę 
umieszczoną na trzonie okalającą rowki mocujące, przy 
czym urządzenie to zawiera tuleję zaciskową zaopa
trzonych w mnogie wydłużenie szczęki zaciskowe ru
chome promieniowo, usytuowane współosiowo wzglę
dem oprawki zaciskowej, wewnątrz niej, przy czym 
szczęki i oprawka są przesuwne względem siebie po
między położeniem otwarcia a położeniem zamknięcia 
tych szczęk, a ponadto końcówki tych szczęk i tulei 
mają powierzchnie stożkowe współdziałające ze sobą 
aby wymusić promieniowy ruch szczęk podczas wzglę
dnego przesunięcia między tymi szczękami a oprawką, 
poza tym zawierający łącznik umieszczony wewnątrz 
w ustalonym położeniu względem szczęk zaciskowych 

i współdziałający z ogranicznikiem, znamienne tym, 
że łącznik (25) zawiera trzpień (59) umieszczony wew
nątrz tego urządzenia w ustalonym położeniu wzdłuż 
niego, ogranicznik (61) umieszczony przesuwnie na 
końcu trzpienia (59) współdziałający z zewnętrzną 
końcówką nakrętki (19) oraz sprężynowy zespół (67) 
umieszczony między ogranicznikiem (61) a trzpieniem 
(59) umożliwiający wydłużenie nakrętki (19) podczas 
zaciskania. 

47a1 (P. 147858) 30.04.1971. 
Pierwszeństwo: 29.05.1970 - Szwecja. 

Aktiebolaget Svenska Flaktfabriken, Nacka, Szwec
ja. (Lennart Widerby). 

Element zamykający i mocujący ściany działowe 
i sufitowe przedziałów maszynowych, znamienny tym, 
że zawiera ścianki (4, 5) osadzone w ścianach sufito
wych ścianki (6, 7) osadzane w ścianach bocznych 
oraz część pośrednią (8) połączoną ze ściankami środ
kowymi (4 i 6) dwóch części elementu, przy czym 
część pośrednia zagięta jest tak, że wspomniane dwie 
części elementu są prostopadłe wzajemnie do siebie. 
Element według zastrz. 1, znamienny tym, że część 
pośrednia (8) zagięta jest podwójnie tak, że druga jej 
część składowa jest przesunięta równolegle do takie
go położenia względem pierwszej części składowej, 
że jej powierzchnie skrajne (15) wraz z elementem 
zamykającym w położeniu blokującym są w tej samej 
płaszczyźnie co powierzchnie wtyku (14) ściany sufito
wej. 

47b (P. 147845) 29.04.1971. 
Pierwszeństwo: 1.05.1970 - Wielka Brytania. 

G.K.N. Birfield Transmissions Limited, Birmingham, 
Wielka Brytania, (Henry Thomas Smith, Thomas Hu
ghes Millward). 

Wal napędowy zawierający rurowy wał oraz przy
mocowany do niego równobieżny przegub uniwersal
ny wyposażony w element zewnętrzny i wewnętrzny 
między którymi znajdują się w koszu kulki przeno
szące moment napędowy, znamienny tym, że element 
zewnętrzny (26) przegubu zawiera na powierzchni zew
nętrznej rozstawione obwodowo rowki (18), które prze
sunięte są obwodowo względem bieżni (13) i usytuo
wane między tymi bieżniami, przy czym promieniowa 
głębokość tych rowków jest mniejsza niż promieniowa 
głębokość bieżni (13) w wyniku czego grubość ścianek 
między sąsiednimi wgłębieniami na powierzchniach 
tego elementu jest większa niż grubość ścianki w 
płaszczyźnie maksymalnej głębokości bieżni (13) a wał 
napędowy (25) posiada w części końcowej promieniowe 
wgłębienia (27), które zakleszczone są z rowkami (18) 
elementu (26) przegubu. 
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47c (P. 150144) 23.08.1971. 
Pierwszeństwo: 24.08.1970 - Wielka Brytania. 

SAB Brake Regulator Co Ltd., Darlington, Wielka 
Brytania, (Nils Goran Dahlkvist, Nils Borje Leunart 
Sander). 

Automatyczny regulator osiowych luzów układu cię
giel wyłączających sprzęgło, zawierający nakrętkę, któ
ra może się obracać na gwintowanym elemencie prę
towym, który ma swobodę ruchu osiowego w celu 
przenoszenia siły wyłączającej sprzęgło oraz wsuwać 
się teleskopowo względem ruchomego osiowo elemen
tu przejmującego siłę znamienny tym, że zawiera ele
ment reagujący na siłę, który reaguje wtedy, gdy re
gulator przekazuje siłę wystarczającą db wyłączenia 
sprzęgła oraz element reagujący na przesunięcie, któ
ry reagując na osiowe przesunięcia wspomnianego ele
mentu przyjmuje siłę względem nieruchomej osiowo 
obudowy zezwala lub wzbrania obracanie wspomnia
nej nakrętki, przy czym, gdy regulator przekazuje 
siłę ' wystarczającą do wyłączenia sprzęgła zanim 
wspólny osiowy ruch wspomnianego elementu pręto
wego i wspomnianego elementu przyjmującego siłę 
względem wspomnianej obudowy osiągnie wyznaczoną 
wielkość, wówczas element prętowy jest wsuwany 
teleskopowo do elementu przyjmującego siłę, przez 
co wzrasta luz w układzie cięgieł. 

47c (P. 150165) 24.08.1971. 
Patent dodatkowy do patentu nr (P. 142773). 

Pierwszeństwo: 24.08.1970 - Niemiecka Republika 
Demokratyczna. 

VEB Maschinenfabrik und Eisengiesserei, Dessau, 
NRD, (Dieter Peters). 

Włączalne sprzęgło zębate do łączenia dwóch końców 
wałów o stosunkowo dużej niewspółosiowości przy 
pomocy przesuwnej osiowo tulei sprzęgłowej, prowa
dzonej w uzębieniach połówek sprzęgła przynależnych 
do obu wałów i środkowanej na uzębieniach zewnętrz
nych obydwóch połówek sprzęgła, przy czym wymie
niona tuleja sprzęgłowa jest osiowana również pod
czas włączania sprzęgła, według patentu nr (P. 142773) 
znamienne tym, że po zesunięciu wierzchołków (8) 
zębów uzębienia wewnętrznego tulei sprzęgłowej (1) 
z powierzchni osiującej (7) jednej połówki (2) sprzęgła, 
następuje wzajemne zazębianie się wymienionego uzę
bienia wewnętrznego (4) tulei sprzęgłowej (1) z uzę
bieniem zewnętrznym (6) drugiej połówki (3) sprzęgła, 
poprzez stożkową powierzchnię wprowadzającą (11) 
oraz cylindryczną powierzchnię środkującą (12). 

47e (P. 155785) 3.06.1972. 
Pierwszeństwo: 3.06.1971 - Wielka Brytania. 

Weir Pumps Limited, Glasgow, Wielka Brytania 
(Forrest Thomson Randell). 

Samosmarowny układ łożyskowy agregatu pompo
wego rotodynamicznego składającego się z dwóch od
dzielnie rozmieszczonych - górnego i dolnego zespo
łów rotodynamicznych, pionowego układu wału, osa
dzonego na łożyskach i łączącego te zespoły, znamien
ny tym, że ma zamkniętą komorę (6), przez którą prze
chodzi wał (5), składającego się z komory górnej i dol
nej (8, 9) na płyn smarujący oraz kanału (10), łączą
cego te komory (8, 9), górne i dolne ułożyskowanie (15, 
19) wału w odpowiednich komorach (8, 9) i cyrkulator 
smaru (27), którego otwór wlotowy (28) jest połączony 
z komorą dolną (9), a otwór wylotowy (29) połączony 
z ułożyskowaniami (15, 19), układ przewodów przelo
towych (32, 34, 35) o takiej konstrukcji, że płyn sma
rujący przepływa z komory dolnej (9) przez ułożysko-
wania (15, 19) do komór (8, 9) oraz z komory górnej 
(8) do komory dolnej (9). 

47f1 (P. 148838) 16.06.1971. 
Pierwszeństwo: 16.06.1971 - Francja. 

Société des Fonderies de Pont-a, -Mousson, Nancy, 
Francja, (Georges Eugene Bram). 

Sposób montowania połączenia kielichowego dwóch 
rurowych elementów kanalizacyjnych takich jak ru
ry, złączki lub kolanka, z których jeden element ma 
koniec bosy a drugi kielich, przy czym między końcem 
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bosym a kielichem jest wciśnięta wkładka uszczelnia
jąca znamienny tym, że oba elementy kanalizacyjne 
układa się najpierw w położeniu względnie ostatecz
nego połączenia z jednoczesnym wycentrowaniem koń
ca bosego w kielichu, a następnie umieszcza się wkład
kę uszczelniającą w gnieździe kielicha. 

Połączenie kielichowe do stosowania sposobu według 
zastrz. 3 znamienne tym, że kielich (2) elementu połą
czeniowego zawiera przy swoim brzegu środki (3, 13, 18) 
do zamocowania pierścienia (12...12d) przytrzymującego 
wkładkę uszczelniającą (G) w kielichu (2) oraz, w dal
szym położeniu, powierzchnię stożkową (4) zbieżną do 
wewnątrz kielicha i połączoną z gniazdem (5) do 
umieszczania wkładki uszczelniającej, którego dno sta
nowi poprzeczny kołnierz (6), przy czym pierścień 
przytrzymujący ma kształt cylindryczno-stożkowy 
i wypełnia część o powierzchni stożkowej (4) kielicha. 

47f* (P. 146148) 10.02.1971. 
Pierwszeństwo: 10.06.1970 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Howaldtswerke - Deutsche Werft Aktiengesells-

chaft Hamburg und Kiel, Hamburg, NRF, (Walter Kol-
lenberger, Gerhard Walter, Günter Pietsch). 

Uszczelnienie części obrotowej, zwłaszcza wału okrę
towego, za pomocą pierścieni uszczelniających, obej
mujących część obrotową, znamienne tym, że zawiera 
przynajmniej jeden dodatkowy, zapasowy pierścień 
uszczelniający, który w przypadku uszkodzenia jedne
go lub kilku pierścieni uszczelniających jest wprowa
dzany w położenie robocze przez przesunięcie względ
ne części obrotowej w stosunku do obsady pierścieni 
uszczelniających. 

47f* (P. 147823) 27.04.1971. 
Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. J. Śniadeckich, 

Bydgoszcz (Tadeusz Wysocki, Felicja Wysocka). 
Uszczelka do naczyń i rurociągów ciśnieniowych 
znamienna tym, że posiada część bardziej sztywną (1) 
oraz część miękką (2). Uszczelka według zastrz. 1 

znamienna tym, że część miękka (2) jest ukształtowa
na w taki sposób, iż tworzy wklęsły obszar (3) połączo
ny z wnętrzem naczynia ciśnieniowego bezpośrednio 
lub przez szczeliny albo otwory (4). 

47f2 (P. 155786) 3.06.1972. 
Pierwszeństwo: 4.06.1971 - Wielka Brytania. 

Turabull Marine Desing Company Limited, Sale, 
Wielka Brytania (George Foley Clay). 

Uszczelnienie obrotowe, znamienne tym, że zawiera 
dwa pierścienie uszczelniające (21), dwie skierowane 
przeciwnie pierścieniowe powierzchnie gniazdowe (20), 
przy czym pierścienie i powierzchnie są wzajemnie 
obrotowe, oraz środek dociskający (25) pierścienie 
i powierzchnie do kontaktu uszczelniającego. 

47h (P. 148840) 8.06,1971. 
Pierwszeństwo: 10.06.1970 - Wielka Brytania. 

Rotax Limited, Birmingham, Wielka Brytania, (Alan 
Charles Richard Howard). 

Śrubowy łącznik kulkowy, znamienny tym, że każda 
nakrętka kulkowa posiada część kanału powrotnego 
dla kulek, dzięki czemu kulki są przenoszone pomiędzy 
przeciwległymi końcami nakrętek, przy czym części ka
nału powrotnego w sąsiednich końcach nakrętek znaj
dują się naprzeciw siebie, co pozwala na przenoszenie 
kulek pomiędzy nakrętkami. 



126 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12/1973 

48b (P. 130324) 29.11.1968. 
Pierwszeństwo: 1.12.1967 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 
VEB Hartol - Werk, Magdeburg, NRD. 
Sposób nawęglania stali w stopach soli pozbawionych 

cyjanków, na bazie węglików metali, znamienny tym, 
że jako stop soli stosuje się stop soli niena węgla jacych 
z dodatkiem pierwiastkowego węgla, węglika krzemu 
i pierwiastkowego krzemu lub jego stopów. 

48c (P. 147115) 24.03.1971. 
Pierwszeństwo: 5.06.1970 - Stany Zjednoczone 

Ameryki. 
Ferro Corporation, Cleveland, USA, (Bernard J. Bo

rowski). 
Szklista emalia porcelanowa o matowej lub półma-

towej powierzchni utleniająca organiczne zanieczysz
czenia w temperaturze 176,6°C-315,5°C i wypalana na 
metalicznym podłożu w temperaturze poniżej 841°C 
znamienna tym, że zawiera stopione składniki szkliwa, 
oraz jednorodnie wtopiony tlenek żelaza w ilości 
15-70% wagowych w przeliczeniu na szkliwo. 

48d (P. 139529) 20.03.1970. 
Pierwszeństwo: 3.04.1969 - Rumunia. 

Institutul de Cercetari Tehnologice Pentru Constru
cta de Masini, Bukareszt, Rumunia, (Andrei Radu, 
Caliu Podeanu, Gheorghe Chiricuta). 

Sposób hartowania w kąpieli cyjankowej pilników 
wykonanych ze stali konstrukcyjnej, znamienny tym, 
że w celu uproszczenia technologii, wyeliminowania 
długiej i drogiej obróbki, usunięcia braków podczas 
wytwarzania, zmniejszenia zużycia narzędzi, uzyska-
nia obniżki kosztów i zwiększenia trwałości użytko
wania stosuje się cyjanowanie w kąpieli solnej, skła
dającej się maksymalnie z 30% cyjanianu i cyjanku 
metalu alkalicznego, maksymalnie 78% węglanów 
i chlorków metali alkalicznych i ziem alkalicznych 
oraz maksymalnie 5% mieszanki stopów żelaza i rao-
libdenianów. 

49a (P. 145791) 23.01.1971. 
Przedsiębiorstwo Państwowe Fabryka Maszyn 

i Sprzętu Wiertniczego „Glinik", Gorlice, (Tadeusz 
Piotrowski, Władysław Tokarski, Tadeusz Lewiński). 

Głowica do roztaczania i dogniatania powierzchni 
wewnętrznej cylindrów znamienna tym, że składa się 
z kadłuba (1) z osadzonymi w nim dwoma lub trzema 
nożami (4) i (5), z osłony (8) z dwóch bieżni (9) i (10) 
z osadzonymi obrotowo baryłkami (11) i (12) zaciśnię
tych ze sobą przedłużaczem (14), zaś rozstawienie po
między baryłkami (11) i (12) jest większe od odległoś

ci pomiędzy nożem wyprzedzającym (4) a pierwszym 
rzędem baryłek (11), oraz w osi głowicy umieszczczone 
są nakiełki (20) i (21). 

49e (P. 149937) 9.08.1971. 
Pierwszeństwo: 13.08.1970 - Holandia. 

Nedschroef Octroci Maatschappij N. V., Helmond, 
Holandia, (Johannes Ernest Bauwman). 
Sposób wytwarzania samozaciskającej nakrętki przez 
odkształcenie, znamienny tym, że nakrętkę wewnętrz
nie nagwintowuje się a następnie część gwintu w jed
nym końcu nakrętki równomiernie się wtłacza do 
wewnątrz otworu nakrętki bez odkształcenia gwintu, 
w celu zmniejszenia średnicy na tej części gwintu. 

49h (P. 147967) 5.05.1971. 
ASPA Zakłady Aparatury Spawalniczej im. Komuny 

Paryskiej, Wrocław, (Józef Wolski, Kazimierz Wo-
łodko). 

Bęben nastawczy z ogranicznikiem obrotu, zwłaszcza 
do nastawiania siły docisku elementów zgrzewanych 
oraz koniecznego rozstawu szczęk w zgrzewarkach 
zwarciowych doczołowych do zgrzewania drutów, zna
mienny tym, że na swej powierzchni czołowej ma na
cięty rowek (4) najkorzystniej o przekroju wycinka 
koła, w kształcie łuku koła współśrodkowego z osią 
tego bębna (1), który to łuk rowka (4) o pełnym pro
filu przekroju tworzy kąt rozwarty równy kątowi roz
warcia skrajnych działek podziałki (2) bębna nastaw-
czego (1), przy czym w wymieniony rowek (4) wchodzi 
kulka (5) wykonana z materiału sprężystego, usytuowa
na w pionowym nacięciu (6) o przekroju najkorzyst
niej wycinka koła, wykonanym w korpusie zgrzewarki. 

491 (P. 149937) 9.08.1971. 
Nedschroef Octroci Maatschappij N.V., Helmond, 
Holandia, (Johannes Ernest Bauwman). 
Sposób wytwarzania samozaciskającej nakrętki -
patrz powyżej, kl. 49e - (P. 149937). 
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49m (P. 145821) 25.01.1971. 
Pierwszeństwo: 27.01.1970. 

VEB Werkzeugmaschinenkombinat, ..7 Oktober Ber
lin", Berlin-Weissensee, NRD, (Helmut Schwabe). 

Sposób zasilania kilku obrabiarek do jednoczesnej 
obróbki przedmiotów przy zastosowaniu kilkupiętro
wego zasobnika pierścieniowego a także urządzeń prze
nośnikowych, znamienny tym, że każdorazowo, w za
leżności od programu pracy jednej z obrabiarek (2) 
obraca się jedno z pięter (1') zasobnika pierścieniowe
go (1'), a przedmiot obrabiany (1"') zwrócony w obró
conym piętrze (1') obrabiarki jest odbierany przez 
prostopadły przenośnik (3), a także jest wymieniany na 
inny przedmiot obrabiany przez obrabiarkę (2) i wy
mieniony przedmiot obrabiany (1'") jest odkładany na 
jednym z pięter (1'). 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1, 
znamienne tym, że obrabiarki (2) są umieszczone pro
mieniowo do zasobnika pierścieniowego (1), a na zaso
bniku pierścieniowym (1) są osadzone trwale (stale) 
prostopadłe przenośniki (3). 

50c (P. 154823) 19.04.1972. 
Pierwszeństwo: 20.04.1971 - Wielka Brytania. 

Birtley Engineering Limited Chesterfield, Wielka 
Brytania (Fred Jordison). 

Urządzenie do rozdzielania mieszaniny materiałów 
cząstkowych o różnych gęstościach, znamienne tym, 
że zawiera środki do powodowania ruchu mieszaniny 
materiałów cząstkowych po drodze kołowej i środki 
do wytwarzania przepływu powietrza zasadniczo pro
mieniowo do środka poprzez wymienioną drogę ko
łową. 

50e (P. 147813) 26.04.1971. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego Gliwice, (Stefan Wyciszczok). 
Urządzenie do oczyszczania sprężonego powietrza wy

posażone w filtr siatkowy do zatrzymywania zanie
czyszczeń stałych oraz w wodooddzielacz do wytrąca
nia z powietrza wody znamienny tym, że ma między 
dolotowym króćcem (1), a odlotowym króćcem (2) 
sprężonego powietrza siatkowy filtr (3) i wodooddzie
lacz (4) ustawione szeregowo. 

53b (P. 147896) 30.04.1971. 
Gustaw Raszka, Cieszyn. 
Urządzenie do zamykania słojów konserwowych 

zwłaszcza ze szkła, znamienne tym, że cylinder (9) 
pompy ssącej połączony jest rozłącznie z wiekiem (5) 
przy pomocy uszczelki (10), a w wieku (5) umieszczo
ny jest zawór (7) z przetyczką (8). 

53f (P. 138000) 5.01.1970. 
August Storck GmbH, Halle/Westf., NRF, (Hugo 

Oberwelland, Uwe Klahn). 
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Sposób wytwarzania pustych elementów słodyczy, 
zwłaszcza z masy cukrowej, znamienny tym, że dozo
wanej ilości lejącej masy cukrowej nadaje się przez 
szybkie wirowanie w otwartych od góry formach pod 
działaniem siły odśrodkowej kształt pustych brył obro
towych, odpowiadających kształtom form, w tym sta
nie masę ochładza się i utwardza, a następnie goto
wy element usuwa się z form. 

53i (P. 149678) 2.08.1971. 
Pierwszeństwo: 4.08.1970 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 
Institut für Milchforschung der Deutschen Demo-

kratischen Republik, Oranienburg, NRD, (Jörd Borg-
wardt, Peter Conrad, Hermann Hartling, Marianne 
Kabus, Werner Kruger, Erika Quensel, Heinz Sielaff, 
Dietrich Wunderlich). 

Sposób ciągłego albo periodycznego wytwarzania 
koncentratów białkowych niewrażliwych na działanie 
wysokich temperatur i nie wpływających na smak 
innych środków spożywczych, przez wytrącenie z roz
tworów albo zawiesin zawierających kazeinę i wy dzie
lenie z roztworu macierzystego znamienny tym, że do 
tych roztworów albo zawiesin dodaje się substancje 
uodporniające na działanie wysokich temperatur takie 
jak polisacharydy, korzystnie kwas poligalakturonowy 
z galaktanem i arabanem oraz proteiny korzystnie pro
teiny serwatki w postaci serwatki i inne produkty 
uboczne przemysłu mlecznego zawierające białka, 
a także pojedyncze białka albo ich mieszaniny i wy
trąca się koncentraty przez doprowadzenie do opty
malnej dla każdej mieszaniny wartości pH wynoszą
cej od 4-11,5, zawartości soli wynoszącej od 0 -20% 
i temperatury wynoszącej od 5-100°C. 

55d (P. 153262) 3.02.1972. 
Pierwszeństwo: 6.02.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
I. M. Voith GmbH, Heidenheim, NRF, (Christian 

Schiel). 
Część sitowa maszyny papierniczej do formowania 

wstęgi papieru między dwoma sitami ze szczelinowym 
wylewem masy papierniczej, cylindrem formującym 

wstęgę papieru i posiadającym perforowany płaszcz 
z dwoma sitami obiegającymi walec formujący, które 
w dolnej strefie tego cylindra tworzą otwartą szczeli
nę wlotową dla rozlewającej się masy papierniczej, 
a w górnej strefie cylindra formującego schodzą 
z jego płaszcza i poza punktem zejścia oddzielają się 
od siebie, przy czym jedno sito niesie utworzoną wstę
gę papieru znamienna tym, że sito zewnętrzne (4), 
w momencie obiegania cylindra formującego, jest si
tem niosącym utworzoną wstęgę papieru oraz, że stre
fa zejścia obu sit (3, 4) z płaszcza cylindra formujące
go znajduje się w górnej, wznoszącej się ćwiartce cy
lindra formującego (1). 

