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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,
- date zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- date 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 eo 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 S 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; opłaty za skargi 1 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
5 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, AI. Niepodległości 188
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BIULETYN
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Warszawa, dnia 30. V. 1973 r.

Nr 16, Rok I

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
wynalazkach do opatentowania
(P. 139602)
25.10.1970.
Politechnika Wrocławska, (Instytut Maszyn i Urzą
dzeń Hydraulicznych oraz Aparatury Przemysłowej),
Wrocław (Stanisław Żurakowski, Stanisław Koziarski,
Józef Krochmal, Józef Nosowicz, Wojciech Wróbel,
Paweł Niemiec).
Sposób przygotowania koncentratów do procesu su
szenia, znamienny tym, że wstępnie zagęszczony w
z^ąszczach (2) koncentrat poddaje się rozdziałowi na
fazę stałą i ciekłą na drodze odśrodkowego osadzenia
v polu działania sił masowych, na przykład w rota
cyjnych dekantatorach (4).
Ia

Urządzenie do otrzymywania koncentratów pier
wiastków zwłaszcza koncentratu renowego sposobem
flotacji jonowej, znamienne tym, że flotacyjna kolum
na (14) posiada połączenie rurowym przewodem (13) ze
zbiornikiem (6) roztworu wyjściowego, oddzielnym
przewodem (17) z aparatem (18) dozującym substancję
pianotwórczą, pianowodem zamocowanym u wierz
chołka kolumny (14) z termicznym destruktorem (20)
piany, oraz rurociągiem (16) ze źródłem sprężonego po
wietrza.

5c

(P. 146612)

Główny Instytut
Muszyński).

Ie

(P. 146971)

18.03.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, (Kazimierz Szczepka, Teofil
Szeja, Witold Charewicz).

Górnictwa,

3.03.1971.
Katowice,

(Wojciech

Sposób prowadzenia obudowy kroczącej złożonej ze
stojaków indywidualnych, które w dwóch kolejnych
rzędach są połączone ze sobą parami za pomocą urzą
dzeń sprzęgających tak, aby podpierane tymi stoja
kami stropnice członowe tworzyły układ trójkątny po
wybraniu każdego kolejnego zabioru, przesunięciu
przenośnika i zawieszeniu stropnicy na strzemieniu,
znamienny tym, że najpierw obok przedniego stojaka
(1), zabudowanego od czoła ściany, pod stropnicą (3)
ustawia się dodatkowy stojak (8), po czym wyrabowuje się przedni stojak i ruchem obrotowym, wokół
stojaka (2) zabudowanego w rzędzie sąsiednim, prze
mieszcza się go do przodu oraz rozpiera pod stropnicą
(7) zawieszoną na strzemieniu, a następnie rabuje się
tylny stojak (4) tego samego rzędu, znajdujący się od
strony przestrzeni wybranej i w podobny sposób prze
mieszcza się go i rozpiera w miejscu, w którym był
dotychczas zabudowany przedni stojak (1), przy czym
jednocześnie z tylnym stojakiem (4) rabuje się strop
nicę (6), na koniec zaś usuwa się spod stropnicy (3)
dodatkowy stojak (8).
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(P. 147946)

4.05.1971.

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych Ośrodek Studialno-Badawczy Projektowania Górnic
twa Podziemnego, Katowice, (Marian Izdebski, Krzysz
tof Nowakowski).
Urządzenie do zamykania skipu, znamienne tym, że
składa się z zsuwni (1), zamocowanej obrotowo do
konstrukcji skipu (5) oraz gilotyny (4), wyposażonej
w rolki (3), dzięki czemu zsuwnia otwiera się pod
naporem urobku po podniesieniu gilotyny do góry
a przy opuszczeniu jej w dół wymusza obrót zsuwni
i powoduje zamknięcie skipu.

.
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znamienna tym, że ma pionowy słup (1) zawieszony na
linie (2) zaopatrzony przy dolnym i górnym końcu
w dwie głowice (3, 4) z'uchylnie osadzonymi ramiona
mi (5, 6) zwłaszcza trzema ramionami w każdej gło
wicy oraz składa się z pionowych wycinków (8), po
łączonych ze sobą w całość klatki i osadzonych na
słupie (1) obrotowo względem pionowej csi, przy czym
pionowa ściana jednego z tych wycinków eo najmniej
w części <9) jest uchylona do poziomu i stanowi podest
roboczy zaopatrzony w barierę (10).
5c

(P. 147957)

5.05.1971.

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Biu
ro Projektów, Górniczych - Katowice, Katowice, (Jan
Pachołek, Teodor Ciszek, Jerzy Wojciechowski).
Urządzenie do zakładania lin i wymiary lin sta
lowych zestawione z maszyny wyciągowej z tarczą
pędną, kierunkowych kół linowych, naczynia szybo
wego, bębna z nawiniętą lina ustawionego na stojaku
z hamulcem ciężarowym, koła kierującego, znamienne
tym, że maszyna wyciągowa z tarczą pędną (10) za
opatrzona jest w gąsiennicowe urządzenie cierne (1)
dociskające linę (11) do tarczy pędnej (10), składające
się z: ciernych zacisków łubkowych (4) połączonych
przegubowo w gąsiennicę, kół prowadniczych gą&iennicy (3) i rolek dociskowych gąsiennicy (2) ułożyskowanych w jarzmach bocznych (5), śrub naprężających
gąsiennicę (6), trawersy (7) połączonej z jarzmami
bocznymi (5) przegubowo przy pomocy osi (8) oraz
układu dźwigniowego (9), przy czym trawersę stanowi
dźwignia dwuramienna, której jeden koniec mocowany
jest przegubowo na stałe do fundamentu maszyny
a drugi połączony jest z układem dźwigniowym (9) po
wodującym docisk urządzenia gąsiennicowego (1) do
liny (11) ułożonej na tarczy pędnej (10).

5c

(P. 147954)

4.05.1971.

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego, Gliwice, (Tadeusz Zmysłowski, Zbigniew
Mandelski, Tadeusz Szupejko, Wiesław Kwaśniewicz).
Klatka urządzenia do kontroli obmurza szybów nie
mających stalowej konstrukcji przeznaczona do prze
wożenia pracowników, zaopatrzona w uchylny podest
roboczy i w uchylne ramiona mające ogumione koła,

5d

(P. 146653)

3.03.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Zofiówka", Jastrzębie
Górne, (Józef Wyciszczok, Henryk Burszczyk, Włady
sław Hanzel, Józef Nosiła).
Urządzenie do transportu ciężkich elementów ma
szyn i do rabowania stojaków obudowy górniczej zło
żone z dwóch siłowników hydraulicznych, znamienne
ty;n, że hydrauliczny siłownik o jednostronnym dzia
łaniu na tioczysku (7) ma zaczep (8) do mocowania
cięgna (9), a cylinder tego siłownika jest połączony
z hydrauliczną podporą (1) o dwustronnym działa
niu za pomocą przegubu (5) zamocowanego w odle
głości (h) równej od 0,1 do 0,3, a najkorzystniej 0,2
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wysokości wyrobiska od dna spodnika (2), przy czym
podpora (1) jest zaopatrzone od strony przegubu (5)
w zęby (4) umieszczone na spodniku (2) i na głowicy
(3) tak, aby w czasie pracy urządzenia zęby te zwięk
szały opór i uniemożliwiały przesunięcie się podpory
(1) w kierunku działania siłownika.

Nowa kompozycja enzymatyczna, znamienna tym. że
zawiera kompleks enzym - polimer, który jest roz
puszczalny w wodnych roztworach alkalii i stanowi
prosty lub rozgałęziony łańcuch węgiel-węgiel zawie
rający odpowiednio rozmieszczone grupy karboksylo
we i ewentualnie zawierający jako podstawniki do
wolnie podstawione rodniki węglowodorowe, przy
czym łańcuch węgiel-węgiel i/lub Podstawnik (i) węglowodorowy(e) zawierają ewentualnie heteroatomy,
korzystnie atomy tlenu, a średni ciężar cząsteczkowy
polimeru wynosi co najmniej 10 000.
Sposób wytwarzania kompozycji według zastrz.
1-16, znamienny tym, że wodny roztwór enzymu pod
daje się reakcji z rozpuszczonym polimerem.

6b

6a

(P. 145728)

19.01.1971.

Pierwszeństwo: 20.01.1970; 9.06.1970 - Wielka Brytania
Allied Breweries (UK) Limited Burton-on-Trent,
Wielka Brytania, (Ronald David Hall, Keith Charles
Hibbert, Richard Fricker, Malcolm Charles Wright).
Sposób ekstrakcji szyszek chmielowych, znamienny
tym, że szyszki chmielowe poddaje się wytrząsaniu
z wodą w ciągu okresu czasu wytrząsania i w tempe
raturze wystarczającej do wytworzenia zawiesiny
a-kwasów w wodzie, uwolnionych przez rozerwanie
gruczołków lupulinowych bez tworzenia izo-a-kwasów,
usuwając zasadniczo wszystkie niepożądane substancje
roślinne i następnie ogrzewa wodną zawiesinę w śro
dowisku zasadowym, w celu otrzymania ekstraktu
wodnego, zawierającego izo-a-kwasy, które mogą wy
stępować w postaci swych soli.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że zawiera środki do mieszania szy
szek w wodzie, środki do oddzielania niepożądanego
materiału roślinnego od wodnej zawiesiny a-kwasów,
wytworzonej przez mieszanie oraz środki grzejne do
ogrzewania zawiesiny a-kwasów w środowisku zasa
dowym, w celu uzyskania ekstraktu wodnego, zawie
rającego izo-a-kwasy.

(P. 145969)

2.02.1971.

Pierwszeństwo: 3.02.1970 - Francja
Etat Franqais, Représente par le Ministre d'Etat
Charge de la Befanse Natinale, Direction des Pouries,
Paryż, Francja, (George Henri Salomone).
Sposób przetwarzania produktów naftowych w po
żywkę dla mikroorganizmów, a następnie przez ukie
runkowaną biodegradację w nawozy sztuczne, zna
mienny tym, że stosuje się kompozycję złożoną z mie
szaniny substancji zapewniającą pożywkę mikroorga
nizmom, wybraną spośród węglowodanów i protein,
z substancji zmniejszającej napięcie powierzchniowe
dla ułatwienia zmieszania z węglowodorami, wybra
nej spośród krzemianów, węglanów, fosforanów, fos
forynów i podfosforynów alkaliów lub ziem alkalicz
nych i z rozcieńczalnika, następnie miesza się tę kom
pozycję mechanicznie z produktami naftowymi, po
czym rozcieńcza się wodą.

6a

(P. 146602)

2.03.1971.

Pierwszeństwo: 3.03.1970 - Wielka Brytania.
Koniklijke Nederlandsche Gist - en Spiritusfabriek
N.V., Delft, Holandia, (Antoon Gerardus van Velzen).

(P. 145692)

26.01.1971.

Centralne Laboratorium Przemysłu Rolnego, War
szawa, (Władysław Lech, Stefan Górny, Bogdan Łączyński).
Sposób kompleksowego wykorzystania buraka cu
krowego w gorzelniach rolniczych, znamienny tym, że
sok otrzymany z rozdrobnionych korzeni buraka (za
pomocą jednego ze stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym na przykład na drodze dyfuzji), prze
znacza się do produkcji alkoholu etylowego, a pozo
stałe wysłodki lub wytłoki buraczane (najlepiej w sta
nie wysuszonym) wzbogaca się w azot np. przez amo
niakowanie i wykorzystuje w żywieniu przeżuwaczy.

6b

(P. 151319)

30.10.1971.

Pierwszeństwo: 3.11.1970.- Szwecja.
Alfa - Laval AB, Tumba, Szwecja, (Lars Karl
Johan Ehnstrom).
Ciągły sposób wytwarzania zacieru, w którym zacier podgrzewany jest do określonej z góry tempera
tury utrzymywanej w strefie w której zachodzi r e 
akcja enzymatyczna, znamienny tym, że zacier w stre
fie reakcyjnej przepuszcza się przez przewód o wy
dłużonym przekroju poprzecznym przy czym prze
wód ten jest tak ukształtowany, że przepływ zacieru
następuje na drodze spiralnej, wokół osi poziomej.

6b
6a

Í

(P. 151926)

4.12.1971

Pierwszeństwo: 5.12.1970 - NRF.
Knapsack Aktiengesellschaft, Knapsack, NRF, (Ger
hard Jaekel, Dieter Kirstein, Eitel Goedicke).
Sposób opanowania reakcji nagazowywania, szcze
gólnie przy biochemicznych procesach fermentacyj
nych, z intensywnym tworzeniem się piany w zam
kniętych przestrzeniach reakcji, znamienny tym, że
ciśnienie fazy pianowej nad nagazowaną fazą ciekłą
reguluje się w sposób ciągły w ustalonym zakresie
przez zmianę objętości nagazowanej fazy ciekłej, przy
czym zmianę objętości nagazowanej fazy ciekłej do
konuje się przez zmianę ilości tej fazy ciekłej, od
pływającej z przestrzeni reakcji i/lub wpływającej do
niej.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że urządzenie to ma reaktor (1) na
gazowywania z przewodem doprawadzającym (2) i od
prowadzającym (3) fazę ciekłą, przy czym zarówno
w przewodzie doprowadzającym (2) jak i odprowa
dzającym (3) znajduje się zawór automatyczny (4,5),
następnie tym, że ma wprowadzoną do reaktora (1)
nagazowywania rurę (6) doprowadzającą gaz, oraz
tym, że w górnej części reaktora (1) nagazowywania
umieszczone są znane mechaniczne urządzenia przeciwpianowe (7), które połączone z rura wylotową (8)
dla gazu, jak również miernik (PC) ciśnienia i mier
nik (LC) poziomu.

4
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(P. 146958)

16.03.1971.

POLMO Sanocka Fabryka Autobusów, Sanok.
(Adam Kopiec).
Urządzenie do gięcia profili otwartych zwłaszcza rur
o dowolnym kształcie składające się z koła zębatego
napędzającego mającego kołnierz, rolki kalibrującej,
uchwytu mocującego profil do wzornika, rolki podpo
rowej, duszy oraz wzornika z zębatką, znamienne tym,
że ma rolkę prowadzącą (9), która współpracuje z do
datkowymi krzywymi (7), (8) wzornika (3).

7d

(P. 146611)

Gdańskie
Zakłady
Mechanizacji
Gdańsk, Jan Zubik, Hanna Zubik).

3.03.1971
Budownictwa,

Mechanizm ciągnący walcówkę z układem czterech
rolek ciągnących, zwłaszcza do prosciarek, znamienny
tym, że rolki ciągnące (2) oraz ich napędowe koła zę
bate (7) są osadzone w dwóch jarzmach (1) niezależ
nie i obrotowo osadzonych na wale (3) koła zębatego
(9) napędzających wszystkie cztery rolki ciągnące (2)
za pomocą dwóch pośrednich kół zębatych (8) osa
dzonych każde w innym jarzmie (1).

8c
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(P. 151453)

4.11.1971.

Pierwszeństwo: 5.11.1970.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania, (William Clarke, Brian Glover,
Guilaume Ward Jamin).
Urządzenie do barwienia tkanin z tworzyw sztucz
nych metodą drukowania, znamienne tym, że posiada
mechanizm podający barwioną tkaninę barwnikiem
nierozpuszczalnym w wodzie do płyty nadrukowanej
elementu drukującego, układ ustalający ciśnienie w
przestrzeni gdzie tkanina barwiona przylega do płyty
nadrukowanej elementu drukującego, do wielkości nie
większej niż 100'mm słupa rtęci, układ podgrzewa
jący 17 barwioną tkaninę i płytę nadrukowaną ele
mentu drukującego do temperatury powyżej 100°C.

8Í

(P. 146563)

1.03.1971.

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego im. P. Findera
„Pafino", Łódź, (Jacek Zieleniewski, Józef Stępień,
Zenon Drążkiewicz, Jan Szczepaniak, Stefan Opasiński).
Urządzenie do przeglądania materiałów włókienni
czych, zwłaszcza dzianin, znamienne tym, że w ra
mie (1) jest ułożyskowany napędowy wał (2) i styczny
doń dociskowy wał (3) oraz prowadzące wałki (4)
i (5), a ponadto nad napędowym wałem (2) jest do
ramy (1) przymocowana widełkowa prowadnica (6),
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przy czym nawinięty na osadzoną swymi czopami (7)
tokę (8) nawój dzianiny (9) jest oparty na napędowym
wale (2) za pośrednictwem pasma tej dzianiny (9),
przewiniętego przez prowadzące wałki (4) i (5) oraz
wprowadzonego pomiędzy napędowy wał (2) i doci
skowy wał (3).

8h

(P. 138899)

8k

5

(P. 146733)

8.03.1971.

Pierwszeństwo: 10.03.1970 - Szwajcaria.
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób impregnacji przeciwogniowej materiałów7
włóknistych z poliakrylonitrylu, polipropylenu i/lub
poliamidu, znamienny tym, że na materiał nanosi się
wodny roztwór zaprawy zawierającej co najmniej je
den składnik a), stanowiący produkt reakcji podatnego
do co najmniej zdwumetylowania związku a'), ze
związkiem b) o wzorze 1, w którym każdy z symboli
R1 i R2 oznacza resztę alkilową, alkenylową, resztę
chlorowcoalkilową o nie więcej jak 4 atomach węgla,
a X oznacza resztę metylową, a zwłaszcza atom wo
doru, prowadzonej w obecności związku c') stanowią
cym aldehyd mrówkowy lub środek zdolny do odszczepiania aldehydu mrówkowego i ewentualnie w
obecności związku d') stanowiącego alkanol o nie
więcej jak 4 atomach węgla, oraz zawierający skład
nik b) stanowiący co najmniej jeden alifatyczny lub
aromatyczny wielochlorowcowany trójester kwasu fos
forowego, korzystnie fosforan trójalkilowy lub trójarylowy, po czym materiał suszy się i poddaje obróbce
termicznej.

19.02.1970.

Koninklijke Papierfabrikn Van Gelder Zonen N.V.
Amsterdam, Holandia, (August Pieter, Louis Heideweiller).
Sposób wytwarzania runa polegający na tym, że
syntetyczne organiczne i/lub nieorganiczne włókniny
w postaci - zawiesiny w wodzie lub rozpuszczalniku
zdolnym do mieszania się z wodą powleka się na
przenośniku środkiem klejącym, a następnie usuwa
z nich nadmiar zawiesiny środka klejącego i suszy,
znamienny tym, że do luźnego pasma włókien znajdu
jącego się na nośniku i przykrytego taśmą doprowadza
się środek klejący przez przeprowadzenie wokół wal
ca, umieszczonego w środku klejącym w postaci za
wiesiny lub roztworu.

8k
(P. 145647)
16.01.1971.
Zakłady Włókien Sztucznych „Wistom", Tomaszów
Maz. (Stanisław Koch, Tadeusz Hartman, Pelagia
Siedlecka, Jerzy Pelec, Tadeusz Szarlej).
Środek do ożywiania sztucznego jedwabiu zwłaszcza
wiskowego, znamienny tym, że zawiera 0,01-1,00%
soli sodowej kwasu celulozoglikolowego, 0,01-1,00%
eteru poliglikolowego, 0,01-1,00% produktu konden
sacji tlenku etylenu z nasyconymi kwasami tłuszczo
wymi oraz 0,02-2,00% soli sodowej kwasów tłuszczo
wych albo 0,02-2,00% produktu polikondensacji kwa
sów tłuszczowych i polipeptydów.

8l

(P. 145664)

21.01.1971.

Immont Corporation Nowy Jork, Stany Zjednoczo
ne Ameryki, (Frank-Tere Civardi, Hans, Georg
Huenstler).
Arkusz z mikroporowatego tworzywa polimerycznego zwłaszcza z elastomerycznego poliuretanu, zna
mienny tym, że zawiera co najmniej strefę powierzch
niową z mikroporowatego tworzywa polimerycznego,
przy czym mikropory wspomnianej strefy w przekro
ju prostopadłym do jej płaszczyzny są w większości
mikroporami o przekroju co najmniej 1 mikrona,
a wspomniana strefa powierzchniowa ma przylegają
cą do niej warstwę skoagulowanego tworzywa poli
merycznego przepuszczającego parę wodną i ma prze
ważnie tylko niewielką część swej objętości zajętą
przez pory, które w przekroju prostopadłym do płasz
czyzny wspomnianej warstwy przylegającej mają prze
krój powyżej 0,3 mikrona, przy czym wspomniana
warstwa przylegająca łączy i pokrywa mikropory
przechodzące przez powierzchnię pierwszej wspomnia
nej strefy.
Sposób wytwarzania arkusza mikroporowatego, zna
mienny tym, że na zewnętrznej powierzchni arkusza
o przepuszczalności
pary wodnej, co najmniej około
3 00 g/m2/24 godz. i posiadającego przynajmniej jedną
strefę powierzchniową z mikroporowatego poliure
tanu elastomerycznego o mikroporach o średnicy po
wyżej 1 mikrona przechodzącymi przez zewnętrzną
powierzchnię wspomnianej strefy wytwarza się przy
legającą warstwę poliuretanu elastomerycznego, któ
ra jest przepuszczalna dla pary wodnej i której tylko
niewielką część zajmują pory o średnicy powyżej 0,3
mikrona przez naniesienie na zewnętrzną powierzchnię
arkusza roztworu poliuretanu elastomerycznego, który
koaguluje się na tej powierzchni działając na nanie
siony roztwór substancją nie będącą rozpuszczalnikiem
użytego poliuretanu, przy czym wspomniana warstwa
przylegająca łączy i pokrywa mikropory przechodzące
przez zewnętrzną powierzchnię wspomnianej strefy,
zaś poliuretan tworzący tę strefę i wspomnianą war
stwę przylegającą posiada lepkość istotną co naj
mniej 0,7.
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(P. 146258)
9.12.1968.
Sm
Zakłady Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna",
Zielona Góra, (Adam Malinowski', Franciszek Szkabrat).
Sposób barwienia tkanin metodą suchego dogrze
wania, znamienny tym, że do barwienia tkanin zawie
rających włókno poliestrowe i z regenerowanej ce
lulozy stosuje się obok barwnika zawiesinowego, barw
nik azowy tworzony na włóknie rozwijany w procesie
suchego dogrzewania o ogólnym wzorze nr 2, gdzie:
Ar - rodniki węglowodanów aromatycznych, Rz reszta zasady stabilizującej.

8m

(P. 146914) .
s 16.03.1971.
Pierwszeństwo: 17.03.1970 - Szwajcaria.
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób barwienia materiałów włókienniczych zawie
rających grupy aminowe lub amidowe, znamienny
tym, że barwienie prowadzi się w jednorodnym roz
tworze jednego lub kilku barwników zawierających
każdorazowo co najmniej jedną wolną grupę sulfo
nową i co najmniej jedno ugrupowanie reaktywne,
przy czym barwnik lub barwniki są rozpuszczone w
mieszaninie pochodnej chlorowej węglowodoru alifa
tycznego z hydrofilowym rozpuszczalnikiem, którego
iiość nie przekracza 50% wagowych.

8n

(P. 145629)
15.01.1971.
Pierwszeństwo: 16.01.1970 - Szwajcaria.
Sublistatic Holding S.A. Glarus, Szwajcaria.
Nośniki' pośredniczące, znamienne tym, że zawie
rają, oprócz warstwy druku wielobarwnego lub jednobrawnego, otrzymanego przy pomocy jednego lub
wielu barwników zawiesinowych przechodzących w
stan pary w temperaturze 160-220°C, pod ciśnieniem
atmosferycznym, także warstwę spodnią (wstępną)
lub lepiej warstwę wierzchnią, na ogół bezbarwną,
która pokrywa wspomnianą warstwę druku.
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alkilowy zawierający 1 - 6 atomów węgla, a n ozna
cza liczbę 1 lub 2, przy czym jeśli Y oznacza atom
wodoru, to obecne w barwniku rodniki alkilowe mu
szą zawierać co najmniej 3 atomy węgla, albo za
wierają mieszaninę takich barwników i ewentualnie
inne barwniki sublimujące i/lub wybielacze optyczne.
(P. 146930)
8n
16.03.1971.
Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. St. Kunickie
go „Maltex", Łódź, (Tadeusz Sztabiński, Jan Marks,
Władysław Zając, Krystyna Giza, Jan Bednarek).
Sposób wykończania tkanin z miejscowymi wzorzy
stymi efektami wypukłymi powstającymi w procesie
drapania, znamienny tym, że tkaninę poddaje się pro
cesowi drukowania, stosując farbę drukarską, której
1 kg zawiera 10-50 g barwnika pigmentowego, 200 g
mieszaniny żywic formaldechydomocznikowych, 5 g
amoniaku 25%, 300 g kopolimeru polichlorku winylu
i estrów akrylowych, 100 g syntetycznego zagęstnika
na bazie soli amonowych kwasu poliakrylowego, 30 g
kleju stolarskiego, 30 g azotanu amonowego w sto
sunku 1 : 1 , 245-285 g rozpuszczalnika, po czym w
znany sposób poddaje się ją procesowi drapania.

(P. 145801)
9b
23.01.1971.
Pierwszeństwo: 23.01.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Herbert Makowsky Bremen, NRF.
Szczotka do zębów z suwakiem służącym do obraca
nia względem uchwytu nośnika szczeciny, który prze
ważnie składa się z dwóch wygiętych części nośnych
szczeciny wzajemnie odwracanych końcami, umiesz
czonych obrotowo na uchwycie, znamienna tym, że
suwak (15) połączony jest z częściami nośnymi szcze
ciny (10, 11) za pomocą odkształcalnych członów ciągnąco-pchających (16, 17).