60a (P. 133197) 25.04.1969. 
Pierwszeństwo: 26.04.1968 - Francja. 

S.T. Dupont Industrie S.A., Faverges, Francja, (Mi
chel L.A. Tissot-Dupont). 

Zawór przeznaczony zwłaszcza dla układów hydrau
licznych, znamienny. tym, że posiada obwodowe obrze
że uszczelniające połączone sztywno z osią i oddzia
ływujące promieniowo na korpus zaworu, przez co jest 
zapewniony swobodny przepływ płynu w kierunku w 
którym płyn obniża obrzeże, a uniemożliwia przepływ 
płynu w kierunku odwrotnym ponieważ obrzeże do
ciskane jest wtedy do korpusu zaworu. 

63b (P. 145717) 19.01.1971. 
Stanisław Galwas, Tomaszów Mazowiecki. 

Pojazd na płozach, znamienny tym, że do płozy 
przedniej (1) umocowana jest łapa (2), która następ
nie jest włożona ruchomo na oś, oś przykręcona na
krętkami (3), pod spodem płozy (1) umocowany jest 
jest prowadnik (4) zabezpieczający przed poślizgiem 
bocznym. 

63c (P. 133515) 12.05.1969, 
Pierwszeństwo: 14.05.1968 - Wielka Brytania. 

Girling Limited, a British Company, of Kings Road, 
Tyseley Birmingham 11, Wielka Brytania, (Hugh Gren-
ville Margetts). 
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Hamulec bębnowy wewnątrzszczękowy do pojazdów 
mechanicznych zawierający parę przeciwstawnych 
szczęk hamulcowych, zamocowanych, na nieruchomej 
konstrukcji hamulca, wyposażony w urządzenie serwo-
hamulcowe przeznaczone do rozsuwania szczęk hamul
cowych, oraz w mechanizm uruchamiający dźwignię 
połączoną z jedną szczęką i rozporka, przekazującą 
siłę na drugą szczękę, oraz rozpórkę zawierającą ele
menty gwintowane, dzięki którym rozporka ma na
stawną długość przeznaczoną do kompensacji zużycia 
okładzin szczęk hamulcowych, przy czym zamocowana 
obrotowo dźwignia powoduje obrót części rozporki sto
sownie do wytworzonego luzu szczęk hamulcowych 
podczas hamowania, znamienny tym, że wstępnie sprę
żona sprężyna skrętna (33) przymocowana jest do ob
rotowej zapadki (30) działania dźwigni (21). 

63c (P. 133688) 19.05.1969. 

Pierwszeństwo: 22.05.1968 - Wielka Brytania. 
Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania. 

Układ hamulcowy do pojazdów samochodowych 
znamienny tym, że zawiera uruchamiane przez obsłu
gującego urządzenie doprowadzające ciecz hydraulicz
ną pod ciśnieniem, przewód hydrauliczny (12) łączący 
wymienione wyżej urządzenie z mechanizmem ha
mulcowym pojazdu w taki sposób, że zadziałanie tego 
urządzenia powoduje działanie mechanizmu hamulco
wego, serwomechanizm (14) podciśnieniowy zdolny za
silić wymieniony mechanizm hamulcowy w ciecz hy
drauliczną pod ciśnieniem, aparat ciśnieniowy odci
nający połączenie hydrauliczne między wymienionym 
urządzeniem a inicjującym jego działanie serwome
chanizmem (14) z chwilą, gdy ciśnienie wytwarzane 
przez wymienione urządzenie osiągnie pierwszą usta
loną wartość, regulator (21) połączony z wymienionym 
serwomechanizmem (14) i urządzeniem zasilającym 
w ciecz hydrauliczną sterujący działaniem tego serwo
mechanizmu (14) stosownie do działania wymienione
go urządzenia zasilającego, i który włączony w prze
wód podciśnieniowy serwomechanizmu ma za zadanie 
przywrócić połączenie hydrauliczne od wymienionego 
na wstępie urządzenia do mechanizmu hamulcowego, 

kiedy ciśnienie w wymienionym uprzednio przewodzie 
podciśnieniowym przekroczy drugą ustaloną wartość, 
na przykład w przypadku defektu urządzenia wytwa
rzającego podciśnienie. 

63c (P. 145545) 11.01.1971. 
Pierwszeństwo: 13.01.1970 - Wielka Brytania. 

Girling Limited, Tyseley, Birmingham 11, Wielka 
Brytania, (Michael James Hughes). 

Bębnowy układ hamulcowy, znamienny tym, że 
składa się z pary hamulcowych elementów ślizgowych, 
ustalającego urządzenia połączonego z jednym ele
mentem hamulcowym ślizgowym za pomocą regula
cyjnego urządzenia wydłużonego na całą swą długość 
i przystosowanego do uruchomienia elementów ślizgo
wych na odległość i w połączeniu z powierzchnią ha
mulcową bębna, natomiast urządzenie regulacyjne 
powoduje włączenie zapadki i mechanizmu koła zapad
kowego, przy czym zapadkowa dźwignia mechanizmu 
zamontowana jest w celu jej kątowego obrotu wokół 
zapadki na obudowie urządzenia regulacyjnego a łącz
nik, który wydłużony jest między nimi i połączony 
z dźwignią i do umocowanego elementu działa na 
urządzenie uruchamiające w celu spowodowania kąto
wego obrotu dźwigni, która w przypadku obrotu całej 
długości urządzenia regulacyjnego powoduje powięk
szenia odchylenia dźwigni i przez to zapobieżenia 
zwiększenia luzu przy zużyciu elementu ślizgowego, 
przy czym połączenie składa się ze złącz o układzie 
sprężynującym w celu ograniczenia siły zapadki dzia
łającej na koło zapadkowe. 

63c (P. 145698) 26.01.1971. 

Zakłady Mechaniczne „Ursus", Ursus, (Wacław Bo
limowski, Jan Pytlewicz). 

Urządzenie do zamocowania przednich obciążników 
i zaczepu na pojazdach mechanicznych, zwłaszcza na 
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ciągnikach, znamienne tym, że składa się z dwóch 
bocznych belek (2) i przedniej belki (3), w której są 
wykonane otwory (4) na sworzeń (5) zaczepu, przy 
czym boczne belki (2) mają występy (8) przystosowane 
do zawieszenia obciążników (9). 

63c (P. 147596) 16.04.1971. 

Pierwszeństwo: 17.04.1970 - Francja. 

Société Anonyme D.B.A. 92-Clichy, Francja, (Char
les Ricolier). 

Sterujący mechanizm dla drogowego pojazdu wypo
sażonego w układ hamulcowy znamienny tym, że po
siada przeciwkierunkowo przesuwane urządzenia opo
rowe (42, 62, 63) kontrolowane w wyniku reakcji przy
najmniej jednego zmiennego położenia podczas dzia
łania hamulca pojazdu, którego uruchomienie przewi
dziane jest między sterującym łącznikiem (36) łączą
cym sterujące przednie koła (18, 19) i przekaźnikowego 
urządzenia (32) pojazdu dla częściowo przeciwległego 
powiększonego przesuwu łącznika (36) przesuniętego 
podczas hamowania. 

63c (P. 145822) 25.01.1971. 

Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania, 
(Charles Brian Weatherbogg). 

Podciśnieniowe urządzenie wzmacniające zwłaszcza 
do układów hamujących pojazdów mechanicznych, 
znamienne tym, że zawiera w zasadzie walcową obu
dowę (10), która w kierunku do jednego końca ma 
średnicę zmieniającą się stopniami skokowo, tworzącą 
kołnierz obwodowy (22) stanowiący oparcie dla obwo
dowej wypukłej krawędzi (38) elastomerowej przepo
ny walcowej (36) umieszczonej wewnątrz obudowy, 
przy czym obudowa (10) jest ukształtowana współo
siowo do kołnierza (22) i ma na obwodzie kołowy sze
reg miejscowych odkształceń (24) skierowanych pro
mieniowo do wnętrza, oraz wewnętrzną pierścieniową 
płytę (26) umieszczoną wewnątrz „obudowy, sąsiadują
cą z przeponą walcową, przy czym płyta (26) ma ob
rzeże (30) które jest ułożone między wypukłą krawę
dzią (38) przepony i miejscowymi odkształceniami (24). 

63c (P. 147609) 17.04.1971. 
POLMO Sanocka Fabryka Autobusów, Sanok, (Ma

rian Pacek). 

Awaryjny zwalniacz hamulca bezpieczeństwa stoso
wany w pojazdach samochodowych uruchamiany si
łownikiem powietrzno-sprężynowym, a zwalniany 
zwalniaczem awaryjnym złożonym ze śruby z niesa-
mohamownym gwintem osadzonej na stałe w tłoku 
siłownika na którą nakręcona jest tuleja z obrotowo 
zaczepionym w niej cięgłem przekazującym napęd oraz 
z przesuwnie zabudowanej tulei sprzęgłowej ustalają
cej wzajemne położenie kątowe powyższych elemen
tów złącza w czasie normalnej pracy hamulca bezpie
czeństwa według patentu nr 61904 znamienny tym, że 
ma element 9 w postaci tulei, łożysko oporowe 10 
i sprężynę 7, która opiera się o znaną tuleję sprzęgło
wą 4 jednokierunkowego sprzęgła 8, które ma dźwig
nię 11. 

63c (P. 147696) 21.04.1971. 
Huta Stalowa Wola Przedsiębiorstwo Państwowe, 

(Witold Danik). 

Układ hydrauliczny wspomagania skrętu kół do cięż
kich pojazdów mechanicznych z zabezpieczeniem dzia
łania wspomagania w razie awarii napędu głównej 
pompy hydraulicznej znamienny tym, że równolegle 
do głównej pompy hydraulicznej (1) jest włączona 
pompa hydrauliczna awaryjna (7), która jest wyposa
żona w sprzęgło hydrauliczne (9) połączone z przewo
dem tłocznym (3) przed zaworem zwrotnym (13) głów
nej pompy hydraulicznej (1) za pomocą przewodu (8) 
oraz tym, że awaryjna pompa hydrauliczna (7) ma 
napęd od kół pojazdu. 
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63c (P. 147830) 28.04.1971. 
Zakłady Mechaniczne „Ursus", Ursus, (Tadeusz 

Chmielewski). 

Urządzenie do hydraulicznego sterowania sprzęgła, 
zwłaszcza sprzęgła pojazdu mechanicznego, składają
ce się z serwomechanizmu sprzęgła, zaworu sterują
cego, układu zasilania i przewodów łączących zna
mienne tym, że jest zaopatrzone w zawór regulacji 
ciśnienia (4) połączony szeregowo z zaworem sterują
cym (2) tak, że w jednym położeniu (2a) zaworu ste
rującego (2) zawór regulacji ciśnienia (4) jest odłączo
ny od układu zasilania (3), a w drugim położeniu <2b) 
zaworu sterującego (2) zawór regulacji ciśnienia (4) 
jest dołączony do układu zasilania (3) i reguluje ciś
nienie cieczy w serwomechanizmie sprzęgła (1) tak, że 
po otwarciu zaworu sterującego (2) ciśnienie cieczy 
wzrasta powoli. 

63c (P. 147859) £0.04.1971. 
Pierwszeństwo: 5. 05. 1970 - Francja. 

Société Anonyme D.B.A., Clichy, Francja, (Jean-
-Chande Girauldon). 

Hamulec tarczowy zawierający obrotową tarczę ha
mulcową oraz parę wkładek ciernych umieszczonych 

po obu przeciwległych jej stronach i osadzonych prze-
suwnie w stałym wsporniku obejmującym tarczę ha
mulcową w celu umożliwienia dociśnięcia tych wkła
dek do współpracujących z nimi powierzchni tarczy 
hamulcowej, przy czym wkładki cierne i wspornik ma
ją szereg współpracujących ze sobą powierzchni usta
lających i oporowych utworzonych na tych częściach 
i służących do ograniczania ruchu promieniowego 
i obwodowego wkładek, zaś pomiędzy tymi współpra
cującymi powierzchniami wkładek i wspornika umiesz
czone są elementy amortyzacyjne do ograniczenia 
drgań wkładek w płaszczyźnie tarczy hamulcowej, 
znamienny tym, że element amortyzacyjny stanowi 
sprężyna (24) zwinięta z drutu, osadzona na wkładce 
ciernej i mająca występ oporowy (26) w kształcie ucha 
przebiegający w kierunku powierzchni ustalających 
(22, 42) stałej części (10) wspornika, przy czym przed
łużenie obu końców tego występu (26) stanowią pętle 
(28, 30), których wolne końce (32, 36, 34, 38) mają o-
parcie na brzegach ustalających płytek nośnych (16) 
wkładki ciernej są usytuowane w dwóch wzajemnie 
równoległych płaszczyznach w odstępie zapewniającym 
zaciśnięcie pętli na płytce nośnej. 

63e (P. 150226) 27.08.1971. 

Pierwszeństwo: 28.08.1970 - Niemiecka Republika 
Federalna. 

Eisen-und Drahtwerk Erlan A.G., Aalen, NRF, (Wer
ner Schürle, Günther Witzel). 
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Oponowy łańcuch przeciwślizgowy z częścią przy
legającą do opony w postaci żebra i naprzeciwległymi 
płaszczyznami bieżnymi przylegającymi do podłoża 
wyposażony w człony chwytające i łączące je na przy
kład człony pierścieniowe, a zwłaszcza z układem og
niw w postaci sieci, w którym w przypadku przyło
żenia naprężenia rozciągającego sąsiednie człony prze
suwają się ku sobie znamienny tym, że sąsiednie czło
ny (1) przesuwające się ku sobie wyposażone są w le
żące naprzeciw na torze przesuwania powierzchnie 
oporowe (4), znajdujące się przy łączących członach (2), 
ustawionych w odległości (3) nawzajem od siebie. 

63e (P. 155708) 31.05.1972. 

Pierwszeństwo: 3. 06. 1971 - Francja. 

Uniroyal S.A. Clairoix (60) Francja (Jean Rene Leb-
lond, Jean Armand Biet). 

Urządzenie do układania gumowej taśmy na kon
strukcji opony, znamienne tym, że wyposażone jest 
w centrujące urządzenie (B, 1 do 9) przystosowane do 
prowadzenia i centrowania taśmy, urządzenie (C, 11 
do 13) przeznaczone do prowadzenia i cięcia taśmy, 
zgodnie z przewidzianą długością, przenośny bęben (21) 
do przejmowania o przewidywanej długości taśmy 
z wprowadzającego i ucinającego urządzenia, przy 
czym bęben ten posiada umieszczone na nim warstwy 
materiału (21, C, d, e, ), do którego wymieniona wzdłu
żna taśma jest przyklejona, urządzenie (D, 23) do prze
noszenia taśmy z przenośnego bębna na bęben nawo
jowy przy zastosowaniu osiowego przesuwu przenoś
nego bębna przy stycznym połączeniu z bębnem nawo
jowym. 

64a (P. 150720) 25.09.1971. 
Pierwszeństwo: 15.02.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna. 

Stella K.G. Werner Deussen, Niderwalluf /Rhein, 
NRF, (Werner Deussen). 

Dozujące zamknięcie zbiornika cieczy, do takiego do
zowania określonej ilości cieczy ze zbiornika, że jest 
ona wylewana tylko jednym ciągiem, znamienne tym, 
że w otworze zbiornika ma szczelnie osadzone cylin
dryczne naczynie miernicze (1), którego dno (2) posiada 
otwór i współśrodkowo do niego przystawkę (3), w któ
rej jest umieszczona rurka (4), a na dnie właściwego 

zamknięcia śrubowego (6), współśrodkowo do zam
knięcia śrubowego (6) i naczynia mierniczego (1), znaj
duje się trzpień (8), rozszerzający się swym wolnym 
końcem do średnicy wewnętrznej naczynia miernicze
go (1). 

9 5 7 6 

65a (P. 145682) 25.01.1971. 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, (Janusz Albert 
Kryczkowski, Andrzej Maria Jaeszke, Zdzisław Bie
lawski, Zbigniew Milewski). 
Sposób intensyfikacji działania steru okrętowego, 
znamienny tym, że obniża się siły tarcia powierzchni 
steru o wodę przez wprowadzanie środka płynnego do 
warstwy pośredniczącej, pomiędzy sterem i wodą ma
jącego współczynnik tarcia wewnętrznego mniej szy 
od współczynnika tarcia wewnętrznego wody. 

65a (P. 147938) 3.05.1971. 
Instytut Morski, Gdańsk, (Tadeusz Marczak). 
Pława nawigacyjna znamienna tym, że posiada sa

moczynny zacisk kulisty (3), który umieszczony jest 
pod układem wypuszczania liny (2) i składa się z gór
nego i dolnego zacisku kulistego (10, 11) przedzielonego 
gniazdem kulistym (12) i ograniczony od dołu pierś
cieniem dociskającym (13). 
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65h (P. 145477) 5.01.1971. 
Pierwszeństwo: 10.04.1970 - Szwecja. 

Aktiebolaget Karlstads Mekaniska Werkstad, Karl-
stad, Szwecja, (Carl Gustaf Ramback, Nils Olof Eric
sson). 

Dysza śruby okrętowej zawierającej łopatki wypo
sażone w kołnierze umocowane rozłącznie na piaście 
za pomocą śrub mocujących, znamienna tym, że wew
nętrzny brzeg dyszy (1) jest zaopatrzony w jedno, lub 
więcej, wgłębienie (21) ułożone równolegle do kierun
ku osi dyszy (1). 

65h (P. 145479) 5.01.1971. 
Pierwszeństwo: 10.04.1970 - Szwecja. 

Aktiebalaget Karlstads Mekaniska Werkstad, Karls-
tad, Szwecja, (Carl Gustaf Ramback, Nils Olof Erics
son). 

Śruba okrętowa zawierająca łopatki napędowe zaopa
trzone w kołnierz przymocowany do piasty za pomo
cą śrub umieszczonych w obsadach łopatek, znamien
na tym, że każda napędowa łopatka (1) jest zaopatrzo
na w hydrauliczny cylinder (15) i tłok (21) ułożone 
promieniowo względem osi obrotu śruby napędowej, 
między kołnierzem (3) łopatki śruby napędowej i pias
tą (9). 

67a (P. 153421) 10.02.1972. 
Pierwszeństwo: 12.02.1971 - Kanada. 

Merco International Ltd. Vancouber, B.C. Kanada 
(Merryn Salberg). 

Urządzenie do ostrzenia łyżew, znamienne tym, że 
zawiera elementy mocujące utrzymujące płozę łyżwy 
w ustalonym położeniu, ruchomą ściernicę szlifującą 

ostrze płozy łyżwy do wymaganego przekroju wklęsłe
go, płaską tarczę ścierną o profilu przekroju obciąga
nym w dostosowaniu do żądanego przekroju ostrza 
płozy łyżwy, obsadę tarczy ściernej zapewniającą usta
wienie jej ściśle w płaszczyźnie płozy łyżwy, elementy 
napędowe wprawiające tarczę ścierną w ruch obro
towy o odpowiedniej prędkości oraz zespół docisko
wy dosuwający tarczę ścierną do ostrza płozy łyżwy 
tak, aby było ono szlifowane do wymaganego prze
kroju oraz zespół przesuwnie przemieszczający tarczę 
ścierną wzdłuż płozy łyżwy dla szlifowania całego jej 
ostrza. 

68a (P. 145595) 14.01.1971. 
Krakowskie Biuro Projektów Budownictwa Prze

mysłowego, Kraków, (Zenon Wojtczyk). 
Zamek ruchomej poręczy krzesełka kolei linowych 
otwierany w wyniku ręcznego ograniczonego obrotu 
poręczy w płaszczyźnie pionowej, a następnie ręcznego 
lub wywołanego napięciem sprężyny ograniczonego 
obrotu poręczy w płaszczyźnie poziomej znamienny 
tym, że składa się z osłony (6) z bocznym otworem 
(5) i montażowym otworem (18) zamkniętym pokrywką 
(19), występu (25) stanowiącego przedłużenie korpusu 
(16), czopa (3) osadzonego w otworze (2) trzpienia (1), 
koła (8) osadzonego w otworze (7) czopa (3), rygla (11), 
umieszczonego w otworze (12) trzpienia (1), który to 
rygiel (11) posiada otwór (10) a w nim znajduje się 
palec (9) stanowiący przedłużenie kołka (8). 

68b (P. 152967) 19.01.1972. 
Pierwszeństwo: 25.08.1971 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 
Ministerium für Verkehrswesen, Berlin NRD (Hans 

Donath, Hans-Peter Beier, Gottfried Otto, Werner 
Mutz, Winfried Tausch). 

Urządzenie ryglujące do drzwi nadwozi pojazdów 
i pojemników transportowych, składające się z jednego 
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lub kilku prętów obrotowych, z których każdy ma na 
obu końcach rygle wychylne, które to rygle zazębiają 
się z zaczepami ościeżnic, drzwi, kiedy pręt obrotowy 
za pomocą dźwigni ryglującej został przekręcony w 
położenie zaryglowania, znamienne tym, że rygiel wy-
chylny (4) ma krawędź odpychającą (18), która na os
tatnim odcinku drogi odryglowywania przylega do 
zewnętrznej ścianki (11) zaczepu (5) rygla. 

74b (P. 145707) 19.01.1971. 
Instytut Elektrotechniki, Warszawa, (Wiesław Woj

ciech Michałowski). 
Przetwornik analogowo-impulsowy ruchu obrotowe

go na ciąg impulsów elektrycznych, zwłaszcza do 
dyskretnych pomiarów parametrów ruchu obrotowego, 
w układach automatycznej regulacji, składający się 
z połączonego z wałem mierzonym dysku lub bębna 
z rozmieszczonymi równomiernie na obwodzie znacz
nikami oraz nieruchomego układu wykrywającego 
przesuwanie się znaczników wobec tego układu, zna
mienny tym, że posiada co najmniej dwa nieruchome 
czujniki wykrywające ruch znaczników, przesunięte 
wobec siebie fazowo, oraz sumator przyłączony do 
wyjść tych czujników. 

74b (P. 147917) 3.05.1971. 
Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, (Andrzej Ko

walski) 
Urządzenie automatycznej sygnalizacji pomiaru me

tanu CH4 lub dwutlenku węgla CO2 z optycznym ukła
dem interferencyjnym znamienne tym, że ma fotoele-
ment (14) zamocowany jest przed przesuwną szczeli-
nia w widmie prążków interferencyjnych, których od
ległość odpowiada nie mniejszej niż 2,2% rzeczywistej 
zawartości metanu w powietrzu, przy czym fotoele-
ment (14) zamocowany jest przed przesuwną szczeli-

ną (13) przetwarzając energię świetlną na impuls 
elektryczny uruchamiający zespół z akustycznym głoś
nikiem (20) i sygnalizacyjną żarówką (21). 

76c (P. 137998) 5.01.1970. 
Pierwszeństwo: 7.01.1969 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Karl Isac Joel Rosen, Ulricehamn Villa Haga, Szwec

ja. . 
Podajnik nici, w którym nić schodząca z cewki jest 

stycznie nawijana na bęben gromadzący i jest odwi-
jana z niego schodząc w kierunku osiowym pod ota
czającym bęben pierścieniem hamującym, który składa 
się z otaczającego obwód bębna w pewnej odległości 
pierścienia podstawowego i od niego dochodzących do 
powierzchni bębna giętkich cienkich i wydłużonych 
elementów, znamienny tym, że giętkie elementy są 
utworzone przez elastyczne palce (12), które ustawione 
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są od pierścienia podstawowego (11) wzdłuż pomyśla
nej powierzchni stożkowej (k) nachylone do wewnątrz, 
jak również w kierunku względnego obrotu (u) nici 
(3) przy jej odwijaniu z bębna gromadzącego (8), 
i które w kierunku obrotu wzajemnie na siebie zacho
dzą i swymi wolnymi końcami wspierają się na odsą
dzeniu (13) bębna gromadzącego. 

76c (P. 147079) 23.03.1971. 

Pierwszeństwo: 25.03.1970, 29.05.1970 - Niemiecka 
Republika Federalna. 

Metallgesellschaft, Aktiengesellschaft, Frankfurt, 
NRF, (Oskar Dorschner, Christoph Seulberger). 

Sposób wytwarzania runa kędzierzawionego na dro
dze pneumatycznej na poruszającej się do przodu pod
kładce przepuszczającej powietrze, z nitek z przędnych 
włókien sztucznych przesuwanych z dużą prędkością 
za pomocą dysz obciągowych napędzanych gazowym 
środkiem napędowym, znamienny tym, że nitki odpro
wadza się z dysz obciągowych w otaczającym je stru
mieniu gazowego ośrodka, posiadającym prędkość nad-
dźwiękową, obniżaną gwałtownie, przy czym nitki 
przechodzą przez dłuższy kanał prowadzący, a pręd
kość strumienia środka napędowego jest w tym kana
le większa niż prędkość nitek, natomiast prędkość stru
mienia otaczającego nitki zwiększa się ponownie w ka
nale prowadzącym, przy czym strumień mieszany pod
daje się po tym i /lub jednocześnie rozprężeniu i przy 
końcu rozprężania przepływa przez szczelinowy prze
krój poprzeczny, który jest mniejszy niż przekrój po
przeczny, przez który przeszedł strumień mieszany 
przed rozprężaniem. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-10 znamienne tym, że posiada dyszę do obciągu nitek 
z prędkością naddźwiękową, a do części ekspansyj
nej dyszy jest podłączona rura prowadząca, której 
przekrój poprzeczny i długość są najwyżej tak duże, 
że prędkość przepływu strumienia środka napędowego 
jest większa niż prędkość nitek, a właściwe urządze
nie rozprężne składa się z części rozprężnej przecho
dzącej z przekroju okrągłego we wzdłużny przekrój po
przeczny, posiadającej na okrągłym przekroju po
przecznym rury prowadzącej króciec przyłączeniowy, 
przy czym przekrój poprzeczny wyjściowy tej części 
jest mniejszy niż jej przekrój poprzeczny wyjściowy, 
a urządzenie rozprężne posiada na swych bokach węż
szych korpusy strumieniowe. 

78 (P. 147872) 28.04.1971. 

Zakłady Chemiczne „Nitron", Krupski Młyn (Jan 
Guga). 

Zespół zapalczy do zapalnika elektrycznego momen
talnego lub zwłocznego posiadający mostek żarowy 
i elektrody bez przewodów elektrycznych, znamienny 
tym, że składa się z korka z cylindrycznym wgłębie
niem, w którym umieszczona jest masa zapalcza lub 
inicjująca łącznie z mostkiem żarowym przykrytym 
tą masą. 

80b (P. 143072) 8.09.1970. 
Pierwszeństwo: 10.09.1969 - Dania. 

Aktieselskabet Niro Atomizer 305, Gladsaxevej, 2860 
Soborg, Dania, (Klaus Erik Gude, Bijorn Lund). 
Sposób produkcji cementu z zaczynu cementowego 
przy zastosowaniu rozpylania i podgrzewania za po
mocą gazu wylotowego z obrotowego pieca, znamienny 
tym, że gaz wylotowy wychodzący z pieca obrotowe
go podlega wymianie cieplnej z rozpylonym materia
łem przeznaczonym do suszenia, przy czym zakres 
temperatury gazu przeznaczonego do wymiany ciepl
nej utrzymuje się niżej niż 750°C, podczas gdy osu
szony materiał rozpylony jest podgrzewany do tempe
ratury 550°C, przy czym gaz jest wykorzystywany 
jako osuszający, gdzie jest on chłodzony dodatkowo 
nie niżej niż do 300°C. 

Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz. 
1, znamienne tym, że zawiera wymiennik ciepła (9) 
w którym możliwe jest wyrównanie różnych tempera
tur między gazem a rozpylonym materiałem w sposób 
taki, że rozpylająco osuszające urządzenie w którym 
przewidziany jest wymiennik ciepła posiada otwór do
pływu gazu połączony z otworem wylotowym, który 
jest ponadto połączony z otworem zasilającym gazu 
urządzenia rozpyłowo-osuszającego i otworem dopro
wadzającym materiał sproszkowany, który to otwór 
jest połączony z otworem wylotowym urządzenia roz-
pyłowo-osuszającego. 



136 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12/1973 

80b (P. 147063) 22.03.1971. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel", Radlin, (An

drzej Gieżyński, Jerzy Kucharczyk, Stanisław Kacz
marczyk, Hubert Holona). 

Sposób wytwarzania lekkich kruszyw budowlanych 
z odpadów paleniskowych kotłów energetycznych, zna
mienny tym, że odpady paleniskowe miesza się z do
datkiem odpadowego wapna magnezjowego z produk
cji tlenku cynku surowego w ilości 12-15%, oraz 
mączki wapiennej w ilości 8 -10% w stosunku do cię
żaru suchych odpadów paleniskowych, a następnie do
daje się chlorku wapnia w ilości 1-1.5% do ciężaru 
odpadów paleniskowych w postaci roztworu w wodzie 
zarobowej w ilości wynoszącej 25 -35% w stosunku 
do ciężaru suchych składników masy i miesza się do 
uzyskania jednorodnej masy, którą układa się warst
wami (9) o wysokości 25-30 cm na sztywnym podłożu 
(8) i wałuje się 10-15 razy ciężkim walcem (7) o na
cisku około 30 kG/cm2, a następnie za wałowaną war
stwę (9) masy nacina się w pasy (10), najkorzystniej 
o szerokości 15 cm, przy czym na poszczególne zagęsz
czone i nacięte warstwy (9) masy daje się warstwę 
(11) przesypki o grubości 3 - 5 mm z suchego lekkiego 
miału lub pyłu nieorganicznego na przykład z cegły 
palonej, zaś powstały masyw pokrywa się warstwą 
ziemi (12) o grubości 25-30 cm i sezonuje się przez 
okres co najmniej 3 miesięcy, a następnie kruszy się 
i sortuje. 

80b (P. 147624) 19.04.1971. 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Górni

cze „Konrad", Iwiny Dolny Śląsk, (Romuald Glapiński, 
Marian Subik, Gabriel Kędzierski, Zbigniew Suchodol
ski, Adam Fiszer, Ignacy Kowalczyk, Alfred Chole-
wiak). 

Sposób wytwarzania tworzywa o wysokiej odpornoś
ci na ścieranie znamienny tym, że do zestawu na 
szkliwo podstawowe zawierającego żużel pomiedziowy, 
dodaje się piasku o granulacji 0,4 do 0,8 mm w iloś
ci takiej, aby zawartość krzemionki w szkliwie wy
nosiła 65%. 

80b (P. 147828) 28.04.1971. 
Zakład Badań i Doświadczeń Przemysłu Ceramicz

nego, Pruszków (Józef Widaj). 
Tworzywo zwłaszcza do mas ceramicznych znamien

ne tym, że zawiera od 10 do 90% wagowych lotnych 

odpadów paleniskowych z elektrowni i od 90 do 10% 
wagowych substancji ilastych upłynnionych uprzednio 
wodą lub wodą z dodatkiem elektrolitu. 

Sposób otrzymywania tworzywa według zastrzeże
nia 1, znamienny tym, że substancje ilaste stanowiące 
materiał odpadowy przy wydobywaniu węgla poddaje 
się upłynnianiu przy użyciu wody z ewentualnym do
datkiem elektrolitu, po czym oczyszczoną gęstwę łą
czy się z lotnymi odpadami paleniskowymi z elektrow
ni w sposób dający równomierne zwilżanie i oblepia
nie ziarn pyłu przez substancję ilastą, korzystnie me
todą zraszania, a następnie wytworzoną masę poddaje 
się procesowi homogenizacji. 

80b (P. 147837) 28.04.1971. 
Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice (Mi

rosław Grylicki, Franciszek Nadachowski, Stanisław 
Pawłowski). 

Sposób wytwarzania wysokoogniotrwałego cementu 
wapienno-glinowego przez spiekanie surowców za
wierających CaO i A12O3 znamienny tym, że do mie
szaniny surowców wyjściowych dodaje się 3 -50% 
najlepiej 20-35% wagowo chlorku wapnia i praży 
w temperaturze 800-1500°C a najlepiej 900-1300°C. 

80b (P. 148010) 7.05.1971. 
Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego, 

Wrocław (Jan Dzięgielewski, Zygmunt Mikołajczyk, 
Edmund Nowak). 

Sposób uzyskania ozdobnych powierzchni tynków 
przez wymywanie niezwiązanej zaprawy cementowej 
przy zastosowaniu opóźniacza wiązania cementu, zna
mienny tym, że opróżniacz dla odsłaniania kruszywa 
w sposób denny zawiera 20-60% cukru, 2 - 1 5 % skro
bi, 2 - 1 2 % ługu sodowego, 0,1--3% detergentu, 0 , 1 -
- 3 % środka antysep tycznego i wody w ilości uzupeł
niającej 100%. 

81a (P. 146210) 19.10.1970. 
Pierwszeństwo: 4.06.1970. 

Firma August Wickersheim kG, Egenbütten b: 
Hamburg, NRF. 

W pełni zautomatyzowane urządzenie do pakowania 
towarów drobnicowych, zwłaszcza owoców, w worecz-
kowatym materiale opakunkowym z lekko pochyloną 
rurą napełniającą do przyjmowania złożonego zapasu 
woreczka i z umieszczonym za rurą napełniającą urzą
dzeniem do zamykania skręconego w powróz woreczka 
przy pomocy nakładanych na skręcony woreczek kla
mer taśmowych przy jednoczesnym zamykaniu dna 
następnego, obejmującego wyjście rury napełniającej 
odcinka woreczka i oddzielaniu gotowego opakowania 
między punktami zamknięcia, znamienne tym, że po
niżej ułożyskowanej trwale na ramie maszyny (10), 
lekko pochylonej rury napełniającej (13) umieszczony 
jest przebiegający równolegle do niej tor (16) dla prze
suwanych przy pomocy napędu sanek (20), które nio
są prowadzoną przesuwnie na rurze napełniającej (13) 
rurę nośną (21) dla zapasu woreczka (22) która ma 
na swoim wolnym końcu zwróconym do wyjścia (15) 
rury napełniającej urządzenie (25) do hamowania ścią
gania zapasu woreczka (22) z rury nośnej (21) podczas 
zamykania i napełniania i która jest krótsza od rury 
napełniającej (13), a poniżej wyjścia (15) rury nośnej 
umieszczony jest leżący, przesuwalny poziomo 
na ramie maszyny (10) sterowany napędem urządzenia 
zamykającego i oddzielającego, obejmujący ściągnię
ty z rury nośnej (21) odcinek woreczka (22a) pierścień 
zaciskowy (31) ze zwężającym się odcinkiem zabiera
jącym (34) do tworzenia skręconego powrozu woreczka, 
zaś poniżej pierścienia zaciskowego (31) na torze ruchu 
odcinka zabierającego (34) umieszczona jest głowica za
mykająca urządzenia zamykającego i oddzielającego 
(40). 
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81c (P. 147901) 3.05.1971. 
Spółdzielnia Pracy Metalowców „Nysa", Warszawa, 

(Janusz Daszyński, Józef Łastowiecki, Alojzy Kisie
lewski, Karol Taska). 
Pojemnik do przechowywania cieczy biologicznych 
w ciekłym azocie znamienny tym, że jest wgłębionym 
naczyniem, składającym się z dwóch współosiowych 
ścian (1 i 2) falowanych - górnej i dolnej w kształcie 
pobocznie stożka o tym sarnim kącie rozwarcia, które 
są szczególnie połączone ze sobą przy pomocy złącza 
blacharskiego na podwójny zakład z odsądzeniem. 

81c (P. 147931) 4.05.1971. 
Pierwszeństwo: 6. 05. 1970 - Niemiecka Republika 

Demokratyczna. 
Wiessenschaftlich - Technisches Zentrum Techni-

sche Textilien, Dresden, NRD, (Günther Fritsche, Wal-
traun Höpel, Werner Endesfelder, Ehler Fritzsche). 

Giętkie pojemniki takie jak silosy, rury, wanny, 
zbiorniki, baseny, balony, zasobniki lub inne tego ro
dzaju przedmioty do napełniania, znamienne tym, że 
składają się ze ścian i (albo) ewentualnie powierzchni 
dennych i pokrywających wytworzonych z tekstylnych 
materiałów warstwowych, których część włóknistą sta
nowi układ nitek z włókien naturalnych, regenerowa

nych lub sztucznych, albo z jedwabiu naturalnego za
wierający dwa układy nitek leżących prawie prosto 
obok siebie i jeden nad drugim, przy czym poszcze-
gólne nitki lub ich grupy nie wykazują wyraźnego 
wygięcia, zaś trzeci układ nitek wiąże oba układy le
żące jeden nad drugim. 

8le (P. 145544) 11.01.1971. 
Ostbergs Fabriks AB a Swedish Joint - Stock Com

pany of Alf ta, Alf ta, Szwecja, (Thore Lindblom). 

Urządzenie do transportu pni przystosowane zwłasz
cza do współpracy z agregatem do obróbki pni, takim 
jak otwarty ku górze agregat odcinający znamienny 
tym, że posiada ślizgową zsuwnię (5) nachyloną w dół 
ku agregatowi (2), i kątową dźwignię (10) o niejedna
kowych ramionach, która w pobliżu wierzchołka kąta 
osadzona jest na poziomym wałku (9) przy zsuwni, 
oraz mechanizm (16), taki jak dźwignik hydrauliczny 
przystosowany do wychylania w kierunku tak, by 
między dłuższym ramieniem (11) dźwigni, a górną 
powierzchnią ślizgowej zsuwni (5) utworzona została 
komora zderzakowa do składowania kilku pni (I, II, 
III), załadowanych od górnego końca ślizgowej zsuw
ni, oraz do wychylania w kierunku przeciwnym, 
w celu podniesienia krótszym ramieniem (12) dźwigni 
co najmniej jednego pnia, a następnie dokonania peł
nego obrotu w celu umożliwienia temu pniu lub tym 
pniom ześlizgnięcia się wzdłuż zsuwni (5) do agregatu 
(2), a pó czym w celu stopniowego zmniejszania za
pasu pni (II, III) w komorze zderzakowej procesy wa
hadłowe powtarzają się. 

81e (P. 145596) 14.01.1971. 
Pierwszeństwo: 13.09.1970 - Targi Krajowe -

Jesień 70. 
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Sa

mopomoc Chłopska", Lublin, (Tadeusz Wilk, Stanisław 
Klepcarz). 

Regał do paletyzacji znamienny tym, że składa się 
ze słupków o przekroju kwadratu (1), z blachy stalo
wej, z jednej strony częściowo otwartych a wzdłuż 
boków posiadających gęsto rozmieszczone otwory pro
stokątne, przy czym słupki skręcone są na śruby a na 
górze i na dole regał wzmocniony jest poprzeczkami 
(4), z tyłu usztywniony odkosami (5) z boku wsporni-



138 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12/1973 

kami (6) a na słupki (1) założone są ramki do półek 
(3) lub palet (7) albo kątowniki (8), które tworzą pro
wadnice dla palet szufladowych. 

81e (P. 147960) 5.05.1971. 
Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, (Apoloniusz 

Dębiński, Janusz Reda). 
Urządzenie wibracyjne do ciągłego dozowania i po

dawania proszków, stosowane do agregatów płomie
niowych lub plazmowych przy wytwarzaniu powłok, 
kształtek lub monokryształów, znamienne tym, że 
zasobnik proszku (4) wyposażony jest w dwa sita poś
rednie (5) i (6) oraz sito dozujące (7), zamontowany 
w obudowie (3), która w dolnej części posiada wbu
dowany wibrator (9). 

81e (P. 148068) 11.05.1971. 
Pierwszeństwo: 20.06.1970 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Rheinstahl Aktiengesellschaft Transporttechnik, Kas

sel, NRF, (Ernst Neuser, Dieter Remus, Gerhard Kern-
chen, Günter Klappert). 

Paleta do transportu towarów, z płaskim, zamkniętym 
i stanowiącym ramę nośną dnem ze składanymi do 
środka na dno palety i umieszczonymi przy dwóch na
przeciwległych stronach dna palety, ścianami czołowy
mi ustawionymi prostopadle do dna palety za pomocą 
umieszczonych przy nich kłonic uchylnych i z kłoni
cami wtykanymi umieszczonymi w sposób umożliwia
jący ich usuwanie przy wzdłużnych bokach dna pa
lety, znamienna tym, że w dnie palety (1) znajdują 
się kieszenie (7) służące do przyjmowania, przy zło
żonej palecie wtykanych kłonic (5), a przy wzniesio-

nych ścianach czołowych (2) uchylne kłonice (3) są za
mocowane na dnie palety (1) za pomocą umieszczone
go na nich bolca kotwowego (13) działającego jak zam
knięcie błyskawiczne, zaś przy dolnych narożach skła
danych ścian czołowych (2) są tak umieszczone okucia 
(11) przesunięte do tyłu względem zewnętrznej po
wierzchni ściany czołowej (2), że przy ustawieniu sto
su ze złożonych palet, dolne okucia narożnikowe (6) 
palet zazębiają się poziomo z okuciami (11) dla unie
możliwienia przesuwania się palet. 

82b (P. 139284) 9.03.1970. 
Patent dodatkowy do patentu P. 128901. 

Jakub Bosacki, Tychy. 
Wirówka pionowa bezsitowa do oddzielania ciał sta

łych od cieczy, znamienna tym, że jest zaopatrzona w 
wirnik (4) umieszczony w środku stałego naczynia cy
lindrycznego i stożkowego (5), i napędzany silnikiem 
(1). 

84a (P. 145542) 9.01.1971. 
Pierwszeństwo: 9.01.1970, 3.02.1970, 29.07.1970 -

Republika Południowej Afryki. 
The Water and Sediment Control Company (Proprie-

tary) Limited, Johannesburg, Republika Południowej 
Afryki, (Arthur Cattanach Potter). 
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Instalacja podwodna, znamienna tym, że zawiera co 
najmniej dwie zapory, które ewentualnie w części 
oddalone są od siebie, licząc wzdłuż kierunku wystę
pującego prądu lub ruchu wody, przy czym zapora 
składa się z elastycznego trzonu tamującego, układu 
kotwiącego trzon i związanego z trzonem układu pły
wakowego, służącego do utrzymywania trzonu w sta
nie wyprostowanym ku górze i do przeciwdziałania po
ziomym przemieszczeniom trzonu zapory, wywoła
nym przez występujący ruch wody. 

84d (P. 133027) 18.04.1969. 
Pierwszeństwo: 18.04.1968, 31.03.1969 - Austria. 
Dipl.-Ing. Friedrich Schwing, Wanne - Eickel, NRF 
Koparka podsiębierna wyposażona w urządzenie 

zgarniające składające się z zespołu czerpaka porusza
nego wahliwie na osi znajdującej się na końcu trzonu, 
za pomocą przedniego dźwignika hydraulicznego, przy 
czym trzon ten poruszany jest wahliwie za pomocą 
tylnego dźwignika hydraulicznego na osi osadzonej 
na głównym wysięgniku, zaś przedni dźwignik hydra
uliczny ułożyskowany jest obrotowo na głównym wy
sięgniku poza tą wahliwą osią oraz posiadająca do 
uzyskania ruchów wahadłowych we wszystkich kie
runkach pracy trzeci dźwignik hydrauliczny znamien
na tym, że zespół czerpaka ukształtowany w formie 
łyżki, przedniego dźwignika hydraulicznego i części 
długiej głównego wysięgnika do osi trzonu łyżki 
i dźwigni sterującej przedniego dźwignika jest w sto
sunku do wymiarów głównego wysięgnika tak dobrany, 
że łyżka wgłębna przy zgarnianiu jest prowadzona pod 
dowolnym lecz ustalonym zakresie kąta pochylenia, 
w przybliżeniu równolegle. 

85b (P. 154899) 21.04.1972. 
Pierwszeństwo: 23.04.1971; 7.05.1971 _ Włochy. 

Snam Progetti S.p.A Mediolan, Włochy (Nunzio Ma-
striorilli). 

Sposób oczyszczania ścieków, znamienny tym, że 
ciecz poddawaną obróbce kieruje się do naczynia 
i tam zanurza się w niej materiał wybrany z grupy 
obejmującej pierwiastki elektrododatnie w odniesieniu 
do wodoru, węgiel oraz materiał wybrany z grupy 
pierwiastków elektroujemnych w odniesieniu do wo
doru. 

85c (P. 152969) 19.01.1972. 
Pierwszeństwo: 21.01.1971 - Szwajcaria. 

NORM A.M.C. Aktiengesellschaft Villa Seeburg, 
Bouchs, Szwajcaria (Klaus Tofaute). 

Sposób chemicznego oczyszczania ścieków przez strą
canie zwłaszcza strącanie fosfatów, lub osiągania in
nych procesów flokulacyjnych, że ścieki przeznaczone 
do oczyszczania oraz środek strącający doprowadza się 
do strefy mieszalnej znajdującej się w górnej strefie 
zbiornika i tam dokładnie miesza się je ze sobą, na
stępnie wprowadza się mieszaninę w dół przez strefę 
flokulacyjną do strefy sedymentacyjnej gdzie osadza 

się szlam flokulacyjny a uwolnioną od szlamu wodę 
wprowadza się w górę do strefy wody czystej oddzie
lonej od strefy mieszalnej i strefy flokulacyjnej ścian
ką działową zbiornika. 