8n

(P. 145633)
15.01.1971.
Pierwszeństwo: 16.01.1970 - Szwajcaria.
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Nietekstylne wytwory płaskie z wzorami barwnymi
do wykonywania przedruków, znamienne tym, że przez
nie przenoszone wzory barwne zawierają co najmniej
jeden barwnik o wzorze 1, w którym pierścień A
oznacza pierścień aromatyczny lub nasycony, R1 ozna
cza atom wodoru lub rodnik alkilowy zawierający
1-6 atomów węgla, R2 oznacza atom wodoru lub rod
nik alkilowy zawierający 1-6 atomów węgla, Y ozna
cza atom wodoru, bromu, chloru lub grupę metoksylową, R'1 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy
zawierający 1 - 6 atomów węgla, R'2 oznacza rodnik

(P. 146586)
12a
2.03.1971.
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska, Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fi
zycznej, Warszawa, (Zdzisław Maciejewski, Andrzej
Mączyński, Krystyna Bandrowska, Stanisław Trybuła,
Kazimierz Terelak).
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Sposób oczyszczania kwasu akrylowego od kwasu
octowego na drodze rektyfikacji bezwodnych kwasów,
znamienny tym, że proces rektyfikacji prowadzi się
w obecności węglowodorów o temperaturze wrzenia
powyżej 130°C.

12c

(P. 146123)

10.02.1971.

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, (Jerzy Sy
nowiec, Bogusław Grzelak).
Sposób ciągłej krystalizacji soli z ich roztworów
drogą adiabatycznego odparowywania części rozpusz
czalnika, znamienny tym, że do procesu krystalizacji
i klasyfikacji soli zastosowano podwójną cyrkulację
zawiesiny, przy czym obieg cyrkulacji wewnętrznej
obejmującej strefy A i B zapewnia strumienica cie
czowa (2, 7), natomiast cyrkulacja klasyfikująca w
strefie D spowodowana jest stycznym doprowadzeniem
strumienia cieczy przez bocznik (8).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
zawierającego przegrodę opadową, tacę zbiorczą i rure
dyfuzorową, znamienne tym, że składa się ze zbiornika
cylindrycznego i stożkowego stanowiących współdzia
łającą całość, zachowując stosunek wysokości części
cylindrycznej do stożkowej około 1 : 2, przy czym w
dolnej części zbiornika stożkowego pod rura dyfuzoro
wą (2) znajduje się dysza (7) i bocznik (8) połączone
z pompą obiegową (5) za pośrednictwem zaworu (9).
12d

(P. 146845)

12.03.1971.

Pierwszeństwo: 13.03.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
J. M. Voith GmbH Heidenheim, Niemiecka Republi
ka Federalna.
Komorowy filtr bębnowy do odwadniania zawiesin,
zawierający koryto do pomieszczenia odwadnianej za
wiesiny, osadzony obrotowo w korycie i uszczelniony
względem koryta bęben sitowy, którego wewnętrzna
przestrzeń zawiera szereg otwartych od strony sita
komór ssawnych, przy czym każda komora posiada
przynajmniej jeden przewód odprowadzający filtrat
do przewodów zbiorczych znajdujących się na koń
cach bębna, znamienny tym, że zawiera przewód do
prowadzający (25, 26, 35, 36, 45, 46, 48, 49) dla cieczy
dodatkowej do doprowadzania tej cieczy do komór
ssących (18) wyposażony w urządzenie dozujące, przy
czym wylot tego przewodu doprowadzającego jest
skierowany w stronę płaszcza bębna sitowego (16)
i znajduje się pomiędzy miejscem odbierania odwod
nionego materiału i miejscem wynurzania się bębna
a korzystnie w pobliżu miejsca zanurzenia bębna si
towego (16) w zawiesinie.

12c

(P. 146940)

17.03.1971.

Pierwszeństwo: 27.03.1970 - Francja.
Fives Lille - Cail, Paryż, Francja, (Francis Dambrine).
Urządzenie do ekstrakcji przez dyfuzję rozpuszczal
nych substancji zawartych w surowcach roślinnych,
zawierające kilka komór, które mogą przesuwać się
od stanowiska załadowywania, na którym napełniane
są surowcem, który ma być przerobiony, do stanowi
ska rozładowywania, na którym przerobiony surowiec
zostaje wyrzucony, znamienne tym, że każda komora
zawiera przykrywę umieszczoną we wnętrzu komory,
urządzenie ryglujące utrzymujące przykrywę na żą
danej wysokości w komorze, oraz urządzenie prasu
jące umieszczone na stanowisku załadowywania dla
prasowania surowca znajdującego się w komorze po
jej załadowaniu, przy czym prasowanie następuje przy
pomocy przykryw, które następnie zostają zablokowa
ne przez urządzenie ryglujące w takim położeniu, że
sprasowanie surowca zamkniętego w komorze zostaje
utrzymane przez cały czas trwania ekstrakcji.

12d

(P. 146933)

16.03.1971.

Zakłady Produkcji Urządzeń Mechanicznych „ELWO",
Pszczyna, (Paweł Dyrda, Józef Harazin, Czesław Ko
peć, Antoni Książkiewicz, Ryszard Ruda, Augustyn
Zamarlik).
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Sposób wykonania kołków, zwłaszoza do mocowa
nia prętów emisyjnych w ramach elektrod przez ob
róbkę plastyczrą, znamienny tym, że okrągły pręt
poddaje się jednokierunkowemu, wzdłużnemu walco
waniu pomiędzy parą przeciwbieżnych walców, które
wygniatają podłużny oraz poprzeczny zarys kołków,
połączonych wypływką w jedną prostą wstęgę, po
czym kołki wykrawa się ze wstęgi szybkobieżnym
wykrojnikiem i wygładza ich powierzchnię.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że jest wyposażone w parę współpra
cujących walców (1, 2), złożoną z walca (1) o pobocznicy gładkiej oraz walca (2) posiadającego na pobocznicy rowki (3), zaopatrzone w wycięcia (4) o za
rysie poprzecznym do osi rowka (3) w kształcie łuku,
przy czym zarys wycięcia (4) równoległy do osi rowka
(3) ma kształt trójkąta.

12d

(P. 151606)

17.11.1971.

Pierwszeństwo: 24.11.1971 - Czechosłowacja.
Ustav geologického inženýrství, Brno, Czechosłowa
cja, (Josef Svoboda).
Filtr studzienny, którego poszczególne części są ze
sobą połączone za pomocą trzpieni osadzonych w pierś
cieniach łączących, znamienny tym, że składa się
z elementów płytkowych (4) wyposażonych na obu
końcach (19) w otwory (10), przy czym elementy płyt
kowe (1) są nałożone jeden na drugi swymi końcami
(19) na trzpienie (2) tak, że tworzą ścianki cylindra lub
wielościanu.
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12d

(P. 151772)
25.11.1971.
Pierwszeństwo: 27.11.1970 - NRF.
Ludwig Taprogge, Reinigungsanlagen für Röhren Wärmeaustauscher, Augermund, NRF, (Friedrich Wil
helm Treplin, Gido Veitmann, Heinz Thal).
Urządzenie sitowe do oddzielania ciał stałych ze
strumieni cieczy w przewodach rurowych, zawierające
kadłub separatora z wbudowanym koszem sitowym,
do którego napływa z zewnątrz strumień cieczy, a któ
rego otwarte zakończenie połączone jest ze ścianą
kadłuba, oraz co najmniej jeden otwór wylotowy za
nieczyszczeń, usytuowany w pobliżu dna sita, zna
mienne tym, że kadłub w obrębie kosza sitowego (2)
posiada boczny króciec wlotowy (6) dla brudnej wody,
a w tym króćcu wlotowym (6) zainstalowane jest co
najmniej jedno przestawne urządzenie kierujące (7)
do stycznego odchylania strumienia zanieczyszczonej
wody napływającej poprzecznie do kosza sitowego (2).

12d

(P. 153614)
22.02.1972.
Pierwszeństwo: 23.02.1971 - Węgry.
Tatabányai Szénbányá, Tatabánya, Węgry, (László
Kisbocskói, Sandor Kubo, Guszták Réczey).
Sposób ciągłego filtrowania cieczy z ciągłym rege
nerowaniem materiału filtracyjnego, znamienny tym,
że filtrowaną ciecz wprowadza się w przestrzeń ogra
niczoną ścianą z otworami, a następnie ciecz tę filtru
je się poprzez nieruchomą warstwę materiału filtru
jącego (3a, 3b), wypełniającego zbiornik filtru (Ia, Ib)
ograniczony ścianą z otworami, po czym filtrowaną
ciecz przepuszcza się przez tę zewnętrzną ścianę
z otworami do komory zbiorczej (4a, 4b), przy czym
podczas filtrowania zanieczyszczony materiał filtru
jący, pochodzący z innego zbiornika filtru, oddzielo
nego od przestrzeni zawierającej filtrowaną ciecz,
przemieszcza się na przykład za pomocą zasilanej
wodą pod ciśnieniem strumieniowej pompy wodnej
(10a, 10b) do urządzenia rozdrabniającego (12) gdzie
materiał ten regeneruje się a następnie przechodzi. do
sita wibracyjnego (13), gdzie oddziela się i usuwa za
nieczyszczenia a wodę płuczącą kieruje się ponownie
do wejściowej komory (1) filtru, po czym filtrowanie
rozpoczyna się w zbiorniku ze zregenerowanym ma
teriałem filtrującym, natomiast zanieczyszczony ma
teriał ze zbiornika, w którym przedtem dokonywano
filtracji poddaje się regeneracji a dzięki zmianie tych
operacji roboczych, filtrowanie cieczy i regenerację
materiału filtrującego wykonuje się w sposób ciągły
i równocześnie.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że ma komorę (2) rozdzielacza cie
czy o ściankach z otworami, zawierającą ciecz prze
znaczoną do filtrowania, graniczące z tą komorą dwa
lub więcej zbiorniki (Ia, Ib) zawierające materiał fil
trujący (3a, 3b) i wyposażone w otwory ścian tych
zbiorników komory zbiorcze (4a, 4b) zbierające przefiltrowaną ciecz, a w dnie każdego zbiornika materiału
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filtrującego umieszczone jest urządzenie do usuwania
materiału filtrującego, na przykład strumieniowa
pompa wodna (10a, 10b), w której przewód wyjściowy
włączone jest urządzenie (12) rozdzielające a nastąp«
nie w przewodzie powrotnym materiału filtrującego,
w zbiorniku materiału filtrującego, włączone jest sito
wibracyjne (13) oraz urządzenie (14) oddzielające za
nieczyszczenia od wody płuczącej, a ponadto urządze
nie ma przewody rurowe do naprzemiennego urucha
miania filtrów (Ia, Ib) i do doprowadzania wody pod
ciśnieniem do strumieniowych pomp wodnych, przy
czym przewody te są przyłączone do urządzenia po
przez zawór przełączający (17).

osadzenia na niej obudowy, oraz wgłębienia (18), w
którym osadzone są elementy rurowe (40, 41, 42) tak,
że otwór, w obudowie znajduje się w takim położeniu
względem stojaka podporowego, które umożliwia daw
kowanie izotopów.
(P. 146028)
5.02.1971.
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Ludwik Li
piński, Czesław Jodko, Edmund Tokarzewski).
Sposób wytwarzania materiału sorpcyjno-dyfuzyjnego, znamienny tym, że skrawki odpadków skórza
nych poddaje się działaniu rozcieńczonego kwasu, naj
korzystniej siarkowego, po przepłukaniu wodą miele
się na mokro aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny
koloidalnej, do której dodaje się kolejno, wodną suspensję waty drzewnej i rozdrobniony sorbent oraz
całość poddaje się homogenizacji znanym sposobem,
a po usunięciu nadmiaru wody wylewa do form i su
szy, przy czym ilość poszczególnych składników po
winna być tak dobrana, aby zawartość suchych włó
kien tkanki skórzanej w końcowym produkcie, w sto
sunku wagowym do sorbentu o uziarnieniu poniżej
2 mm wynosiła od 4 - 2 0 % , zaś suchej waty drzewnej
od 0-40%.
12e

12e

12e
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(P. 137018)

20.11.1969.

E.R. Squibb and Sons, Inc Nowy Jork, Stany Zje
dnoczone Ameryki, (Thomas V. Czapliński Gerald
A. Bruno, Thomass A. Haney).
Aparat do bezpiecznego eluowania materiałów pro
mieniotwórczych, znamienny tym, że składa się z obu
dowy (10) wyposażonej na jednym końcu w otwór,
przez który odbywa się eluowanie izotopów promie
niotwórczych, ze stojaka podporowego 14 wyposażo
nego na jednym końcu w tuleję (22) przeznaczoną do

(P. 146256)

15.02.1971.

Zakłady Azotowe „Puławy", Puławy, (Marian J a n czarek, Józef Zarzecki, Adam Romaniec, Konstanty
Pędowski).
Sposób odpylania powietrza z wież granulacyjnych
instalacji saletry amonowej przy pomocy urządzenia
odpylającego, na przykład płuczki pianowej, umieszczo
nego w szczytowej części wieży granulacyjnej, zna
mienny tym, że zapylone powietrze przechodzi przez
układ dysz ejektorowych, a następnie jest zasysane
przez ejektor napędzany strumieniem gazów poabsorpcyjnych z instalacji kwasu azotowego przy czym
urządzenie odpylające zasila się kondensatem alka
licznym, pochodzącym ze skraplania pary uzyskiwa
nej w neutralizatorach instalacji azotanu amonu,
a roztwór azotanu amonu otrzymany w urządzeniu od
pylającym kieruje się do wyparki zatężającej, gdzie
zatężony jest do ok. 70% i kierowany do dalszej prze
róbki w instalacji azotanu amonu.
12e

(P. 146269)

16.02.1971.

Centralne Laboratorium Gazownictwa, Warszawa,
(Hanna Regulska, Bogumiła Nawrocka, Antoni Bałczewski, Jadwiga Pasynkiewicz, Adam Zawiśniak, Wi
told Swierczyński, Józef Kuźma).
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Sposób nawaniania gazów bezwonnych, znamienny
tym, że do gazu wprowadza się bezsiarkowy nawaniacz, którego głównym składnikiem znajdującym się
najkorzystniej w ilości ponad 90°/o, jest dwucyklopentadien z tym, że obok dwucyklopentadienu występo
wać mogą również mono i dwu cykliczne węglowo
dory o pierścieniu 5-cio węglowym takie jak np:
cyklopentadien, cyklopentan i cyklopentanon, a sam
produkt techniczny przeznaczony do nawania gazu
przyrządza się przez dodatek technicznej frakcji dwu
cyklopentadienu najkorzystniej od 2 do 5% benzenu
lub innych niskowrzących węglowodorów aromatycz
nych oraz/lub najlepiej 5% niskowrzących węglowo
dorów alifatycznych wydzielonych z lekkich detylatów
w procesach pirolizy produtów naftowych względnie
węglowych, i wprowadza do gazociągu za pomocą zna
nych urządzeń nawaniających w ilości najkorzystniej
100 mg/Nm» gazu.
12g
(P. 145765)
22.01.1971.
Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicz
nych, Kraków (Jan Flak).
Elementy do wypełnienia aparatów do wymiany
mas i ciepła zwłaszcza do aparatów kolumnowych,
znamienne tym, że posiadają kształt kuli lub elipsoidy
wydrążonych wewnątrz, przy czym elementy te po
siadają otwory lub nacięcia, względnie otwory i na
cięcia w dowolnych kształtach, ilości, wielkości i roz
mieszczeniu, przy czym jeden z boków nacięcia po
łączony jest z powłoką elementu, a nacięta figura
jest odgięta do wewnątrz elementu.

12e
(P. 145874)
29.01.1971.
Instytut Technologii Nafty, Kraków, (Józef Obrocki,
Władysław Widła).
Sposób prowadzenia ciągłych procesów technologicz
nych w małych gradientach temperatur, znamienny

Nr 16/1973

tym, że wymiana ciepła miedzy strefami ogrzewania
lub chłodzenia jest regulowana przez wprowadzenie
międzystrefowego
chłodzenia,
lub
ogrzewania, co
umożliwia utrzymanie danej temperatury poszczegól
nych stref w przewidzianych odcinkach czasu.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że posiada indywidualnie regulowane
segmenty grzewcze rozdzielone chłodnicami o indy
widualnym chłodzeniu.
12g
(P. 146114)
9.02.1971.
Pierwszeństwo: 9.02.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Parkson Corporation, Fort Lauerdale, USA, (Paul
Sheridan Minor).
Sposób prowadzenia reakcji pomiędzy reagentem
gazowym i ciekłym, znamienny tym, że w ograniczo
nej przestrzeni wstrzykuje się gazowy reagent do stru
mienia reagentu ciekłego przepływającego z kontrolo
waną prędkością, następnie mieszaninę cieczy z ga
zem przepuszcza się krętą drogą w celu wywołania
burzliwego przepływu mieszaniny, regulując tempe
raturę i ciśnienie wzdłuż całej drogi przepływu w celu
zakończenia zasadniczo całkowitego przereagowania
składników i usuwając produkt reakcji z krętej drogi
przepływu.
12g
(P. 146590)
2.03.1971.
Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej,
Warszawa, (Antoni Dąbrowski, Wojciech Kulicki).
Sposób redukcji amalgamatem związków organicz
nych znamienny tym, że amalgamat wprowadza się
od dołu reaktora współprądowo ze strumieniem
związku poddawanego redukcji bądź z jego roztwo
rem, przy czym czas przebywania amalgamatu w re
aktorze i stopień jego rozdrobnienia reguluje się przez
zmianę stosunku szybkości obydwu składników.

12g
(P. 146905)
15.03.1971.
Igor Jakowlewicz Gorodeckij, Moskwa, ZSRR.
Aparat kolumnowy do wymiany mas z nasadką
utworzoną przez tarcze, ustawione w poprzek korpusu
jedna nad drugą i mające otwory, zaopatrzone w ło
patki prowadzące, rozmieszczone pod kątem w sto
sunku do tarczy, jak również zawierający środki do
uzyskania wzajemnego przemieszczenia posuwisto-zwrotnego środowisk roboczych i tarcz oraz króćce
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do wprowadzenia i wyprowadzenia środowisk robo
czych, znamienny tym, że jedna z krawędzi każdej
tarczy jest umieszczona bezpośrednio w pobliżu ścian
ki korpusu aparatu, a ze strony przeciwległej tarczy
między nim i ścianką korpusu jest Iuz szczelinowy,
przy czym luzy szczelinowe między ściankami korpusu
i tarczami sąsiednimi są usytuowane po przeciwle
głych biegunowo stronach tarcz.
12g
(P. 151389)
4.11.1971.
Pierwszeństwo: 6.11.1970 - Niemiecka Republika
Demokratyczna.
Heckmannwerk KG, Pirna, NRD, (Gerhard Lóttel,
Karl Druba, Helmut Gutwasser, Gabriela Fischer).
Sposób odgazowywania, odwadniania i/lub oddzie
lania przedgonu oraz pozostałości, mieszanin wielo
składnikowych i mieszanin kilku substancji, zwłaszcza
takich mieszanin które są wrażliwe na działanie pod
wyższonej temperatury i na wpływ tlenu, o dużej za
wartości wody i/lub składników przedgonu i pozosta
łości, które mogą być powodem polimeryzacji, two
rzenia się części niezmydlających się, spękań oraz
bezwodników, ponadto takich substancji które nie
mają idealnego przebiegu wrzenia i które odzna
czają się powolnym ustalaniem stanu równowagi,
znamienny tym, że przy prowadzeniu procesu zwłasz
cza w sposób ciągły i bez strat dąży się przy do
wolnym ciśnieniu układu do utrzymania optymal
nego stanu równowagi dla selektywnego oddzielenia
wody i/lub składników przedgonu, przy czym wysoki
stopień rozdzielenia uzyskuje się za pomocą odparo
wywania cząstkowego, skraplania cząstkowego i/lub
całkowitego, nieadiabatycznej rektyfikacji, to znaczy
takiej w której następuje zbiorcze skraplanie lub od
parowywanie, długotrwałego stykania się faz, zapo
bieganie powtórnemu mieszaniu cieczy i oparów po
nadto można zmieniać ilości cząstkowo odparowane
przez dowolną zmianę różnicy ciśnień, a ciecz odgazowaną, odwodnioną i/lub pozbawioną przedgonu pod
daje się w drugim dziale destylacji, zwłaszcza przy
zmniejszonym ciśnieniu, to znaczy w niższej tempe
raturze wrzenia, prowadząc cyrkulację i odparowy
wanie tej cieczy w układzie dwóch komór.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że proces prowadzi się tylko w jed
nym aparacie, ponadto zwłaszcza tylko w jednym dol
nym zbiorniku działu górnego elementy skraplaczy
i wyparek są ustawione nad sobą i są ze sobą połą
czone od strony oparów i od strony cieczy za pomocą
komór, zwłaszcza rur lub pęków rur, przy czym po
szczególne odcinki skraplaczy i wyparek są usytuowa
ne obok siebie, ponadto uzyskana przez ustawienie
obok siebie znikoma wysokość elementów skraplaczy
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i wyparek przy czym działanie iniektorowe można wy
tworzyć w skraplaczach dowolną wielkość podciśnie
nia przy czym w powyższych elementach wyparnych
odbywa się zwłaszcza wymienione skraplanie cząst
kowe i/lub odparowywanie cząstkowe i nieadiabatyczna rektyfikacja, a w elementach skraplania ma
miejsce wymienione skraplanie cząstkowe i nieadiabatyczna rektyfikacja, ponadto osiąga się długotrwałe
stykanie się fazy ciekłej z gazową za pomocą odcin
kowo połączonych obok siebie sekcji wyparnych i sek
cji skraplania, ciecz i opary są przeprowadzane przez
przepuszczalne gładkie powierzchnie zraszane dla za
pobieżenia ponownemu mieszaniu się cieczy z parą,
a za pomocą komór między odcinkami wyparnymi
uzyskuje się dowolny wybor różnicy ciśnienia, ponad
to w dolnym dziale II zbiornika, zwłaszcza w wy
parkach z wypełnieniem lub w wyparkach z opada
jącą warstewką, które działają jak wyparki lub jako
wyparki wtórne, ciecz doprowadzona do tego działu
przez komorę zanurzeniową (28) podlega destacji w
układzie umieszczonych obok siebie dwóch komór
(29 33) a pozostałość fazy błotnej jest odprowadzana
okresowo lub sposobem ciągłym, zwłaszcza za pomocą
przelewu (36) lub syfonu.
12g

(P. 151514)
12.11.1971.
Pierwszeństwo: 13.05.1971 - Włochy.
Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Giuseppe
Gamberucci, Luigi Ruggeri).
Urządzenie wysokociśnieniowe znamienne tym, że
wykonane jest z jednej lub kilku wewnętrznych me
talowych powłok cylindrycznych, zwłaszcza ze stali
węglowej, częściowo lub całkowicie wstępnie naprę
żonych, oraz z jednej lub kilku zewnętrznych po
włok cylindrycznych, z których każda składa się z me
talowych płyt z tego samego, co powłoka wewnętrzna
lub różnego materiału, przy czym płyty te nie są ze
sobą spawane obwodowo ani przyspawane do we
wnętrznej powłoki cylindrycznej i jest ich tyle w każ
dej warstwie, że cylindryczna powłoka lub powłoki
wewnętrzne są całkowicie przykryte.
Sposób wytwarzania urządzenia według zastrz. 1 - 9
znamienny tym, że wykonuje się je w trzech etapach
przy czym w pierwszym etapie wytwarza się meta
lową powłokę cylindryczną o żądanych rozmiarach
wewnętrznym, poprzecznym i wzdłużnym, utworzonej
zwłaszcza z jednej lub z kilku metalowych płyt spa
wanych wzdłużnie i obwodowo lub tylko po obwo
dzie, względnie utworzonych z jednej lub kilku rur
lub z rur i płyt odpowiednio połączonych, zaś w dru
gim etapie nasuwa się na gorąco na powłokę cy
lindryczną, otrzymaną podczas pierwszego etapu płytę
kutą lub kalandrowaną i spawaną albo walcowaną
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w ilości jednej lub kilku warstw, przy czym stosuje
się taką temperaturę tych płyt, aby po ostudzeniu
przylegały one dokładnie do powłoki i można bylo
poddać je następnie obróbce cieplnej, a w trzecim
etapie całe urządzenie poddaje się działaniu ciśnienia
hydrostatycznego, zwłaszcza hydraulicznego, w którym
wstępnie napręża się części lub wszystkie warstwy
powłok z pierwszego etapu.

12g

(P. 154896)

21.04.1972.

Pierwszeństwo: 23.04.1971 - Włochy.
Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Giowanni
Manara, Vittorio Fattore).
Sposób wytwarzania katalizatora reakcji utlenia
nia, zawierającego tlenowe związki antymonu i dru
giego metalu, takiego jak żelazo, uran, cyna, cer,
mangan i tor, znamienny tym, że po wysuszeniu masy
katalitycznej, a przed uformowaniem katalizatora do
masy dodaje się związek ulegający przekształceniu
w gaz w temperaturze niższej od temperatury akty
wacji katalizatora, przy czym jako wymieniony zwią
zek stosuje się węglan amonowy, wodorowęglan amo
nowy, mocznik, sześciometylenoczteroaminę lub kwas
szczawiowy.
*

12h

(P. 146695)

4.03.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, (Jerzy Wolski, Paweł Kroczek,
Zygmunt Simon, Ryszard Brych).
Sposób prowadzenia procesu elektrolizy z wodnych
roztworów soli zwłaszcza cynku, znamienny tym, że
w okresie ługowania tlenków metali w roztworze
kwasu siarkowego, wprowadza się powietrze zmie
szane z ozonem, celem utlenienia żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego.

12i

(P. 145538)

9.01.1971.

Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Che
micznej i Urządzeń Cieplnych, Wrocław, (Mieczysław
Adam Gostomczyk, Tomasz Winnicki, Jan Szrema,
Longin Wolski).
Sposób odzyskania ZnS0 4 i H 2 S0 4 z odpadowych
roztworów powstających w procesie formowania włó
kien sztucznych, polegający na zatężeniu odpadowych
kąpieli w procesie elektrodializy oraz sorpcji na kationicie jonów cynkowych z wód płucznych i z diali
zatu powstającego przy elektrodializie, znamienny tym,
że regenerację kationitu prowadzi się roztworem ką
pieli odpadowych zatężonym w wyniku elektrodializy.

121

(P. 145893}

30.01.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice^ (Henryk Chwalibóg, Adam Pie
przyca, Jerzy Ehrlich, Jacek Froński, Tadeusz Salin
ger, Michał Rudnicki, Zdzisław Wnuk).
Sposób utylizacji ciepła gazów zawierających dwu
tlenek siarki, otrzymanych przez spalanie siarki, po
legający na wykorzystaniu go do wytwarzania wy
sokoprężnej pary wodnej, znamienny tym, że gazy
te chłodzi się za pomocą medium pomocniczego, peł
niącego rolę nośnika ciepła, znajdującego się pod ciś
nieniem równym lub bliskim atmosferycznego i krą
żącego w obiegu zamkniętym, które to medium chło
dzi się z kolei w wyparce wodą o temperaturze bli
skiej punktu wrzenia i ciśnieniu około 40 atmosfer,
zamieniając ją w wysokoprężną parę nasyconą, po
czym zawraca do chłodzenia wspomnianych gazów
uzyskanych ze spalania siarki.

121
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2.0*1971.

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, (Zdzisław
Kowalewski, Teresa Gapińska, Juliusz Wesołowski).
Sposób wielostopniowego utleniania dwutlenku siar
ki do trójtlenku siarki z międzystopniową absorpcją
wytworzonego S0 3 , znamienny tym, że prowadzi się
niepełną absorpcję wynoszącą 90-99,9% przy pręd
kości przepływu gazów przez aparat kontaktowy
utrzymanej w granicach 0,3-0,6 Nm/sek w przelicze
niu na przekrój pustego aparatu.

12i

(P. 146034)

5.02.1971.

Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Nauko
wych w woj. katowickim, Zakład Ochrony Środo
wiska Regionów Przemysłowych, Zabrze, (Stanisław
Bistroń).
Sposób wytwarzania kwasu azotowego przez kata
lityczne utlenienie amoniaku za pomocą tlenu, zna
mienny tym, że proces utleniania prowadzi się w ko
łowym obiegu gazów, do którego w sposób ciągły do
prowadza się z zewnątrz czysty technologicznie tlen
i amoniak w ilości równoważnej powstałemu w pro
cesie kwasowi azotowemu, który to kwas odprowadza
się z obiegu jako produkt końcowy.

121

(P. 146097)

8.02.1971.

Pierwszeństwo: 9.02.1970 - Francja.
Société Chimique de la Grande Paroisse, Azote et
Produits Chimique, Paryż, Francja, (Michel Senes,
Pierre Lhonore).
Katalizator stosowany w procesie utleniania amo
niaku do tlenków azotu, znamienny tym, że stanowi
go katalizator kompleksowy o ograniczonej
porowa
tości, o powierzchni właściwej 0,02-2 m 2 /g, zawiera
jący materiał aktywny związany wiązaniami typu ce
ramicznego z trudnotopliwym nośnikiem, w skład
którego wchodzą trudnotopliwe tlenki, takie jak ma
gnezja, krzemionka, dwutlenek cyrkonu.
Sposób wytwarzania katalizatora według zastrz. 1,
znamienny tym, że sporządza się homogeniczną mie-,
szaninę składników katalizatora, mieszaninę sprasowuje pod ciśnieniem 1000-10000 barów a następnie
spieka w temperaturze nie niższej niż 1300°C.

12i

(P. 146485)

25.02.1971.

Pierwszeństwo: 25.02.1970 - Austria.
österreichische Stickstoffwerke AG., Linz, Austria,
(Walter Binder, Karl Nogati, Wolfgang Gauster, Josef
Hutter, Heinrich Stich).
Sposób zmniejszania zawartości fluoru w gipsie od
padowym przy wytwarzaniu kwasu ortofosforowego
przez traktowanie gipsu odpadowego kwasem siarko
wym, znamienny tym, że wilgotny gips odpadowy
wygrzewa się wstępnie w temperaturze poniżej 160°C
aż do całkowitego usunięcia wody zwilżającej oraz
ewentualnie wody krystalizacyjnej, nie przekraczając
jednak stadium półwodzianu, a powstały sypki pro
dukt spryskuje się w mieszalniku, najkorzystniej bez
większego studzenia materiału taką ilością stężonego
kwasu siarkowego, jaka jest niezbędna dla rozkładu
stałych związków fluoru oraz odpędzenia utworzonych
lotnych związków fluoru, a mieszaninę wypraża na
stępnie w temperaturze 200-300°C.
#

121

(P. 146528)

27.02.1971.

Politechnika Śląska, Gliwice, (Andrzej Naróg, Iwo
Polio).
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Sposób wytwarzania bezwodnych azotanów metali
na drodze suchej i przez bezpośrednią syntezę z sub
stancji prostych - azotu, tlenu oraz metalu - zna
mienny tym, że elektroda w postaci drutu wykonana
z metalu, którego azotan ma być otrzymany podda
wana jest bezpośredniemu działaniu powstających
podczas wyładowań koronowych produktów reakcji
chemicznych w gazowych mieszaninach azotowo-tlenowych.
12i

(P. 146651)

3.03.1971.

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn, (Bole
sław Cypek, Jerzy Bok, Zygmunt Kozioł, Mieczysław
Nowicki).
Sposób wytwarzania metodą ciągłą azotynu sodo
wego o wysokiej czystości z roztworów otrzymanych
w procesie absorpcji alkalicznej resztkowych tlenków
azotu z instalacji kwasu azotowego drogą odparowa
nia w wyparkach w temperaturze 127±4°C dalszego
odparowania z równoczesnym wychłodzeniem cyrkulującego roztworu do temperatury 78±4°C, a następ
nie powolnego wychłodzenia zawiesiny kryształów do
temperatury 65±3°C znamienne tym, że odprowadzany
z wyparek (1) odparowany roztwór w sposób ciągły
dopływa wraz z zawiesiną cyrkulującą do krystalizatora próżniowego (6) w takiej ilości że różnica tem
peratury zawiesiny kryształów dopływającej i wy
pływającej z krystalizatora próżniowego (6) wynosi
do 9°C.
12i

(P. 146865)

13.03.1971.

„Siarkopol" Kombinat Kopalń i Zakładów Prze
twórczych Siarki im. M. Nowotki, Tarnobrzeg, (Ta
deusz Ziobro, Marian Majcherski, Bogdan Tobiszewski, Janusz Pyłka).
Sposób otrzymywania siarki drobnokrystalicznej
z filmem olejowym - siarki naolejonej znamienny
tym, że siarkę w postaci stałej lub płynnej wprowa
dza się do oleju mineralnego lub syntetycznego ogrza
nego do temperatury wyższej od temperatury topnie
nia siarki, a następnie przez schłodzenie oleju wykrystalizowuje się siarkę powleczoną filmem olejo
wym, z której przez odmycie oleju w rozpuszczalniku
otrzymuje się siarkę drobnokrystaliczną.

12i

(P. 151515)

12.11.1971.

Pierwszeństwo: 14.11.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Metallgesellschaft
Aktiengesellschaft,
Frankfurt,
NRF, (Eberhard Böhm, Lathar Ren, Ernst Weckesser,
Günter Wilde, Günter Winkhaus).

Sposób wydzielania fluorowodoru z gazów za po
mocą znajdujących się w stanie fluidalnym ciał sta
łych, znamienny tym, że zawierające fluorowodór gazy
wprowadza się do reaktora z taką szybkością, że
z wprowadzanym do reaktora ciałem stałym tworzą
silnie spulchnione złoża fluidalne o gradiencie stę
żenia malejącym od dołu ku górze a cząstki ciała sta
łego (adsorbentu) w przeważającej części odprowadza
się górnym wylotem reaktora.

12i

(P. 151845)

30.11.1971.

Pierwszeństwo: 1.12.1970 - Szwajcaria.
Hannes Trüb, Zurich, Szwajcaria.
Ozoni zator rurowy z chłodzoną elektrodą wewnętrz
ną i z rurami dielektrycznymi umieszczonymi współ
osiowo pomiędzy elektrodą wewnętrzną a zewnętrzną,
w której rurowe elektrody i rury dielektryczne są
uchwycone i zdystansowane względem siebie przez
nasadzone na ich końce elektrycznie izolujące kołpaki
zamykające, znamienny tym, że mające w przekroju
kształt kołowego pierścienia przestrzeń pomiędzy elek
trodą wewnętrzną (1), a zewnętrzną (2) jest przez
rure dielektryczną (3) podzielona na zewnętrzną prze
strzeń wyładowania (6) i wewnętrzną przestrzeń chło-
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dzenia (5) a przestrzeń wyładowania i przestrzeń chło
dzenia są połączone, przez oddzielone od siebie prze
strzenie (23, 24, lub 16, 17) w kołpakach zamykają
cych (4a, 4b), z usytuowanymi na tych kołpakach
przyłączami (14, 11) przewodów rurowych do zasila
nia przestrzeni wyładowania (6) powietrzem i prze
strzeni chłodzenia (5) chłodziwem.
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nowych i nachylonych pod kątem 60° ścianach, za
kończonych prostokątnym korytem, stanowiącym bież
nię pracującego w sposób ciągły przenośnika zgrze
błowego, przy czym wychodzące poza wannę koryto
przenośnika wyprowadzone jest skośnie w górę ponad
zwierciadło cieczy, podczas gdy wanna nakryta jest
szczelnym okapem wyposażonym w kominy.

(P. 153750)
12i
18.11.1970.
Pierwszeństwo: 19.11.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Union Carbide Corporation, Nowy Jork, USA, (Ri
chard Joseph McCliney, James Herbert Downing,
Benjamin John Wilson).
Sposób wytwarzania krzemu z krzemionki, znamien
ny tym, że stosuje się zaglomerowaną, jednorodną
mieszaninę ziarnistego, węglowego czynnika reduku
jącego i ziarnistej krzemionki, przy czym zawartość
związanego węgla w węglowym czynniku redukują
cym wynosi około 85-115% ilości stechiometrycznie
wTymaganej dla zredukowania krzemionki według rów
nania reakcji 6, a ziarnista krzemionka zawiera frak
cję drobnoziarnistą i gruboziarnistą.

12k

(P. 146463)
24.02.1971.
Pierwszeństwo: 27.02.1970 - Włochy,
SINCAT - Societa Industriale Catanese S.p.A., P a 
lermo, Włochy, (Alberto Scarf i, Emanuele Gugliotta,
Aldo Giudice).
Sposób odzyskiwania siarczanu amonowego z jego
roztworów zanieczyszczonych substancjami organicz
nymi, znamienny tym, że roztwór siarczanu amono
wego zawierającego substancje organiczne zadaje się
kwasem azotowym w takiej ilości, by jego stężenie
w roztworze macierzystym w następnej fazie odpa
rowywania nie przekroczyło 15% wagowych, po czym
tak potraktowany roztwór odparowuje się a wykry
stalizowany siarczan amonowy oddziela się od ługu
macierzystego i organicznych zanieczyszczeń.

12k

(P. 146634)
3.03.1971.
Patent dodatkowy do patentu nr
(zgłoszenie P. 135139)
Politechnika Śląska Katedra Chemii i Technologii
Organicznej, Gliwice, (Romuald Bogoczek, Zbigniew
Walaszek, Wiesław Szeja, Janusz Krawczyk, Wiesław
Ziobro, Jerzy Przódzik).
Sposób otrzymywania czystego rodanku sodowego
przez rozdział roztworu mieszaniny związków che
micznych zawierającej rodanek sodowy, na drodze
kontaktowania tego roztworu z żywicami jonowymien
nymi i odmywania frakcji roztworu o różnym skła
dzie chemicznym według patentu nr
(zgłosze
nia patentowe P. 135139) znamienny tym, że stosuje
się w charakterze surowca techniczny rodanek so
dowy, produkt reakcji cyjaniaków z siarką elemen
tarną, produkt utylizacji od gazów cyjanowodorowych
z produkcji akrylonitrylu lub roztwór odpadkowy przy
produkcji włókien poliakrylonitrylowych.

(P. 146981)
121
15.03.1971.
Kombinat Sodowo-Solny w Inowrocławiu, Inowroc
ławskie Kopalnie Soli, w Inowrocławiu, (Stanisław
Sawicki, Stanisław Magiera, Kazimierz Łucenia, He
lena Romańska, Wiesław Puchniarski, Antoni Bolewicki, Stanisław Szymański, Henryk Walczak, Stani
sław Dziennik, Kazimierz Taranczewski).
Panew parowa z podpowierzchniowym ogrzewaniem
i mechanicznym wygarnianiem, znamienna tym, ie
wanna panwi stanowi koryto o niskich burtach pio

12m

(P. 146984)

(18.03.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Marek Dramiński, Wiesław Kawecki).
Sposób wytwarzania tlenku glinowego z ubogich
surowców mineralnych przez ich ługowanie w pod
wyższonej temperaturze przy pomocy kwasu siarko
wego krystalizację soli glinowej i jej rozkład ter
miczny, znamienny tym, że roztwór soli glinowej wraz
z zawiesiną części nierozpuszczalnych, otrzymany w
procesie ługowania, poddaje się krystalizacji bez od-
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dzielania tych części nierozpuszczalnych, po czym
krystaliczną sól glinową wyodrębnia się i obmywa
od resztek części nierozpuszczalnych i ługu macie
rzystego roztworem otrzymanym w wyniku rozkładu
tej soli, a zawiesinę części nierozpuszczalnych oddziela
się od ługu pokrystalicznego w temperaturze poniżej
40°C, po czym oddzieloną ciecz zawraca do operacji
ługowania surowca, przy czym ostateczne oczyszcze
nie soli glinowej od pozostałych ziarn surowca pro
wadzi się na drodze filtracji roztworu soli w pod
wyższonej temperaturze.
12n

(P. 131333)
23.01.1969.
Pierwszeństwo: 24.01.1968 - Włochy.
Snam Progetti S.p.A. Mediolan, Włochy, (Gioacchino
Doki, Giorgio Morselli).
Sposób nawęglania metalicznego uranu do jednowęglika uranu, wolnego od domieszek wyższych węgli
ków uranu polegający na poddaniu reakcji metalicz
nego uranu z gazem nawęglającym zawierającym me
tan, znamienny tym, że metaliczny uran poddaje się
nawęglaniu w temperaturze 700-1050°C za pomocą
mieszaniny metanu i wodoru wytworzonej w tych sa
mych warunkach temperaturowych i w tym samym
reaktorze przez przepuszczenie wodoru przez dwuwęglik uranu lub trójwęglik uranu, które umieszczone
są nad strefą nawęglania uranu.
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(P. 145581)
13.01.1971.
12n
Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa, Ka
towice, (Tadeusz Binkowski, Jerzy Rauk).
Urządzenie do ekstrakcji węgla na drodze peptyzacji
rozpuszczalnikiem znamienne tym, że składa się
z podgrzewacza surowców (1), połączonego z reakto
rem złożonym z ogrzewanych rurowych odcinków (2),
zaopatrzonych w zwężki (5) w miejscu ich łączenia,
oraz z chłodnicy produktów (4) połączonej z wylotem
reaktora, przy czym rurowe odcinki (2) tworzą dwa
lub więcej równoległych segmentów, połączonych ze
sobą rurowymi łukami (3).

12n

(P. 145831)
26.01.1971.
Pierwszeństwo: 27.01.1970 - Włochy.
Montecatini Edison S.p.A. Mediolan, Włochy, (Clau
dio Sperandio, Carlo Boscolo, Vittorio Jaderosa, Anto
nio Savino).
Ciągły autotermiczny sposób wytwarzania wysoko
procentowego trójfluorku glinowego, znamienny tym,
że częściowo odwodniony tlenek glinowy wprowadza
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się w stanie gorącym do uprzednio podgrzanego re
aktora o złożu fluidalnym, w którym poddaje się go
reakcji z przegrzanymi parami HF.

(P. 146150)
12n
11.02.1971.
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, j(Aleksander Udrycki).
Sposób otrzymywania gąbki kadmowej z roztworów
zanieczyszczonych rozpuszczonymi związkami arseno
wymi znamienny tym, że z rozpuszczonych soli kadmu
strąca się wodorotlenek kadmu przez wprowadzanie
roztworu sody kaustycznej lub innej zasady, tworzą
cej z kwasami arsenawymi lub arsenowymi łatwo
rozpuszczalne sole, przy czym odfiltrowany osad wo
dorotlenku kadmu łącznie z innymi wodorotlenkami
towarzyszących metali przemywa się wodą celem usu
nięcia resztek rozpuszczalnych soli arsenowych, nato
miast z osadu powtórnie rozpuszczonego w rozcień
czonym kwasie siarkowym strąca się w znany spo
sób kadm za pomocą pyłu cynkowego.

12.11.1971.
(P. 151516)
Patent dodatkowy do patentu nr 61407
Pierwszeństwo: 14.11.1970 - Hiszpania.
Asturiana de Zinc, S.A., Aviles, Hiszpania, (Fran
cisco Javier, Sitges Menendez, Vicente Arreguy Fer
nandez).
Sposób odzyskiwania cynku z żelazianów według
patentu nr 61407, znamienny tym, że odpady ługuje
się w co najmniej dwóch etapach, przy czym w pierw
szym etapie poddaje się je oddziaływaniu kwasu o
stężeniu na tyle słabym, by stężenie to pod koniec
pierwszego etapu wynosiło co najmniej 5 G/l, po czym
odpady pozostałe po pierwszym etapie poddaje się
w drugim etapie działaniu kwasu o stężeniu równym
w przybliżeniu 300 G/l.
12n

12o

(P. 139231)

5.03.1970.

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Przemysłu Farma
ceutycznego „Polfa", Warszawa, (Władysław Daniewski, Włodzimierz Daniewski junior, Marian Borówka,
Roman Szymański).
Sposób otrzymywania orcyprenaliny znamienny tym,
że redukuje się siarczynowe połączenie 3,5 dwuhydroksy-w-izopropyloaminoacetofenonu.

12o
(P. 145541)
9.01.1971.
Pierwszeństwo: 9.02.1970 - Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Chemiekombinat Bitterfeld Bitterfeld, NRD,
(Gerhard Buchmann, Otto Wolniak, Gerhard Erfurt,
Werner Kochmann, Manfred Pallas).
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Sposób wytwarzania cyjano-imidowęglanów podsta
wionych jedną grupą aminową lub cyjano-imidowę
glanów podstawionych dwoma grupami aminowymi
o ogólnym wzorze 1 lub 2, w których R oznacza grupę
aminową, znamienny tym, że dwumetylo-cyjano-dwu-'
tio-imidowęglan poddaje się reakcji z aminami alifa
tycznymi, aromatycznymi lub heterocyklicznymi.

(P. 145578)
12o
13.01.1971.
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Barbara
Witek, Zbigniew Czerwiński, Józef Masłosz).
Sposób wytwarzania N-arylo-N'-hydroksymocznika
o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, w któ
rym AR oznacza pierścień benzenowy zawierający
jeden lub dwa atomy chlorowca, a R oznacza wodór
lub grupę metylową, w reakcji hydroksyloaminowania lub N-metylohydroksyloaminowania 4-chlorofenylo-3,4-dwuchlorofenylo- i fenyloizocyjanianu, zna
mienny tym, że roztwór odpowiedniego aryloizocyjanianu w rozpuszczalniku organicznym dozuje się do
emulsji wytworzonej przez zmieszanie wodnego roz
tworu hydroksyloaminy lub N-metylohydroksyloaminy
o pH około 7, który zawiera uprzednio wprowadzony
kwas karboksylowy, z rozpuszczalnikiem organicznym
i korzystnie z dodatkiem środka powierzchniowo-czyn
nego, po czym miesza się masę reakcyjną stanowiącą
układ emulsji z zawiesiną produktu do zaniku izocy
janianu, a następnie produkt wydziela się znanym
sposobem.

(P. 145580)
12o
13.01.1971.
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa",
Warszawa, (Kazimierz Dzięgielewski, Krzysztof Sme
reczyński, Zbigniew Kotula, Edward Żukowski).
Sposób oczyszczania antybiotyków zasadowych, ta
kich jak streptomycyna, wiomycyna i neomycyna za
pomocą wymieniaczy jonitowych, znamienny tym, że
roztwór soli antybiotyku zasadowego o dowolnym stę
żeniu i wartości pH = 3,0-12,0 - korzystnie 5,0-8,0
przepuszcza się przez kolumnę wypełnioną kationitem
sulfonowym zawierającym od 4 do 25°/o środka zszy
wającego korzystnie 12-20%>, występującym w for
mie soli z kationami metali alkalicznych, aminami
alifatycznymi zawierającymi od 1 do 4 atomów węgla
lub kationem amonowym, a z otrzymanego roztworu
wyodrębnia się znanymi sposobami czysty antybiotyk
zasadowy w formie soli z kwasami mineralnymi lub/i
organicznymi.

(P. 145616)
15.01.1971.
12o
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachowma
Śląska (Zdzisław Maciejewski, Stanisław Trybuła,
Krystyna Bandrowska, Kazimierz Terelak, Janusz Bereś, Małgorzata Szybowska).
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Sposób wydzielania kwasu akrylowego z roztworu
wodnego posyntezowego przez ekstrakcję butanolem
znamienny tym, że z ekstraktu butanolowego w dro
dze rektyfikacji lub destylacji prostej pod zmniejszo
nym ciśnieniem oddziela się wodę i część butanolu,
pozostawiając w wywarze kwasu akrylowego, resztę
butanolu oraz zanieczyszczenia smoliste i polimery
oraz kwas octowy z którego w kolejnej rektyfikacji
próżniowej wydziela się kwas octowy z częścią buta
nolu, zaś w wywarzepozostaje pozostał aczęść buta
nolu, kwas akrylowy i związki smoliste, butanol od
kwasu akrylowego oddziela się w drodze rektyfikacji
heteroazeotropowej z wodą zaś polimery i smoły od
kwasu akrylowego na wyparce filmowej.

12o
(P. 145617)
15.01.1971.
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska, (Wiesława Orzechowska, Edward Grzywa, Ka
zimierz Fraczek, Genowefa Czarnecka).
Sposób przerobu przedgonu benzolowego do dwucyklopentadienu o wysokiej czystości i spoiwa lakier
niczego, poprzez monomeryzację wydzielonego z przed
gonu benzolowego dwucyklopentadienu surowego, zna
mienny tym, że zanieczyszczony dwucyklopentadien
wprowadza się do oleju rybiego lub lnianego, lub in
nego zawierającego nienasycone kwasy tłuszczowe w
stanie wolnym lub w postaci estrów, ogrzanego do
femperatury 150-300°, a wydzielający się w postaci
par monomer oczyszcza od towarzyszących zanie
czyszczeń na drodze rektyfikacji po czym poddaje dimeryzacji.
12o
(P. 145747)
21.01.1971.
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska (Zdzisław Maciejewski, Kazimierz Terelak, Je
rzy Wasilewski, Stanisław Trybuła, Małgorzata Szybowska).
Sposób wytwarzania akrylanów butylu, etylu i me
tylu, znamienny tym, że proces estyfikacji kwasu
akrylowego za pomocą alkoholu metylowego, etylo
wego i butylowego prowadzi się w temperaturze prze
grzanego filmu wznoszącego, przy czym mieszaninę
kwasu akrylowego, alkoholu metylowego lub etylo
wego oraz butylowego i/lub akrylanu butylu o sto
sunku molowym kwasu akrylowego do alkoholu me
tylowego lub etylowego 1 : 0,5-3 optymalnie 1 : 1 , 5 - 2
alkoholu butylowego do kwasu akrylowego 0 - 1 ,
akrylanu butylu do alkoholu metylowego lub etylo
wego 1 : 0,5-3 optymalnie 1 : 1,5-2,5 wprowadza się
od dołu do reaktora rurowego gdzie w temperaturze
80 do 140°C przy czasie reakcji 1 do 15 minut prze
biega jednocześnie proces estryfikacji kwasu akrylo
wego do akrylanu metylu łub etylu oraz proces transestryfikacji akrylanu butylu do akrylanu metylu lub
etylu, przy czym sumaryczna konwersja kwasu akry
lowego do akrylanów wynosi 75-95%, następnie mie
szaninę poreakcyjną można poddać procesowi dalszej
estryfikacji w reaktorze kolumnowym do którego
wprowadza się w przeciwprądzie alkohol metylowy
lub etylowy.