Urządzenie do stosowania sposobu według żastrz. 1, 
znamienne tym, że posiada zbiornik (1) przedzielony 
ścianką (4), sięgającą u góry ponad lustro wody robo
czej (2) a u dołu do strefy sedymentacyjnej (3), na 
dwie komory (7, 9) z których jedna (7) stanowi strefę 
mieszania (5) i strefę flokulacyjną (6) a sąsiadująca 
z nią druga (9) stanowi strefę wody czystej (8), oraz 
tym, że ma przewód doprowadzający (10) ścieki do 
strefy mieszania (5) znajdującą się w górnej części 
pierwszej komory (7) jak również posiada mieszalnik 
do mieszania ścieków oczyszczanych i środków strą
cających. 

86c (P. 148116) 12.05.1971. 
Pierwszeństwo: 14.05.1970 - Szwajcaria. 

Gebruder Sulzer Aktiengesellschaft, Winterthur, 
Szwajcaria, (Erwin Pfarwaller). 

Zasobnik dla materiałów nitkowych, takich, jak 
przędza, drut lub podobne materiały, stosowany przy 
maszynach włókienniczych, na przykład tkackich, zao
patrzony w bęben nawijający, na który nawija się 
zbierany materiał, ściągany następnie od góry przy 
swobodnym końcu bębna i podawany do dalszej prze
róbki, znamienny tym, że swobodny koniec (82) bębna 
nawijającego (44) jest zbieżny i ma na przykład 
kształt stożkowy, zaokrąglony lub kulisty zaś przy tym 
zbieżnym odcinku końca (82) bębna znajduje się rów
nież zbieżna, pierścieniowa część (101) do likwidowa
nia balonu przy ściąganiu od góry materiału. 

86c (P. 154808) 18.04.1972. 
Pierwszeństwo: 23.04.1971, 14.01.1972, 19.01.1972 -

Czechosłowacja. 
Statni vyzkumny ustav textilni, Liberec, Czechosło

wacja (Miloslav Jiśa, Josef Mohelnicky, Josef Zmatlik.) 
Maszyna tkacka do wytwarzania częściowo tkanych, 

a częściowo dzianych wyrobów włókienniczych, skła
dająca się z urządzenia do tworzenia przesmyku z ni
tek osnowowych, z mechanizmu szydełkującego do 
tworzenia wiązania osnowowego, posiadającego pomię
dzy grupami nitek osnowowych, wiążących w jednym 
splocie tkackim z pętlami łączącymi oczka, słupki 
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oczkowe oraz z układu do wbijania na wyrobach 
włókienniczych pętli łączących oczka, przy czym me
chanizm szydełkujący zawiera z jednej strony układ 
do wsuwania nitek osnowowych, obciąganych ze sta
łego zapasu nitek, a z drugiej strony układ igieł dzie
wiarskich z zamykanymi haczykami, umieszczony po
przecznie nad tworzącym się wyrobem włókienniczym 
i przeznaczony do wychwytywania ułożonych nitek 
wątkowych i do tworzenia z nich słupków oczkowych, 
znamienna tym, że układ do wsuwania obciąganych 
nitek osnowowych składa się z umieszczonych na szy
nie poprzecznej (42, 42a, 42b, 42c, 42d, 42e) płaszczek 
(43, 43a, 43b, 43c, 43d, 43e, 43f), których ramiona (46, 
46a, 46b, 46c, 46d, 46e, 46f) zakończone oczkami 47, 
47a, 47b, 47c, 47d, 47e, 47f,) prowadzącymi nitki wąt
kowe są wychylane na zsynchronizowanych torach, 
przebiegających wewnątrz przesmyku otwartego, z po
łożenia środkowego wyjściowego, w którym rzut pio
nowy ramion (46, 46a, 46b, 46c, 46d, 46e, 46f) na płasz
czyznę (3') nitek osnowowych (3) jest przy zamknię
tym przesmyku równoległy do nitek osnowowych (3), 
w jedno z dwóch położeń krawędziowych i z powro
tem, a przy następnym przesmyku otwartym w to sa
mo lub przeciwne położenie krawędziowe i znowu 
z powrotem, przy czym płaszczki (43, 43a, 43b, 43c, 43d, 
43e, 431) sięgają przy zamkniętym przesmyku pomię
dzy nitki osnowowe (3), a przy otwartym przesmyku 
pomiędzy nitki osnowowe (3) co najmniej jednej 
z płaszczyzn gałęzi przesmyku. 

86d (P. 146408) 22.02.1971. 
Zakłady Przemysłu Wełnianego „Bawelana", Bielsko-

-Biała, ( Roman Krzyżak). 
Sposób zabezpieczenia przed wciąganiem wątku 

w brzegi tkaniny w procesie tkania i urządzenie do 
tego sposobu znamienny tym, że poszczególne nitki 
wątku w czasie przelotu czółenka w procesie tkania 
oddzielone są od siebie. 

Urządzenie zabezpieczające przed wciąganiem wątku 
w brzegi tkaniny w procesie tkania według zastrze
żenia 1 znamienne tym, że po obu brzegach barda 
prowadzone są wzdłuż osnowy elastyczne rozdziela
cze wątku, wykonane np. z żyłki syntetycznej lub 
przędzy o wysokich parametrach wytrzymałościowych. 

87 (P. 153356) 7.02.1972. 
Pierwszeństwo: 10.02.1971 - Wielka Brytania. 

Dobson Park Industries Limited Dobson House, 
Colwick Industrial Estate, Colwick, Nottingham, W. 
Brytania, (Reginald Andrew Phillips). 

Maszyna udarowa, mająca cylinder z tłokiem poru
szanym środkiem ciśnieniowym, znamienna tym, że 
strumień środka ciśnieniowego powodujący cykliczny 
przebieg pracy maszyny jest sterowany urządzeniem 
sterującym w zależności od zmian ciśnienia wywoły
wanych ruchem posuwisto-zwrotnym tłoka w cylin
drze. 

Maszyna według zastrz. 1 znamienna tym, że urzą
dzenie sterujące ma główny zawór (21, 22) sterujący 
dopływ środka ciśnieniowego do cylindra (10) przy 
ruchu powrotnym tłoka (11, 12) oraz sterujący spływ 
środka ciśnieniowego z cylindra (10) przy ruchu tłoka 
(11, 12) do przodu, przy czym cylinder (10) jest połą
czony z co najmniej jedną komorą (13) zawierającą 
środek ciśnieniowy, którego ciśnienie ulega zmianom 
w wyniku przesuwania tłoka (11, 12), przy czym 
w urządzeniu sterującym są przewidziane urządzenia 
łączące (29, 30), zależne od ciśnienia w komorze (13), 
które utrzymują główny sterujący zawór (21, 22) cy
klicznie między położeniem zasilania i położeniem spły
wu. 

87a (P. 146143) 10.02.1971. 
Pierwszeństwo: 10.11.1970 - Szwajcaria. 

Josef Szczepaniak, Gilching k/Monachium, NRF. 
Śrubokręt ze sprężynowym zaciskiem do przytrzy

mywania główek wkrętów, znamienny tym, że na je
go trzonku (1) nacięty jest gwint (2), na który nakrę
cona jest swobodnie ruchoma tulejka z gwintem wew
nętrznym (4): wyposażona w zaciski sprężynujące (13) 
ustawiane za pomocą pierścienia zaciskowego. 



Nr 12/1973 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO ]41 

87a (P. 147856) 30.04.1971. 
Pierwszeństwo: 7.05.1970 - Stany Zjednoczone 

Ameryki Północnej. 
Huck Manufacturing Company, Detroit, USA, (Geor-

ge Joseph Van Hecke, Albert George Masinda). 

Urządzenie do zakręcania i zaciskania nakrętki na 
śrubie zawierające zespół zakręcający i zespół zaciska
jący nakrętkę na śrubie po uprzednim jej zakręceniu, 
znamienne tym, że zespół zakręcający (103) nakrętkę 
na śrubie oraz zespół zaciskający (32) nakrętkę na śru
bie połączone są wzajemnie. 

88b (P. 144731) 1.12.1970. 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek Przed

siębiorstwo Państwowe, Pruszków, (Jerzy Mierze
jewski). 

Silnik hydrauliczny zębaty, przeznaczony w szczegól
ności do pracy w obrabiarkowych układach serwome
chanizmowych, wykorzystywany do napędu ruchu po
suwowego w obrabiarkach sterowanych numerycznie, 
w których wał silnika łączony jest bezpośrednio ze 
śrubą kulkową, która za pośrednictwem nakrętki 
przesuwa sanie obrabiarki, nadając im ruch posuwowy 
oraz może być wyposażony we wzmacniacz elektro
hydrauliczny, sterujący dopływem oleju do silnika 
oraz przetworniki elektryczne, stanowiące elementy sy
stemu sprzężenia zwrotnego, złożony z zespołu kół 
zębatych i łożysk, znamienny tym, że jest zaopatrzony 
w dwie pary kół zębatych (1, 2); (3, 4) tak osadzonych 
na wałkach (5,6), że sąsiednie koła (1, 3) oraz (2, 4) 
są względem siebie obrócone o połowę podziałki t/2. 

88b (P. 147467) 13.04.1971. 
Pierwszeństwo: 15.04.1970. - Francja. 

Société Anonyme DBA 92 Clichy, Francja, (Philippe 
Durand.) 

Silnik do napędu pompy o ruchu posuwisto-zwrot
nym, składający się z obudowy podzielonej na dwie 
ciśnieniowe komory za pomocą przesuwnej ściany, przy 
czym ściana ta doznaje przesuwu ku przodowi i ku 
tyłowi i jest elastycznie przechylana w kierunku poło
żenia powrotnego, a kontrolne urządzenie reagujące 
na położenie przesuwnej ściany kontrolowany przez za
wór dozujący stosownie do połączenia z którąkolwiek 
jedną z komór ciśnieniowych z ciśnieniem wyrównu
jącym ciśnienie znajdujące się przez cały czas w dru
giej komorze i obniżonym ciśnieniem, znamienny tym, 

| że rozruchowe urządzenie (16) i rozdzielczy suwak (15) 
zamontowane są wewnątrz zgrubienia przesuwnej 
ściany (5) kontrolnego urządzenia stanowiącego cie
czowy multiplikator. 

88c (P. 140151) 20.04.1970. 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Okęcie, War
szawa, Polska, (Antoni Pobudkiewicz, Andrzej Zagóro-
wski). 

Wiatrak z przestawnymi łopatkami zawierający ło
patki ułożyskowane w piaście, znamienny tym, że na 
czopach (2) ponad piastą (4) znajdują się nastawne 
dźwignie (3) połączone przegubowo z przesuwnymi 
dźwigniami (6) znajdującymi się na popychaczach (5), 
które poprzez tarcze (7) i oporowe łożyska (8) połączo
ne są z tulejką (9). 

88c (P. 144348) 16.11.1970. 

Jerzy Cegielski vel Woźniak, Warszawa. 

Sposób opanowania energii ruchu powietrza płynące
go z dowolnego kierunku znamienny tym, że celowo 
przystosowuje ten ruch do przejmowania jego energii 
przez urządzenie według wynalazku (1) za pomocą 
urządzenia osłon owo-rozdzielczego (4) regulującego 
przepływ wiatrów. 
Urządzenie do wykorzystania energii ruchu powietrza 
według zastrz. 1, znamienne tym, że składa się z wir
nika (2) osadzonego obrotowo na wale (3) oraz z urzą
dzenia osłonowo-rozdzielczego (4) regulującego prze
pływ powietrza na ten wirnik (2). 
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89a (P. 147877) 30.04.1971. 
Cukrownie Lubelskie, Przedsiębiorstwo Państwowe 

w Lublinie, Cukrownia „Opole", Opole Lubelskie (Bo
lesław Jan Janik). 

Ciągły łapacz kamieni, i piasku, znamienny tym, 
że komora robocza (2) jest podzielona na dwie strefy 
(3) i (4) z których jedna (3) zakryta rusztem przezna
czona jest do wchłaniania zanieczyszczeń drobnych, 
a druga (4) odkryta do wchłaniania zanieczyszczeń 
grubych. 

89d (P. 137258) 2.12.1969. 

Pierwszeństwo: 6.12.1968 - Francja. 

Société Five Lille Cail, Paryż, Francja, (Jacques de 
Cremoux). 

Sposób zapoczątkowania krystalizacji syropu w urzą
dzeniu krystalizacyjnym o działaniu ciągłym, pole
gający na wprowadzeniu do krystalizatora masy, 
utworzonej z kryształów o założonej wielkości, zawie
szonych w syropie, znamienny tym, że masę wytwa
rza się z cukrzycy, rozdrobnionej w roztworze macie
rzystym, zawierającym kryształy. 

Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 
1-3 znamienne tym, że zawiera młyn (6') lub (6") 
i elementy (4) lub (4') do pobierania określonej części 
cukrzycy wydobywanej z krystalizatora oraz elementy 
dla doprowadzenia jej do młyna, przy czym wylot 
młyna jest połączony z wlotem do krystalizatora. 

89i (P. 150597) 20.09.1971. 

Pierwszeństwo: 22.09.1970 - Włochy. 

Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Dino Di-
nelli, Franco Morisi, Carlo Corno). 

Sposób wytwarzania glikozy przez enzymatyczne 
rozszczepianie niskocząsteczkowych polisacharydów, 
znamienny tym, że zawiesinę skrobi sklarowaną za po
mocą alfa-amylazy lub kwasów kontaktuje się z ma
teriałem włóknistym zawierającym wprowadzoną weń 
amyloglikozydazę. 



II. W Z O R Y 

7b (W. 47404) 26.08.1971. 
Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaznych 

„Zamęt", Strzybnica, (Henryk Żyłka, Alfred Lech, Ste
fan Szampera, Teodor Waliczek). 

Urządzenie do zaostrzania końców prętów metalo
wych na uchwyty ciągowe do mocowania ich w szczę
kach ciągarek, wyposażone w elektryczny układ do 
miejscowego, oporowego nagrzewania tych prętów, oraz 
w układ hydrauliczny do rozciągania nagrzanych częś
ci prętów znamienny tym, że zarówno stały zespół 
mocujący (5) jak i ruchomy zespół (16) mocujący zao
strzany pręt (9), usytuowane są względem pionowych 
podpór (2) i prowadzących belek (3 i 4), stanowiących 
górną część korpusu (1) urządzenia, w sposób konso
lowy z pionowym ułożeniem siłowników (6 i 18), wy
suniętych do przodu względem podpór (2), przy czym 
oba mocujące zespoły (5 i 16) wyposażone są w dwu
dzielne, przelotowe szczęki (7, 8 i 19, 20), stwarzając 
swobodny dostęp, zarówno od czoła jak i z boków 
urządzenia, dla mocowania w nich zaostrzonego pręta 
(9) o dowolnej długości i w dowolnym miejscu, a po
nadto urządzenie wyposażone jest w przewód (25) do
prowadzający sprężone powietrze w obręb nagrzanej 
części (26) pręta (9). 

7e (W. 47326) 31.07.1971. 
Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne Prze

mysłu Taboru Kolejowego „Taskoprojekt", Poznań, 
(Gerhard Jaekel, Józef Kawecki, Jerzy Sołecki, Marian 
Turowski). 

Przyrząd do obcinania końców krokwi i wykrawa
nia otworów stosowany w prasach o ruchu posuwis
to zwrotnym, składający się z płyty zakładanej na sto

le prasy, do której mocowany jest korpus z osadzoną 
matrycą kształtową i dźwignia na prowadnicy z no
żem, znamienny tym, że do płyty zamocowane są 
dwa matrycowe korpusy (1) naprzeciw siebie, z 
kształtowymi, tnącymi matrycami w których wykona
ne są otwory wykrój nika (3) przesunięte w kierunku 
od płaszczyzny cięcia do położenia krokwi oraz do tej 
płyty zamocowane są dwa wsporniki (5) stanowiące 
osadzenie wahliwe dla dwóch dźwigni (7), w których 
poza znanym nożem osadzony jest suwliwie stempel 
(12), przy czym na matrycowych korpusach (1) zamo
cowane są sprężynowe odbojniki (9), na których spo
czywają wolne końce (10) dźwigni (7). 

7g (W. 48020) 19.04.1969. 

Fabryka Śrub Przedsiębiorstwo Państwowe, Ży
wiec - Sporysz (Jerzy Niedoba). 
Nagłownik do tłoczenia łbów wyrobów śrubowych 
znamienny tym, że składa się z tulei (1) wewnątrz któ
rej są umieszczone wymienne wkładki (2). 
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14c (W. 47309) 29.07.1971. 19a 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, (Walenty Frydel). 

Urządzenie do jednoczesnej zmiany kąta ustawienia 
łopatek wirnika osiowej maszyny wirnikowej z pierś
cieniem sterującym, w którym osadzone są kuliste za
kończenia dźwigni, znamienne tym, że sterujący pierś
cień (6) osadzony współosiowo wewnątrz wirnikowej 
tarczy (3) dociskany jest płytą (11) poprzez łącznik (7) 
umieszczony promieniowo na obwodzie w tarczy (3) 
i w pierścieniu (6), przy czym łącznik (7) ma w górnej 
części gwint prawy (9), a w dolnej części gwint lewy 
(10), ponadto gwinty (9) i (10) mają zróżnicowaną 
średnicę. 

18c (W. 47204) 3.07.1971. 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, (Aleksan
der Moszczyński, Wiesław Olszański, Stanisław Gra
czyk, Zygmunt Szczepankowski). 

Elektryczny piec komorowy dostosowany do obróbki 
cieplnej w atmosferze ochronnej, składający się z kon
wencjonalnego pieca komorowego typu PEK lub POK, 
znanego dozownika i urządzenia do wytwarzania za
słony płomieniowej, znamienny tym, że piec (1) ma 
uszczelnienie (3) na stykach blach i kątowników, a na 
otworach do wyprowadzania końcówek elementów 
grzejnych i obudowy termopary przyspawane króćce 
(9) oraz doprowadzenie (7) do wytwarzania zasłony 
płomieniowej, którego końcówka znajdująca się na 
przedniej ścianie pieca pod drzwiami wsadowymi (8) 
ma wywiercone otwory zapewniające całkowite zasło
nięcie płomieniem spalanego gazu opałowego otworu 
wsadowego pieca podczas otwarcia drzwi wsadowych. 

(W. 47981) 17.01.1972. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Łódź, (Je
rzy Dubowski, Sławomir Adamczyk). 

Drąg do przewracania szyn, składający się z wydłu
żonej i nieco spłaszczonej głowicy połączonej przegu
bowo za pomocą sworznia z rękojeścią w kształcie 
wydłużonego pręta pełnego lub wewnątrz drążonego, 
znamienny tym, że głowica (1) ma widlaste zakończe
nie (2), zaopatrzone w dwa przycięte dośrodkowo zęby 
(5j i (6), przy czym ząb (5) stanowiący przedłużenie 
dłuższej ściany (7) głowicy (1), jest dłuższy od zęba (6) 
stanowiącego przedłużenie krótszej ściany (8) tej gło
wicy. 

19c (W. 47921) 31.12.1971. 
„Miastoprojekt" Nowe Tychy, Przedsiębiorstwo Pro

jektowania Budownictwa Miejskiego, Tychy, (Stani
sław Kania). 

Betonowy element do wykonywania nawierzchni par
kingowych i dojazdów, o nawierzchni jednolitej lub 
częściowo trawiastej znamienny tym, że wykonany 
jest w kształcie ośmioboku (1), o określonej szerokoś
ci (3) i grubości (4) elementu wynikającej ze wzglę
dów konstrukcyjnych, z otworem pośrodku (2) centry-
cznie położonym, przydatnym do wypełnienia ziemią 
urodzajną i obsiania trawą, bądź alternatywnie wypeł
nienia żwirem, otoczkami lub tym podobnym materia
łem. 

19c (W. 47946) 6.01.1972. 
Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego 

„Miastoprojekt-Białystok", Białystok, (Edward Rybiń
ski). 

Betonowy element do wykonywania nawierzchni par
kingowych częściowo trawiastych, znamienny tym, że 
ma postać graniastosłupa prostego (1) o podstawie oś
mioboku fo-emnego z otworem cylindrycznym (2) 
umiejscowionym w osi elementu. 
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21a4 (W. 47190) 30.06.1971. 
Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, (An

toni Metablewski, Bogumił Żurawski, Tadeusz Olsze
wski). 

Rotor z wymiennym pokrętłem, znamienny tym, że 
rotor (1) posiada gniazdo w którym znajduje się żebro 
(2) umieszczone w środku wyjęcia, służące do połącze
nia z pokrętłem (3), posiadającym sprężyste przecięcie 
(4) wchodzące w gniazdo rotora (1), w którym żebro 
(2) działa rozprężaj ąco na przecięcie sprężyste (4) po
krętła (3), zakleszczając w gnieździe rotora (1) tworząc 
trwałe połączenie, przy czym pokrętło (3) na drugim 
końcu posiada dowolnie uformowaną gałkę (5). 

21a4 (W. 47357) 13.08.1971. 
Zakład Doświadczalny Elektronicznej Aparatury Po

miarowej „Eureka" przy Zjednoczonych Zakładach 
Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo", Wroc
ław, (Franciszek Hej mano wski). 

Podstawka kontaktowa, przeznaczona zwłaszcza do 
pomiarów parametrów obwodów scalonych, mają
cych wyprowadzenia w postaci współśrodkowej wiąz
ki, takich jak typ TO, składająca się z korpusu o 
ukształtowanej w znany sposób górnej jego części ułat
wiającej naprowadzenie nóżek, elementu badanego, 
poprzez otwory lejkowate na styki kontaktowe umiesz
czone w tym korpusie o tak rozstawionych wyprowa
dzeniach wychodzących z dolnej podstawy korpusu, 
że można osadzić omawianą podstawkę na innej zna
nej podstawce typowej, znamienna tym, że styki kon
taktowe wykonane z materiału sprężystego, w ilości 
równej liczbie nóżek elementu badanego, zamocowa
ne w gnieździe w sposób pozwalający na ich sprężyste 
rozchylanie się pod naciskiem wspomnianych nóżek 
a następnie zaciśnięcie na wprowadzonej między styki 
nóżce mają kształt małej litery eta, przy czym gniazdo 
wciśnięte w korpus jest ograniczone z jednej strony 
płytką dzielnika. 

21c (W. 47098) 9.06.1971. 
Zakład Doświadczalny Elektronicznej Aparatury 

Pomiarowej „Eureka" przy Zjednoczonych Zakładach 
Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo", Wroc
ław, (Stanisław Cimirski). 

Złącze elektryczne, zwłaszcza miniaturowe, składa
jące się z korpusu z unieruchomioną wewnątrz wkład-

ką dielektryka, szczególnie elastycznego oraz kołka 
stykowego, zwłaszcza walcowego, o znanym ukształto
waniu części roboczej i końcówki wciśniętego w die
lektryk swą częścią środkową, znamienne tym, że 
środkowa część kołka (1) posiada na pewnym odcinku 
swej powierzchni rowki podłużne (2) o kierunku rów
noległym do osi a na pozostałym odcinku rowki po
przeczne (3) o kierunku, korzystnie prostopadłym do 
osi kołka przy czym zarys rowków jest ostry. 