12o

(P. 145759)
21.01.1971.
Pierwszeństwo: 23.01.1970 - Wielka Brytania.
May and Baker Limited Dagenham Essex, Wielka
Brytania, (Miechael Peter Lear Caton, Edward Charles
John Coffee, Gordon Leonard Watkins).
Sposób wytwarzania pochodnych cyklopentanu
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza
atom wo
doru lub niższy rodnik alkilowy, R2 oznacza rodnik
alkilowy o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, za
wierający 1-10 atomów węgla, symbole R 3 oznaczają
jednakowe podstawniki takie, jak atomy wodorku,
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niższe rodniki alkilowe, alkenylowe
lub fenyloalkilowe
albo niższe grupy alkanoilowe, R4 oznacza grupą kar
boksylową lub grupę o ogólnym wzorze 2, 3, 4 lub 5,
w którym symbole R5, R6 i R7 są jednakowe lub różne,
a każdy z nich 8oznacza atom wodoru lub niższy rod
nik alkilowy, R oznacza niższy rodnik alkilowy, X
oznacza rodnik winylenowy, etylenowy, epoksyetylenowy lub cyklopropylenowy, n oznacza liczbę całko
witą 5 - 8 , znamienny tym, że enaminę
cyklopentanonu
o ogólnym wzorze 6, w którym R1 ma wyżej podane
znaczenie, poddaje się reakcji
z aldehydem o ogólnym
wzorze 7, w którym R9 oznacza atom wodoru lub
odpowiednią nietrwałą grupę kwasową, a n ma wyżej
podane znaczenie, otrzymany produkt hydrolizuje się
w środowisku wodnego kwasu, po czym ogrzewa się
produkt z kwasem, otrzymując 2-hydroksyalkilo-2-cyklopentenon-1 o ogólnym wzorze 8, w którym R 1 ma
wyżej podane znaczenie, otrzymany produkt poddaje
się reakcji z substancją stanowiącą źródło cyjanowo
doru, otrzymując ketonitryl o ogólnym wzorze 9,
w którym R1 i n mają wyżej podane znaczenia, keto
nitryl redukuje się za pomocą kompleksu metalu
z czynnikiem redukującym, przekształcając grupę cyjanową w grupę formylową i otrzymując 3-hydroksy-2-hydroksyalkilocyklopentanokarbaldehyd o ogólnym
wzorze 10, w którym R1 i n mają wyżej podane zna
czenie, otrzymany 3-hydroksy-2-hydroksyalkilocyklopentanokarbaldehyd poddaje się reakcji z alkanoilometylenotrójfenylo- lub trójalkilofosforanem o ogól
nym wzorze 14, w którym Q oznacza rodnik fenylowy, ewentualnie podstawiony niższym rodnikiem2 al
kilowym lub oznacza niższy rodnik alkilowy, a R ma
wyżej podane znaczenie, otrzymując nienasycony
ke
ton o ogólnym wzorze 11, w którym R1, R2 i n mają
wyżej podane znaczenie, utlenia się nienasycony keton
zamieniając grupę hydroksylową na grupę ketonową,
a końcową grupę hydroksymetylową na grupę kar
boksylową bez naruszania podwójnego wiązania mię
dzy atomami węgla, otrzymując kwas cyklopentanoalkanokarboksylowy
o ogólnym wzorze 12, w którym
R1, R2 i n mają wyżej podane znaczenie, redukuje się
grupy karbonylowe w kwasie cyklopentanoalkanokarboksylowym do grup hydroksylowych bez naruszania
wiązania podwójnego między atomami węgla, otrzy
mując kwas 2-hydroksy-5-(3-hydroksyalkenylo) cyklopentyloalkanokarboksylowy
o ogólnym wzorze 13,
w którym R1, R2 i n mają wyżej podane znaczenie,
a w razie potrzeby przeprowadza się otrzymany
uprzednio produkt o ogólnym wzorze 13, znanymi spo
sobami, na inne pochodne cyklopentanu o ogólnym
wzorze 1.

12o

(P. 145876)

29.01.1971.

Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Łódź,
(Jerzy Bajon, Andrzej Lipiński, Edward Mirecki).
Sposób wytwarzania kwasu dwufenylooctowego na
drodze redukcji grupy wodorotlenowej kwasu alfahydroksydwufenylooctowego "za pomocą jodowodoru,
znamienny tym, że na kwas alfa-hydroksydwufenylooctowy w kwaśnym środowisku działa się niewielką
ilością jodu lub jego związku z metalem alkalicznym,
jak na przykład jodku sodu lub potasu, wobec wod
nego roztworu kwasu fosforawego w temperaturze
podwyższonej.
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12o
(P. 145891)
29.01.1971.
Pierwszeństwo: 30.01.1970; 26.08.1970 - Szwajcaria
Sandoz AG Bazylea, Szwajcaria, (Walter Frey, Istvan Toth).
Sposób wytwarzania 1-nitroantrachiiionów przez
nitrowanie antrachinonów, znamienny tym, że nitruje
się w obecności kwasu fosforowego.
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tym, że dwufenol o wzorze ogólnym 2, w którym R ma
podane wyżej znaczenie i mieści się w położeniu 4,5
lub 6 względem grupy hydroksylowej, poddaje się
działaniu 2-, 3- lub 4-formylopirydyny w środowisku
alkalicznym w temperaturze O-100°C, korzystnie
w temperaturze 10-20°C.

12o

(P. 145946)
1.02.1971.
Pierwszeństwo: 3.02.1970 - Szwajcaria.
Dr A. Wander A.G., Berno, Szwajcaria, (John Ber
nard Bream, Claude Wolfgang Picard, David Michael
Read).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych anilidu
kwasu octowego o ogólnym wzorze 1, w którym R1
i R2 oznaczają atomy wodoru lub chlorowca albo rod
niki alkilowe o 1 - 3 atomach węgla, przy czym oba
te symbole mogą mieć znaczenie jednakowe lub róż
ne, a R1 i R, oznaczają atomy wodoru lub jeden z nich
oznacza rodnik alkilowy o 1 - 3 atomach węgla lub
grupę wodorotlenową, a drugi oznacza atom wodoru,
jak również addycyjnych soli tych pochodnych z kwa
sami, znamienny tym, że związek o ogólnym wzorze 2,
w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie,
a Hal oznacza atom chlorowca, poddaje się reakcji ze
związkiem o ogólnym wzorze 3, w którym R 3 i R4
mają wyżej podane znaczenie i z otrzymanej soli
addycyjnej związku o wzorze 1 z kwasem uwalnia
zasadę, a wolną zasadę o wzorze 1 ewentualnie prze
prowadza się w sól addycyjną z kwasem.

12o

(P. 146133)

10.02.1971.

Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy Przedsiębiorstwo
Państwowe, Bydgoszcz, (Stanisław Stefaniak).
12o
(P. 146077)
8.02.1971.
Instytut Ciężkiej Syntezy Ogranicznej, Blachownia
Śląska, (Lidia Jakubowicz, Hanna Hauke, Alfons Ra
taj, Albin Szocik).
Sposób wytwarzania niższych estrów akrylowych
zwłaszcza akrylanu metylu i etylu ewtl. obok wyż
szych estrów akrylowych polegający na tym, że mie
szaninę kwasu akrylowego i alkoholi niższych oraz
(lub) alkoholi wyższych zawierających od 4 - 1 8 węgli
w łańcuchu węglowodorowym, kontaktuje się w okre
ślonym czasie z cieczą, stanowiącą substancję o tem
peraturze wrzenia wyższej od temperatury wrzenia
niższego estru kwasu akrylowego, z katalizatorem pro
cesu estryfikacji według zgłoszenia P 126995, znamien
ny tym, że dla indywidualnej syntezy akrylanu niż
szego, metylu lub etylu otrzymanych w postaci desty
latu jako ciecz kontaktową stosuje się wodny roztwór
kwasu siarkowego ewtl. z domieszką małych ilości
niższego alkoholu rzędu 0,1-10% wag., kwasu akrylo
wego oraz niższego estru i inhibitora polimeryzacji,
przy czym stężenie kwasu siarkowego w cieczy kon
taktowej wynosi od 5 - 5 0 % wag., optymalnie 2 0 - 3 0 %
wagowych.

12o
- (P. 146079)
8.02.1971.
Instytut Przemysłu E^maceutycznego, Warszawa,
(Kazimierz Samuła, Ewa Jurkowska-Kowalczyk, Bo
żena Cichy).
Sposób wytwarzania pochodnych metanolu o wzorze
ogólnym 1, w którym R oznacza atom wodoru lub
grupę -COAlk, przy czym Alk oznacza niższy rodnik
alkilowy zawierający 1 - 4 atomów węgla, znamienny

Sposób wytwarzania 13, ß-dwuchlorowcoaminoarylosulfonów, znamienny tym, że ß,ß-dwuchlorowcoetylonitroarylosulfony poddaje się redukcji za pomocą żelaza
lub cynku w mieszaninie zawierającej kwas organicz
ny, kwas siarkowy i wodę przy temperaturze 5 0 120°C a otrzymany produkt redukcji po odsączeniu od
zanieczyszczeń i oddestylowaniu kwasu organicznego
wydziela się w postaci soli kwasu mineralnego .lub
wolnej aminy.

12o

(P. 146307)

17.02.1971.

Pierwszeństwo: 18.02.1970 - Niemiecka Republika Fe
deralna.
Farbwerke Hoechst AG, vormals Meister Lucius
u. Brüning, (Hartmut Voigt, Erich Schneck, Klaus
Günther, Klaus Noha).
Sposób .odzyskiwania ciepła z powstających podczas
termicznego rozszczepienia węglowodorów prowadzo
nego w celu wytworzenia acetylenu i/lub lekkich olefin
gazowych produktów rozszczepienia, które w celu sta
bilizacji ich składników gwałtownie się ochładza i na
stępnie poddaje przemywaniu olejem, znamienny tym ;
że w pierwszym etapie przemywania olejem w tem
peraturze, leżącej w zakresie temperatur wrzenia ole
ju przemywającego, i pod ciśnieniem' zbliżonym do
atmosferycznego, utrzymuje się obieg trudno wrzących
składników oleju i łatwiej wrzące składniki oleju, któ
re zawraca się z etapu drugiego jako kondensat, pod
daje się bezpośredniemu.odparowywaniu przez gwał
townie ochłodzone gazowe produkty rozszczepienia i że
powstającą w pierwszym etapie przemywania nasy
coną mieszaninę pary oleju i gazowych produktów
rozszczepienia wprowadza się do drugiego etapu prze-
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mywania, tutaj olej przez pośrednie chłodzenie mie
szaniny w przeważającej części kondensuje, przy czym
zostają zabrane zanieczyszczenia z gazowych produk
tów rozszczepienia i uzyskane przy tym ciepło kon
densacji doprowadza się do urządzenia zużytkowującego ciepło i następnie gazowe produkty rozszczepie
nia z resztką par poddaje się w znany sposób frakcjo
nowaniu i innym procesom rozdzielania.

12o

(P. 146331)

18.02.1971.

Pierwszeństwo: 20.02.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF,
(Hans Leo Hülsmann, Gustav Renckhoff).
Sposób wytwarzania czystego benzoesanu sodowego
z produktów ubocznych, otrzymywanych przy pro
dukcji estru dwumetylowego kwasu tereftalowego
przez utlenianie p-ksylenu tlenem z powietrza i po
przez ester metylowy kwasu p-toluilowego, znamien
ny tym, że z wspomnianych produktów ubocznych
otrzymuje się na drodze destylacji produkt zawiera
jący ponad 80% wagowych estru metylowego kwasu
benzoesowego i produkt ten ogrzewa metodą nieciągłą
lub ciągłą w temperaturze 150-250°C z dodatkiem
0,1-10%, a korzystnie 0 , 2 - 1 % wagowych kwaśnej
ziemi bielącej, po czym mieszaninę odsącza się, prze
sącz poddaje frakcjonowanej destylacji pod ciśnieniem
atmosferycznym lub pod ciśnieniem zmniejszonym
i frakcję o stałej temperaturze wrzenia zmydla rów
noważną ilością wodnego roztworu wodorotlenku so
dowego (DAB 7) tak, aby dodawany wodorotlenek so
dowy ulegał niezwłocznie zużyciu, po czym przez pro
dukt hydrolizy przeprowadza się parę wodną aż do
ustalania wydzielania się lotnych związków organicz
nych i otrzymany obojętny roztwór wodny odparowuje
do sucha, ewentualnie po potraktowaniu go środkami
adsorpcyjnymi, takimi, jak węgiel aktywowany lub
krzemionka.

12o

(P. 146361)

19.02.1971.

Pierwszeństwo: 18.03.1970 - Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited,
Wielka Brytania, (John Reginald Chilton).

Londyn,

Sposób obniżenia kwasowości estru w procesie estryfikacji, znamienny tym, że mieszaninę poreakcyjną
poddaje się działaniu pary wodnej i stałego związku
alkalicznego w postaci rozdrobnionej w temperaturze
powyżej 100°C.

12o

(P. 146505)

26.02.1971.

Spółdzielnia Pracy Chemików „Argon", Łódź, (Le
szek Grabowski, Leon Dworakowski).
Sposób wydzielania kwasu benzoesowego z surowego
produktu katalitycznego utleniania toluenu za pomocą
powietrza pod zwiększonym ciśnieniem, po oddestylo
waniu z niego toluenu i aldehydu benzoesowego, zna
mienny tym, że surowy kwas benzoesowy zalewa się
wodą o temperaturze pokojowej w ilości nie większej
jak 10 części wody na 1 część surowego kwasu ben
zoesowego i ekstrahuje przy ciągłym mieszaniu i pod
grzewaniu do temperatury 93-95°C, po czym, po od
dzieleniu warstw, górną warstwę zawierającą około
5,5% kwasu benzoesowego kieruje się do krystalizacji,
pozostałą masę organiczną ekstrahuje się powtarzając
operacje ekstrakcji aż do wyczerpania kwasu benzo
esowego, przy czym roztwór z ostatniej ekstrakcji za
wraca się do produktu wyjściowego, następnie z po
łączonych roztworów z ekstrakcji, po rafinacji węg
lem aktywnym, wykrystalizowuje się kwas benzoeso
wy a uzyskane kryształy poddaje powtórnej krystali
zacji z wody.
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12o

(P. 146512)
26.02.1971.
Pierwszeństwo: 4.03.1970 - NRF.
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF,
(Gerhart Hoffmann, Karl Irlweck, Rudolf Cordes).
Sposób wytwarzania estru dwumetylowego kwasu
tereftalowego przez utlenianie tlenem z powietrza mie
szanin p-ksylenu i estru metylowego kwasu p-toluilo
wego, estryfikację otrzymanych kwasów metanolem
i zawracanie estru metylowego kwasu p-toluilowego
do procesu utleniania, znamienny tym, że jako katali
zator utleniania stosuje się kombinację związków ko
baltu i manganu.
12o

(P. 146514)
26.02.1971.
Pierwszeństwo: 2.03.1970 - Węgry.
Magyar Tudomanyos Akademia, Budapeszt, Węgry,
(Zoltan Csürös, Rudolf Soos, Istran Hoffmann, Lajos
Szeghy).
Sposób otrzymywania dwu-(4-amino-fenylo)-metanu,
znamienny tym, że mieszaninę aniliny i soli kwasu
nieorganicznego aniliny podaje się reakcji z wodnym
roztworem formaldehydu lub para-formaldehydu albo
ze związkiem zdolnym do wytwarzania formaldehydu,
w reaktorze rurowym, pracującym sposobem ciągłym,
w temperaturze od 60-90°, pod ciśnieniem atmosfe
rycznym lub wyższym od atmosferycznego, a następ
nie na wytworzoną mieszaninę działa się wodnym roz
tworem wodorotlenku alkalicznego, przy czym nieprzereagowaną anilinę usuwa za pomocą destylacji
próżniowej.

(P. 146518)
26.02.1971.
12o
Pierwszeństwo: 27.02.1970 - Niemiecka Republika-Fe
deralna.
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach n/Riss, NRF,
(Günther Kny, Otto Westphal).
Sposób wytwarzania nowego estru jednocholinowego
kwasu
3-oktadecyloksypropanolo-(l)-fosforowego
o
wzorze i, znamienny tym, że propanodiol-1,3 alkiluje
się halogenkiem lub siarczanem oktadecylowym, po
czym otrzymany 3-aktadecyloksypropanol-(l) o wzo
rze 2 poddaje się reakcji z dwuchlorkiem fosforanu
jedno-(2-bromoetylowego), otrzymując 3-oktadecyloksypropylo-(l)-fosforan 2-bromoetylowy o wzorze 3,
który aminuje się trójmetyloaminą, a następnie drogą
odszczepienia jonu bromkowego przekształca w sól
wewnętrzną o wzorze 1.
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12o
(P. 146620)
3.03.1971.
Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich, Bydgoszcz, (Kazimierz Kozłowski, Bogdan
Śmierzchalski, Wiesław Pawłowski).
Sposób oddzielenia dwufenylosulfonu i benzenosulfochlorku ze smół odpadowych, znamienny tym, że na
smoły odpadowe działa się rozpuszczalnikiem lub mie
szaniną rozpuszczalników, pozostawia się do wydzie
lenia dwufenylosulfonu, a z przesącza wydestylowuje
się pod zmniejszonym ciśnieniem benzenosulfochlorek.

(P. 146554)
12o
1.03.1971.
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Ry
szard Andruski, Maria Jędraska, Herszt Lichtensztejn,
Zbigniew Leszczyński).
Sposób otrzymywania dwumetylosulfotlenku przez
utlenienie siarczku dwumetylowego wodoronadtlenkarni organicznymi, znamienny tym, że proces prowadzi
się w układzie dwufazowym, w którym jedną fazę
stanowi7 roztwór wodny o stężeniu jonów wodorowych
od -310~ do -21 g w 1 litrze roztworu, najkorzystniej
IO do IO g/litr, drugą fazą jest faza organiczna,
przy czym wydzielanie dwumetylosulfotlenku z fazy
organicznej prowadzi się za pomocą roztworów
wod
nych o stężeniu jonów wodorowych -3od IO -6 -2do 1 g
w litrze roztworu, najkorzystniej IO do IO g/litr.

(P. 146569)
12o
1.03.1971.
Pierwszeństwo: 3.03.1970, 4.02.1971 - Szwajcaria.
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania związków antracbinonowych
o wzorze ogólnym 1, w którym Z oznacza atom wodo
ru, grupę - N H 2 , - N H - a l k i l lub grupę - O H , V1 ma ta
kie samo znaczenie jak Z lub też oznacza związany po
przez grupę aminową rodnik o wzorze 2, w którym to
rodniku jeden z symboli X oznacza atom wodoru,
a drugi symbol X oznacza grupę -OR, gdzie R oznacza
rodnik alkilowy, alkoksyalkilowy lub cykloheksylowy,
natomiast Y oznacza grupę aminową, V2 oznacza atom
wodoru lub chlorowiec, grupę alkilową, alkoksylową,
cyjanową lub sulfonową lub związany poprzez grupę
acyloaminową rodnik o wzorze 2, przy czym w skład
związku o wzorze 1 wchodzi jeden rodnik o wzorze 2,
a pierścień A może zawierać dalsze podstawniki, zna
mienny tym, że związki o wzorze ogólnym 5, gdzie
A i Z mają takie znaczenie, jak we wzorze 1, V'1 ma
takie znaczenie jak Z a V'2 oznacza grupę chlorowocoacylową, bądź też V1 oznacza atom chlorowca
a V' 2 oznacza atom wodoru, chlorowiec, alkil, alkoksyl,
grupę cyjanową lub sulfonową podstawia się odpo
wiednim amidem kwasu aminohydroksybenzenosulfonowego, otrzymując związki o wzorze 1, gdzie A, Y
i Z mają znaczenie podane przy omówieniu wzoru 1
a V1 ma to samo znaczenie co Z względnie oznacza
związany poprzez grupę aminową rodnik o wzorze 6,
gdzie X 1 oznacza wodór, drugi znak X1 grupę -OH
a V2 oznacza wodór, chlorowiec, alkil, alkoksyl, grupę
cyjanową, grupę sulfonową lub związany poprzez gru
pę acyloaminową rodnik o wzorze 6 a otrzymany
w ten sposób związek, w skład którego wchodzi jeden
rodnik 6, eteryfikuje się.

12o
(P. 146727)
6.03.1971.
Pierwszeństwo: 7.03.1970 - Niemiecka Republika Fe
deralna.
Troponwerke Dinklage CO, Kolonia, NRF.
Sposób wytwarzania nowych aminoalkoholi o ogól
nym wzorze 1, w którym X oznacza jedną lub dwie
grupy hydroksylowe w położeniu 3, 4 l/lub 5, A ozna
cza prosty lub rozgałęziony rodnik alkilenowy o 1 - 6
atomach węgla, m oznacza liczbę 0, 1 lub 2, n ozna
cza liczbę całkowitą o wartości 0 - 3 , przy czym pier
ścień zawierający rodniki metylowe może być pod
stawiony nimi w dowolnych położeniach, oraz ich do
puszczalnych
farmakologicznie
soli
addycyjnych
z kwasami organicznymi i nieorganicznymi, znamienny
tym, że keton o ogólnym wzorze 2, w którym X, A,
m i n mają wyżej podane znaczenie, a Z oznacza wcdór lub grupę benzylową, uwadarnia się w znany spo
sób w obecności metali z VIII grupy układu okreso
wego pierwiastków jako katalizatorów, przy czym
równocześnie odszczepia się hydrogenolitycznie wystę
pującą grupę benzylową, a w przypadku gdy Z ozna
cza wodór reakcję prowadzi się w obecności borowo-dorku sodu, i następnie otrzymaną zasadę ewentual
nie przekształca się w jej dopuszczalne farmakolo
gicznie sole addycyjne z kwasami organicznymi lub
nieorganicznymi, albo związek o wzorze 3 , w którym
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X ma wyżej podane znaczenie, poddaje się konden
sacji redukującej z ketonem lub aldehydem o ogól
nym wzorze 4, w którym m i n mają wyżej podane
znaczenie, B oznacza niższy rodnik alkilenowy zawie
rający do 4 atomów węgla, a Y oznacza atom wodoru
lub rodnik alkilowy zawierający do 2 atomów węgla
i otrzymaną zasadę ewentualnie przekształca się w jej
odpowiednie sole.
12o
(P. 146813)
9.03.1971.
Akademia Medyczna, Poznań, (Ewaryst Pawelczyk,
Roman Wachowiak, Zyta Plotkowiak).
Sposób otrzymywania nadających się do iniekcji
krystalicznych soli potasowców kwasu nalidiksowego
(l-etylo-7-metylo-l,8-naftyrydyno-4-on-3-karboksylowego), znamienny tym, że kwas nalidiksowy poddaje
się działaniu roztworu alkoholem potasowca.
12o
(P. 146850)
11.03.1971.
Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego Katedra
Technologii Chemicznej Węgla i Ropy Naftowej, Gli
wice, (Jerzy Szuba, Urszula Mikołajewska, Stanisław
Bal, Andrzej Mieczkowski, Roman Swierczek).
Sposób oczyszczania naftalenu pochodzenia karbochemicznego, znamienny tym, że podstawową ilość
związków zanieczyszczających, zawartych w ciekłym
naftalenie wyjściowym przeprowadza się w substancje
nielotne na skutek katalistycznego działania aktyw
nej kompozycji kwaśnych glinokrzemianów w pod
wyższonej temperaturze oraz przez kolejne oddesty
lowanie oczyszczonego naftalenu do wytworzonych w
procesie katalistycznym produktów rozkładu, polime
ryzacji i polikondensacji, przy czym czas kontaktu
ciekłego naftalenu z katalizatorem znajdującym się
w postaci zawiesiny wynosi co najmniej 1 minutę,
temperatura procesu jest wyższa od 80°C, ilość katali
zatora jest nie mniejsza od 0,5% wag. stosunek Si0 2
do AL 2 O 3 w kompozycji katalistycznej jest nie mniej
szy niż 2.

12o
(P. 146895)
15.03.1971.
Pierwszeństwo: 17.03.1970 - Niemiecka Republika Fe
deralna.
Metallgesellchaft Aktiengesellschaft Frankfurt, NRF,
(Gerhard Baron, Horst Bechtold, Helmut Liebgott).
Sposób zgazowania wysokowrzących węglowodorów
ciekłych w obecności pary wodnej i tlenu, znamienny
tym, że węglowodory ulegają przemianie z parą wod
ną i tlenem w termicznej reakcji pierwotnej, w tem
peraturze wyższej od 1200°C, przy czym gorący pro
dukt, w którym występuje sadza przeprowadza się
ponad katalizatorem zawierającym tlenek chromowy.