21c (W. 47261) 12.07.1971. 
Krakowskie Zakłady Artykułów Gospodarskich 

Przemysłu Terenowego, Kraków, (Adam Treściński). 
Układ elektryczny do uruchamiania urządzeń, zwła

szcza stempla prasy, za pomocą przycisków sterują
cych, znamienny tym, że dwa przyciski sterujące (1) 
są połączone poprzez styczniki (2 i 3) z elementami ro
boczymi przekaźnika (4), przy czym styczniki (2 i 3) 
są połączone poprzez bezpieczniki (5) z elektromagne
sem (6), powodującym uruchomienie stempla prasy, 
zaś cewka przekaźnika (4) wraz z połączonym równo
legle kondensatorem (7) jest szeregowo połączona ze 
stycznikami (2 i 3) oraz ze źródłem prądu stałego. 

21c (W. 47450) 9.09.1971. 
Zakłady Usługowo-Wytwórcze Przemysłu Terenowe

go, Słupsk, (Sławomir Szyszko, Kazimierz Chiniewicz, 
Franciszek Nowicki). 

Odłącznik napowietrzny trójbiegunowy wysokiego 
napięcia o ruchu rożków stykowych w płaszczyźnie 
pionowej, poruszanych napędem ręcznym, znamienny 
tym, że w ramie (1) w ustalonej odległości od nieru
chomych izolatorów (2) z zamontowanymi na ich 
wierzchołkach podwójnymi stakami (3) wygiętymi 
w formie rożków wydmuchowych osadzona jest obro
towo oś (4) do której przymocowane są izolatory (5) 
zaopatrzone na wierzchołkach w pojedyncze styki (6). 
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21c (W. 47462) 13.09.1971. 

Zakłady Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego, Wro
cław, (Kazimierz Trubisz). 

Przyrząd do umocowywania znaków ostrzegawczych 
zwłaszcza chorągiewek wykonany z zacisku uziomowe-
go, znamienny tym, że do korpusu (1) wymienionego 
zacisku przytwierdzone są dwa pierścienie (7) i (8), 
których współpracujące między sobą powierzchnie ma
ją znane zębatki promieniowe, przy czym jeden z pier
ścieni umocowany jest na stałe do korpusu, a drugi 
obrotowy (8) ma przytwierdzoną tulejkę (10) prosto
padłą do osi obrotu tego pierścienia i jest dociskany 
do korpusu przy pomocy znanej śruby motylkowej (9). 

21c (W. 47945) 6.01.1972. 

Fabryka Urządzeń Budowlanych, Koszalin, (Zygmunt 
Bujnowicz, Jerzy Kopiński). 

Elektryczne złącze obrotowe nowego typu znamien
ne jest tym, że składa się z opraw fig. 3 poz. 1 na któ
re wciskane są cienkie miedziane pierścienie ślizgowe 
fig. 3.. poz. 2 tworząc w ten sposób pojedynczy segment 
elektrycznego złącza obrotowego fig, 2. i fig. 3. 

21c (W. 47951) 8.01.1972. 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, (Zenon Hirsch). 

Przenośny uchwyt do zamocowania na dachach prze
wodów, zwłaszcza dla instalacji piorunochronowych, 
znamienny tym, że składa się z haka (1) z objemką 
zamocowanego na podstawie (2) wykonanej z ciężkie
go materiału ustawionej na dachu. 

21c (W. 48162) 16.02.1972. 

Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów, (Marian Ron-
kiewicz, Roman Choiński). 

Uchwyt przewodów elektrycznych zwłaszcza sie
ciowych do urządzeń elektronicznych znamienny tym, 
że wykonany całkowicie z odpowiednio wytrzymałego 
tworzywa izolacyjnego najlepiej poliamidu jest jedno-
elementowym detalem, którego dwie użeberkowane 
części a mianowicie górna (1) i dolna (2) połączone są 
ze sobą materiałowym przegubem (3) i po złożeniu 
tworzą formę objemki przewodu elektrycznego. 

21c (W. 48168) 18.02.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, (Antoni Krzyżanowski, Edward 
Cisoń). 
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Urządzenie do mocowania elektrycznego kabla 
w łubkach gąsienicowego układaka przewodów zasila
jących maszyny górnicze, znamienne tym, że ma sprę
żystą taśmę (5) umieszczoną w łubku (1) układaka, 
a na obu końcach taśmy (5) ma czopy (6, 7) umiesz
czone w otworach (2, 3) łubka (1) układaka. 

21d1 (W. 47399) 25.08.1971. 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk, 
(Ryszard Kozłowski). 

Układ sterowania napędu Ward - Leonarda zawie
rający urządzenie umożliwiające pracę nawrotną przy 
zastosowaniu połączenia samobójczego wzbudzenia 
prądnicy znamienny tym, że jest wyposażony w stycz-
niko - przerywnik (ŚS), którego styki znajdują się 
w obwodzie zasilania wzbudzenia prądnicy (WG), w 
obwodzie styczników kierunkowych (SP), (SO) oraz 
w obwodzie stycznika luzownika (SL). 

21e (W. 47255) 12.07.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwa
łych, „Bipromog". Przedsiębiorstwo Państwowe, Gli
wice, (Andrzej Hławiczka). 

Wskaźnik i zadajnik poziomów napięć prądu O-1 
bezstykowych układów logicznych składający się ze 
wskaźnika tranzystorowego np. w układzie Darling-
tona oraz zadajnika np. w układzie opornik-konden-
sator, zasilanych ze źródła zewnętrznego, znamienny 
tym, że wszystkie ich elektryczne elementy umiesz
czone są we wspólnej obudowie (1) w kształcie ołów
ka wykonanej z materiału izolacyjnego. 

21e (W. 47684) 5.11.1971. 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, (Amelia 
Zabielska, Roman Romankiewicz, Sławomir Gold-
berg). 

Przyrząd do pomiaru rezystancji izolacji na bla
chach elektrotechnicznych posiadający zespół kontak
tów (8) stanowiących elektrodę górną przy wykorzy
staniu badanej próbki jako elektrody dolnej (11) połą
czonych szeregowo ze źródłem napięcia stałego oraz 
amperomierzem (6) znamienny tym, że zawiera dwa 
ostro zakończone bolce (1) umieszczone w tulejkach 
(10) posiadających nacięty rowek pod kątem 45° poz
walających na obrót bolców przy ich docisku do ba
danej próbki i dokładne usunięcie warstwy izolacyj
nej zapewniając elektryczne połączenie elektrody dol
nej - próbki (11) z jednym z biegunów źródła stałego. 

21e (W. 47892) 29.12.1971. 

Zakłady Radiowe Eltra, Bydgoszcz, (Jerzy Czerniak, 
Edward Rumiński, Eugeniusz Zarzycki). 
Monterski świetlny wskaźnik napięcia z żarówkami 
znamienny tym, że dwie rękojeści (1) połączone są 
przewodami (2) z okrągłymi dwoma osłonami (6) ża
rówek, które do osłony (6) połączone są dwoma płas
kimi łącznikami (8) i (9) i tworzą podzespół o kształ
cie lornetki, przy czym podzespół ten wyposażony jest 
w pasek nośny (11). 

21e (W. 47914) 31.12.1971. 

Stocznia Północna, Gdańsk, (Jan Wróbel, Jan Jaru-
szewski). 

Przyrząd do sprawdzania kabli wielożyłowych stoso
wany do sprawdzania przenośnych kabli wielożyło
wych, a zwłaszcza kabli sterowniczych automatów 
i półautomatów spawalniczych znamienny tym, że 
zbudowany jest z wielu wskaźników (5) równolegle 
włączonych do źródła napięcia oraz każdy z nich sze
regowo z odpowiednimi stykami gniazd wtykowych 
(8), a przez nich z odpowiednimi żyłami kabla bada
nego, przy czym dla kontroli działania żarówek (5) za
stosowano diody (6) i przycisk kontrolny (7) boczni
kujące żyły kabla badanego. 
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21e (W. 47917) 31,12.1971. 

Stocznia Północna, Gdańsk, (Erwin Niemczyk). 

Przyrząd do sprawdzania ciągłości żył przewodów 
i kabli elektrycznych znamienny tym, że zawiera 
żarówkę (1), przewody probiercze (2), gniazda wtykowe 
(3) i wtyczki (4), przy czym żarówka (1) jest podłączo
na równolegle z żarówką (5). 

21e (W. 48003) 25.01.1972. 

Politechnika Łódzka, Łódź, (Leonard Fraś). 

Podstawka pomiarowa ułatwiająca pomiar natęże
nia prądu i jego napięcie, znamienna tym, że składa 
się z korpusu (1) w kształcie walca, wykonanego z die
lektryku, zakończonego kołnierzem (2) oraz z połączo
nej z dolną częścią korpusu (1) wielostykową wtyczką 
(3), przy czym w kołnierzu (2) są otwory stanowiące 
wtykowe gniazdo (4), o rozstawieniu odpowiadającym 
stykom wtyczki (3), a dodatkowo także w kołnierzu 
(2) są otwory pomiarowe (5) w ilości równej ilości 
styków wtyczki (3), a w wylotach ich są płaskie sprę
żyny (6) połączone ze stykami wtyczki (3) oraz płaskie 
sprężyny (7), których drugi koniec jest umieszczony 
w wylocie otworu gniazda (4) a końce sprężyn (6) i (7) 
w wylocie otworu pomiarowego (5) opierają się o sie
bie. 

21e (W. 48132) 12.02.1972. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 

Łódzkiego, Łódź, (Janusz Basior, Grzegorz Kruhły). 
Urządzenie do kontroli stanu prądów błądzących 
zaopatrzone w miliwoltomierz połączony ze źródłem 
zasilania, znamienne tym, że ma układ zwiększający 
impedancję wejściową, składający się z co najmniej 
dwóch krzemowych tranzystorów (1), połączonych ze 
sobą za pośrednictwem miliwoltomierza (2) i dodatko
wo połączonych z zaciskami (26) i (28) układu wej
ściowego, zaopatrzonego w wyłącznik (29) zakresów po
miarowych, przy czym układ zwiększający impedancję 
jest dodatkowo połączony za pośrednictwem rezystora 
(11) sprzężenia zwrotnego z wyrównawczym potencjo
metrem (13) układu zasilania zaopatrzonego w wyłącz
nik (15), stanowiąc dodatkowe połączenie tego układu 
z układem zwiększającym impedancję. 

21g (W. 48383) 11.07.1970. 
Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 

Węglowego Zakład Elektroniki Górniczej, Tychy, (Jó
zef Bojar, Anatol Hatwich). 

Czujnik foto-elektryczny reagujący na rozproszony 
strumień świetlny odbity, składający się z elementu 
fotoelektrycznego, osłony, ekranu oraz klosza znamien-
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ny tym, że element fotoelektryczny 1 i nieprzezro
czysta osłona 2 znajdują się ponad ekranem 5 na jego 
osi, zaś powierzchnia czynna elementu fotoelektrycz-
nego 1 jest zwrócona w stronę ekranu 5 składającego 
się z jednego lub kilku połączonych w sposób nieroz
łączny elementów wykonanych z metalu lub tworzywa 
sztucznego w kształcie powierzchni zakrzywionych 
i symetrycznych względem osi ekranu, matowych 
i charakteryzujących się współczynnikiem odbicia 
większym od 0,25, ponadto element fotoelektryczny 1, 
osłona 2 i ekran 5 są sztywno połączone w sposób wy
kluczający oświetlenie powierzchni czynnej elementu 
fotoelektrycznego 1 bezpośrednim strumieniem świe
tlnym, zaś klosz 6 jest hermetyczny i wykonany z ma
teriału przeźroczystego. 

21f (W. 47990) 20.01.1972. 
Kętrzyńska Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego 

„Farel", Kętrzyn, (Jerzy Kordowski, Medard Sielewicz). 
Oprawa oświetleniowa z przesuwną osłoną źródeł 

światła, zwłaszcza do lamp fluorescencyjnych, zna
mienna tym, że osłona (1) źródeł (2) światła posiada 
boczki (3) zaopatrzone w górnej części w zaczepy (4) 
o profilu trapezowym, do skojarzenia z belką (8) mon
tażową w dolnym położeniu osłony (1), a w części dol
nej w płaskie sprężyny (5) tworzące w swej górnej 
części kabłąkowaty uchwyt do odciągania sprężyny (5) 
w trakcie opuszczania osłony (1) w dolne położenie 
i posiadające w swej części środkowej otwory (7) do 
skojarzenia z belką (8) montażową w górnym położe
niu osłony (1). 

31b1 (W. 44015) 11.06.1969. 
Fabryka Wagonów „Pafawag", Wrocław, (Jan Kwiat

kowski). 
Rdzennica odlewnicza z tworzywa sztucznego o skła

dowych częściach za pomocą kołków ustalających, 
znamienna tym, że znane tuleje ustalające osadzone 
są w rdzennicy za pośrednictwem pierścieni (5) gumo
wych. 

3lb* (W. 44076) 27.06.1969. 
Fabryka Wagonów „Pafawag", Wrocław, (Edward 

Chodara). 
Stopka ubijaka mechanicznego do zagęszczania od

lewniczych mas formierskich i rdzeniowych, znamien
na tym, że składa się ze stałego trzonka (1) stopki 
i wymiennego bijaka (2) wykonanego z gumy, osadzo
nego na wcisk w gnieździe trzonka. 

34f (W. 48158) 16.02.1972. 
Chemiczny Ośrodek Badawczy przy Wojewódzkim 

Związku Spółdzielni Pracy, Kraków, ((Marian Piwo
warczyk, Zygmunt Sokół). 

Wieszak dwuramienny do rur poziomych, wykona
ny z tworzywa sztucznego, albo płaskownika lub dru
tu z lekkiego metalu, znamienny tym, że uformowany 
jest w postaci obejmy o dowolnej średnicy, której 
każde z dwu zakończeń wykształcone jest w postaci 
haka do zawieszania przedmiotów i skierowane jest 
w przeciwną stronę względem drugiego zakończenia. 

34k (W. 45743) 12.05.1970. 

Bukowskie Zakłady Materiałów Budowlanych z Two
rzyw Sztucznych, Buk, (Tadeusz Wytrzymalski, Marian 
Siak, Stanisław Sławiński, Henryk Ligocki, Zbigniew 
Krzyżański). 

Sedes z pokrywą do różnych typów misek ustępo
wych składający się: z części owalnej (deski) służącej 
jako siedzenia, z pokrywy, dwóch zawiasów i dwóch 
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sworzni; znamienny tym, że pokrywa (2), deska (1) 
i zawiasy (3) połączone są z sobą przegubowo przy 
pomocy dwóch sworzni (4). 

35a (W. 48124) 9.02.1972. 
Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -

Ośrodek Studialno-Badawczy Projektowania Górnic
twa Podziemnego, Katowice, (Marian Izdebski, Krzy
sztof Nowakowski, Stefan Kamiński). 

Urządzenia wyciągowe do transportu pionowego w 
szybie, składające się z ramy połączonej na stałe z lina
mi nośnymi i wyrównawczymi oraz z głowicy i pomo
stu, znamienne tym, że głowica zawiera wciągarkę (8), 
pomost - tor szynowy (10) a rama wyposażona jest 
w haki (11). 

35b (W. 48046) 29.01.1972. 
Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókiennicze

go, Łódź, (Stefan Bubiak, Andrzej Bralewski, Leszek 
Durys). 

Urządzenie transportowe do układania przestrzen
nych stalowych konstrukcji dachowych, szczególnie 
na wielokondygnacyjnych budynkach przemysłowych 
o znacznej powierzchni, znamienne tym, że ma podwo
zie (4) w postaci przestrzennej konstrukcji kratowej, 
zaopatrzone u dołu w ustawione na jezdnych torach (2) 
koła (1), a u góry zaopatrzone w pomost złożony naj
korzystniej z przytwierdzonej na podwoziu (4) dolnej 
ramy (5) i równoległej do niej górnej ramy (7), połą
czonych ze sobą suwliwie pociągowymi śrubami (6), 

umieszczonymi równolegle do osi kół (1) urządzenia, 
w płaszczyźnie równoległej do ram (5) i (7), przy czym 
na górnej ramie (7) pomostu są zamocowane podnośni
ki (8). 

35b (W. 48167) 18.02.1972. 

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsię
biorstwo Państwowe, Bytom, (Aleksander Bobik). 

Urządzenie do zabudowy skrętnego czujnika magne-
toelastycznego na dźwignicy, zamocowanego w obudo
wie połączonej sztywno z konstrukcją dźwignicy, zna
mienne tym, że czujnik magnetoelastyczny (1) jest 
osadzony w mimośrodowej tulei (5), zamocowanej na 
części (10) sprężynowo - krzyżowego łożyska, przy 
czym część (9) tego łożyska jest osadzona w pokrywie 
(14), zamocowanej do obudowy (7). 

35b (W. 48184) 21.02.1972. 

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przed
siębiorstwo Państwowe, Bytom, (Jan Czembor). 

Urządzenie do zasilania prądem elektrycznym prze
jezdnych wciągarek suwnicowych, zaopatrzone w ra
mię zamocowane na wciągarce, do którego jest zamo
cowany oponowy kabel zasilający, znamienne tym, 
że oponowy kabel (1) jest zamocowany w środkowej 
części rozpiętości suwnicy na wysokości jezdnego toru 
(6) do konstrukcji wsporczej (2), zbudowanej na po
moście suwnicy, przy czym w części środkowej opono
wy kabel (1) jest podwieszony do wózka (4), przesuw
nego po jezdnym torze (6). 

35c (W. 47947) 6.01.1972. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, (Andrzej Górecki, Eugeniusz 
Klaputek, Konrad Zdebel). 

Ciągarka ślimakowa zbudowana jako łańcuchowy 
wciągnik ślimakowy, znamienna tym, że wałek 11 
ślimaka ma wieloklin na którym jest osadzone koło 
zębate 13 oraz ma oś 18 z zębatym kołem 16 i połą
czone z nim łańcuchowe koło 17, przy czym zębate 
koło 16 jest wzębione z kołem 13. 
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35d (W. 45566) 3.06.1970. 
Instytut Sadownictwa, Skierniewice, (Zenon Kara

sek, Wojciech Matecki). 
Podnośnik widłowy zamocowany z przodu ciągnika 
znamienny tym, że oś obrotu naokoło sworzni (5) 
masztu (4) znajduje się powyżej osi przedniej ciągni
ka, w przybliżeniu na wysokości maski ciągnika, 
a hydrauliczny siłownik (13) dwustronnego działania 
umieszczono w osi podłużnej ciągnika pod jego osią 
przednią, przy czym siłownik (13) połączono z wspor
nikiem (1) za pomocą sworznia (14), a z masztem (4) 
za pomocą sworznia (15). 

35d (W. 45567) 3.06.1970. 
Instytut Sadownictwa, Skierniewice, (Zenon Kara

sek, Wojciech Matecki). 
Podnośnik widłowy zamocowany z tyłu ciągnika 
znamienny tym, że dźwignie (6) są połączone z siło
wymi ramionami (4) ciągnika za pomocą przegubów 
(5), a z masztem (8) za pomocą przegubów (7). 

35d (W. 47078) 3.06.1971. 
Stanisław Kapłonowski, Warszawa. 
Dźwignik siodłowy jeżdżący po obrzeżach kanału 

rewizyjnego dla pojazdów znamienny tym, że posia
da wózek jezdny o regulowanym rozstawieniu swej 
szerokości składający się z dwóch bocznych płyt (1) 
w kształcie trapezu, z których każda w górnych ro
gach jednej ze swych stron ma zamocowaną pod ką
tem prostym oś (2) z umieszczonym na niej obrotowo 
żeliwnym kółkiem jezdnym (3) wyposażonym od stro
ny płyty w kołnierz ograniczający (4), a z drugiej stro
ny jednej z płyt (1) w jej dolnej części zamocowane 
są pod kątem prostym dwa trzpienie prowadzące (5), 
a do drugiej płyty zamocowane w odpowiednim miejs
cu i na odpowiedniej stronie, w taki sam sposób dwie 
rury nośne (6) z otworami na ich końcach, do których 
wprowadzone są na regulowaną głębokość trzpienie 
pierwszej płyty, zaś rury nośne (6) są zaopatrzone 
w nagwintowane w ich ścianie otwory (7) z wkręco
nymi w nie wkrętami (8) służącymi do unieruchamiania 
trzpieni, a na nich umieszczony przesuwnie na wzdłuż
nych wycięciach podstawy dźwignik od dołu wyposa
żony w śrubę dociskającą z umieszczoną na niej obej
mą na rury a za nią pokrętłem (9) usytuowaną w je
go podstawie od dołu pomiędzy wycięciami na rury 
nośne, służącą do mocowania dźwignika do wózka 
jezdnego w żądanej pozycji między jego płytami bocz
nymi (1) przy czym dźwignik z korpusem wykonanym 
w postaci cylindra ustawionego pionowo na wózku 
w swej górnej części jest podzielony wewnątrz na 
dwie pionowe komory usytuowane jedna w drugiej, 
pierwszą stanowiącą zbiornik z olejem i drugą stano
wiącą wewnętrzny cylinder z umieszczonymi w nim 
tłoczyskami nurnikowymi wysuwanymi teleskopowo 
do góry działaniem napędu hydraulicznego, zewnętrz
nego większej średnicy (10) i umieszczonego w nim 
mniejszego (11), w którego górnym końcu wykonany 
jest nagwintowany otwór z umieszczoną w nim obroto
wo wykręcaną ręcznie długą, trapezową śrubą nośną 
(12) z umocowanymi na niej wymiennymi kształto
wymi podporami (13) o postaci dostosowanej do wyko
nywanych przez dźwignik zadań, natomiast w dolnej 
zewnętrznej części boku korpusu dźwignika stanowią
cej jego podstawę zamocowana jest pompa olejowa 
(14) o odpowiedniej przekładni hydraulicznej połączo
na z dźwignią do napędu ręcznego (15) przepompowu
jąca połączonymi z nią kanałami olej z komory sta
nowiącej jego zbiornik do cylindra z tłocznikami, któ
re to kanały posiadają odpowiednio zawór ssący (16) 
tłoczący (17) jak i spustowy otwierany i zamykany 
gwintowanym pokrętłem (18) umieszczonym w otwo
rze korpusu zakończonym kulką. 

35d (W. 47511) 18.09.1071. 
Adam Gargasz, Warszawa. 
Śrubowy podnośnik teleskopowy znamienny tym, że 

element z kołem zapadkowym (3) wykonany w kształ
cie walca z dnem w jego górnej części, posiadający 
w dnie otwór do nasadzenia go na górną część śruby 
dolnej (2) oraz posiadający na przeciwległym do dna 
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końcu usytuowany na zewnątrz pierścień koła zapad
kowego - obejmuje z zewnątrz swą ścianę boczną, 
gdy podnośnik jest skręcony, korpus (1) podnośnika. 