12o
(P. 146900)
15.03.1971.
Pierwszeństwo: 20.03.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Merck Patent GmbH Darmstadt, NRF.
Sposób wytwarzania nowych podstawionych pochod
nych kwasu fenylooctowego, o ogólnym wzorze 1,
w którym R1 oznacza atom wodoru lub rodnik mety
lowy, R2 oznacza atom chloru lub bromu albo rodnik
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metylowy, R3 oznacza atom wodoru i grupę wodorotle
nową lub atom tlenu, Z oznacza grupę karboksylową
lub grupę o wzorze -COOR4, w którym R4 oznacza
rodnik alkilowy o 1 - 4 atomach węgla, a n oznacza
liczbę 2 lub 3, jak również fizjologicznie nieszkodli
wych soli tych związków, znamienny tym, że związek
o wzorze ogólnym 2, w którym L oznacza grupę -CHO
lub -CH 2 OH, a R1, R2, R3 i n mają wyżej podane zna
czenie, traktuje się środkami utleniającymi,
albo zwią
zek o ogólnym wzorze 3, w którym M1 oznacza równo
ważnik atomu metalu lub grupę o wzorze -Mg - Hal,
w5 którym Hal oznacza atom chloru, bromu lub jodu,
R oznacza atom wodoru i grupę o wzorze -OM 2 ,
w którym M2 oznacza
atom wodoru lub ma znaczenie
podane wyżej dla M1, a R1, R2 i n mają wyżej podane
znaczenie, poddaje się reakcji z dwutlenkiem węgla,
albo związek o ogólnym wzorze 4, w którym R6, R7
i R8 oznaczają atomy wodoru lub grupy karboksylowe,
przy czym co najmniej jeden 1 z tych
symboli ozna
cza grupę karboksylową, a R , R8, R', Z i n mają
wyżej podane znaczenie, traktuje się środkami dekarboksylującymi, albo związek o ogólnym wzorze 5,
w którym R1, R2 i Z mają wyżej podane 8 znaczenie,
a X oznacza grupę o wzorze Y-(CH 2 ) n -CR -CH 2 - lub
Y - C H 2 - C R 8 - ( C H 2 ) n - , w których to wzorach R8 i n
mają wyżej podane znaczenie, a Y oznacza zdolną-do
reakcji, zestryfikowaną grupę wodorotlenową lub też
X oznacza grupę o wzorze 6a lub 6b, w których to
wzorach n ma wyżej podane znaczenie, traktuje się
środkami powodującymi 'zamknięcie pierścienia,
albo
związek o ogólnym wzorze 7, w którym R1, R8, Z i n
mają wyżej podane znaczenie, traktuje się środkami
chlorującymi lub bromującymi,
albo w związku o ogól
nym wzorze1 8, 8w którym Y 1 oznacza atom chloru lub
bromu, a R , R , Z i n mają wyżej podane znaczenie,
grupę N2Y! wymienia się na atom chloru lub bromu,
albo w związku o ogólnym wzorze 9, w którym Q
oznacza grupę, karboksylową
ewentualnie funkcjonal
nie przekształconą, R9 oznacza grupę R3 o wyżej poda
nym znaczeniu, ewentualnie funkcjonalnie przekształ
coną, przy czym co najmniej jedna z tych grup po
winna być funkcjonalnie przekształcona, a R91, R2 i n
mają wyżej podane znaczenie, grupy Q lub R o wyżej
podanym znaczeniu, przez traktowanie środkami solwolizującymi, termolizującymi lub3 tworzącymi estry,
przekształca się w grupy Z lub R o wyżej podanym
znaczeniu, albo związek ó budowie zasadniczo odpo
wiadającej wzorowi ogólnemu 1, ale mający dodatko
wo jedną lub kilka grup dających się redukować i/lub
wymieniać na wodór i/lub jedno albo kilka wielo
krotnych wiązań, pomiędzy węglami, traktuje się środ
kami redukującymi
i/lub otrzymany związek o wzorze
1, w którym R3 oznacza atom wodoru i grupę wodoro
tlenową, a pozostałe symbole mają wyżej podane zna
czenie, przez traktowanie środkami utleniającymi8
przeprowadza się w związek o wzorze 1, w którym R
oznacza atom tlenu, a pozostałe symbole mają wyżej
podane znaczenie
i/lub otrzymany związek o wzorze 1,
w którym R3 oznacza atom tlenu, a pozostałe symbole
mają wyżej podane znaczenie, przez traktowanie środ
kami redukującymi przeprowadza
się w związek
o wzorze 1, w którym R3 oznacza atom. wodoru i gru
pę wodorotlenową, a pozostałe symbole mają wyżej
podane znaczenie i/lub otrzymany związek o wzorze 1
rozdziela się na jego recematy i/lub optyczne antypo
dy i/lub związek o wzorze 1, przez traktowanie kwa
sem albo zasadą przeprowadza się w jego fizjologicz
nie nieszkodliwe sole i/lub związek o wzorze 1 uwalnia
się z jego soli przez traktowanie zasadą lub kwasem.
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(P. 146901)
15.03.1971.
Pierwszeństwo: 16.03.1970 - Wielka Brytania.
Boots Pure Drug Company Limited Nottingham,
Wielka Brytania, (Bernard John Armitage, John Stuart
Nicholson, James Gordon Tautum).
Sposób wytwarzania kwasów fenylopropionowych
podstawionych w pozycji 2 o wzorze ogólnym 1,
w którym X oznacza atom tlenu lub grupę NH, R1
oznacza atom chlorowca, R2 i R3 oznaczają atom wo
doru lub chlorowca, przy czym przynajmniej jeden
z podstawników oznacza atom wodoru, Y oznacza
grupę COOH, CON H 2 lub CH2OH oraz ich farmaceu
tycznie dopuszczalnych estrów oraz soli nieorganicz
nych i organicznych, znamienny tym, że hydrolizuje
się związek o wzorze ogólnym 2, w którym Z oznacza
grupę cyjanową, karbamoilową, N,N-dwupodstawioną
tiokarbamoilową lub COOR4, w której R4 oznacza
grupę zdolną do tworzenia estru, a R1, R2, R 3 i X
mają wyżej podane znaczenie, albo dekarboksyluje
się związek o wzorze 3, w którym R1, R2, R 3 i X mają
wyżej podane znaczenie, albo metyluje się związek
o wzorze 4, w którym R1.R2.R3 i X mają wyżej poda
ne znaczenie lub jego ester lub amid, albo utlenia się
związek o wzorze 5, w którym R1, R2, R3 i X mają
wyżej podane znaczenie, albo poddaje się redukcyjne
mu rozszczepieniu związek o wzorze 6, w którym
R1, R2, R3 i X mają wyżej podane znaczenie, albo
uwadarnia się związek o wzorze 7, w którym R1, R2,
R3 i X mają wyżej podane znaczenie lub jego ester lub
amid, albo działa się dwutlenkiem węgla na związek
o wzorze, w którym Hal oznacza atom chloru, bromu
lub jodu, a R1, R2, R 3 i X mają wyżej podane znacze
nie, albo poddaje się reakcji związek o wzorze 9 ze
związkiem o wzorze 10, w którym jeden z podstawni
ków A lub B korzystnie A oznacza grupę wodorotle
nową, a drugi, korzystnie B, oznacza atom chlorow
ca, a R1, R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, lub
ich estry lub pochodne alkohole, albo hydrolizuje się
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związek o wzorze 11, w którym R1, R2 i R3 mają wy
żej podane znaczenie, a R5 oznacza grupę acylową, lub
jego ester lub pochodny alkohol, albo dekarboksyluje
się związek o wzorze ogólnym 12, w którym R! i R3
mają wyżej podane znaczenie, lub jego ester, amid lub
pochodny alkohol, albo poddaje się hydrolizie lub al
koholizie związek o wzorze ogólnym 13, w którym
R1, R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, albo usuwa
się dwutlenek siarki ze związku o wzorze 14, w któ
rym przynajmniej jeden z podstawników R6, R7 lub RR
oznacza grupę chlorowcosulfonylową, a pozostałe mają
znaczenie podane wyżej dla Rl7 R2 lub R3, lub jego
ester, amid lub pochodny alkohol, albo poddaje się
reakcji związek o wzorze 15, w którym przynajmniej
jeden z podstawników R9, R10 lub R u oznacza grupę
aminową, a pozostałe mają znaczenie podane wyżej
dla R1, R2 lub R3, lub jego ester, amid lub pochodny
alkohol, ze środkiem zdolnym do przeprowadzenia
grupy aminowej w pożądany atom chlorowca, albo
estryfikuje się związek o wzorze 16, w którym R^ R2,
Rn i X mają wyżej podane znaczenie, albo poddaje się
alkoholizie związek o wzorze 17, w którym Zj ozna
cza grupę cyjanową, karbamoilową, a R1, R2 R3 i X
mają wyżej podane znaczenie, lubi N, N-dwupodstawioną tiokarbamoilową, albo amiduje się związek
o wzorze 18, w którym Hal oznacza atom chlorowca,
a Rx, R2, R3 i X mają wyżej podane znaczenie, albo
hydrolizuje się związek o wzorze 19, w którym R1; R2,
R;, i X mają wyżej podane znaczenie, w celu prze
kształcenia grupy cyjanowej w grupę karbamoilową,
albo poddaje się selektywnej hydrolizie związek
o wzorze 20, w którym R5 oznacza grupę acylową,
a R1, R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, w celu
zastąpienia R5 przez atom wodoru, albo redukuje się
związek o wzorze 21, w którym R1, R2, R, i X mają
wyżej podane znaczenie lub jego ester w celu prze
kształcenia grupy COOH w grupę CH2OH, a następnie
otrzymany kwas ewentualnie przeprowadza się w far
maceutycznie dopuszczalną sól.

CH3

Í3-CH.2

12o

(P. 146904)

15.03.1971.

Swomen Sokeri Osakeyhtio, Helsinki, Finlandia.
Sposób oddzielania fruktozy od glukozy cukru in
wertowanego, znamienny tym, że przez kolumnę, za
wierającą zanurzoną w wodzie sól kationowo-wymiennej żywicy przepuszcza się wodny roztwór cukru in
wertowanego, zawierający fruktozę i wodę, zbiera się
frakcję pośrednią o zawartości substancji suchej nie
więcej niż 35°/o ilości doprowadzonego cukru inwerto
wanego, odbieraną pomiędzy frakcją glukozową a
frakcją fruktozową, rozcieńcza się nią roztwór cukru
inwertowanego do zawartości substancji suchej 2 5 53°/o wagowych, i roztwór ten wprowadza się do8 ko
lumny zawierającej
żywicę z prędkością 0,2-1,5 m /godzinę i m 2 przekroju poprzecznego, kolumny, której
wysokość wynosi 2,5-5 m.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1-11, znamienne tym, że składa się z kolumny zawie
rającej sól kationowymiennej żywicy, zespołu, dopro
wadzającego do kolumny roztwór cukru inwertowa
nego, zespołu rozdzielającego w czasie pracy urzą
dzenia roztwór opuszczający kolumnę na trzy frakcje:
frakcję bogatą w glukozę, frakcję bogatą we fruktozę
i frakcję zawracaną do obiegu, zespołu kierującego
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trzy wspomniane frakcje do odpowiednich oddzielnych
zbiorników i zespołu dostarczającego frakcję zawra
caną do obiegu do rozcieńczania gęstego roztworu
cukru.
12o

(P. 146906)

15.03.1971.

Pierwszeństwo: 16.03.1970 - Wielka Brytania.
Boots Pure Drug Company Limited, Nottingham,
Wielka Brytania, (Stewart Sanders Adams, Bernard
Jörn Armitage, John Stuart Nicholson, James Gordon
Tantum).
Sposób wytwarzania kwasów fenylopropionowych
podstawionych w pozycji 2, o wzorze ogólnym 1,
w którym Y oznacza grupę COOH, CONH2 lub CH2OH
oraz ich farmaceutycznie dopuszczalnych estrów oraz
soli nieorganicznych i organicznych, znamienny tym,
że hydrolizuje się związek o wzorze ogólnym 2, w któ
rym Z oznacza grupę cyjanową, karbamoilową,
N, N-dwupodstawioną tiokarbamoilową lub COOR4,
w której R4 oznacza grupę zdolną do tworzenia estru,
albo dekarboksyluje się związek o wzorze 3, albo
metyluje się związek o wzorze 4 lub jego ester lub
amid, albo utlenia się związek o wzorze 5, albo pod
daje się redukcyjnemu rozszczepieniu związek o wzo
rze 6, albo uwadarnia się związek o wzorze 7, lub
jego ester lub amid, albo działa się dwutlenkiem węgla
na związek o wzorze 8, w którym Hal oznacza atom
chloru, bromu lub jodu, albo poddaje się reakcji zwią
zek O wzorze 9 ze związkiem o wzorze 10, w których
jeden z podstawników A lub B, korzystnie A oznacza
grupę wodorotlenową, a drugi korzystnie B oznacza
atom chlorowca, lub ich estry lub pochodne alkohole,
albo hydrolizuje się lub alkoholizuje związek o wzo
rze 11 albo poddaje się reakcji związek o wzorze 12
lub jego ester, amid lub pochodny alkohol, ze środ
kiem zdolnym do przemiany grupy aminowej w atom
fluoru, albo estryfikuje się związek o wzorze 13, albo
poddaje się reakcji alkoholizy związek o wzorze ogól
nym 14, w którym Zx oznacza grupę cyjanową, kar
bamoilową lub N, N-dwupodstawioną tiokarbamoilową
albo amiduje się związek o wzorze 15, w którym Hal
oznacza atom chlorowca, albo hydrolizuje się związek
o wzorze 16 w celu przekształcenia grupy cyjanowej
W grupę karbamoilową, albo redukuje się związek
O wzorze 13, lub jego ester w celu przekształcenia gru
py COOH w grupę CH 2 OH, a następnie otrzymany
kwas ewentualnie przeprowadza się w farmaceutycz
nie dopuszczalną sól.

12o

(P. 146915)

Nr 11/1873

12o
(P. 146927)
16.03.1971.
Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, (Janusz Starzycki, Jadwiga Starzycka, Bolesław Skowroński).
Sposób połączenia procesu wytwarzania melaminy
i mocznika, w którym melaminę otrzymuje się z mocz
nika a mocznik z amoniaku i dwutlenku węgla z peł
ną recyrkulacją nieprzereagowanych surowców w po
staci stężonego, wodnego roztworu karbaminianu amo
nu, amoniaku i ewentualnie mocznika znamienny tym,
że gazy z instalacji melaminy zawierające głównie
amoniak i dwutlenek węgla przy równoczesnej zawar
tości pary wodnej 0-25°/o wagowo są sprężane do
ciśnienia 11-60 atn i wprowadzane do sprężonego do
takiego samego ciśnienia roztworu absorpcyjnego,
który uzyskuje się znanym sposobem przez absorpcję
gazów z niskociśnieniowego węzła rozkładu karbami
nianu pracującego pod niskim ciśnieniem np. 1,5 atn
w roztworze pochodzącym z kondensacji oporów w
koncentratorze lub w ługach macierzystych z krysta
lizacji mocznika, następnie część niezaabsorbowanych
gazów z instalacji melaminy wraz ze składnikami
inertnymi kierowane są do absorbera wysokociśnienio
wego, w którym absorbowane są gazy z wysokociśnie
niowych stopni rozkładu mieszaniny poreakcyjnej
z syntezy mocznika w roztworze uzyskanym pod, ciś
nieniem 11-60 atn, a uzyskane ciepło reakcji karba
minianu amonu i rozpuszczania amoniaku w wyniku
połączenia gazów z instalacji melaminy z roztworem
uzyskanym w niskociśnieniowej sekcji absorpcji w in
stalacji mocznika jest wykorzystane do rozkładu kar
baminianu amonu i zatężania roztworu mocznika pod
niskim ciśnieniem np. 1,5 atn lub odpędzania wody
w koncentratorze roztworu mocznika, lub do ogrze
wania roztworów mocznika w sekcji krystalizacji lub
do ogrzewania ciekłego amoniaku przed wlotem do
reaktora syntezy mocznika.
12o
(P. 146937)
17.03.1971.
Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicz
nej, Warszawa, (Marian Kocór, Maria Gumułka, Ta
deusz Cynkowski).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych steroidowych o wzorze 1, w którym R oznacza wodór lub
grupę metylową albo etylową, a X oznacza tlen albo
a-H i ß-OH lub ß-OCOR lub ß-COCH 3 ; albo też X
oznacza ß-OH i a-CH, lub a-CH=CH 2 lub a - C = C H
albo też X oznacza a-OH i ß-COCH 3 ; znamienny
tym, że na pochodną steroidową o wzorze 2 działa
się nitroalkanem o wzorze R - C H 2 N 0 2 , w których
to wzorach X oraz R mają wyżej podane znacze
nie, w obecności zasadowego odczynnika rozpuszczo
nego w trzeciorzędowym alkoholu.

16.03.1971.

Pierwszeństwo: 24.03.1970 - Włochy.
Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Erdamo
Fusina, Sergio Noë).
Sposób wytwarzania roztworów amoniakalnych ace
tylenu stosowanych zwłaszcza do syntezy alkinoli,
znamienny tym, że obejmuje trzy etapy, z których
pierwszy polega na dodawaniu ciekłego amoniaku do
mieszaniny gazowej zawierającej acetylen, drugi etap
polega na zaálaniu strefy syntezy alkinoli otrzyma
nym roztworem amoniakalnym wraz z ketonem i kataluizatorem, przy czym roztwór amoniakalny zawiera
ewentualnie inne gazy, zaś trzeci etap polega na od
zyskiwaniu wytworzonego alkinolu.

12o

(P. 151294)
29.10.1971.
Pierwszeństwo: 30.10.1970 - NRF.
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius u. Bruning, Frankfurt n/Menem, NRF,
(Werner Haede, Werner Fritsch, Kurt Radscheit).
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Sposób wytwarzania 3 ß-hydroksy-14,20,22-bufatrienolidu(14-anhydrobufaliny), znamienny tym, że 21-lakton kwasu 3-keto-21-hydroksy-A4,14,20-cholatrienowego uwodarnia się katalitycznie palladem w obec
ności alkaliów lub słabych zasad organicznych w ni
skiej temperaturze, otrzymany 21-lakton kwasu 3-keto-21-hydroksy-5ß-chola-14,20-dienowego odwodarnia się
za pomocą siarki elementarnej w obojętnym wysókowrzącym rozpuszczalniku i otrzymany 14-anhydrobufalon redukuje się do 14-anhydrobufaliny za pomocą
fosforynu trójmetylowego w izopropanolu w obecności
kwasu irydo-IV-chlorowodorowego jako katalizatora.

12o
Pierwszeństwo:

(P. 151325)
2.11.1970 - Stany
Ameryki.

30.10.1971.
Zjednoczone

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Eugene Ervin Galantay).
Sposób wytwarzania nowych związków organicznych
o wzorze 1, w którym X oznacza grupy o wzorach
- C H ( O H ) - lub - C O - , R t oznacza rodnik n-butylowy,
n-pentylowy lub n-heksylowy, Q oznacza grupy o wzo
rach - C H 2 O H , - C O O R ' , -CH 2 OOCR" lub - C H O ,
obydwa podstawniki R2 mają jednakowe znaczenie
i oznaczają atom wodoru, rodnik alkilowy zawierający
1 - 3 atomów węgla, rodnik cykloalkilowy zawierający
3 - 6 atomów węgla lub grupę o wzorze - O C R " , R'
oznacza atom wodoru lub, grupę o wzorze R", przy
czym R" stanowi rodnik alkilowy zawierający 1 - 4
atomów węgla, z tym, że jeśli Q oznacza grupę - C H O ,
X oznacza grupę - C O - , jeśli obydwa podstawniki R2
oznaczają grupę - O C R " , to Q oznacza grupę o wzo
rze -CH2OOCR', jeśli obydwa R2 oznaczają atom wo
doru, Q oznacza grupy o wzorach - C H 2 O H , - C O O R '
lub - C H O i jeśli jest obecnych 2 lub więcej pod
stawników R", mają one jednakowe znaczenie, znarrdenny tym, że w przypadku wytwarzania związków
o wzorze Ia, w którym Ra ma wyżej podane znaczenie,
a obydwa R2'" mają jednakowe znaczenie i oznaczają
atom wodoru, rodnik alkilowy zawierający 1 - 3 ato
mów węgla lub rodnik cykloalkilowy 'zawierający 3 - 6
atomów węgla, związki o wzorze 2, w którym oby
dwa R 2 IV maja jednakowe znaczenie i oznaczają rod
nik alkilowy zawierający 1 - 3 atomów węgla, rodnik
cykloalkilowy zawierający 3 - 6 atomów węgla albo
grupę chroniącą grupę hydroksylową, a w oznacza
grupę chroniącą grupę hydroksylową, poddaje się re
akcji ze związkami o wzorze 3, w którym Rx ma wy
żej podane znaczenie, a obydwa R3 mają takie same
lub różne znaczenie i oznaczają rodnik alkilowy za
wierający 1 - 3 atomów węgla i usuwa się z produk
tów reakcji grupy chroniące albo w przypadku wy
twarzania związków o wzorze Ib, w którym R1 i R"
mają wyżej podane znaczenie i oba R 2 ' mają jedna
kowe znaczenie i oznaczają albo rodnik alkilowy, za
wierający 1 - 3 atomów węgla, rodnik cykloalkilowy
zawierający 3 - 6 atomów węgla lub grupę O wzorze
- O C R " , w którym R" ma wyżej podane znaczenie,
acyluje się związki o wzorze Ia stosując odpowiednie
alifatyczne środki acylujące albo w przypadku wy
twarzania związków o wzorze Ie, w którym R1 i oba
R2" mają wyżej podane znaczenie, a Y oznacza grupy
o wzorach - C H O lub - C O O H , utlenia się związki
o wzorze lh, w którym R1 i oba R 2 " mają wyżej
podane znaczenie, a Z oznacza grupy o wzorach
- C H 2 O H lub -CH.% z uwzględnieniem, że Z ozna
cza tylko wtedy grupę - C H O , gdy w związkach
o wzorze le Y oznacza grupę o wzorze - C O O H ,
albo w przypadku wytwarzania związków o wzorze
Id, w którym R1, R" i oba R2'" mają wyżej podane
znaczenie, związki o wzorze Ie, w którym R1 i obydwa
R'" mają wyżej podane znaczenie, estryfikuje się al
koholem zawierającym 1 - 4 atomów węgla, albo w
przypadku wytwarzania związków o wzorze Ie, w któ
rym R1 i oba R2 mają wyżej podane znaczenie, a Q'
oznaczają grupy o wzorach - C H 2 O H , - C O O R ' lub
-CH 2 OOCR", w których R' i R" mają wy^ej podane
znaczenie, redukuje się związki o wzorze li, w którym
R1, oba R2 i Q' mają wyżej podane znaczenie.

120
(P. 151445)
2.11.1971.
Pierwszeństwo: 2.11.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Stauffer Chemical Company, Nowy Jork, USA, (Ja
mes Hua-Win Chan, Jules Kalbfeld, Harold Mahonrai
Pitt, Raymond Augustus Simone).
Sposób wytwarzania podstawionych amidów kwasu
a-naftoksyoctowego o ogólnym wzorze podanym na
rysunku, w którym R1 oznacza atom wodoru lub niższy
rodnik alkilowy, R2 oznacza atom wodoru albo niższy
rodnik alkilowy lub alkenylowy, a R3 oznacza niższy
rodnik alkilowy lub alkenylowy, przy czym gdy R1
i R2 równocześnie oznaczają atomy wodoru, wówczas
R3 oznacza rodnik alkilowy o 1 lub 2 atomach węgla
albo niższy rodnik alkenylowy, znamienny tym, że
z kwasu a-naftoksypropionowego i N,N-dwualkiloaminy, w której rodniki alkilowe zawierają 1 - 5 ato
mów węgla, a ktorą stosuje się w ilości 1-1,5 moia
na 1 mol kwasu a-naftoksypropionowego, wytwarza
się sól, na ktorą działa się następnie tlenochlorkiem
fosforu, stosując 0,50-0,75 mola tlenochlorku fosforu
na 1 mol kwasu a-naftoksypropionowego.

(P. 151446)
12o
2.11.1971.
Pierwszeństwo: 2.11.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Stauffer Chemical Company, Nowy Jork, USA, (Ja
mes Hua-Hin Chan, Jules Kalbfeld, Harold Mahonrai
Pitt, Raymond Augustus Simone).
Sposób wytwarzania podstawionych amidów kwasu
u-naftoksy octowego o ogólnym wzorze podanym na
rysunku, w którym R1 oznacza atom wodoru lub niż
szy rodnik alkilowy, R2 oznacza atom wodoru lub niż
szy rodnik alkilowy albo alkenylowy, a R 3 oznacza
niższy rodnik alkilowy lub alkenylowy, przy czym je
żeli oba symbole R1 i R2 oznaczają atomy wodoru,
wówczas R3 oznacza rodnik alkilowy o 1 lub 2 ato
mach węgla albo niższy rodnik alkenylowy, znamien
ny tym, że na kwas a-naftoksypropionowy działa się
fosgenem, chlorkiem tionylu lub ich mieszaniną w ilo
ści co najmniej 1,05 mola na 1 mol kwasu, przy czym
reakcję tę prowadzi się w obecności dwumetyloformamidu lub chlorowodorku trójetyloaminy jako ka
talizatora, a następnie otrzymany chlorek kwasu
a-naftoksypropionowego traktuje się nadmiarem N,N-dwualkiloaminy, w której rodniki alkilowe mają 1 - 5
atomów węgla.

26

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 16/1973

karboksylacja sól amonową kwasu 2-cyjano-3,4,5,6-czterochloro- lub-czterobromobenzoesowego, przez
ogrzewanie w aprotonowym rozpuszczalniku lub w
mieszaninie takich rozpuszczalników.
12o

(P. 151645)

18.11.1971.
i

12o
(P. 151449)
3.11.1971.
Pierwszeństwo: 5.11.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania l,l,5,5,-czteropodstawionych-3dwupodstawionych aminodwutiobiuretów o wzorze 1,
w którym R1-R 6 oznaczają atomy wodoru lub rodniki
alkilowe o 1 - 3 atomach węgla, znamienny tym, że
nadmiar niesymetrycznej dwupodstawionej hydrazyny
o 1 - 3 atomach węgla poddaje się w obecności wody
i w odpowiednich warunkach reakcji z dwupodstawionym chlorkiem karbamoilu lub tiokarbamoilu
o 1 - 3 atomach węgla.