35d (W. 48136) 12.02.1972. 
Zakład Ślusarski, Wrocław, (Józef Prask). 
Ręczny wózek dwukołowy z podnośnikiem znamien

ny tym, że korba (1) poprzez wałek napędowy (2) na
wija liny (3) i powoduje przemieszczenie platformy 
(4) wzdłuż ramy (5). 

36b (W. 47938) 5.01.1972. 
Wrocławskie Zakłady Metalurgiczne Przedsiębior

stwo Państwowe, Wrocław, (Walerian Strzyżewski, 
Wiesław Wosik, Aleksander Falewicz, Romuald Kow
nacki, Ignacy Nawojowski). 

Kuchnia węglowa z piekarnikiem znamienna tym, 
że jej osłona (5) zamocowana jest sztywno na tylnej 
części (3) ramy (2) kuchni, zaczepem (9) posiadającym 
pazur (13), który wchodzi do otworu (4) w tylnej czę
ści (3) ramy kuchni (2) oraz szczelinę (10), do której 
wchodzi półka dolna (6) osłony (5). 

36c (W. 47087) 4.06.1971. 
Władysław Nowak, Swarzędz k/Poznania, (Włady

sław Nowak). 
Grzejnik do centralnego ogrzewania znamienny tym, 

że płyty grzejne (2) o kształcie upodabniającym do 
kształtu harmonijki są zestawione obok siebie a po 
bokach przytwierdzone do stalowego ceownika (3) któ
ry posiada otwory wlotowe (4) i wylotowe (5). 

36c (W. 47397) 24.08.1971. 
Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, 

Łódź, (Tadeusz Wasiak). 
Urządzenie do oczyszczania zasilających przewodów 

instalacji wodnych i parowych, zwłaszcza instalacji 
ogrzewczych, znamienne tym, że ma cylindryczny kor
pus (1), którego jeden koniec jest zamknięty kurkiem 
(2) zaopatrzonym w króciec (6) do przyłączania pom
py, zaś drugi koniec jest zamknięty dnem (3) z otwo
rem do przyłączenia zasilającego przewodu (4), a nad
to w płaszczu korpusu (1) jest otwór do przyłączenia 
przewodu (5) ostatniego odgałęzienia instalacji. 

36c (W. 47510) 18.09.1971. 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Świdnik 
k/Lublina, Danuta Waremczuk). 

Kryza regulacyjna do instalacji centralnego ogrze
wania znamienna tym, że jest wykonana z tworzywa 
sztucznego najkorzystniej poliamidu, w kształcie mi
seczki o obrysie zewnętrznym stożka ściętego, przy 
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czym podstawa dolna posiada na zewnętrznej krawędzi 
występ, zaś strona wewnętrzna wgłębienie podobne 
obrysowi zewnętrznemu kryzy, lecz o mniejszych wy
miarach podstaw z krawędzią podstawy górnej zao
krągloną, a w osi symetrii kryzy, w pogrubionej ścian
ce podstawy górnej jest kalibrowany otwór przeloto
wy, który na odcinku jednej trzeciej grubości ścianki 
jest cylindryczny, po czym jego tworząca rozchyla się 
na zewnątrz od osi pod kątem ostrym, najkorzystniej 
30°. 

36c (W. 48130) 11.02.1972. 

Politechnika Krakowska Wydział Architektury, 
Kraków, (Jerzy Boruta). 

Grzejnik o zwiększonej wydajności cieplnej składa
jący się z użebrowanej rury grzejnej wykonanej ze 
stali lub żeliwa, znamienny tym, że wewnątrz rury 
grzejnej (1) jest wprowadzona wkładka (2) wykonana 
z metalowego płaskownika o przekroju śrubowym, 
przy czym wkładka (2) w pewnych odstępach od sie
bie ma zamocowane dwustronne prowadnice (3), uła
twiające jej wprowadzenie i umiejscowienie wewnątrz 
rury grzejnej (1). 

36d (W. 47203) 2.07.1971. 

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, 
Łódź, (Bogdan Lubiński). 

Wywietrznik przeznaczony szczególnie do zainstalo
wania w stropach podwieszonych lub stropodachach 
pomieszczeń bezokiennych dla usuwania dymu powsta
łego w tych pomieszczeniach w wyniku pożaru, wy
posażony w znany kominkowy wywietrznik, znamien
ny tym, że otwór wlotowy kominkowego wywietrzni
ka (1) jest połączony z kanałem (3), otoczonym termicz
ną izolacją (4), do którego dolnej krawędzi jest przy
mocowana płaskimi przegubami (5) uchylna klapa (6) 
oraz zamek (7) zdalnie sterowany utrzymujący klapę 
(6) w położeniu zamykającym otwór wlotowy kanału 
(3). 

36d (W. 47233) 7.07.1971. 

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, 
Łódź, (Tadeusz Wasiak). 

Kanał wentylacyjny znamienny tym, że co najmniej 
jedna z jego ścian jest utworzona z szeregu płyt (2) 
przesuwnie osadzonych w prowadnicach (3), przy 
czym łączna długość szeregu płyt (2) jest mniejsza 
od długości prowadnic (3). 

36d (W. 47451) 9.09.1971. 

Biuro Projektów Przemysłu Skórzanego, Kraków, 
(Roman Nastaborski, Celina Cimochowicz). 

Przewody nawiewno-wywiewne wentylacji mechani
cznej stosowane w halach produkcyjnych o dźwiga
rach strunobetonowych z regulacją ciągu za pomocą 
zasuw znamienne tym, że stanowią jeden dwudzielny 
przewód wentylacyjny (1) zamocowany u góry za po
mocą kątownika (2) ciągłego osadzonego w dźwiga
rze (3) strunobetonowym a u dołu za pomocą obejmy 
(4) stopki (5) dźwigara (3) strunobetonowego. 
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37b (W. 47991) 20.01.1972. 

Wrocławskie Biuro Projektów Budownictwa Prze
mysłowego, Wrocław, (Zbigniew Derkacz, Ryszard Do-
lejsz). 

Element pułapu dla hal przemysłowych znajdują
cy zastosowanie przy lekkich pokryciach dachowych 
wykonanych z blachy falistej lub eternitu falistego, 
znamienny tym, że zawiera wierzchnią warstwę izo
lacyjną (1) umieszczoną na tkaninie (2) z włókna 
szklanego, napiętej na ramie (3) z profili cienkościen
nych, wzmocnionej listwą usztywniającą (4) i zaopa
trzonej w wieszaki (5) do zawieszania na konstrukcji 
dachowej lub pozbawionej wieszaków w przypadku 
wsparcia na elementach konstrukcji dachowej, oraz 
w zaczepy (8) do umocowania z sąsiednią ramą (3). 

37d (W. 47162) 22.06.1971. 

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn i Urzą
dzeń Budowlanych, Warszawa, (Antoni Lech Zawiś-
lański). 

Przenośne urządzenie natryskowe do mas płynnych, 
zwłaszcza lepiku, wyposażone w zespół natryskowy 
oraz pompę z powietrznikiem, znamienne tym, że jest 
zaopatrzone w stojak (3) oraz osadzony w stojaku na 
przegubach (2) kosz (1), do którego przymocowana jest 
odchylnie obejma (5) z pompą (7) i powietrznikiem 
(8), dociskająca zbiornik (4) z natryskiwaną masą do 
kosza (1). 

37d (W. 47270) 15.07.1971. 

Antoni Siatecki, Warszawa. 

Szpachla ogólnego zastosowania, składająca się z rę
kojeści, trójkątnego ostrza zakończonego ukośnie oraz 
trzech nitów łączących rękojeść z ostrzem, znamienna 
tym, że rękojeść (1) składa się z dwóch identycznych 
połówek wykonanych z profilowanej blachy, wypo-
żonych w środkowej części w wyoblenie (4) i zakoń
czonych łukowymi występami (5), na których znajdu
ją się garby (6) w kształcie rogali. 

37d (W. 47480) 22.04.1968. 

Gdańskie Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego, 
Gdańsk, (Janusz Morek). 

Okno do pomieszczeń nieogrzewanych lub słabo 
ogrzewanych, zwłaszcza do pomieszczeń piwnicznych, 
znamienne tym, że zawiera szklaną taflę (1) obramo
waną gumową listwą (2) i osadzoną we wnęce (3) 
z przyległością do ościeży (5) oraz stalowy pręt (4) 
który jest osadzony obrotowo w łożyskach (6) i wypo
sażony w podkładki elastyczne (7). 

42b (W. 47284) 19.07.1971. 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, (Antoni Wichłacz). 

Urządzenie do pomiaru i rejestracji długości lin i ka
bli szczególnie dla morskich rybackich jednostek poło
wowych, mające układ toczących się po powierzchni 
liny rolek sztywnych o cechowanej średnicy, znamien
ne tym że składa się zasadniczo z dwu szerokich mają
cych korzystnie jednakowe kalibrowane średnice rolek 
pomiarowych (1) i (2) obracających się wraz z wał
kami (3) i (4) w ułożyskowaniu (5) i (6) korzystnie 
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w postaci łożysk kulkowych umocowanych w rucho
mej dwudzielnej obudowie sztywnej (7) i (8), która 
obustronnie podsprężynowana elementami sprężysty
mi (9) i (10) korzystnie w postaci znanych sprężyn 
śrubowych ustabilizowanych w tulejach stabilizacyj
nych (11) i (12), ma możność prostoliniowego ruchu 
wzdłuż osi (12) względem korpusu urządzenia (13), za 
pośrednictwem prostokątnego kształtu wałków nośnych 
(14) wspartych przelotowo we wspornikach (15) korpu
su urządzenia (13), przy czym w górnej części korpusu 
urządzenia (13) jest wykonany podłużny otwór (16) 
zapewniający możliwość swobodnego ruchu wewnątrz 
niego wzdłuż osi (12) tulei ochronnej (17) mieszczącej 
w swym wnętrzu wałek zdawczy (18) napędu znane
go cyfrowego bębnowego licznika długości (19) od rol
ki pomiarowej (1), a mierzona lina jest w swym ruchu 
ograniczona od góry przez rolki prowadzące (20 i 21), 
obracające się swobodnie na wałkach (22 i 23), które 
są wsparte we wspornikach (24) umocowanych do gór
nej części korpusu urządzenia (13). 

42b (W. 47826) 18.12.1971. 

Zielonogórskie Fabryki Mebli, Zielona Góra, (Zbi
gniew Haczkowski). 

Suwmiarka do mierzenia odległości otworów od pła
szczyzny, zwłaszcza używana w przemyśle meblarskim 
znamienna tym, że szczęka nieruchoma suwmiarki (1) 
została zamieniona na wałek (2) o takiej samej średni
cy jaką posiada mierzony otwór (4). 

42b (W. 48159) 16.02.1972. 
Polska Akademia Nauk Instytut Maszyn Przepływo

wych, Gdańsk, (Witold Drabowicz). 

Ultradźwiękowy czujnik do pomiaru przemieszczeń 
dynamicznych czopa w łożysku ślizgowym, znamienny 
tym, że przetwornik piezoelektryczny (1) ma przymo
cowany na powierzchni bocznej cienki pierścień meta
lowy (2), który jest utwierdzony obwodem zewnętrz
nym w obudowie (3). 

42d (W. 48203) 24.02.1972. 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Od

dział we Wrocławiu, Wrocław, (Bogusław Żyborski). 

Blok pola odczytowego, wyposażony w elektroniczne 
indykatory i układy sterujące, znamienny tym, że jest 
utworzony z jednej laminatowej płytki (1) z obwoda
mi drukowanymi, na której są zamocowane podstawki 
(3) indykatorów (4), przy czym przewodzące ścieżki 
obwodów drukowanych, łączące poszczególne wypro
wadzenia podstawek (3) indykatorów (4) są połączone 
z wyjściami zamocowanych na tej laminatowej płyt
ce (1) sterujących układów (5), podczas gdy przewodzą
ce ścieżki łączące wejścia sterujących układów (5) 
z zewnętrznymi układami są wyprowadzone w posta
ci wielokontaktowego wtyku (6), umieszczonego naj
korzystniej w części laminatowej płytki (1). 

42f (W. 47514) 20.09.1971. 
Zakłady Mechaniki Precyzyjnej, Gdańsk, (Józef Ra-
Włuszko). 

Odważnik włącznikowy do wag analitycznych zna
mienny tym, że posiada uchwyt (2) ukształtowany tak, 
że linia łącząca środek promienia krzywizny wygięcia 
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uchwytu, w miejscu zawieszenia odważnika, ze środ
kiem ciężkości odważnika jest równoległa lub prosto
padła do osi symetrii części zwojowej (1) odważnika. 

42f (W. 47967) 17.01.1972. 
Zakłady Mechaniki Precyzyjnej, Gdańsk, (Bogdan 

Cejko). 
Obudowa wagi precyzyjnej i połączenie tej obudowy 

z podstawą wagi, znamienne tym, że osłony (3) i ścian
ki (2) mają wygięcia tworzące płaszczyzny (9), które 
przylegają do podstawy (1) wagi i w których wykonane 
są otwory <19) w kształcie rzutu walca pionowego 
o większej średnicy i otwory (10) w kształcie rzutu 
walca poziomego z tym, że część rzutu tego walca jest 
otworem przelotowym, a druga część jego jest wgłębie
niem (11) płaszczyzny (9), oraz, że w podstawie (1) 
wagi znajdują się zatrzaski sprężynowe mające swo-
rzeń (4) ruchomy z kołkiem (5) dociskającym płaszczy
znę (9) do podstawy (1). 

42f (W. 47995) 21.01.1972. 

Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Przemysłu Moto
ryzacyjnego, Warszawa, (Stanisław Paczek, Zbyszek 
Bielecki). 

Waga platformowa, zwłaszcza w zastosowaniu na 
stanowisku wagowym do badania pojazdów mecha
nicznych, znamienna tym, że posiada krzywkowy me
chanizm -(5) podnoszenia i opuszczania dźwigni zdaw
czych (3) blokady, pomostów (4) oraz kinematykę 
i konstrukcję dźwigni nośnych (1) i (2) umożliwiają
cą dowolne usytuowanie dźwigni zdawczej (3) w okreś

lonym przedziale (X) jak również zastosowanie gło
wic pełnouchylnych w jednej linii po jednej stronie 
wag. 

42k (W. 47948) 6.01.1972. 
Pierwszeństwo: 5.06.1971 - Niemiecka Republika 

Federalna. 
Wasagchemie G.m.b.H., Monachium, NRF, (Ekhard 

Schmitz-Sieg, Franz Kolus, Kurt Lechman). 
Urządzenie do mierzenia wstrząsów, przeznaczone 

do wskazywania wynikowej prędkości i drgań z do
kładnością wymaganą dla przemysłowych urządzeń 
pomiarowych, znamienne tym, że zawiera w jednej 
obudowie trzy przetworniki elektromechaniczne (6, 7, 
8) zespół wzmacniacza (22) licznik analogowy (23) do 
elektronicznego obliczania maksymalnej wynikowej 
prędkości drgań, pamięć do utrzymywania ograniczo
nego w czasie, obliczonej wartości oraz dwa przyrzą
dy wskaźnikowe (16, 17) o różnych zakresach pomiaro
wych 0-10 mm/sek i 0-40 mm/sek do wskazywania 
wartości szczytowej wynikowej prędkości drgań. 

42m (W. 47165) 23.06.1971. 
Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej, 

Warszawa, (Jerzy Wójcik, Tadeusz Pilecki). 
Licznik wolnoobrotowy, zwłaszcza do potencjome

trów helipoidalnych, wyposażony w obrotową skalę 
z naniesioną podziałką kątową, cyfrowy bębenek pa
sowany obrotowo w korpusie licznika oraz zębnik 
przenoszący okresowo ruch obrotowy ze skali na cyfro
wy bębenek, znamienny tym, że cyfrowy bębenek (2) 
ma szereg kołków (4) równomiernie rozmieszczonych 
na obwodzie jego wewnętrznego pierścienia (3), zazę
biających się z zębnikiem (12), a skala (7) jest wyposa
żona w dwa kołki umieszczone obok siebie na jej ob
wodzie. 

42m6 (W. 48169) 19.02.1972. 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz

ków, (Andrzej Modzelewski, Ryszard Piaskowski). 
Dziurkarka do wycinania otworów zapisu na taśmach 

perforowanych, znamienna tym. że wyposażona jest 
w odchylną płytkę (6), do której przymocowana jest 
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wzornikowa płytka (7) z otworami prowadzącymi (8) 
i (9) dla narzędzi wycinających (10) i (11) oraz w od-
chylną dociskową płytkę (12) dla ustalenia taśmy (20), 
przy czym odchylna płytka (6) i odchylno-dociskowa 
płytka (12) osadzone są na sworzniach (4) i (5) umiesz
czonych w otworach wystających występów (2) i (3) 
korpusu (1) co pozwala na dziurkowanie taśmy (20) 
bez konieczności zdejmowania jej z rolek czytnika. 

42o (W. 48001) 24.01.1972. 
Huta Baildon, Katowice, (Chryzant Leśniak). 

Tachometr do pomiarów na tokarkach prędkości ką
towej obrabianego materiału, znamienny tym, że na 
wałku napędowym (1) ma osadzone: zestaw kół paso
wych (3) i łożysko (4) z korpusem (5) połączonym za 
pomocą śrub (6) z drugim korpusem (7), ułożyskowa-
nym na tulei (8) zakończonej kołem pasowym (9) i za
opatrzonej w zacisk (10). 

42r4 (W. 47515) 20.09.1971. 
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, 

Warszawa (Hilary Grupiński, Adela Kaczanowska, 
Wojciech Kropaczewski, Ireneusz Jurczyk). 

Dwupołożeniowy regulator temperatury z przełącz
nikiem migowym w postaci układu sprężyn płaskich, 
znamienny tym, że jego sprężyna pomiarowa (3) po
siada część środkową (8) o przekroju poprzecznym 
różnym od prostokątnego. 

47c (W. 48135) 12.02.1972. 

„Wuko" Wytwórnia Urządzeń Komunalnych, Łódź, 
(Józef Wolniarski). 

Sprzęgło przeciążeniowe zwłaszcza do kosiarek traw
nikowych składające się z korpusu i obudowy zna
mienne tym, że pomiędzy korpusem 1 i obudową 2 
umieszczone są pierścienie sprężyste 3 o kształcie fa
listym, które w rozwinięciu przedstawiają krzywą 
o charakterze sinusoidy. 

47f (W. 48382) 21.07.1969. 

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych, Toruń, 
(Józef Kossakowski, Edmund Olszewski). 

Zacisk do przewodów ciśnieniowych, przeznaczony 
zwłaszcza do połączenia elastycznego przewodu zbior
nika acetylenowo-tlenowego z palnikiem składający 
się z rozprężnej tulei i nakrętki, znamienny tym, że 
rozprężna tuleja (1) ma na swej wewnętrznej powierz
chni zadławiające pierścienie (3) a na zewnętrznej 
powierzchni nacięty gwint stożkowy oraz nacięcia (6) 
dla nadania jej sprężystości, natomiast nakrętka (2) 
ma gwint odpowiadający gwintowi tulei (1) i jest na
kręcona na tuleję (1) w stopniu zapewniającym bez
pieczne połączenie. 

47g1 (W. 47958) 11.01.1972. 

Ipari Szerelveny es Gepgyar, Budapeszt, Węgry, 
(Laszló Muller). 

Kabłąkowa część górna odcinającego zaworu prze
pustowego, znamienna tym, że przekrój kabłąka ma 
kształt trapezu z zaokrąglonymi wierzchołkami, a oba 
ramiona kabłąka, łączące dolną część zaworu z piastą 
wrzeciona, mają w przybliżeniu kształt trójkąta rów
noramiennego. 
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47g* (W. 47988) 19.01.1972. 

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemy
słowej. Przedsiębiorstwo Państwowe, Kielce, (Bolesław 
Woźnica). 

Zawór szybkozamykający mający zastosowanie w 
rurociągach, jako organ do szybkiego odcięcia wzglę
dnie otwarcia przepływu czynnika znamienny tym, 
że posiada pokrywę (3) zaopatrzoną w nasadę cylin
dryczną (15), w której są umieszczone w pewnej odle
głości dwa otwory (16), jeden u podstawy, drugi u gó
ry nasady. 

47g2 (W. 45387) 11.05.1963. 

Bielska Fabryka Armatur „Befa" Przedsiębiorstwo 
Państwowe, Bielsko-Biała, (Edmund Skulima, Jan 
Knieżyk, Stanisław J. Szeląg, Zdzisław Kudzia). 

Odprowadzacz kondensatu, zwłaszcza odprowadzacz 
z wziernikiem, przeziernikiem albo wodowskazem, wy
posażony w dyszę odprowadzającą kondensat (skropli-
ny), zabezpieczoną przed zanieczyszczeniami mecha
nicznymi osłoną sitową, przy czym w skład wziernika, 
przeżiernika bądź wodowskazu wchodzi między in
nymi odpowiednio jedna, korzystnie okrągła, płaska 
szybka, dwie naprzeciwległe szybki, bądź jedna albo 
dwie szybki, z których co najmniej jedna jest wypo
sażona w odpowiednią podziałkę wodowskazową, zna
mienny tym, że osłona sitowa (8) ma kształt tulei ot
wartej na obydwu końcach, z otworem dla dyszy (6) 
znajdującym się w jej pobocznicy - i jest umieszczo
na w kadłubie (1) odprowadzacza poprzecznie do jego 
osi głównej (5), wyznaczającej w odprowadzaczu kie
runek przepływu. 

49a (W. 44404) 20.09.1969. 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz

ków, (Jan Bajer, Edmund Szumilas, Tadeusz Korczak, 
Antoni Malinowski). 

Głowica do planowania i nawiercania złożona z kor
pusu, w którego otworze jest osadzony nawiertak i mo
cowanej do niego obsady z płytką skrawającą, przy
mocowaną za pomocą klina zaciskowego, znamienne 
tym, że wewnątrz obsady (4) skrawającej płytki (12) 
usytuowane są mechanizm zaciskowy nawiertaka (6) 
złożony z kołka (18) przesuwnego za pomocą współ
pracującej śruby (19) umieszczonej w korpusie (1) 
i mechanizm mocujący skrawającą płytkę (12), którego 
oś śruby (14) dociskającej do gniazda (15) obsady (4) 
klin zaciskowy (13) płytki (12) jest umieszczona w pła
szczyźnie symetralnej kąta dwuściennego a (alfa) za
wartego między powierzchnią dociskową (16) i po
wierzchnią prowadzącą (17) zaciskowego klina (13) oraz 
wyposażone jest w mechanizm do osiowego ustawiania 
nawiertaka (6) złożony z tulei prowadzącej (21) przy
mocowanej do korpusu (1) głowicy i osadzonej w 
niej przesuwnej tulei (24) z gniazdem oporowym (27) 
nawiertaka (6) zaopatrzonej w ramie (25) i przesuwnej 
za pomocą śruby (28). 