Pierwszeństwo: 20.11.1970 - Francja.
Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine, (Jean-Baptiste Signouret, Yves Labat, Christian Esclamadon).
Sposób wytwarzania dwutioli wielosiarczków orga
nicznych o ogólnym wzorze HS-(R-Sx)n R-SH, w któ
rym X oznacza wartość liczbową 2 - 6 , R oznacza rod
nik alkilowy o 1-12 atomach węgla ewentualnie pod
stawiony atomem tlenowców, takim jak tlen i/lub
siarka, a symbol n oznacza wartość liczbową 3 - 2 0
i mających ciężar cząsteczkowy 500-1000, znamienny
tym, że dwuhalogenopochodną organiczną poddaje się
jednocześnie z siarkowodorem reakcji z roztworem
wodnym wielosiarczku metalu alkalicznego w tempe
raturze 80-120°C.
(P. 151663)
12o
19.11.1971.
Pierwszeństwo: 20.11.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei
ster Lucius u. Brüning, Frankfurt nad Menem, NRF,
(Hans Fernholz, Fredrich Wunder, Hans-Joachim
Schmidt).
Sposób acyloksylowania olefin w fazie gazowej na
katalizatorach osadzonych na nośniku, zawierających
sole palladowe i substancje dodatkowe, znamienny
tym, że jako substancję dodatkową stosuje się karboksylanozłociany barowe pochodne kwasów karboksylowych o 2 - 1 0 atomach węgla, korzystnie octanozłocian barowy, propionianozłocian barowy i maślanozłocian barowy.
12o

12o
(P. 151517)
12.11.1971.
Pierwszeństwo: 14.11.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF.
Sposób oczyszczania związków chemicznych na dro
dze krystalizacji zwłaszcza takich jak kwasy benzenokarboksylowe i ich estry jak ester dwumetylowy kwa
su tereftalowego, znamienny tym, że produkt roz
puszcza się w rozpuszczalniku, zwłaszcza w metanolu
i poddaje się procesowi ciągłej, dwustopniowej kry
stalizacji przy regulacji wytwarzania zarodków, stop
nia przesycenia roztworu i wzrostu kryształów, przy
czym pierwszy stopień, czyli wytwarzanie zarodków,
przesycanie roztworu i wzrost zarodków do określonej
wielkości ziarna, zwłaszcza ziarna o wielkości 100
mikronów, prowadzi się w temperaturze około 1 0 0 89°C, zwłaszcza w temperaturze 90°C, w aparacie do
wytwarzania zarodków, a drugi stopień czyli wzrost
kryształów, prowadzi się w aparacie wzrostu kryszta
łów w zakresie krystalizacji o małym przesyceniu
względnym, także do określonej wielkości ziarna,
zwłaszcza ziarna o wielkości 250-350 mikronów oraz
przy umiarkowanej szybkości obrotów, mieszczącej się
w zakresie 10-100 .obrotów na minutę.
12o

(P. 151518)
12.11.1971.
Pierwszeństwo: 13.11.1970 - Szwajcaria.
CIBA-GEIGY AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania 1-cyjanoczterochloro- lub-czterobromobenzenu, znamienny tym, że poddaje się de

(P. 151809)
21.11.1971.
Pierwszeństwo: 28.11.1970 - NRF.
Schering A G , Berlin Zach. i Bergkamen, NRF.
Sposób
wytwarzania
6a,16a-dwumetylosteroidów
o wzorze 1, w których R x oznacza wodór lub acyl,
X oznacza chlorowiec a Y grupę ß-chlorowcometylenową, w której chlorowiec ma ciężar atomowy niższy
lub równy ciężarowi atomowemu chlorowca X, grupę
ß-hydroksymetylenowa lub karbonylową, znamienny
tym,
że znanymi sposobami do podwójnego wiązania
A9(10> 6a,16a-dwumetylosteroidu o wzorze 2, w którym
R ma takie znaczenie jak we wzorze 1 a C 2 . . .Cj
oznacza wiązanie pojedyncze lub podwójne przyłącza
się chlorowiec, kwas podchlorawy lub podbromawy,
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wytworzony 9alchloro- lub 9a-bromo-llß-hydroksysteroid o wzorze 1, ewentualnie przeprowadza się w
odpowiedni 9,11-epoksyd, pierścień epoksydowy otwie
ra się fluorowodorem lub chlorowodorem, ewentual
nie obecne w materiale wyjściowym pojedyncze wią
zanie C 2 . . . Cx odwodornia fermentacyjnie przy pomo
cy odpowiedniego mikroorganismu, grupę wodorotle
nową w położeniu llß ewentualnie utlenia się do gru
py keto-, zestryfikowaną grupę wodorotlenową w po
łożeniu 21 ewentualnie zmydla się, a następnie ewen
tualnie ponownie estryfikuje.

12o
(P. 152320)
20.12.1971.
Pierwszeństwo: 22.12.1970, 10.06.1971, 27.07.1971 Szwajcaria.
SANDOZ AG, Bazylea, Szwajcaria, (Istvan Toth).
Sposób wytwarzania 1-nitroantrachinonu, znamienny
tym, że 1 mol antrachinonu nitruje się w obecności
co najmniej 20 moli co najmniej 90% kwasu azotowego
w temperaturze od - 4 0 ° C do +35°C.
(P. 152331)
21.12.1971.
12o
Pierwszeństwo: 22.12.1970, 19.07.1971 - Stany Zjedno
czone Ameryki.
Astra Pharmaceutical Products, Inc., Worcester, Mas
sachusetts, USA, (Herbert J. F. Adams, George H.
Kronberg, Bertil H. Takman).
Sposób wytwarzania nowych 2-alkilo-2-alkiloamino-2',6'-acetyloksylidydów
o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R1 oznacza
rodnik etylowy, propylowy lub bu
2
8
tylowy, R i R są jednakowe lub różne i oznaczają
rodniki2 metylowe,
etylowe, propylowe lub butylowe,
albo R i R8 razem oznaczają
rodnik tetrametylenow2 r ,
przy czym podstawniki R1, R2 i R3 razem zawierają
co najmniej 6 atomów węgla, w postaci izomerów
optycznie czynnych, związków racemicznych i farma
kologicznie dopuszczalnych soli addycyjnych tych
związków z kwasami, znamienny tym, że związek
o wzorze 4, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie,
a Y oznacza atom bromu l u b jodu, poddaje się reakcji
ze związkiem o wzorze 5, w którym R2 i R8 mają wy
żej podane znaczenie, albo związek o wzorze 4, w któ
rym R1 i Y mają wyżej podane znaczenie,
poddaje
się
reakcji ze związkiem o wzorze H2NR2, w którym
2
R ma wyżej podane znaczenie
i otrzymany związek
o wzorze 1, aw którym R1 i R2 mają wyżej podane zna
czenie, a R oznacza atom wodoru, poddaje się re
akcji z środkiem alkilującym, po czym otrzymane
związki o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się
w ich dopuszczalne farmakologicznie sole addycyjne
z kwasem.

12o

(P. 152529)
28.12.1971.
Pierwszeństwo: 29.12.1972 - Włochy.
Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy, (Alessandro
Ginnasi, Carla Rescalli).
Sposób rozdzielania sprzężonych dwuolefin z mie
szanin zawierających te związki, znamienny tym, że
jako środki ekstrahujące i/lub destylujące stosuje się
mieszaniny zawierające morfolinę i jeden lub więcej
różnych rozpuszczalników.

27

12o
(P. 152807)
7.01.1972.
Pierwszeństwo: 8.01.1971 - Niemiecka Republika
Federalna.
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei
ster Lucius u. Brüning, Frankfurt nad Menem, NRF,
(Hans Fernholz, Friedrich Wunder, Hans-Joachim
Schmidt).
Sposób aeyloksylowania olefin w fazie gazowej na
zawierających związki palladu katalizatorach osadzo
nych na nośniku o powierzchni właściwej 40-350 m2/g
i łącznej objętości por 0,4-1,2 ml/g, znamienny tym,
że stosuje się nośnik, który w stosunku do łącznej
objętości por wykazuje mniej niż 10% mikropor
o średnicy mniejszej niż 30 angstremów.

12o
(P. 153636)
23.02.1972.
Pierwszeństwo: 25.02.1971, 29.12.1971 - Szwajcaria.
CIBA - GEIGY A. G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania związków nadfluorowych za
wierających fosfor, znamienny tym, że nadfluoroalkiloalkeny poddaje się reakcji z trójhalogenkami fosforu
przy wykluczeniu wilgoci i w obecności tlenu lub ga
zów zawierających tlen.

12o
(P. 154829)
19.04.1972.
Pierwszeństwo: 28.04.1971 - Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Ltd, Londyn, Wielka
Brytania, (John Edward Cassidy, Philip Glenn Miller).
Sposób wytwarzania rozpuszczalnych w wodzie
kompleksowych fosforanów glinu zawierających chlo
rowiec oraz wodę chemicznie związaną, w postaci
stałej, znamienny tym, że wodzian ortofosforanu glinu
poddaje się działaniu chlorowodoru, bromowodoru lub
jodowodoru.

(P. 154870)
20.04.1972.
120
Pierwszeństwo: 22.04.1971, 7.03.1972 - Szwajcaria.
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych dwucyklicznych związ
ków fosforowych o wzorze ogólnym 1, w którym X
oznacza grupę alkanową o 1-19 atomach węgla, w
której z tego samego atomu węgla nie więcej niż trzy
wiązania prowadzą do grup karboksylowych i fenolo
wych, grupę aralkanową, alkenową, oksaalkanową lub
tiaalkanową, przy czym każda z nich zawiera 2 - 1 9
atomów węgla, a z tego samego atomu węgla jednej
grupy nie więcej niż trzy wiązania prowadzą do grup
karboksylowych i fenolowych lub oznacza bezpośred
nie wiązanie, R1 i R2 oznaczają niezależnie od siebie
atom wodoru, grupę alkilową o 1 - 8 atomach węgla,
cykloalkilową o 6 - 8 atomach węgla lub aralkilową
o 7 - 9 atomach węgla, R 3 oznacza atom wodoru lub
grupę metylową, Y oznacza atom tlenu lub siarki,
p i q oznaczają niezależnie od siebie liczby 1 lub 2,
n oznacza liczbę 0 lub 1, znamienny tym, że 1 mol
związku o wzorze ogólnym 2, w którym R4 oznacza
niższą grupę alkilową, wprowadza się w reakcję z 1
lub 2 molami związku o wzorze '3, w obecności kata
litycznych ilości zasadowego katalizatora.
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12o
(P. 154895)
21.04.1972.
Pierwszeństwo: 22.04.1971 - Niemiecka Republika
Federalna.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF, (Gerhard Jager, Carl Metzger, Wolfgang
Ritter, Richard Węgier).
Sposób wytwarzania estrów i tiooestrów N-podstawionych kwasów N-chlorometylokaxbaminowych
o wzorze 1, w którym R1 i R2 oznaczają rodniki alki
lowe, alkenylowe, alkinylowe, chlorowcoalkilowe, chlo
ro wcoalkenylowe, chlorowcoalkinylowe, cykloalkilowe,
cykloalkenylowe, ewentualnie podstawione rodniki
arylowe lub ewentualnie podstawione rodniki aryloalkilowe i X oznacza atom tlenu lub siarki, znamien
ny tym, że estry lub tioestry N-jednopodstawionych
kwasów karbaminowych o wzorze 2, w którym R1, R2
i X mają wyżej podane znaczenie poddaje się reakcji
z paraformaldehydem i chlorkiem tionylu, ewentual
nie w środowisku rozcieńczalnika, korzystnie benzenu
lub toluenu w temperaturze 10-120°C, korzystnie
15-70°C.

(P. 155163)
12o
4.05.1972.
Pierwszeństwo: 5.05.1971 - Niemiecka Republika
Federalna.
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach n/Riss, NRF,
(Wolfgang Eberlein, Joachim Heider, Walter Kobinger,
Willi Diederen).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 3-(3|3-tr6jdigitoksylo-12p,14(3-dwuhydroksy-5(3-androstanylo-l7P)-akrylonitrylu o ogólnym wzorze 1, w którym R1
oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, R2
oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy lub rod
nik acylowy alifatycznego kwasu karboksylowego
o 1 - 5 atomach węgla, albo Rx i R2 razem oznaczają
rodnik o wzorze 3, w którym A i B oznaczają niższe
rodniki alkilowe, znamienny tym, że akrylonitryl
o wzorze 2 acylu je się w położeniu 3 przez reakcję
z ortokarboksylanem i następnie poddaje kwaśnej hy
drolizie częściowej otrzymany cykliczny 3"',4'"-ortokarboksylan, albo akrylonitryl o wzorze 2 alkiluje się
środkiem alkilującym, korzystnie dwuazoalkanem,
siarczanem dwualkilowym lub halogenkiem alkilo
wym, a otrzymaną mieszaninę 3'",4'"-eterów alkilo
wych rozdziela się na drodze chromatografii kolumno
wej, chromatografii grubowarstwowej lub wielokrot
nego podziału, albo akrylonitryl o wzorze 2 ketalizuje
się przez reakcję z dwualkoksyetalem alifatycznego
ketonu.

12o

(P. 155856)
7.06.1972.
Pierwszeństwo: 9.06.1971 - Japonia.
Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co., Ltd., Osaka,
Japonia, (Michikazu Ninomiya, Isao Yanagisawa, Michio Ueshima, Masahiro Takate).
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Sposób wytwarzania akroleiny lub metyloakroleiny
przez utlenianie w fazie parowej odpowiednio pro
pylenu lub izobutylenu w obecności katalizatora tlen
kowego, korzystnie w temperaturze 250-450°C i pod
ciśnieniem 1-10 atmosfer, znamienny tym, że reakcję
prowadzi się w obecności katalizatora tlenkowego, za
wierającego kobalt, żelazo, bizmut, wolfram, molib
den, krzem i tal oraz dowolnie metal alkaliczny lub
metal ziem alkalicznych, w takich ilościach, że stosu
nek atomowy Co:Fe:Bi:W:Mo:Si:Tl:Z wynosi 2,0-20 :
: 0,1-10,0 : 0,1-10,0 : 0,5-10,0 : 2,0-11,5 : 0,5-15,0 :
: 0,005-3,0 : 0-3,0, przy czym Z oznacza metal alka
liczny lub metal ziem alkalicznych, a suma W i Mo
wynosi 12.

12o

(P. 156001)

13.06.1972.

Pierwszeństwo: 14.06.1971, 25.01.1972 - Wielka Bry
tania.
May and Baker Limited, Essex, Wielka Brytania,
(Michael Peter, Lear Caton, Edward Charles John
Cofee, Gordon Leonard Watkins).
Sposób
wytwarzania pochodnych cyklopentanu
o ogólnym wzorze 1, w którym Rx oznacza grupę alki
lową o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, zawie
rającą od 1 do 10 atomów węgla, ewentualnie podsta
wioną grupę alkoksylową, lub też oznacza grupę cykloalkilową zawierającą od 5 do 7 atomów węgla ;
bądź grupę adamantylową, R2 oznacza atom wodoru,
grupę alkilową lub grupę karboksylową, R 3 oznacza
grupę
karboksylową, grupę
alkoksykarboksylową
o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym, zawierającą
od 1 do 12 atomów węgla w reszcie alkoksylowej,
lub grupę karbamylową bądź karbazoilową, ewentual
nie podstawioną jedną lub dwiema grupami alkilo
wymi, R4 oznacza atom tlenu, grupę hydroksyiminową
lub alkoksyiminową, bądź też grupę hydrazonową,
ewentualnie podstawioną jedną lub dwiema grupami
alkilowymi, R5 oznacza grupę alkilową lub atom wo
doru, X oznacza grupę trans-winylenową lub etyle
nową, zaś n oznacza liczbę 5,6,7 lub 8, znamienny tym,
żt w pierwszym etapie poddaje się reakcji cyklopentanonoenaminę o ogólnym wzorze 2, w którym R5
ma podane wyżej znaczenie, aldehydem o wzorze
R 6 0(CH 2 ) n CHO, w którym R6 oznacza atom wodoru
lub odpowiednią grupę dającą się usunąć za pomocą
kwasu, zaś n ma wyżej podane znaczenie, a następnie
bydrolizuje się otrzymany produkt za pomocą wodne
go roztworu kwasu, po czym ogrzewa się produkt
z kwasem celem wytworzenia 2-hydroksyalkilocyklopenten-2-on-l o ogólnym wzorze 3, w którym R 5
ma wyżej podane znaczenie, w etapie drugim 2-hydroksyalkiloeyklopenten-2-on-l poddaje się reakcji ze
źródłem cyjanowodoru celem wytworzenia ketonitrylu
o wzorze ogólnym 4, w którym R5 ma wyżej podane
znaczenie, w etapie trzecim przetwarza się ketonitryl
w ketal lub oksym o wzorze ogólnym 5, w którym A
oznacza grupę o wzorze 11 lub 12, w których R7
oznacza dwie identyczne grupy alkilowe, lub obie
grupy R7 tworzą łącznie mostek etylenowy, ewentual
nie podstawiony identycznymi grupami alkilowymi
przy obu atomach węgla, R8 oznacza grupę alkilową,
zaś R5 i n mają wyżej podane znaczenie, w etapie
czwartym redukuje się ketal lub oksym za pomocą
środka redukującego typu kompleksowego związku
metalu, w celu przeprowadzenia grupy cyjanpwej w
grupę formylową uzyskując 2-(hydroksyalkilo)-cyklopentanokarboksyaldehyd o wzorze ogólnym 6, w któ
rym R5, n i A mają wyżej podane znaczenie, w etapie
piątym poddaje się reakcji związek otrzymany w eta
pie czwartym z trój feny Io- lub trójalkilometylenoacylofosfinę o wzorze ogólnym Q 3 P = C H - C O - R ^ w
którym Q oznacza grupę fenylową ewentualnie pod
stawioną niższą grupę alkilową lub oznacza niższą
grupę alkilową, zaś R1 ma wyżej podane znaczenie
celem wytworzenia nienasyconego ketonu o wzorze
ogólnym 7, w którym symbole Rx i R5 mają powyżej
podane znaczenie, w etapie szóstym utlenia się niena
sycony keton celem przeprowadzenia grupy hydroksymetylowej w grupę karboksylową bez naruszenia pod-
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wójnego wiązania węgiel-węgiel, lub grupy A, uzysku
jąc kwas cyklopentanoalkanokarboksylowy o ogólnym
wzorze 5, w którym R1, R5, n i A zdefiniowano po
wyżej, w etapie siódmym redukuje się grupę keto
w kwasie cyklopentyloalkanokarboksylowym do grupy
hydroksylowej bez naruszenia podwójnego wiązania
węgiel-węgiel, otrzymując kwas (hydroksyalkenylo)-cyklopentyloalkanokarboksylowy o wzorze ogólnym
9, w którym R,, R5, n i A ma wyżej zdefiniowane zna
czenie, zaś w etapie ósmym grupę ketalową lub oksyrnową A w kwasie (hydroksyalkenylo)-cyklopentylo-alkanokarboksylowym przeprowadza się znanymi me
todami w grupę karbonylową, uzyskując 5-(3-hydroksyalkenylo)-2-ketocyklopentyloalkanokarboksylowy o
wzorze ogólnym 10, w którym symbole Rx, R5 i n
mają wyżej podane znaczenie, a następnie jeśli to
pożądane przeprowadza się związek o wzorze 10 zna
nymi metodami w inną pochodną cyklopentanu o ogól
nym wzorze 1.

(P. 156085)
16.06.1972.
Pierwszeństwo: 17.06.1971 - Francja.
Melle Bezons, Melle, Francja, (Albert Bouniot).
Sposób ciągłego otrzymywania metakrylanu metylu
przez ogrzewanie kwasu ß-metoksyizomaslowego w
obecności kwasu arylosulfonowego jako katalizatora,
w kąpieli reakcyjnej w sposób ciągły zasilanej w kwas
ß-metoksyizomaslowy i gdy jednocześnie oddestylowują w sposób ciągły poza kąpiel metakrylan metylu
i woda otrzymywana w reakcji, znamienny tym, że
wprowadza się w sposób ciągły wodę do kąpieli r e 
akcyjnej w tym samym czasie co kwas ß-metoksyizomasłowy.
l2o

l2o
(P. 156202)
22.06.1972.
Pierwszeństwo: 23.06.1971 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, USA,
(Wayne Edward Thompson, Albert Pohland).
Sposób wspólnego rozdzielania kwasu dl-kamforosulfonowego-10 i a-dl-4-dwumetyloamino-l,2-dwufenylo-3-metylobutanolu-2 na ich odpowiednie izomery
optyczne czynne, znamienny tym, że w pierwszym
stadium procesu do acetonowego roztworu kwasu
dl-kamforosulfonowego-10 dodaje się 1/2 równoważ
nika
a-d-4-dwumetyloamino-l,2-dwufenylo-3-metylobutanolu-2 jako rozdzielającej aminy, po czym w dru
gim stadium procesu oddziela się z mieszaniny reak
cyjnej wytrąconą sól a-d-4-dwumetyloamino-l,2-dwufenylo-3-metylobutanolu-2 z kwasem d-kamforosulfonowym-10 i w trzecim stadium procesu do przesączu
dodaje 2 równoważniki a-dl-4-dwumetyloamino-l,2-dwufenylo-3-metylobutanolu-2 na ' 1 równoważnik
kwasu l-kamforosulfonowego-10, zawartego w tym
przesączu, po czym w czwartym stadium procesu od
dziela się otrzymany osad soli a-l-4-dwumetyloamino-l,2-dwufenylo-3-metylobutanolu-2 z kwasem 1-kamforosulfonowym-10 i w piątym stadium procesu do
soli
a-d-4-dwumetyloamino-l,2-dwufenylo-3-metylobutanolu-2 z kwasem d-kamforosulfonowym-10 otrzy
manej w drugim stadium procesu i oddzielnie do
soli a-l-4-dwumetyloamino-l,2-dwufenylo-3-metylobu-

tanolu-2 z kwasem l-kamforosulfonowym-10, otrzy
manej w czwartym stadium procesu, dodaje się za
sady dostatecznie mocnej do uwolnienia aminy użytej
do rozdzielania, po czym w szóstym stadium procesu
oddziela się uwolnione aminy, to jest a-d-4-dwumetyloamino-l,2-dwufenylo-3-metylobutanol-2 i a-1-4-d wumetyloamino-1,2-d wuf enylo-3-metylobutanol-2, od
soli kwasu d- lub l-kamforosulfonowego-10 z zasadą
dodaną w piątym stadium procesu po czym oddzielone
sole oddzielnie zakwasza się, otrzymując kwas d-kam
forosulf onowy-10 i kwas 1-kamforosulfonowy-10.

12o

(P. 156203)

22.06.1972.

Shimizu Shoten, Hiroszima, Japonia, (Naboru Sugiyama, Hideo Shimahara).
Sposób wytwarzania czystej, rozpuszczalnej w wo
dzie mannan z konjac'u, znamienny tym, że zmielony
korzeń konjac'u miesza się energicznie z wodą, usuwa
się nierozpuszczalne substancje z uzyskanej ciekłej
mieszaniny, roztwór bez części stałych dializuje się
przy użyciu wody w celu usunięcia z niego rozpusz
czalnych zanieczyszczeń oraz liofilizuje się w celu
usunięcia wody.

12o
(P. 156204)
22.06.1972.
Pierwszeństwo: 22.06.1971 - Niemiecka Republika
Federalna.
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius u. Bruning, Frankfurt nad Menem, NRF,
(Karl Schmidt, Irnigard Hoffmann).
Sposób wytwarzania benzoilomoczników o wzorze 1,
w którym E^ oznacza atom wodoru, atom chlorowca,
rodnik alkilowy o 1 - 6 atomach węgla, rodnik alkenylowy o 3 - 6 atomach węgla, rodnik cykloalkilowy
o 3 - 7 atomach węgla w pierścieniu, rodnik cykloalkenylowy o 4 - 7 atomach węgla w pierścieniu, rodnik
aryloalkilowy o 1-4 atomach węgla w części alkilenowej rodnik fenylowy, grupę hydroksylową, rodnik
acyloksylowy, alkiloksylowy o 1 - 6 atomach węgla,
alkenyloksylowy o 3-6- atomach węgla, arylalkoksylowy o 1 - 4 atomach węgla w części alMlenowy, aryloksylowy, trójfluorometylowy lub grupę nitrową, przy
czym Bj oznacza jeden lub więcej podstawników w
dowolnym położeniu i dwa sąsiadujące ze sobą pod
stawniki mogą być również członami przykondensowanego 5 - 7 członowego pierścienia karbocyklicznego,
R2 oznacza atom wodoru, atom chlorowca, rodnik alki
lowy o 1 - 4 atomach węgla lub rodnik alkoksylowy
o 1 - 4 atomach węgla i A oznacza rodnik alkilenowy
o 2 - 6 atomach węgla, oraz ich soli z fizjologicznie
tolerowanymi kwasami, znamienny tym, że odpowia
dające podstawnikowi "R1 benzoiloizocyjaniany, estry
kwasów benzoilokarbaminowych, halogenki kwasów
benzoilokarbaminowych, estry kwasów benzoilotiokarbaminowych, benzoilomoczniki, benzoilosemikarbazydy
lub beznoilosemikarbazony poddaje się reakcji z ami
ną o wzorze 2, w którym A i R2 mają wyżej podane
znaczenie, lub z jej solami lub też benzamid o wzorze
3 poddaje się reakcji z podstawionym grupą o wzo
rze 4 izocyjanianem, estrem kwasu karbaminowego,
estrem kwasu tiokarbaminowego, halogenkiem kwasu
karbaminowego lub mocznikiem, albo hydrolizuje się
odpowiadające podstawnikowi R1 etery benzoiloizomocznika, estry benzoiloizomocznika, etery benzoiloizotiomocznika, kwasy benzoiloparabanowe lub amidyny kwasów benzoilochlorowcomrówkowych, albo od
powiadające podstawnikowi Rx benzoilotiomoczniki,
tiobenzoilomoczniki lub tiobenzoilotiomoczniki traktuje
się odczynnikiem, który wymienia atom siarki na
atomy tlenu, albo przyłącza się wodę do odpowiada
jących podstawnikowi Rx benzoilokarbodwuimidów,
albo odpowiadające podstawnikowi R1 pochodne kwa
su benzoesowego, jak również halogenki, estry lub
bezwodniki poddaje się reakcji z mocznikiem podsta
wionym grupa o wzorze 4 lub jego solami, albo
związki o wzorze 5, korzystnie w postaci reaktywnego
estru poddaje się reakcji z piperazyną o wzorze 6.
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albo związki o wzorze 7, w którym B oznacza resztę
c wzorze 8, korzystnie w postaci reaktywnego estru,
poddaje się reakcji z aminą o wzorze 9, lub związki
o wzorze 7, w którym B oznacza resztę o wzorze 10,
korzystnie w postaci reaktywnego estru, poddaje się
reakcji z aminą o wzorze 11, po czym otrzymane
związki ewentualnie przeprowadza sie. za pomocą fi
zjologicznie tolerowanego kwasu w odpowiednie sole.

12o

(P. 156226)

23.06.1972.

Pierwszeństwo: 25.06.1971, 20.03.1972 - Niemiecka Re
publika Federalna
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei
ster Lucius u. Büning, Frankfurt nad Menem, NRF,
(Günther Semler, Georg Schaeffer).
Sposób wytwarzania estrów arylowych kwasu chloromrówkowego z fenoli lub naftoli i fosgenu z do
datkiem katalitycznych ilości N,N-áwualkilowanych
amidów kwasowych, znamienny tym, że powstający
chlorowodór usuwa się nieprzerwanie z przestrzeni
reakcyjnej.

12o

(P. 156249)

24.06.1972.

Pierwszeństwo: 25.06.1971 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Philips Petroleum Company Bartlesville, Oklahoma,
USA, (Yu-Lin-Wu, Paul Steven Hudson).
Sposób dysproporcjonowania soli metali alkalicz
nych aromatycznych kwasów karboksylowych w aro
matyczną sól kwasu polikarboksylowego, zawierają
cego co najmniej jedną dodatkową grupę karboksy
lową, obejmujący ogrzewanie soli metalu alkalicz
nego w atmosferze gazowej w obecności katalizatora
dysproporcjonowania, znamienny tym, że powoduje
się rozproszenie wymienionej soli metalu alkalicznego
i wymienionego katalizatora w organicznym środku
rozpraszającym z utworzeniem papki, i następnie
przechodzi się do ogrzewania, przy czym organiczny
środek rozpraszający jest węglowodorem aromatycz
nym, wybranym z grupy składającej się ze związków
poliaromatycznych, mających trzy lub więcej pierś
cieni aromatycznych, związków aromatycznych wielo
pierścieniowych i ich mieszanin.

12o

(P. 156306)

12o
(P. 156308)
27.06.1972.
Pierwszeństwo: 29.06.1971 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Eli Lilly and Company, Indianopolis, USA, (Verlin
Clark Stephens).
Sposób wytwarzania nowych soli propoksyfenu,
zwłaszcza 4-chloro-m-toluenosulfonianu lub 3,4-dwuchlorobenzenosulfonianu a-form zasady o wzorze 1,
w którym R oznacza grupę metylową lub etylową,
a Am oznacza grupę dwumetyloaminową lub grupę
pirolidylową, znamienny tym, że wymienioną zasadę
poddaje się reakcji z kwasem 4-chloro-m-toluenosulfonowym lub kwasem 3,4-dwuchlorobenzenosulfonowym, albo kwaśną sól tej zasady poddaje się reakcji
z kwasem 4-chloro-m-toluenosulfonowym lub 3,4-dwuchlorobenzenosulfonowym lub solami tych kwa
sów w obecności rozpuszczalnika obojętnego w sto
sunku do obu substratów.

27.06.1972.

Pierwszeństwo: 29.06.1971 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych, podstawionych w po
zycji orto 2-fenyloetyloguanidyn o wzorze 1, w któ
rym n = 0 lub oznacza liczbę całkowitą od 1 do 4,
oraz ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli addy
cyjnych z kwasami, znamienny tym, że związek
aminoalkilowy o wzorze 2 lub jego sól poddaje się
reakcji ze związkiem o wzorze 5, lub z jego sola,
w którym to wzorze X i Y razem z wiązaniem pod
wójnym - CN tworzą wiązanie potrójne - CN, albo
X oznacza atom wodoru a Y oznacza rodnik dający
się odszczepić i otrzymany związek o wzorze 1 ewen
tualnie przeprowadza się w określonym zakresie w
inny związek o wzorze 1 i otrzymany wolny związek
ewentualnie przeprowadza się w sól.

12p

(P. 137176)

28.11.1969.

Pierwszeństwo: 29.11.1968 - Niemiecka Republika
Federalna.
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF (Wil
fried Draber, Karl Heinz Buchel, Menfred Plempel).
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Sposób wytwarzani» nowych N -podstawionych imidazoli o wzorze 1, w którym X oznacza rodnik alki
lowy, grupę alkilotio lub podstawniki elektroujemne.
Y oznacza - ( C H 2 ) n - , - C H = C H - , O lub S, A ozna
cza atom azotu lub CH, a n i m oznaczają liczby
całkowite O-2, znamienny tym, że związek o wzo
rze 2, w którym X,Y,A, n i m mają wyżej podane
znaczenie, a Z oznacza grupę OH, atom chloru lub
bromu, poddaje się reakcji ewentualnie w obecności
substancji wiążącej kwas z co najmniej stechiometryczną ilością imidazolu w polarnym rozpuszczalniku
organicznym w temperaturze 20-120°C i następnie
ewentualnie ze stechiometryczną ilością kwasu, przy
czym w przypadku gdy we wzorze 2 Z oznacza grupę
OH, grupę tę uprzednio wymienia się na atom chloru
lub bromu, po czym otrzymany związek o wzorze
1 ewentualnie przeprowadza się w sól.

(P. 145468)
21.06.1967.
Pierwszeństwo: 6.03.1967 - Szwajcaria.
Sandoz A.G. Bazylea, Szwajcaria (Ernst Jucker, An
ton Ebnother, Jean Michel Bastian).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1, 2, 3, 4,
4a, 9b-sześciowodoro-5H-indeno[l,2-c]pirydyny o wzo
rze ogólnym 1, w którym R1 oznacza atom wodoru,
niższy rodnik alkilowy, alkenylowy lub alkinylowy lub
rodnik benzylowy lub fenyloetylowy, a R2 oznacza
atom wodoru, chloru, bromu lub niższy rodnik alkilo
wy, znamienny tym, że ketony o wzorze ogólnym 2,
w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, redu
kuje się za pomocą kompleksowych wodorków metali
alkalicznych w rozpuszczalniku obojętnym w warun
kach reakcji, lub w celu wytworzenia związków o wzo
rze ogólnym Ia, w którym R^ oznacza atom wodoru,
niższy rodnik alkilowy lub fenyloetylowy, a R ma
wyżej podane znaczenie, uwodornia się katalitycznie
ketony o wzorze ogólnym 2, lub w celu wytworzenia
związków o wzorze ogólnym Ib, w którym R2 ma
wyżej podane znaczenie, a • R x " oznacza niższy rodnik
alkilowy, alkenylowy lub akinylowy lub rodnik ben
zylowy lub fenyloetylowy, poddaje się reakcji związki
o wzorze ogólnym Ie, w którym R2 ma wyżej podane
znaczenie,
ze związkami o wzorze ogólnym 3, w któ
rym Rj 11 ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza
resztę kwasową reaktywnego estru, w obecności środ
ka wiążącego kwas, lub w celu wytworzenia związków
o wzorze ogólnym
Id, w którym R2 ma wyżej podane
znaczenie, a R^ 11 oznacza niższy rodnik alkilowy za
wierający przy atomie węgla związanym z atomem
azotu co najmniej dwa atomy wodoru, lub oznacza
rodnik benzylowy lub fenyloetylowy, redukuje się
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związki o wzorze ogólnym 4, w którym R2 ma wyżej
podane znaczenie, a R3 oznacza niższy rodnik alkilowy
lub niższą grupę alkoksylową, rodnik fenylowy lub
benzylowy, lub redukuje się związki o wzorze ogól
nym 5, w którym R2 i R3 mają wyżej podane znacze
nie, a R4 oznacza atom wodoru lub grupę o wzorze
ogólnym - C O - R 3 ma wyżej podane znaczenie, za
pomocą wodorku litowo-glinowego w rozpuszczalniku
organicznym obojętnym w warunkach reakcji, lub
w celu wytworzenia związków o wzorze ogólnym
Ie,
w którym R2 ma wyżej podane znaczenie, a Ri I V ozna
cza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy zawie
rający co najmniej dwa atomy węgla, uwodornia się
katalitycznie związki o wzorze ogólnym lf, w którym
R2 ma wyżej podane znaczenie, a Rj v oznacza rodnik
benzylowy lub niższy rodnik alkenylowy lub alkiny
lowy.

12p

12p

(P. 145481)

5.01.1971.

Pierwszeństwo: 6.01.1970; 3.02.1970; 18.03.1970 Japonia.
Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Ja
ponia, (Hisao Yamamoto, Shigoho Inaba, Toshiyuki
Kirohashi, Michichiro Yamamoto, Kikuo Ishizumi, Mitsuhiro Akatsu, Isamu Maruyma, Yoshiharu Kurne.
Kazuo Mori, Takabiro Izumi).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzodwuazepiny o wzorze ogólnym 1, w którym Rx oznacza
atom wodoru, atom chlorowca grupę nitrową, alkoksy-
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Iową o 1 - 4 atomach węgla, cyjanową lub trójfluorometylową, R2 oznacza grupę o wzorze 2 lub grupę
o wzorze 3, w którym R4 i R5 oznaczają atom wodoru,
chlorowca, grupę trójfluorometylową lub rodnik alki
lowy o 1-4 atomach węgla, R3 oznacza grupę alkilotio
o 1 - 4 atomach węgla lub alkenyloksy o 2 - 5 atomach
węgla, n jest liczbą całkowitą w zakresie 2 - 4 oraz
ich soli addycyjnych z kwasami, znamienny tym, że
poddaje się reakcji niepodstawioną w pozycji 1 benzodwuazepinę o wzorze 4, w którym R1 i R2 mają wy
żej podane znaczenie, z reaktywnym estrem związku
o wzorze H O - C n H j n - R 3 , w którym R3 i n mają wyżej
podane znaczenie.

R4, R5 i n mają wyżej podane znaczenie, poddaje się
reakcji ze związkiem
acylowym o ogólnym wzorze 3,
w którym R1 ma wyżej podane znaczenie, a Y oznacza
atom chlorowca lub grupę estrową.

12p

(P. 145519)

13.07.1967.

Sumitomo Chemical Company, ltd, Osaka,. Japonia,
(Hisao Yamamoto, Yasushi Nakamura, Toshio Atsumi,
Masaru Nakao, Tsuyoschi Chibaru Saito, Hiroshi
Awata).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu
l-acylo-3-indoliloalifatycznego
o ogólnym wzorze 1,
w którym R1 oznacza nienasycony lub nasycony rod
nik alicykliczny, ewentualnie podstawiony chlorowcem
lub rodnikiem alkilowym albo fenylowym lub skon
densowany z pierścieniem benzenowym, albo rodnik
alkilowy podstawiony takim rodnikiem alicyklicznym,
R2 i R3 oznaczają
atomy wodoru lub niższe rodniki
alkilowe, R4 oznacza rodnik alkilowy, grupę alkoksylową lub alkilotio albo atom chlorowca lub wodoru,
RE oznacza grupę alkoksylową, czteřowodoropiranyloksylową lub benzyloksylową, a n oznacza zero lub
liczby 1 - 3 , znamienny tym, że ester kwasu 3-indoliloalifatycznego o ogólnym wzorze 2, w którym R2, R3,

12p
(P. 145603)
14.01.1971.
Pierwszeństwo: 15.01.1970; 26.11.1970 - Szwajcaria.
Ciba - Geigy A. G. Bazy lea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych estrów o wzorze 1,
w którym R oznacza resztę niższego węglowodoru ali
fatycznego albo resztę cykloalkilową lub cykloalkiloalkilową, Ph oznacza resztę fenylową, symbol A
oznacza resztę 2-pirolidynylową, znamienny tym, że
w związku o wzorze 5, w którym A oznacza resztę
odpowiadającą reszcie A, połączonej podwójnym wią
zaniem z resztą cząsteczki, symbole A, Ph i R mają
wyżej podane znaczenia lub w tautomerze związku
o wzorze 5, w którym podwójne wiązanie leży w pier
ścieniu heterocyklicznym, redukuje się podwójne wią
zanie, albo w związku o wzorze 6, w którym X ozna
cza resztę dającą się przekształcić w grupę o wzorze
- C O O R a R, A i Ph mają wyżej podane zna
czenia, przekształca resztę x w grupę o wzorze
-COOR, albo w odpowiednim związku, zawierającym
przy atomie azotu reszty A resztę Y, dającą się odszczepić przez redukcję, odszczepia się resztę Y i w ra
zie potrzeby, otrzymane substancje końcowe prze
kształca w ramach definicji wzoru 1 w inne substan
cje końcowe, i/lub ewentualnie otrzymane mieszaniny
izomerów (mieszaniny racematów) rozszczepia na czy
ste racematy, i/lub otrzymane racematy przekształca
w inne postacie racemiczne, i/lub otrzymane racematy
rozdziela na antypody optyczne, i/lub otrzymane wolne
związki przekształca w ich sole albo otrzymane sole
przekształca w wolne związki.
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<P. 145624)
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15.01.1971.

Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne .Polfa",
Przedsiębiorstwo Państwowe, Starogard Gdański, (Wa
lentyna Bryk).
Sposób wytwarzania 5-[y-(4'-hydroksyetylopiperazyno)-propylo]-dwubenzo(b, f)-azepiny
przez
reakcję
dwubenzo(b, f)-azepiny z l-chloro-3-bromopropanem
i N-(ß-hydroksyetylo)-piperazyna, znamienny tym, że
na dwubenzo(b, f)-azepinę działa się kolejno 1-chforo-3-bromopropanem i N-(ß-hydroksyetylo)-piperazyna,
w środowisku węglowodorów aromatycznych, lub ich
chlorowco-i nitropochodnych, o temperaturze wrzenia
powyżej 130°C, a reakcję prowadzi się bez wyodręb
niania produktów pośrednich, w obecności amidku so
dowego, jako katalizatora i środka wiążącego halogenowodór.
*

12p

(P. 145725)

19.01.1971.

Pierwszeństwo: 19.01.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
E. I. Du Pont de Nemours and Company Wilmington,
Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki (Gilbert Har
vey Berezin, Howard Edgar Hoffman, Walter Erich
Meier).
Sposób wytwarzania nowych, podstawionych pirolidyn o ogólnym wzorze 1, w którym R 1 oznacza atom
wodoru, rodnik metylowy, etylowy, propylowy, alkenylowy o 3 - 5 atomach węgla, rodnik 3-metylo-2-metylobutenylowy-3, cyklopropylometylowy, propargilowy, fenylowy, benzylowy,
chlorowcobenzylowy lub
metylobenzylowy, R2 oznacza 3 rodnik węglowodorowy
o 1-22 atomach węgla, a R oznacza atom wodoru
lub rodnik
węglowodorowy o 1-22 atomach węgla,
albo R2 i R8 razem oznaczają rodnik polimetylenowy
o 6 - 2 2 atomach węgla, jak również dopuszczalnych
farmakologicznie soli tych pirolidyn, znamienny tym,
że redukuje się związek o ogólnym wzorze 2, w któ
rym R1, R2 i R8 mają wyżej podane znaczenie, a Y
oznacza grupę karbonylową lub rodnik metylenowy,
przy czym oba podstawniki Y są jednakowe lub różne,
ale co najmniej jeden z nich oznacza grupę karbony
lową, albo związek o ogólnym wzorze 3, w którym
R2 i R8 mają wyżej podane znaczenie, a X oznacza
atom chloru lub bromu, przy czym oba podstawniki
X są jednakowe lub różne,, poddaje się reakcji
ze
związkiem o ogólnym wzorze 4, w którym R1 ma wy
żej podane znaczenie, albo związek o ogólnym wzo
rze 5, w4 którym R2 i R8 mają wyżej podane znacze
nie, a R oznacza atom wodoru, rodnik metylowy, ety
lowy, alkeny Iowy o 2 - 4 atomach węgla, 1,2-dwumetylenopropylowy, cyklopropylowy, fenylowy, chlorowcofenylowy lub tolilowy, poddaje się redukcji,
otrzy
mując związek.o wzorze 1, w którym R1 oznacza rod
nik metylowy, etylowy, propylowy, alkenylowy o 3 - 5
atomach węgla, z wyjątkiem rodnika alkenylowego-2,
rodnik 3-metylo-2-metylenobutenylowy-3, cyklopropy
lometylowy, benzylowy, chlorowcobenzylowy lub me
tylobenzylowy, albo związek o ogólnym wzorze 6,
w którym R2 i R8 mają wyżej podane znaczenie, pod
daje się reakcji
ze związkiem o ogólnym wzorze 7,
w którym R1 ma wyżej podane znaczenie, lecz nie
oznacza atomu i rodnika 3-metylo-2-metylenobutenylowego-3, a Z oznacza atom chloru, bromu lub jodu,
albo związek o wzorze 6 poddaje się reakcji z allenem
w obecności katalizatora, otrzymując związek o wzo
rze 11, w którym R2 i R8 mają wyżej podane znaczenie,
a R oznacza rodnik 3-metylo-2-metylenobutenylowy-3,
albo redukuje się związek o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R2 i R8 mają wyżej podane znaczenie, lecz R2
oznacza nienasycony rodnik węglowodorowy o 2 - 2 2
atomach węgla, a R1 oznacza rodnik fenylowy lub
rodnik benzylowy, ewentualnie podstawiony, przy2
czym otrzymuje się związek o wzorze 1, w którym R
oznacza nasycony8 rodnik węglowodorowy o 2 - 2 2 ato
mach węgla, a R oznacza atom wodoru lub nasycony
rodnik węglowodorowy, po czym otrzymany związek
o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się w dopusz
czalną farmokologicznie sól.

12p

(P. 145761)
21.01.1971.
Pierwszeństwo: 23.01.1970 - Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania, (Beacham John, John Gerard Carey)
Sposób wytwarzania rodników kationowych 1,1'-dwupodstawionych -4,4'dwupirydyliowych, znamienny
tym, że roztwór l,l'-dwupodstawionego-l, l'-dwuwodoro-4,4'-dwupirydylu miesza się z sola l,l'-dwupodstawioną-4,4'-dwupirydyliową do wytworzenia rodnika
kationowego
l,l'-dwupodstawionego-4,4'-dwupirydyliowego.

12p
(P. 145803)
23.01.1971.
Pierwszeństwo: 24.01.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverku
sen, NRF, (Manfred Jautelat, Hans-Joachim Kabbe,
Kurt Ley).
Sposób wytwarzania pochodnych 5-imino-l, 2, 4-triazyny o wzorze 1, w którym R oznacza rodnik alifa
tyczny, aryloalifatyczny, aromatyczny lub heterocy
kliczny, ewentualnie podstawiony grupami hydroksy
lowymi, atomami chlorowca, rodnikami alkilowymi
i/lub grupami nitrowymi, R1 oznacza alifatyczny rod
nik węglowodorowy, grupę aminową, alkiloaminową
lub dwualkiloaminową, R2 oznacza atom wodoru lub
alifatyczny rodnik węglowodorowy, X oznacza atom
tlenu lub siarki lub grupę NR3, w której R 3 oznacza
atom-wodoru lub alifatyczny rodnik węglowodorowy,
znamienny tym, że a-iminonitryle o wzorze 2, w któ
rym R i R4, jednakowe lub różne, oznaczają rodniki
alifatyczne, aryloalifatyczne, aromatyczne, lub hetero
cykliczne, ewentualnie podstawione grupami hydroksy-
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lowymi, atomami chlorowca, rodnikami alkilowymi
i/lub grupami nitrowymi, poddaje się reakcji z po
chodnymi hydrazyny o wzorze 3, w którym B*, R2,
Xi Ej mają wyżej podane znaczenie, w środowisku
rozpuszczalnika ogranicznego i w obecności kwasu.
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kiem alkilowym, albo rodnik arylowy lub aralkilowy,
ewentualnie podstawiony chlorowcem, niższymi rod
nikami alkilowymi, alkoksylowymi lub chlorowcoalkilowymi o 1 - 4 atomach węgla, przy czym podstaw
niki R1 i R2 razem z sąsiadującym z nimi atomem
azotu mogą tworzyć grupę heterocykliczną o 3 - 1 0
członach, R3 oznacza grupę o wzorze - C : 0 - N R 4 R 5 ,
w którym R4 i R5 oznaczają atomy wodoru lub niższe
rodniki alkilowe o 1 - 4 atomach węgla, rodniki cykloalkilowe, arylowe lub aralkilowe, a X oznacza atom
tlenu lub siarki, znamienny tym, że związek o ogól
nym wzorze 2, w którym A, R lt R2 i X mają wyżej
podane znaczenie, poddaje się reakcji z halogenkiem
kwasu karbaminowego o ogólnym wzorze 3, w którym
R4 i R5 mają wyżej podane znaczenie, a Hal oznacza
atom chloru lub bromu, albo ze związkiem stanowią
cym człon związku .0 wzorze 3, mianowicie z fosgenem i z aminą o ogólnym wzorze 4, w którym R4 i R5
mają wyżej podane znaczenie, albo związek o wzo
rze 2, w którym wszystkie symbole mają wyżej po
dane znaczenie poddaje się ewentualnie w obecności
katalizatora reakcji z izocyjanianem o ogólnym wzo
rze R5NCO, w którym R5 ma wyżej podane znaczenie.
I2p

12p

(P. 145827)
15.07.1970.
Pierwszeństwo: 11.06.1970 - Szwajcaria.
Agripat S.A. Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych 3-karbamyloksiminoazacykloheptan-2-onów o ogólnym wzorze 1, w któ
rym A oznacza rodnik czterometylenowy, ewentualnie
podstawiony niższym rodnikiem alkilowym o 1 - 4 ato
mach węgla, R1 oznacza atom wodoru, rodnik alkilo
wy lub alkeny Iowy, albo rodnik cykloalkilowy, ewen
tualnie podstawiony rodnikiem alkilowym i zawiera
jący do 20 atomów węgla, R2 oznacza rodnik alkilowy
lub alkenylowy albo rodnik cykloalkilowy zawierający
do 20 atomów węgla, ewentualnie podstawiony rod ni-

(P. 145828)
26.01.1971.
Pierwszeństwo: 27.01.1970 - Szwajcaria.
Lonza A. G. Gampel i Bazylea, Szwajcaria, (Erik
Herkenrath).
Sposób wytwarzania 2-arylo-3-imino-s-triazolo[4,3-aJ-5-metylo-7-hydroksypirymidyn o ogólnym wzorze
przedstawionym na rysunku, w którym Ar oznacza
rodnik aromatyczny, znamienny tym, że 3,5-dwuamino-l-arylo-l,2-4-triazol poddaje się reakcji z dwuketenem.

I2p
(P. 145830)
15.07.1970.
Pierwszeństwo: 16.07.1969 - Niemiecka Republika
Federalna.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft Leverku
sen, NRF, (Arno Widdig, Klaus Sasse Ferdinand Grewe, Hans Scheinplfug, Paul-Ernst Frohberger, Hel
mut Kaspers).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzimidazolu o wzorze 1, w którym X oznacza atom tlenu
lub siarki, R oznacza rodnik alkilowy zawierający
1-4 atomów węgla, a R' oznacza rodnik alkilowy
zawierający 5 - 1 2 atomów węgla, w przypadku gdy X
oznacza atom tlenu, lub rodnik alkilowy zawierający
1-12 - atomów węgla, w przypadku gdy X oznacza
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atom siarki, albo rodnik cykloalkilowy zawierający
5 - 1 2 atomów węgla, albo ewentualnie podstawiony
rodnik arylowy lub aryloalkilöwy, znamienny tym, że
estry kwasu benzimidazolo-2-karbaminowego o wzo
rze 2, w którym R posiada wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji z izocyjanianem o wzorze 3, w któ
rym X i R' • mają wyżej podane znaczenie w obec
ności rozcieńczalnika.