49a (W. 44782) 20.09.1969. 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz

ków, (Jan Bajer, Edmund Szumilas, Tadeusz Korczak, 
Antoni Malinowski). 
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Głowica do planowania i nawiercania zwłaszcza 
wałków o dużych średnicach według wzoru W.44404 
złożona z korpusu, w którego otworze jest osadzony 
nawiertak i mocowanej do niego za pomocą klina za
ciskowego, obsady z płytką skrawającą wewnątrz 
której usytuowany jest mechanizm zaciskowy nawier-
taka współpracujący z mechanizmem do osiowego usta
wiania nawiertaka oraz mechanizm mocujący skra
wającą płytkę, znamienna tym, że jest wyposażona w 
dodatkową obsadę (14), (14a) osadzoną w prostokąt
nym rowku (16) korpusu (1) i zaopatrzoną w drugą 
płytkę skrawającą (15), (15a) odsuniętą na zewnątrz 
cylindrycznego otworu (5) dla osadzenia nawiertaka (6). 

49a (W. 47161) 22.06.1971. 
Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Prusz

ków, (Czesław Sosnowski). 
Naprężacz pasa zwłaszcza w wiertarkach stołowych 
napędzanych przy' użyciu kołnierzowego silnika ele
ktrycznego znamienny tym, że wyposażony jest w 
wspornik (1) przykręcony na stałe do pionowej płasz
czyzny korpusu wrzeciennika wiertarki, w którym 
wykonany jest owalny otwór (13) umożliwiający przej
ście wałka silnika lub piasty koła oraz zaopatrzony 
jest w podłużne otwory (15) na śruby mocujące (6) 
i podłużny otwór (14) prowadzący popychacz (12). 

49a (W. 47327) 31.07.1971. 

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Prze
mysłowej, Kielce, (Marian Otręba). 

Przyrząd do wytaczania kanałków w. otworach cy
lindrycznych na wytaczarkach znamienny tym, że po
siada dźwignię (5) osadzoną wahliwie na sworzniu 
(11), która przenosi ruch wzdłużny wrzeciona i sworz
nia (2) na ruch wzdłużny w kierunku prostopadłym 
do osi wrzeciona suwaka (6) na którym osadzony jest 
imak (8) z nożem (4). 

49c (W. 48053) 29.01.1972. 
Sławomir Nawrocki, Białystok. 

Ramka piłki do metali, znamienna tym, że ma rę
kojeść (2) umocowaną trzema śrubami (3) z nakrętka
mi (4) przechodzącymi przez tkwiącą w wybraniach 
(5) rękojeści (2) ramką (1) oraz rękojeść (6) usytuowa
ną prostopadle do osi ramki (1) nałożoną na stożkowe 
ostrze (7) umocowane trwale do pogrubienia (8) ram
ki (1) i ściśniętą pierścieniem (9). 

49m (W. 47149) 18.06.1971. 
Fabryka Samochodów Osobowych Przedsiębiorstwo 

Państwowe, Warszawa, (Stanisław Zygmont). 

Urządzenie do rozpylania chłodziwa zwłaszcza przy 
obróbce skrawaniem składające się ze zbiornika z cie
czą, zaworów regulacyjnych, końcówki rozpylającej 
umieszczonej na statywie znamienne tym, że zawór 
regulacyjny (5) dopływu cieczy i zawór regulacyjny 
(6) dopływu sprężonego powietrza umieszczone są na 
końcówce rozpylającej (2). 

50c (W. 47289) 23.07.1971. 

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa Biprostal, 
Kraków, (Kazimierz Skrzypek, Zdzisław Molik, Zdzi
sław Bodziony). 

Obudowa rurowego młyna zabudowanego na wol
nym powietrzu znamienna tym, że ma część stałą dolną 
w postaci estakady jako tor jezdny (4), na którym 
spoczywa ruchoma część górna złożona ze segmentów 
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(3) o różnym promieniu w postaci przeciętego wzdłuż 
osi podłużnej walca przez co możliwe jest ich rozsu
wanie lub zesuwanie po torze (1). 

53b (W. 46896) 8.05.1971. 
Leonard Kaczmarzyk, Warszawa. 
Urządzenie do podciśnieniowego zamykania pojem

ników znamienne tym, że posiada komorę spalania 
o stosunku średnicy do wysokości wyrażonej wielkoś
cią 10 :12. 

59a (W. 47647) 27.10.1971. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, (Zbigniew Bijak, Jan Maciej-
czyk, Alojzy Śmieja). 

Pompa wielotłoczkowa osiowa z tłoczkami, wewnątrz 
których są osadzone sprężyny odwodzące tłoczki, ma
jąca kulkowy zawór ssawny i tłoczny, której zawór 
tłoczny jest wyposażony w wymienne gniazdo zaworu 
dociskane do dna kanału tłoczkowego za pomocą po
krywy przykręcanej śrubami do kadłuba pompy oraz 
połączony jest hydraulicznie z zaworem ssawnym za 
pomocą otworu w dnie kanału tłoczkowego, znamien
na tym, że sprężyny (3) odwodzące tłoczki (4) opie
rają się o wymienne gniazda (2) zaworów tłocznych. 

59a (W. 47766) 30.11.1971. 

Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali, Gliwice, 
(Zdzisław Kałkowski). 

Końcówki nurników, zwłaszcza pomp nurnikowych 
znamienne tym, że trzon (2), szyjka (3) i łeb (4) po
siadają ukształtowane promienie zaokrągleń przejścio
wych w miejscach promieni karbów, a kołnierz dwu
dzielny (6) w miejscach przelotu otworu obejmujące
go szyjkę (3). 

59b (W. 47310) 29.07.1971. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, (Jan Dębieć, Andrzej Gałaże-
wski). 

Kadłub pompy wirowej jednostopniowej, którego 
poszczególne elementy osadzone są pomiędzy dwiema 
pokrywami ściąganymi śrubami znamienny tym, że 
spiralna kanałowa kierownica (1) ma płaskie czołowe 
powierzchnie (2) i (3), a od strony tylnej tarczy wir
nika (4) ma ściankę (5) z osiowym otworem o średnicy 
większej od średnicy piasty wirnika, przy czym ścian
ka (5) jest nieco przesunięta w kierunku wirnika, a od 
strony przedniej tarczy wirnika (4) w pokrywie (7) 
osadzona jest wymienna ścianka (6). 

59a (W. 47207) 5.07.1971. 
Podlaskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Białystok, 

(Konstanty Ptaszyński, Anatol Stec). 
Uszczelnienie nurnika w pompie pośredniego dzia

łania, znamienne tym, że składa się z gumowego pier
ścienia (5) po którego obu stronach jest sznur łojowo-
-azbestowy (6). 
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59e (W. 47429) 3.09.1971. 

Sylwester Sawicki, Pruszków. 

Pompa śrubowa zwłaszcza do wtryskarek do mas 
termoplastycznych składająca się z korpusu oraz zes
połu śrub, znamienna tym, że wałek (8) śruby napędo
wej (4), za łożyskiem kulkowym, wyposażony jest w 
tulejkę (11) stanowiącą łożysko ślizgowe oraz w pier
ścień (12) mocujący tulejkę (11) w tulei (12) korpusu 
(1) natomiast na śrubach napędzanych (5), (6) od stro
ny ssania osadzone są łożyska kulkowo oporowe (14), 
(15) na czopach (16), (17), przy czym drugi koniec śrub 
(5),(6) opiera się na pierścieniu (12). 

63b (W. 47365) 13.08.1971. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 

Łódzkiego, Łódź, (Sylweriusz Wawrzyniak, Bolesław 
Swiątczak). 

Wózek-wy wrotka, składający się z ramy nośnej zao
patrzonej od spodu w koło kierujące i dwa koła jezd
ne, a z wierzchu w skrzynię w kształcie czworokąta 
w widoku z boku, którego dwa boki są skośne a na
stępne są poziome o różnej długości i do siebie rów
noległe, z których krótszy stanowi krawędź dna tej 
skrzyni, znamienny tym, że ma oś (1) osadzoną pod 
skrzynią (4) we wsporniku (2), zamocowanym piono
wo do nośnej ramy (3), do której z przeciwległej stro
ny jest zamocowany pionowo dodatkowy wspornik (5) 
podtrzymujący tę skrzynię w pozycji pionowej, przy 
czym skrzynia (4) ma od spodu, między tymi obydwo
ma wspornikami zamocowany przegub (7), połączony 
z jednym końcem ruchomego ramienia (8), które z 
drugiej strony jest połączone za pomocą dodatkowego 
przegubu (9) z dolną częścią dźwigni (10) w kształcie 
drążka osadzonego za pośrednictwem sworznia (11) na 
okrągłej tarczy (12), zamocowanej pionowo do dyszla 
(13) i na obrzeżu zaopatrzonej w szczelinę (14) z umie
szczoną w niej sprężynującą zapadką (15). 

63b (W. 47894) 29.12.1972. 

Tadeusz Domżalski, Łódź. 

Sanki uniwersalne wykonane z drewna, dające się 
przekształcać i mające siedzisko wykonane z podłuż
nych listew oraz wsporniki z przytwierdzonymi płoza
mi, znamienne tym, że do środkowej listwy (3) siedzis
ka są przytwierdzone prostopadłościenne klocki (5), 
natomiast do bocznych listew (1) z prostokątnymi ot
worami (4) i listew (2) są przytwierdzone wsporniki 
(6) sklejone z kilku warstw drewna i wygięte w kształt 
zbliżony do cyfry „7", zaś do końców wsporników (6) 
są przytwierdzone płozy (7) sklejone również z kilku 
warstw drewna, przy czym całość jest połączona roz
łącznie śrubami (8) przechodzącymi przez otwory wy
konane we wspornikach (6) i prostopadłościennych 
klockach (5) oraz skręcone nakrętkami (9), a w tylnej 
części siedziska sanek jest zamocowane rozłącznie 
oparcie (10). 

63c (W. 47287) 21.07.1971. 

Warszawskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto
mil", Warszawa, (Ryszard Popławski, Bogusław Ko-
ziarski, Kazimierz Batorowski, Ryszard Woźniakowski, 
Czesław Jagura, Anna Szeniawska, Witold Dziubalski, 
Alina Dąbrowska). 

Mata ochronna na siedziska zwłaszcza dla siedzeń 
samochodowych znamienna tym, że sporządzona 
z przepuszczającej powietrze tkaniny (1) powleczonej 
materiałem elastycznym mikroporowatym o otwar
tych komórkach, ma kształt prostokąta, który w górnej 
swej części zwęża się przybierając kształt trapezu, przy 
czym w miejscu początkowego trapezowego zwężenia 
oraz w pobliżu naroży w górnej mniejszej podstawie 
trapezu przymocowane są po obu stronach maty ela
styczne ramiączka (2). 
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63c (W. 47463) 13.09.1971. 

63c (W. 47403) 25.09.1971. 

Józef Nowak, Janusz Nowak, Słupsk. 

Zamek zawiasowy siedzenia samochodowego zna
mienny tym, że posiada dwa ramiona (1) i (2) służące 
do mocowania przy poduszkach siedzenia oraz główkę 
umożliwiającą ograniczony ruch obrotowy ramienia 
ruchomego (2) ryglowanego zapadką sprężynową (3), 
sterowaną śrubą przyciskową (4). 

63c (W. 47452) 9.09.1971. 

Ośrodek Transportu Leśnego, Sanok, (Józef Baranie
cki, Józef Czarnecki, Zenon Cap). 

Specjalizowane nadwozie przyczepy dwuosiowej do 
przewozu osób i narzędzi pracy znamienne tym, że 
składa się z kabiny (1) i części narzędziowej (2) w któ
rej znajduje się wysuwany wkład (3) z zestawem na
rzędzi i stołem ślusarskim (4). 

Antoni Sas, Bydgoszcz. 
Urządzenie zamykające do pasów bezpieczeństwa 

stosowanych w środkach komunikacji zwłaszcza w po
jazdach mechanicznych, składające się z klamry i zam
ka znamienne tym, że zamek jest ukształtowany w 
kształcie prostopadłościanu w którego na środku przy
krywki (6) w otworze (14) jest umieszczony przycisk 
(7) a wewnątrz korpusu (5) umieszczony jest zaczep 
(9) na powierzchni którego od strony zewnętrznej wy
gięte są w stronę podstawy korpusu (5) dwa występy 
(10), który połączony jest ze sprężyną przyciskową (8) 
a zamocowany jest do korpusu (5) sprężyną (11). 

63c (W. 47518) 20.09.1971. 
Bolesław Sojka, Otwock. 

Wspornik pod koła, szczególnie samochodu, zna
mienny tym, że stanowią go dwie płyty (1) i (3) połą
czone ruchomo w tylnej części, przy czym do płyty (1) 
zamocowana jest podpórka (4) opierająca się przy roz
łożonym wsporniku o płytę (3) pomiędzy wytłoczenia
mi (6) i boczną krawędzią (5) płyty (1). 

63c (W. 47530) 22.09.1971. 
Zakład Doświadczalny „Chedom" Ośrodek Wdraża

nia Nowych Wyrobów Rynkowych Przemysłu Chemicz
nego, Łódź, Chemiczno-Szklarska Spółdzielnia Pracy 
im. P. Findera, Łódź, (Henryk Makowski, Elżbieta 
Hoffman, Tomasz Bretsznajder, Andrzej Błoch). 

Samochodowy podkład przeciwślizgowy wykonany 
z gumy, znamienny tym, że stanowi go prostokątna 
mata mająca po jednej stronie powierzchni występy 
(1) w kształcie trójramiennej gwiazdy rozmieszczone 
na przemian w kilku rzędach, zaś po drugiej stronie 
powierzchni okrągłe występy (2) rozmieszczone rów-
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nież na przemian w kilku rzędach, przy czym co trze
ci występ (2) w każdym rzędzie, z wyjątkiem skraj
nych rzędów, ma zawulkanizowany metalowy kołek (3) 
o zaostrzonym końcu. 

63c (W. 47689) 6.11.1971. 

Wojewódzka Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, 
Zielona Góra, (Jerzy Polak, Adam Rudziewicz, Stani
sław Sałaciński). 

Boczne osłony skrzyń ładunkowych pojazdów i przy
czep składające się z naciągniętej na pałąkach opończy 
znamienne tym, że szkielet bocznych osłon skrzyń sta
nowią metalowe przednie i tylne wsporniki (6) i (?) wy
posażone u dołu w stopki (8) z otworami (9) do zamo
cowania tych wsporników oraz poziome, sztywne, złą
czone wzdłużnie z przednimi i tylnymi wspornikami 
(6) i (7) metalowe wzdłużne pręty (10), z którymi po
przez zawiasy (11) są zamocowane obrotowo-ruchome 
metalowe lub drewniane ramki (12) stanowiące sztyw
ny układ podłużnych i poprzecznych listew, przy tym 
do końców jednej ze wzdłużnych listewek ramiaków 
(12) oraz do przednich i tylnych wsporników (6) i (7) 
są przymocowane typowe wysięgniki (13) z przegubo
wymi zatrzaskami (14), natomiast do dolnych podłuż
nych listew ramiaków (12) są sztywno zamocowane po 
dwie opornikowe listwy (15) przylegające w położeniu 
pionowym zawieszenia ramy (12) swymi wystającymi 
końcówkami do zamkniętych boków (2) skrzyń. 

63c (W. 47759) 27.11.1971. 

Emil Rzeźnik, Mielec. 

Składany fotel samochodowy do przewożenia dzieci 
znamienny tym, że posiada dwa ukształtowane pręty 
(1) i (2) do których w części górnej są zamocowane 
przegubowo dwa elementy zaczepowe (4) i (5), obejma 
(9) i elastyczna poduszka (14) oraz elastyczne siedzenie 
(18) zamocowane przegubowo w dolnej części ukształ
towanych prętów (1) i (2). 

63c (W. 47795) 10.12.1971. 

Spółdzielnia Pracy „Karoseria", Bydgoszcz, (Zbig
niew Kończal, Edmund Grabowski). 

Połączenie zawiasy ze ścianą nadwozia samochodo
wego znamienne tym, że nieruchome skrzydło (1) za
wiasy jest zamocowane śrubami (2) po stronie wew
nętrznej słupka (3) nadwozia do przyspawanej do słup
ka płytki (4) adaptacyjnej. 

63c (W. 47763) 27.11.1971. 

„Polmo" Fabryka Mechanizmów Samochodowych, 
Szczecin, (Józef Jamroziak). 

Podpora wału napędowego posiadająca obsadę ela
styczną, oprawę łożyska, pierścienie z wałeczkami lub 
kulkami, przekładki znamienna tym, że posiada pierś
cień wewnętrzny (5) stanowiący bieżnię prostą dla wa
łeczków (4) przy czym długość bieżni wyznacza wiel
kość przesuwu podpory względem wału, a przekładki 
(7) są jednocześnie ogranicznikami przesuwu. 
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63c (W. 47796) 10.12.1971. 
Spółdzielnia Pracy „Karoseria", Bydgoszcz, (Zbi

gniew Kończal, Edmund Grabowski). 

Nadwozie do przewozu mebli, którego szkielet jest 
wykonany z metalowych kształtowników, z zewnątrz 
pokrytych blachą, wewnątrz wyposażone w miękkie 
obicia ścian i drzwi, znamienne tym, że wewnątrz do 
szkieletu ścian i drzwi są w poziomie zamocowane ażu
rowo drewniane listwy (1), do których wkrętami (3), 
wyposażonymi w podkładki (4) tapicerskie i nakładki 
(5), są zamocowane maty (2) z odpadów pianki poliure
tanowej lub moltoprenowej obszytej brezentem, w po
bliżu narożników z jednej strony, są zamocowane par
ciane pasy (6), z drugiej strony - klamry do tych pa
sów w środkowej części ściany - jedna lub dwie 
przewleczki (7) sufit nadwozia jest wykonany z perfo
rowanej płyty pilśniowej, natomiast oświetlenie nad
wozia stanowią dwie lampy zamocowane w pobliżu 
górnych narożników ściany przedniej, których czołowa 
powierzchnia klosza jest poniżej powierzchni otacza
jącej ją maty (2). 

63c (W. 47899) 30.12.1971 
Józef Sztuder, Łódź. 

Tablica rejestracyjna do pojazdów mechanicznych 
z nakładanymi literami i cyframi, zaopatrzonymi w 
czopiki mocujące, znamienna tym, że litera ,,I" ma 
u góry i u dołu poprzecznie usytuowane stopki (2), 
a cyfry „1" i „4" mają u dołu poprzecznie usytuowane 
stopki (3), zaś cyfry „4" i „7" mają mocujące czopiki 
(1) usytuowane w jednej osi. 

63c (W. 47904) 31.12.1971. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „ZREMB", 
Warszawa, (Eryk Żabka). 

Przegubowy wózek transportowy z hydraulicznym 
skrętem i napędem na dwie osie, znamienny tym, że 
jego tylny człon (1) jest zaopatrzony w odchylaną 
osłonę (10) - osłaniającą układ napędowy - i dźwig
nię (21) zmiany biegów umieszczoną w podłodze oraz 
jest połączony za pomocą jednego przegubu (3) 
z przednim członem (2) zaopatrzonym w pojemnik (5) 
wychylany przez jeden siłownik hydrauliczny (8), któ
rego oś (9) obrotu jest osadzona w ramie przedniego 
członu (2) pod przednią częścią pojemnika (5) a drugi 
jego koniec jest połączony z tylną częścią pojemnika 
tak, aby oś hydraulicznego siłownika (8) tworzyła 
z płaszczyzną przechodzącą przez oś (9) obrotu tego si
łownika i oś (6) obrotu pojemnika (5) w przybliżeniu 
kąt prosty, przy czym hydrauliczny siłownik (4) skrętu 
i hydrauliczny siłownik (8) wychylania pojemnika są 
sterowane za pomocą jednego rozdzielacza jednosek-
cyjnego (17). 

63c (W. 47963) 13.01.1972. 

Wojewódzki Zakład Transportu i Maszyn Drogo
wych, Zielona Góra, (Tadeusz Gocek, Władysław Chra-
stek, Ryszard Gocek). 

Piaskarka na podwoziu sprzężona funkcjonalnie 
z ciągnikiem, obejmująca zbiornik z częścią zsypową, 
a w nim urządzenie transportowe i zsypujące piasek 
znamienna tym, że ma postać naczepy o podwoziu, 
którym jest rama nośna 14 ze swym zawieszeniem na 
moście tylnym 13, przy czym układ napędu urządzeń 
tworzy zestaw kół tylnego mostu. 
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63e (W. 47193) 30.06.1971. 
Felicjan Gadomski, Poznań. 
Pompa powietrzna do osadzenia w miejsce świecy 

na jednym z cylindrów silnika spalinowego, znamienna 
tym, że stanowi ją układ dwutłoko wy, z których jeden 
tłok (7) znajduje się pod bezpośrednim działaniem ga
zów tłoczonych z cylindra silnika spalinowego, drugi 
zaś (6) tłoczy świeże powietrze z komory tłoczącej (14), 
do której jest zasysane z otaczającej atmosfery poprzez 
zawór wentylowy (19, 17) lub otwór zasysający (28) o-
twierany i zamykany tłokiem (6) tłoczącym świeże po
wietrze. 

63e (W. 47521) 20.09.1971. 
Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Feliksa 

Dzierżyńskiego, Starachowice, (Czesław Rut, Tadeusz 
Kolasa). 

Przyrząd do rozpierania opon trwale związany ze sto
łem, złożony ze śruby zaopatrzonej w pokrętło 
i z współpracującej z nią nakrętki, znamienny tym, że 
na czopie (3) śruby (1), zakończonym pierścieniem (11) 
oporowym trwale ze śrubą (1) połączonym i w tulei 
(5) zewnętrznej trwale związanej ze stołem (6) za po
mocą wspornika (7), osadzona jest obrotowo tuleja (4) 
pośrednia, przy czym tuleja (4) pośrednia i współpra
cująca ze śrubą (1) nakrętka (9) są zaopatrzone w li
stwy (8, 10) rozpierające trwale z nimi połączone. 

63g (W. 47307) 28.07.1971. 
Zakłady Rowerowe „Romet", Bydgoszcz, (Jerzy 

Bonk). 
Uchwyt dla przedmiotów mocowanych na bagażniku 

roweru posiadający przekrój poprzeczny w kształcie 
litery „Z" tworzący dwie równoległe półki połączone 
środnikiem, znamienny tym, że ma dolną półkę (2) 
szerszą z wykonanym wygięciem w dół (5) na brzegu 
półki. 

63g (W. 47341) 5.08.1971. 
Zakłady Rowerowe „Romet", Bydgoszcz, (Jerzy Bonk, 

Bernard Krzyżaniak, Stanisław Pieczyński, Józef Pod
laski, Mieczysław Franc, Jan Rulewski). 

Oprawa zbiornika paliwa do motoroweru umieszczo
nego nad tylnym kołem i spełniającego funkcję bagaż
nika, znamienna tym, że ma formę podłużnej płyty (1) 
o zwężonym jednym końcu (2) z wyciętym otworem 
(3) o kształcie dopasowanym do kształtu zbiornika (4), 
z krawędziami wewnętrznymi (5) zagiętymi w dół 
i z krawędziami zewnętrznymi (6) zagiętymi w dół, 
przy czym szerokość zagięcia krawędzi zewnętrznych 
(6) zwiększa się stopniowo w miarę zbliżania się do 
węższego końca (2) płyty (1). 

63g (W. 47551) 29.09.1971. 
Pierwszeństwo: 29.09.1970 - Włochy. 

Vif-Vitaloni S.p.A., Turyn, Włochy, (Massimo Vita-
loni). 

Urządzenie sterujące migaczami kierunkowskazów 
zwłaszcza dla pojazdów jednośladowych zakładane na 
kolumnę kierownicy zawierające wyłącznik o położe
niu neutralnym i dwóch położeniach roboczych odpo
wiadających wskazaniom dwóch kierunków zakręca
nia pojazdu, oraz mechanizm do samoczynnego przy
wracania wyłącznika do położenia naturalnego po za
kończeniu zakrętu wskazywanego położeniem wyłącz
nika, znamienne tym, że ten samoczynny mechanizm 
zawiera parę obracających się wahadełek (28, 28') osa
dzonych w pomocniczej ramce (19), dającej się założyć 
na elemencie podtrzymującym (1) kolumny kierowni
cy, przy czym wahadełka są ustawiane działaniem 
sprężyny w położeniu spoczynkowym, w którym jed
no ramię (30, 30') każdego wahadełka (28, 28') daje się 
do wyboru uruchamiać przedłużeniem (14) dźwigni ste
rującej (5) wyłącznika, gdy dźwignię (5) ustawi się 
w jednym z położeń roboczych, celem obrócenia tego 
wahadełka w jednym kierunku, tak ażeby jego drugie 
ramię (31, 31') weszło w zasięg elementu obracalnego 
(33), ułożyskowanego w sposób umożliwiający obraca
nie się wraz z kołem kierownicy i powodującego dalszy 
obrót tego wahadełka (28, 28') w danym kierunku 
w czasie, gdy koło kierownicy obraca się podczas wy
konywania zakrętu wskazywanego położeniem dźwig
ni sterującej (5) wyłącznika, oraz obrót w kierunku 
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przeciwnym celem przywrócenia wahadełka do poło
żenia spoczynkowego, gdy koło kierownicy powraca 
do położenia środkowego, przy czym ruch powrotny 
wahadełka (28, 28') wywołuje takiż ruch dźwigni ste
rującej (5) do położenia neutralnego dzięki współpra
cy wspomnianego ramienia (30, 30') z przedłużeniem 
(14) tej dźwigni (5). 

63g (W. 48149) 14.02.1972. 
Lech Molga, Radom. 
Prądnica rowerowa wyposażona w mechanizm umo

żliwiający proste i łatwe odłączanie i przyłączanie do 
napędzającego ją koła roweru, znamienna tym, że jej 
mechanizm złożony jest z obudowy (1), wewnątrz któ
rej osadzona jest na trzpieniu (2) połączonym trwale 
z korpusem (3) prądnicy oraz linką (4) napinająca 
sprężyna (5) napięta osadzonym w nim kołkiem (6) 
sprzężonym z trójkątnym wycięciem (7) połączenia 
bagnetowego. 

63h (W. 47820) 16.12.1971. 
Zakłady Rowerowe „Romet", Bydgoszcz, (Urszula 

Nadolska, Józef Podlaski, Jan Rulewski, Stanisław 
Pieczyński). 

Rower turystyczny uniwersalny, to jest przystoso
wany do użytkowania go przez osoby obojga płci i róż
nego wzrostu, znamienny tym, że ma ramę z jedną 
główną rurą nośną (1) o przekroju owalnym z płas
kimi bokami, która jest połączona trwale swymi koń
cami z przodu z rurą przednią (2) nieco poniżej środka 
jej długości, a z tyłu z rurą podsiodłową (3) w po
bliżu lub nieco poniżej środka jej długości, przy czym 
kierownica (4) ma długi wspornik (5) połączony z wi
dełkami przednimi (6) za pomocą opaski szybkomocu-
jącej (7), siodło (8) ma również długi wspornik (9) za
ciskany na rurze podsiodłowej (3) śrubą z nakrętką 
dźwigniową (10), błotnik tylny (11) jest przymocowa
ny do bagażnika (12) przy użyciu uchwytu (13), a ca
łość jest osadzona na kołach (14) o średnicy około 
595 mm. 

65a (W. 47937) 5.01.1970. 
Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego, Wro

cław, (Janusz Perski, Jan Migała, Juliusz Wadowski). 
Schody do sterówki statku wodnego, mające boczne 

listwy zakończone rolkami, znamienne tym, że stopnie 
(7) są sztywno zamocowane do pionowych prętów (6) 
przegubowo połączonych z bocznymi listwami (1). 

67a (W. 48114) 7.02.1972. 
Józef Łęgowski, Rybnik. 
Szlifierka do szlifowania uchwytów w płytach szkla

nych, przesuwnych - meblowych, znamienna tym, że 
płytę szklaną (3) zamocowuje się na szynie (5) z uch
wytami przesuwnymi (4). Ogranicznik (8) reguluje 
głębokość szlifu uchwytu (4) w płycie szklanej (3), za 
pomocą śruby dociskowej (2). 

67a (W. 48115) 7.02.1972. 
Józef Łęgowski, Rybnik. 
Szlifierka mechaniczna do szlifowania ornamentów 

na płytach szklanych znamienna tym, że płytę szklaną 
umocowuje się na wspornikach (5) na górnej płycie 
stołu obrotowego (3) co umożliwia szlifowanie orna
mentów pod różnymi kątami płyty obrotowej (3), któ
ra jest unieruchamiana urządzeniem dźwigni nożnej 
(4) i bolców (7), oraz możliwością wzdłużnego szlifo
wania rowków ornamentacyjnych przez przesuw płyty 
stołu dolnego (2), który jest prowadzony za pomocą 
bolców w prowadnicach (13). 
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67a (W. 48116) 7.02.1972. 

Józef Łęgowski, Rybnik. 

Wyrówniarka tarcz szlifierskich, przeznaczona do 
wyrównywania tarcz przeznaczonych do obróbki szkła, 
znamienna tym, że stanowi ją konstrukcja (1) z wał
kiem napędowym (2) z zamocowaną na nim tarczą 
szlifierską (3) przeznaczoną do wyrównania żądanej 
powierzchni, za pomocą obsadki diamentowej (5), któ
ra osadzona jest w suporcie (4) umocowanym na wspor
niku (7). 

68a (W. 47273) 16.07.1971. 

Czesław Ślubowski, Ursus k/Warszawy. 

68c (W. 47985) 18.01.1972. 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk
cji Metalowych „Mostostal", Warszawa, (Lech Biał
kowski, Stefan Mądry). 

Urządzenie do otwierania i zamykania okien, szcze
gólnie trudno dostępnych znamienne tym, że uchylne 
skrzydło okienne (1) okna (2) z sztywno zamocowanym 
ramieniem (3), którego koniec jest zaczepiony obroto-
wo-przesuwnie w nakrętce (4) poruszającej się po śru
bie (5) zabezpieczonej osłoną sprężystą (6) i osłoną (7) 
jest uruchamiane przez silnik (8) napędu elektryczne
go (9), a wychylenie skrzydła okiennego (1) jest ogra
niczane przez wyłącznik krańcowy (10) oraz zdalny 
wskaźnik (11) przy czym urządzenie jest zaopatrzone 
w pokrętło (12) do ręcznej obsługi wychylania skrzyd
ła okiennego (1). 
2. Urządzenie według zastrz. 1 znamienne tym, że ra
mię (3) jest zamocowane przegubowo w cięgnie (13), 
którego rozwidlony koniec jest przymocowany obroto
wo do nakrętki (4) poruszającej się po śrubie (5). 

68d (W. 47225) 15.01.1970. 

Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, 
Łódź, (Stefan Bubiak). 

Układ dźwigniowy przeznaczony do otwierania okien 
świetlikowych wyposażony w dwuramienną dźwignię, 
złączoną za pośrednictwem wspornika z konstrukcją 
budynku, znamienna tym, że jeden koniec dwuramien-
nej dźwigni (5) jest wyposażony w toczne rolki (4) 
umieszczone w prostokątnych prowadnicach (3), przy
mocowanych wzdłuż szczebliny (l).okna świetlikowego 
(2), zaś drugi koniec dźwigni (5) jest złączony przegu
bowo wspornikiem (8) z pionowym płaskownikiem (9), 
wzdłuż którego jest nawiercone szereg przelotowych 
otworów, zaś sam płaskownik (9) jest prowadzony 
w dwóch rolkowych układach (10) i (11), przy czym 
w rolkowym układzie (10) jest zamocowany kulkowy 
zatrzask (12), którego kulki stykają się z płaskowni
kiem (9) wzdłuż osi łączącej geometryczne środki na
wierconych w płaskowniku (9) otworów. 

Zasuwa zapadka dwuryglowa znamienna tym, że jest 
wyposażona w dwa rozmieszczone symetrycznie wzglę
dem siebie układy wielozapadkowe (8) i (9), z których 
każdy współpracuje z odpowiadającym mu ryglem (6) 
i (7). 



168 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12/1973 

72h (W. 47370) 16.08.1971. 
Ministerstwo Obrony Narodowej Szefostwo Służby 

Uzbrojenia i Elektroniki, Warszawa, (Marian Mizgier, 
Michał Waszkiewicz, Konstanty Brzeziński, Henryk 
Mieszała, Stanisław Wawerek). 

Urządzenie sygnalizacyjne czołgowego karabinu ma
szynowego, składające się z korpusu, mechanizmu sty
kowego i gniazda z przewodem dwużyłowym, znamien
ne tym, że mechanizm stykowy, służący do zwierania 
obwodu elektrycznego podczas strzelania, składa się 
z trzpienia (1), umieszczonego suwliwie we wkładce 
(2). i opierającego się powierzchnią czołową na tulej
ce (3) oraz ze sprężyny (4), umieszczonej razem z łącz
nikiem (5) w obsadzie łącznika (6), która spoczywa 
na sprężynie powrotnej (7), a to z kolei na gnieździe 
(9), w którym znajdują się kołki (8), połączone z prze
wodem elektrycznym (12). 

74a (W. 48154) 15.02.1972. 
Miejski Handel Detaliczny Artykułami Spożywczy

mi, Szczecin, (Cezary Hajwola). 
Sygnalizator fotoelektryczny wykonany ze znanych 

elementów jak: transformator, przekaźniki, tranzysto
ry, kamery filmowe itp. znamienny tym, że promienie 
świetlne ze źródeł światła (20-25) w dowolnej ilości 
stanowią barierę zaporową, której impuls wskutek 
przerwania jej, powoduje przyciągnięcie przekaźnika 
(26) jednocześnie uruchamiającego cały układ wyko
nawczy, w którym zastosowano automat schodowy (35) 
na sterowanie czasowe z jednoczesnym połączeniem 
sygnału alarmowego (32) z silniczkiem (27) kamery 
filmowej. 

74d (W. 47719) 11.11.1971. 
Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, (Mieczysław 

Klonowski). 
Elektryczne urządzenie do sterowania sygnału dźwię

kowego, znamienne tym, że składa się z przekaźników 
(2) i (3) podłączonych równolegle do pośredniczącego 
stycznika (4), który na przemian włącza i wyłącza 
obwód silnikowej syreny, przy czym do uzwojeń prze
kaźników (2) i (3) podłączone są równolegle konden
satory (6) i (7) ustalające czas przełączenia. 

SOa (W. 47448) 8.09.1971. 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Zremb", 

Warszawa, (Ryszard Glinka, Władysław Garczyński). 
Stanowisko do wycinania wrębów i cięcia na bloczki 

płyt z betonu komórkowego, znamienne tym, że jest 
zestawione z trzech wózków jezdnych (2, 3, 4) z rów
noległymi torami (5, 6, 7), na których ustawiona jest 
poprzecznie konstrukcja wsporcza (10) zaopatrzona 
w dwa przejezdne chwytaki (11), oraz z piły (8) do 
wycinania wrębów i piły (9) do cięcia na bloczki, usta
wionych przy torze (7) wózka środkowego (4). 
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81c (W. 47998) 22.01.1972. 
Zakłady Mechaniki Precyzyjnej, Gdańsk, (Aleksander 

Kłys). 
Opakowanie urządzeń precyzyjnych szczególnie wag 

przesyłanych w skrzyniach drewnianych lub tekturo
wych znamienne tym, że przestrzeń między ścianami 
skrzyń i urządzeniem wypakowana jest poduszkami 
z worków plastikowych (1) które w środku wypełnione 
są kulkami styropianowymi (2). 

81e (W. 47166) 23.06.1971. 
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 

(Marian Waśko). 
Przenośnik prętowy na uzębionych pasach gumowych 
wyposażony w dwa uzębione gumowe pasy, pręty 
proste i pręty przygięte występujące parami, znamien
ny tym, że końce prostych i przygiętych prętów (2 i 
3) są osadzone w otworach uzębionych gumowych pa
sów (1) po obydwóch stronach przenośnika, przy czym 
tylko z jednej strony przenośnika każdy koniec przy
giętego pręta (3) jest spłaszczony i osadzony na mocno 
w otworze (5) płytki (4) zaopatrzonej w górnej swej 
części w wybranie a każdy koniec prostego pręta (2) 
jest osadzony z dużym luzem w podłużnym otworze 
(6) piłytki (4), pozwalającym na zmianę podziałki roz
stawu prętów (2 i 3). 

82b (W. 44902) 12.01.1970. 
Zakład Badań i Doświadczeń Przemysłu Ceramiki 

Budowlanej, Warszawa, (Henryk Potrzebowski, Jerzy 
Kraterski, Zbigniew Lewowski). 

Suszarka komorowa do suszenia wyrobów ceramiki 
budowlanej znamienna tym, że w obiegowym kanale 
(2) ma rewersyjny wentylator (3) a po obu jego stro
nach dwa zespoły nagrzewnic (4 i 5) usytuowane przed 
klapami (12) kanałów (6, 7, 8, 9, 10, i 11). 

84a (W. 47921) 31.12.1971. 
„Miastoprojekt" Nowe Tychy Przedsiębiorstwo Pro

jektowania Budownictwa Miejskiego, Tychy, (Stani
sław Kania). 

Betonowy element do wykonywania nawierzchni 
parkingowych i dojazdów - patrz str. 144, ki. 19c 
(W. 47921). 

84a (W. 47946) 6.01.1972. 
Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego 

„Miastoprojekt-Białystok", Białystok, (Edward Rybiń
ski). 

Betonowy element do wykonywania nawierzchni 
parkingowych - patrz str. 144, ki. 19c (W. 47946). 

84d (W. 47934) 2.01.1971. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Wod

no-Inżynieryjnego „Hydrobudowa", Warszawa, (Ro
muald Hoffman). 

Wybierak do wykopów i otworów wykonywanych 
poniżej poziomu wody gruntowej w gruntach nieskali-
stych, znamienny tym, że jego obrotowo osadzone łu
piny (1) przy skrajnym rozwarciu tworzą szczelną, 
zamkniętą od góry przestrzeń, która jest połączona 
z zatapianą pompą (4) lub innym urządzeniem do 
zmiany i regulacji ciśnienia wewnątrz tak utworzonej 
przez łupiny (1) komory, zaś po napełnieniu wybiera
ka, dolne krawędzie tnące łupin (1) zwierają się i two
rzą komorę zamkniętą od dołu. 
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85c (W. 47400) 25.08.1971. 
Biuro Projektowania Zakładów Włókienniczych, 

Łódź, (Leon Bortnowski, Edward Papiewski, Jerzy 
Niewolański). 

Zbiornik wyrównawczy oczyszczalni ścieków, zaopa
trzony w mieszadła i pomosty manewrowe, znamienny 
tym, że wewnątrz jego niecki (1) jest umieszczony 
wsporczy słup (4), na którym jednym swym końcem 
jest obrotowo osadzona belka (5), stanowiąca jezdny 
tor zawieszanego na niej wciągnika (6), a drugi koniec 
belki (5) jest sztywno zamocowany na wsporniku (7), 
spoczywającym za pośrednictwem jezdnego układu (8) 
na torze (9) ułożonym wokół niecki (1) zbiornika. 

85d (W. 45095) 24.02.1970. 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, (Jan Bor

kowski, Andrzej Rumiński, Bogdan Niemczewski). 

Filtr studzienny z laminatów w postaci perforowa
nej rury z siatką filtracyjną, znamienny tym, że wy
konany jest z przesyconych utwardzoną żywicą pasm 
3 włókien szklanych, przecinających się pod dowol
nym kątem, korzystnie kątem prostym i tworzących 
kratownicę uformowaną w kształt perforowanej rury, 
przy czym między warstwami kratownicy znajduje się 
siatka filtracyjna 1, której brzegi wpuszczone są po
między warstwy laminatu odcinków 2 pełnej, nie per
forowanej rury, stanowiących zakończenia kratownicy. 

85f (W. 47769) 15.05.1970. 
Kopalnia Węgla Kamiennego Mortimer - Porąbka 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Zagórze, (Henryk Boja
nowski, Józef Dłułęcki, Wacław Budniak). 

Zatyczka do umywalki lub wanny w pomieszcze
niach hotelowych znamienna tym, że stanowi ją barył-
kowatego kształtu uchwyt (1) składający się z dwóch 
identycznego kształtu części (2) i (3), przy czym dolna 
(2) stanowi zatyczkę oraz trzpienia (4) łączącego obie 
części za pomocą głowy nita (5) i nakrętki (6), górna 
zaś część trzpienia (4) wykształcona jest w formie 
kółka (7) połączonego za pomocą ogniwa (8) z kluczy
kiem (9). 

87a (W. 47301) 27.07.1971. 
Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Górni

czego, Mysłowice, (Norbert Hajduk, January Brzózka). 

Klucz sprężynowy do pomiaru naciągu kotwi skła
dający się z nasadki, sprężyny, osłony, rękojeści, wska
źnika i podziałki znamienny tym, że sprężyna (1) o 
zmiennym przekroju poprzecznym wykonana z mate
riału sprężystego połączona jest z nasadką (2) i ręko
jeścią (3). 

87a (W. 47534) 23.09.1971. 
Henryk Szewczyk, Józef Łaszcz, Poznań. 
Klucz nasadowo-przegubowy, znamienny tym, że na 

końcach dźwigni (1) ma trwale osadzone głowiczki (2) 
z inbusowymi zakończeniami (3). 

87a (W. 48053) 29.01.1972. 
Sławomir Nawrocki, Białystok. 

Ramka piłki do metali - patrz str. 159, kl. 49c -
(W. 48053). 

87a (W. 47953) 8.01.1972. 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Two
rzyw Sztucznych Przemysłu Terenowego „Termoplast", 
Łódź, (Józef Malinowski). 

Przyrząd do wbijania kołków w ścianę, znamienny 
tym, że ma stanowiący rękojeść korpus (1), na którego 
jednym końcu jest pełny kołnierz (2), a na drugim 
końcu ścięty kołnierz (3), zaś wzdłuż osi korpusu (1) 
jest zaopatrzony w poosiowe bruzdy (4), przelotowy 
otwór w którym jest umieszczony stalowy trzpień (6) 
mający na jednym swym końcu gniazdo (7) dla tępe
go końca wbijanego kołka, przy czym ścięcie kołnierza 
(3) odsłania część jednej z bruzd (4), a nadto w jednej 
z bruzd (4) jest umieszczona płytowa sprężyna (9) 
oparta o trzpień (6). 
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87a (W. 48188) 21.02.1972. 

Zakłady Rowerowe „Romet", Bydgoszcz, (Norbert 
Nowakowski, Jerzy Grey). 

Urządzenie do wciskania pierścienia dolnego na trzon 
widełek przednich rowerów i innych pojazdów, z na
rzędziem napędzanym siłownikiem hydraulicznym 
o małym skoku odpowiadającym długości tej części 
trzona widełek, na którą pierścień jest wciskany, z tło-
czyskiem zabezpieczonym przed obracaniem się doko
ła swej osi znamienne tym, że ma tuleję wciskającą 
(7) osadzoną na końcu tłoczyska (6) przy pomocy 
sworznia (8), na którym może się obracać, przy czym 
tuleja wciskająca (7) jest zaopatrzona w ogranicznik 
(9) obrotu ustalający jej położenie współosiowo z tło-
czyskiem (6). 

88b (W. 47842) 22.12.1971. 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie", Jastrzębie 

Zdrój, (Jan Jończak). 
Korpus silnika powietrznego posuwu wiertnicy, 

zwłaszcza do wierceń dołowych, znamienny tym, że 
korpus (1) silnika ma wewnętrzne powierzchnie (3) 
cylindrów (4 i 4a) połączonych utwardzone, zaś po
wierzchnie (3) tworzą średnice zewnętrzne cylindrów 
(2), natomiast cylindry (4 i 4a) połączone są poprzez 

powierzchnie styku (8) spoiną ciągłą (5) oraz występa
mi (6) z odlewem korpusu (1) silnika, przy czym cylind
ry (4 i 4a) połączone mają powierzchnie (8) styczne do 
średnicy wewnętrznej cylindrów (4 i 4a) połączonych, 
tworzącej powierzchnię (3) utwardzoną o twardości 
zbliżonej jednak nie wyższej lub równej do twar
dości wirników (7) uzębionych. 

88b (W. 48170) 12.12.1968. 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu 
Węglowego, Gliwice, (Stanisław Wilk, Andrzej Koł-
dras). 

Rozdzielacz samoustawny walcowy, zwłaszcza dla 
silników hydraulicznych promieniowych krzywkowych, 
z których wirnik osadzony jest w łożyskach tocznych 
przenoszących siły promieniowe, a oś wału rozrządu 
może przestrzennie przemieszczać się w kadłubie roz
rządu, znamienny tym, że na końcu czopa (4) wału (3) 
rozrządu jest osadzony pierścień (8) z rowkami wpus
towymi (11, 14) wykonanymi wzdłuż prostopadłych 
osi pierścienia po przeciwnych jego stronach oraz na 
powierzchni czołowej czopa (4) wału (3) rozrządu na 
rowek wpustowy (13), w którym jest osadzony na sta
łe wpust (15) wchodzący w rowki wpustowe (14) pier
ścienia (8) i dwa rowki wpustowe (10) w kadłubie (2) 
rozrządu, zaś w rowkach (10) są osadzone na stałe 
dwa wpusty (12) wchodzące w rowki wpustowe (11) 
pierścienia (8) a pomiędzy pierścieniem (8) i wałem (3) 
oraz pomiędzy pierścieniem (8) a kadłubem (2) rozrzą
du jest luz promieniowy równy co najmniej luzowi 
wynikowemu z analizy bić promieniowych kojarzo
nych elementów i łożysk oraz promieniowych w ło
żyskach. 
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