12p
(P. 145889)
29.01.1971.
Pierwszeństwo: 30.01.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Dr Karl Thomase GmbH Biberach an de Riss, NRF,
(Josef Roch, Erich Muller, Berthold Narr, Jósef Nickl).
Sposób wytwarzania nowych 2,6-bis(d\vualkano3oamino)-pirymldo[5,4-d]pirymidyn o wzorze 1, w któ
rym Rx i R2, które mogą być jednakowe lub różne
i oznaczają grupy alkilowe o 1 do 3 atomach węgla
lub razem z atomem azotu oznaczają grupę piperydynową, ewentualnie podstawioną przez 1 lub 2 grupy
alkilowe o 1 lub 2 atomach węgla, grupę 1,2,5,6-tetrahydropirydynową
lub heksametylenoiminową,
a R3 i R4 oznaczają drugorzędowe grupy dwualkanoloaminowe, posiadające rodniki hydroksyalkilowe o 2 - 6
atomach węgla, przy czym, jeżeli R3 i R4 są jednako
we, każda grupa dwualkanoloaminowa musi zawierać
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rodnik hydroksyalkilowy o 4 - 6 atomach węgla, zna
mienny tym, że 2,6-bis(dwualkanoloamino)-pirymidyno[5,4-d]pirymidynę o wzorze 2, w którym R1, R2, R3
i R4 posiadają powyżej podane znaczenie i obie grupy
o wzorze 3 są jednakowe, poddaje się reakcji z środ
kami redukującymi, wytworzony półprodukt korzyst
nie bez poprzedzającego wyodrębnienia utlenia i je
żeli grupy w położeniach 2 i 6 są różne, ewentualnie
rozdziela wytworzoną mieszaninę izomerów, lub zwią
zek o wzorze 4, w którym grupy A, A1 i A2 oznaczają
dające się wymienić grupy, jak atomy chlorowca,
grupy hydroksylowe, merkaptanowe lub sulfonylowe,
podstawione rodnikami alkilowymi, benzylowymi lab
fenylowymi, przy czym 1 - 2 tych grup może oznaczać
grupy o wzorze 3, R3 i/lub R4, poddaje reakcji z 1 lub
2 aminami o wzorze 5, wzorze H - R 3 i/lub H - R 4 ,
w którym R1-R 4 posiadają powyżej podane znacze
nie, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach.
12p

(P. 145947)
1.02.1971.
Pierwszeństwo: 16.02.1970.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania, (Michael Dukes).
Sposób wytwarzania pochodnych triazolopirymidyny
o ogólnym wzorze 2, w którym R1 oznacza rodnik
aminowy podstawiony jednym lub
dwoma rodnikami
acylowymi o ogólnym wzorze R 4 C O - , w którym R4
oznacza rodnik alkilowy lub alkoksylowy o 1 - 4 ato
mach węgla lub rodnik fenylowy
ewentualnie pod
stawiony chlorowcem, lub R1 oznacza rodnik alkiloaminowy o 1 - 4 atomach węgla lub rodnik dwualkiloaminowy, w którym2 każdy rodnik alkilowy zawiera
1 - 4 atomy węgla, R oznacza rodnik alkilowy o 1-4
atomach węgla, rodnik cyklopentylowy lub rodnik
alkeny Iowy o. 3 - 4 atomach węgla, R3 oznacza atom
wodoru lub rodnik metylowy, przy czym jeżeli X
oznacza rodnik oksylowy wówczas pierścień ma pod
wójne wiązanie między atomami węgla w pozycjach
6 i 7, natomiast jeżeli Y oznacza rodnik oksylowy
wówczas pierścień ma podwójne wiązanie między ato
mami węgla w pozycjach 5 i 6, znamienny tym, że
pochodną triazolopirymidyny o ogólnym wzorze 3,
w którym R1 i R3 mają wyżej podane znaczenie, a je
den z symboli
D lub E oznacza rodnik o ogólnym
wzorze R 2 0, w którym R2 ma wyżej podane znaczenie
i drugi z symboli D lub E oznacza atom wodoru lub
rodnik metylowy, ogrzewa się w temperaturze 1 5 0 300°C.

12p
(P. 145948)
2.02.1971.
Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Synteza", Poznań,
(Bogusława Hoffmann, Andrzej Żmójdzin).
Sposób wytwarzania kwasu pirazyno-2,3-dwukarboksylowego przez utlenienie chinoksaliny nadmanga
nianem alkalicznym, znamienny tym, że część utlenia
cza, zwłaszcza w pierwszym stadium reakcji zastępuje
się podchlorynem alkalicznym i/lub chlorem, względ
nie stosuje się współutlenianie podchlorynem alkalicz
nym . i nadmanganianem lub manganianem alkalicz
nym.

36

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

12p
(P. 145964)
2.02.1971.
Pierwszeństwo: 3.02.1970; 5.02.1970; 24.06.1970 Japonia
Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Ja
ponia, (Hisao Yamamoto, Shigeho Inaba, Toshiyuki
Hiroshahi, Michichiro Yamomoto, Kikuo Ishizumi,
Mitsuhiro Akatsu, Isamu Maruyama, Kazuo Mori, Yoshihano Kumę, Takahiro Izumi).,
Sposób wytwarzania pochodnych benzodwuazpiny
o wzorze ogólnym 1, w którym R t oznacza atom wo
doru, atom chlorowca, grupę nitrową, grupą cyjanową, niższy rodnik alkoksylowy o 1 - 4 atomach węgla,
lub rodnik trójfluorometylowy, R2 oznacza grupę pirydylową lub grupę o wzorze 2, w którym R5 i R6
oznaczają niezależnie od siebie atom wodoru, atom
chlorowca, niższy rodnik alkilowy o 1 - 2 atomach
węgla lub rodnik trójfluorometylowy, R 3 oznacza
atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy o 1 - 4 ato
mach węgla, R4 oznacza niższy rodnik alkilowy o 1 - 4
atomach węgla, rodnik cykloalkilowy o 3 - 6 atomach
węgla, rodnik cykloalkiloalkilowy, w którym część
cykloalkilowa zawiera 3 - 6 atomów węgla, a część
alkilowa 1 - 4 atomów węgla, rodnik arylowy lub rod
nik aryloalkilowy, m jest równe 1 lub 2, a n jest licz
bą całkowitą w granicach 1 - 4 oraz ich soli zna
mienny tym, że poddaje się reakcji niepodstawioną
w pozycji 1 pochodną benzodwuazepiny lub jej sól
o wzorze 3, w którym R1, R2 i R3 mają znaczenie
podane powyżej, z reaktywnym estrem związku o wzo
rze H O - C n H n S / O / m - R 4 , w którym R4, m i n mają
znaczenie podane powyżej, albo poddaje się reakcji po
chodną aminofenyloketonu o wzorze 4, w którym
R1, R2, R4 i n mają znaczenie podane powyżej z 2,5-oksazolidynodionem o wzorze 5, w którym R 3 ma
znaczenie podane powyżej, albo poddaje się reakcji
pochodną 2-aminoetyloindolu lub jej sól o wzorze 6,
w którym R1, R2, E, i n mają znaczenie podane po
wyżej a 1 jest równe 0,1 lub 2 ze środkiem utlenia
jącym.

12p

(P. 146113)
9.02.1971.
Pierwszeństwo: 11.02.1970 - Szwajcaria.
Ciba Geigy A. G., Bazylea, Szwajcaria.
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Sposób wytwarzania flawantronów, znamienny tym,
że l-chlorowco-2-aminoantrachinon ogrzewa się w od
powiednich warunkach z miedzią w silnie polarnym
aprotycznym rozpuszczalniku organicznym.
I2p

(P. 146142)
10.02.1971.
Pierwszeństwo: 11.02.1970 - Włochy.
Carlo Erba S.p.A., Mediolan, Włochy, (Franco Pa
risi, Franco Faustini, Lavinio Canavesi).
Sposób wytwarzania nowego dwuzasadowego histydynianu glinowego o wzorze przedstawionym* na ry
sunku, znamienny tym, że histydynę poddaje się re
akcji z alkoholanem glinowym w obecności wody lub
tez sól histydyny poddaje się reakcji z sola glinową
w wodnym roztworze alkoholu, przy czym histydyna
może występować w formie D, L lub DL.

(P. 146208)
12p
12.02.1971.
Pierwszeństwo: 13.02.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Scherico Ltd., Lucerna, Szwajcaria, (Martin Steinroann).
Sposób wytwarzania nowych związków benzodwu
azepiny o ogólnym wzorze. 1, w którym X oznacza
atom chlorowca, grupę trójfluorometylową lub ni
trową, Y oznacza atom chlorowca lub wodoru, grupę
trójfluorometylową, nitrową lub hydroksylową albo
niższy rodnik alkilowy lub alkoksylowy, a R oznacza
niższą grupę polifluoroalkilową, jak również 4-tlenków i soli tych związków, znamienny tym, że wy
twarza się je znanymi metodami, stosowanymi do wy
twarzania znanych związków o podobnej budowie.

I2p
(PT 146209)
12.02.1971.
Pierwszeństwo: 13.02.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim n/Renem, NRF,
(Karl Heinz Weher, Adolf Bauer, Herbert Merz, Klaus
Mink).
Sposób wytwarzania podstawionych 5-arylo-lH-l,5-benzodwuazepino-(3H,5H)-dionów-2,4 o ogólnym wzo
rze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru lub rodnik
alkilowy o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym o 1 - 4
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atomach węgla ewentualnie podstawiony grupą hy
droksylową, metoksylową lub acetoksylową, rodnik
cyklopropylometylowy, cykloheksylowy lub allilowy,
R2 oznacza atom wodoru, rodnik fenylowy ewentual
nie podstawiony w położeniu-orto atomem wodoru,
grupą metylową, metoksylową, trójfluorometylową,
nitrową, cyjanową lub alkoksykarbonylową, lub rod
nik pirydylowy, a R3 oznacza atom wodoru lub chlo
rowca, grupę trójfluorometylową, nitrową, cyjanową,
acetylową lub metoksykarbonylową, znamienny tym,
że związek o ogólnym wzorze 2, w którym R1, R2 i R s
mają wyżej podane znaczenie, utlenia się silnymi utle
niaczami.

12p

(P. 146309)

17.02.1971.

Pierwszeństwo: 18.02.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Boeh.ringer Mannheim GmbH, Mannheim, NRF,
(Wolfgang Kampe, Erich Fauland, Max Thiel, Karl
Dietmann, Wolfgang Juhran).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych N(6)-aryloalkilo-adenozyny o wzorze ogólnym 1, w którym R t ,
R2 i R3 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy
chlorowca, grupy alkilowe, alkoksylowe lub alkilomerkaptanowe, przy czym ewentualnie jeden z pod
stawników R2 lub R 3 oznacza atom* wodoru, znamien
ny tym, że rybozydypuryny o wzorze ogólnym 2,
w którym X oznacza atom chlorowca lub reaktywną
grupę merkaptanową poddaje się reakcji z benzyloaminami o wzorze ogólnym 3, w którym R1, R2 i R 3
posiadają powyżej podane znaczenie, przy czym ewen
tualnie przejściowo blokuje1 się grupy hydroksylowe
rodnika cukrowego lub N - podstawione pochodne
adenozyny o wzorze ogólnym 4, w którym R1 R2 i R3
posiadają wyżej podane znaczenie, lub ich pochodne
z chronionymi grupami hydroksylowymi rodnika cu
krowego, ogrzewa w roztworze alkalicznym i ewen
tualnie następnie zmydla w kwaśnym środowisku gru
pę ochronną.
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(P. 146351)

19.02.1971.

Zakłady Chemiczne „Asepta" - Spółdzielnia Pracy,
Pobiedziska, (Andrzej Żmójdzin, Edmund Utecht,
Krzysztof Florczak, Ludwik Harwaziński, Władysław
Stelmachowski).
Sposób wytwarzania 2-metylo-5-nitroimidazolu i
ewentualnie siarczanu cynku, znamienny tym, że re
akcji nitrowania kwasem azotowym i siarkowym pod
daje się bezpośrednio związek kompleksowy. wodoro
tlenku, cynku z 2-metyloimidazolem o przybliżonym
wzorze Zn(OH)2 • 3C4H6N2.

12p

(P. 146352)

19.02.1971.

Zakłady Chemiczne „Asepta" - Spółdzielnia Pracy,
Pobiedziska, (Andrzej Żmójdzin, Edmund Utecht, Lud
wik Harwaziński, Władysław Stelmachowski, Krzysz
tof Florczak).
•
Sposób wytwarzania 2-metylo-5-nitroimidazolu i
ewentualnie siarczanu cynku przez działanie kwasem
siarkowym i azotowym na związek kompleksowy wo
dorotlenku cynku z 2-metyloimidazolem o przybli
żonym wzorze Zn(OH)2 ■ 3C4H6N2, znamienny tym, że
do roztworu tego kompleksu w kwasie siarkowym do
daje się kwas azotowy, albo też do roztworu w kwa
sie azotowym dodaje część kwasu siarkowego, następ
nie podnosi temperaturę co najmniej do 80°C, a ko
rzystnie 100-120° i następnie rozpoczyna i przepro
wadza proces nitrowania przez stopniowe dodawanie
reszty kwasu siarkowego, przy czym otrzymuje się
temperaturę na stałym poziomie przez chłodzenie
i mieszaninie lub też pozwala na powolny i kontrolo
wany wzrost temperatury w toku reakcji tak, żeby
przy końcu procesu podniosła się ona do 120-130°C.

12p

(P. 146353)

19.02.1971.

Zakłady Chemiczne „Asepta" - Spółdzielnia Pracy,
Pobiedziska (Andrzej Żmójdzin, Władysław Stelma
chowski, Edmund Utecht, Krzysztof Florczak, Ludwik
Harwaziński).
Sposób wytwarzania 2-metylo-5-nitroimidazolu i
ewentualnie siarczanu cynkowego przez działanie
kwasem azotowym i siarkowym na związek komplek
sowy wodorotlenku cynku z 2-metyloimidazolem
o przybliżonym wzorze Zn(OH)2 • 3C4H6N2, znamienny
tym, że reakcję nitrowania przeprowadza się całko
wicie lub częściowo pod chłodnicą zwrotną.

12p

(P. 146354)

19.02.1971.

Zakłady Chemiczne „Asepta" - Spółdzielnia Pracy,
Pobiedziska, (Andrzej Żmójdzin, Krzysztof Florczak,
Ludwik Harwaziński, Władysław Stelmachowski, Ed
mund Utecht).
Sposób wytwarzania 2-metylo-5-nitroimidazolu i
ewentualnie siarczanu cynku przez bezpośrednie dzia
łanie kwasem azotowym i siarkowym na związek
kompleksowy wodorotlenku cynku z 2-metyloimida
zolem o przybliżonym wzorze Zn(OH)2 • 3C4H6N2, zna
mienny tym, że stosuje się kwas azotowy o gęstości
ponad 1,42, albo część kwasu azotowego o gęstości
ponad 1,42, a korzystnie wyłącznie wysoko stężony
kwas azotowy o gęstości 1,50-1,51.

12p

(P. 146495)

25.02.1971.

Pierwszeństwo: 26.02.1970 - NRF.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku
sen, NRF.
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Sposób wytwarzania N-(l.l,l-trójpodstawionych)-metyloazoli, o wzorze ogólnym 1, w którym A ozna
cza ewentualnie podstawiony rodnik alifatyczny, cykloalifatyczny lub aromatyczny, B oznacza ewentual
nie podstawiony rodnik alifatyczny, cykloalifatyczny
lub aromatyczny albo pięcio- lub sześcioczłonowy
pierścień heteroaromatyezny o wzorze ogólnym 2, w
którym 2 oznacza atom tlenu, siarki, grupę = N - a l k i lową, =N-acylową lub CH, A oznacza atom azotu
lub grupę CH, Z oznacza atom wodoru, rodnik alki
lowy atom chlorowca lub ewentualnie podstawiony
rodnik arylowy i n oznacza liczbę 1 lub 2, przy czym
rodniki A i B razem z centralnym atomem węgla
mogą tworzyć pierścień alifatyczny o 3 - 7 atomach
węgla a w przypadku gdy A oznacza rodnik alifa
tyczny i B rodnik aromatyczny A i B mogą być po
łączone i razem z centralnym atomem węgla mogą
tworzyć ewentualnie podstawiony przy pierścieniach
aromatycznych układ pierścieniowy o wzorze 3, w któ
rym Y oznacza wiązanie bezpośrednie, atom siarki
lub tlenu albo rodnik alkilenpwy, ewentualnie zawie
rający wiązania podwójne, R oznacza podstawnik lub
atom wodoru i n oznacza liczbę 1 lub 2, przy czym
R i n mogą mieć przy obu pierścieniach takie same
lub różne znaczenie, D oznacza ewentualnie podsta
wiony rodnik alifatyczny, cykloalifatyczny lub aro
matyczny, albo grupę alkoksykarbonylową, alkoksykarbonyloalkilową, aryloksykarbonylową lub pięciolub sześcioczłonowy
pierścień heteroaromatyezny
o wzorze ogólnym 2, w którym Q, L, Z i n mają
wyżej podane znaczenie1 i E oznacza atom azotu lub
grupę = C H lub = C - R 8 i G oznacza atom
azotu, lub
grupę = C H lub = C - R , przy czym R1 i R2 razem
z atomami węgla z E i G tworzą dokondensowany
pierścień benzenowy, M oznacza atom wodoru, rod
nik alkilowy, arylowy, grupę alkoksykarbonylową lub
aryloksykarbonylową i m oznacza liczbę 1, 2 lub 3,
znamienny tym, że tionyloazolidy o wzorze ogólnym
4, w którym E,G,M i m mają wyżej podane znacze
nie, poddaje się reakcji z karbinolami o wzorze 5,
w którym A, B i D mają wyżej podane znaczenie,
w suchych rozpuszczalnikach organicznych obojęt
nych w warunkach reakcji, w temperaturze od około
- 2 0 ° C do około 150°C.
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że roztwór 6-amino-l,2-naftoilenobenzimidazolu ogrze
wa się z roztworem chlorku dwuzasadowego lub
trójzasadowego kwasu organicznego w środowisku
wrzącego nitrobenzenu lub jego mieszaniny z innym
rozpuszczalnikiem, jak na przykład chlorobenzen i to
luen o temperaturze wrzenia powyżej 110°C, po czym
wydzielony pigment odsącza się, przemywa kolejno
rozpuszczalnikiem organicznym, rozcieńczonym kwa
sem, rozcieńczonym ługiem i alkoholem oraz suszy.

12p

(P. 146516)

26.02.1971.

Pierwszeństwo: 27.02.1970, 24.09.1970 - Japonia.
Toyo Jozo Kabushiki Kaisha, Shizuoka-ken, Japonia,
(Jinnosuke Abe, Tetsuo Watanabe, T emo Take, Kentarch Fujimoto, Tadashiro Fujii, Sadami Kobari, Fumihiro Ishimura, Yasue Hotta, Nobuya Kitahora, Mitsuru Fukushima).
Sposób otrzymywania penicylin lub ich nietoksycz
nych soli o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza
podstawiony lub niep od stawi ony rodnik fenylowy,
znamienny tym, że ester dwuacylopenicyliny o ogól
nym wzorze 2, w którym R ma wyżej podane zna
czenie, A oznacza ochronną grupę karboksylową i B
oznacza . ochronioną grupę aminową, poddaje się ko
lejno procesowi odszczepienia grupy fenyloacetylowej, ochrony grupy karboksylowej oraz ochrony grupy
aminowej.

12p

(P. 146631)

3.03.1971.

Politechnika Łódzka, Instytut Barwników, Łódź,
(Jerzy Szadowski).
Sposób wytwarzania nowych acylowych pochodnych
6-amino-l,2-naftoilenobenzimidazolu o wzorze ogól
nym przedstawionym na rysunku, w którym X ozna
cza resztę trójazynylową lub resztę dwuzasadowego
kwasu alifatycznego lub aromatycznego o budowie
- C O - albo - C O - R - C O - gdzie R oznacza resztę
alkilenową o łańcuchu od 0 - 6 atomów węgla albo
resztę fenylenową, naftylenową lub antrachinonylenową, zaś n oznacza liczbę 2 lub 3, znamienny tym,

12p

(P. 146672)

4.03.1971.

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa,
(Kazimierz Samuła, Ewa Jurkowska-Kowalczyk, Bo
żena Cichy).
Sposób wytwarzania pochodnych izoksazolu o wzo
rze ogólnym 1, w którym R oznacza atom wodoru lub
niższą grupę alkilową lub niższą grupę alkoksylową,
znamienny tym, że azachalkon o wzorze ogólnym 2,
w którym R ma podane wyżej znaczenie, poddaje się
działaniu hydroksyloaminy lub jej soli z kwasami w
obecności akceptora kwasu, takiego jak amina trzecio
rzędowa, np. pirydyna, w środowisku obojętnego w
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warunkach reakcji rozpuszczalnika organicznego, ta
kiego jak niższy alkanol, mieszaninę poreakcyjną wy
lewa się na lód przy czym wytrąca się ß-hydroksyloaminooksym azachalkonu o wzorze ogólnym 3 lub
ß-dwuoksym azachalkonu o wzorze ogólnym 4, w któ
rym R ma podane wyżej znaczenie, a następnie mie
szaninę lub wyodrębniony z niej i ewentualnie oczysz
czony produkt pośredni poddaje się działaniu kwasu
nieorganicznego lub organicznego, takiego jak kwas
solny lub kwas octowy, po czym otrzymany produkt
wyodrębnia się i oczyszcza.
12p
(P. 146726)
6.03.1971.
Pierwszeństwo: 9.03.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Warner-Lambert Pharmaceutical Company, Morris
Plains, New Jersey, USA.
Sposób wytwarzania czystej heksetydyny z surowej
heksetydyny, znamienny tym, że wytwarza się sól
heksetydyny z kwasem naftaleno-l,5-dwusulfonowym
w środowisku reakcji, odpowiednim do wytworzenia
trudnorozpuszczalnego w nim osadu tej soli, wyod
rębnia nierozpuszczalną sól i rozkłada ją na wolną
zasadę za pomocą wodnego roztworu alkalii.
12p
(P. 146751)
9.03.1971.
Pierwszeństwo: 11.03.1970, 31.07.1970 - Szwajcaria.
Sandoz A. G., Bazylea, Szwajcaria, (Jean-Pierre
Eourquin, Gustaw Schwarb, Erwin Walduogel).
Sposób wytwarzania nowych związków heterocyk
licznych o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza
atom wodoru lub chlorowca albo niższą grupę alkoksylową, R2 oznacza niższy rodnik alkilowy, a grupa
o wzorze - A - B - oznacza grupę - C H 2 - C O - lub
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- C O - C H 2 - , j a k również addycyjnych soli tych
związków z kwasami, znamienny tym, że hydrolizuje
się związek o ogólnym wzorze 2, w którym R1 i RŁ
mają wyżej podane znaczenie, a X oznacza znajdującą
się w pozycji 9 lub 10 grupę o wzorze - O R , w któ
rym R oznacza niższy rodnik alkilowy, albo X ozna
cza znajdującą się w pozycji 9 lub 10 grupę o wzo
rze 3, w którym R3 oznacza atom wodoru lub niższy
rodnik alkilowy, a R4 oznacza atom wodoru lub niż
szy rodnik alkilowy nie mający rozgałęzienia przy
atomie węgla w pozycji a, albo też X oznacza znaj
dującą się w pozycji 9 lub 10 nasyconą grupę hetero
cykliczną zawierającą azot i ewentualnie dalszy heteratom, taki jak atom tlenu, siarki lub azotu, przy
czym atom azotu może być podstawiony niższym rod
nikiem alkilowym, lub też hydrolizie poddaje się mie
szaninę związków o wzorze 2 podstawionych w po
zycji 9 i związków o wzorze 2 podstawionych w po
zycji 10, i w przypadku stosowania mieszaniny związ
ków o wzorze 2 podstawionych w położeniu 9 i związ
ków o wzorze 2 podstawionych w położeniu 10 otrzy
maną mieszaninę związków o wzorze Ia, w którym
R! i R2 mają wyżej podane znaczenie i związków
o wzorze Ib, w którym R1 i R2 mają wyżej podane
znaczenie, rozdziela się, albo związki o wzorze 4, w
którym Rx ma wyżej podane znaczenie, drogą alkilo
wania przeprowadza się w związki o wzorze Ia i otrzy
mane związki o wzorze 1 wyosabnia się w postaci
wolnych zasad lub ich addycyjnych soli z kwasami.

12p

(P. 146780)
10.03.1971.
Pierwszeństwo: li.03.1970 - Węgry.
Chinoin Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára
RT Budapeszt, Węgry, (Gabor Kovacs, Zoltan Meszaros, Janos Bodnar, Istvan Kadas).
Sposób wytwarzania pochodnych naftyrydyny o ogól
nym wzorze 1, w którym R i R1 oznaczają niższy rod
nik alkilowy, oraz ich soli, znamienny tym, że zwią
zek o ogólnym wzorze 2, w którym R 1 ma wyżej
po
dane znaczenie, X oznacza atom chlorowca, a R2 ozna
cza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy lub rodnik
aryloalkilowy, alkiluje się i następnie, w przypadku
gdy R2 nie oznacza atom wodoru, otrzymany ester
przekształca się drogą hydrolizy w wolny kwas,
a otrzymany związek o wzorze 1 ewentualnie prze
kształca się w jego sól lub z jego soli uwalnia się
zasady.

(P. 146843)
12p
12.03.1971.
Pierwszeństwo: 13.03.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Boehringer Mannheim GmbH Mannheim-Waldhof,
NRF, (Herbert Berger, Alfred Rhomberg, Kurt Stach,
Wolfgang Vomel, Winfriede Sauer).
Sposób wytwarzania nowych N-winylochinolonów
o wzorze 1, w którym jeden z rodników R1 i R2 ozna-
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cza atom wodoru, a drugi razem z rodnikiem' R3 ozna
cza rodnik 1,3-propylenowy, R4 oznacza atom wodoru
lub niższą grupę alkilową, a Y oznacza grupę hydro
ksylową, niższą alkoksylową lub ewentualnie podsta
wioną grupę aminową, oraz ich soli dopuszczalnych
farmakologicznie, znamienny tym, że allilochinolon
o wzorze 2, w którym R1, R2 i R3 mają wyżej podane
znaczenie, a R5 oznacza atom wodoru lub niższą gru
pę alkilową zawierającą o jeden atom węgla mniej
niż rodnik R4, przegrupowuje się za pomocą mocnych
zasad, ewentualnie w podwyższonej temperaturze,
albo chinolon o weorze 3, w którym R1 R2, R 3 i Y
mają wyżej podane znaczenie, i związek o wzorze 4,
w którym R4 ma wyżej podane znaczenie, a X i Z
oznaczają reaktywne rodniki lub razem oznaczają
atom tlenu lub siarki, kondensuje się z równoczesnym
odszczepieniem rodnika Z i aminowego atomu wo
doru, a następnie eliminuje się rodnik X wraz
a-atomem wodoru, po czym ewentualnie przekształca
się podstawnik Y znanym sposobem i/lub otrzymany
związek o wzorze 1 przekształca się w jego sól do
puszczalną farmakologicznie.

.

41

Sposób wytwarzania nowych nukleozydów 5-azapirymidyny o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza
grupę o wzorze NH lub atom tlenu, a Z oznacza wol
ny lub chroniony rodnik cukru, znamienny tym, że
1-0-acylo-, 1-0-alkilo- lub 1-chlorowco- pochodną
chronionego cukru i związek o ogólnym wzorze 2,
w którym D oznacza rodnik sililoksylowy lub alkoksylowy, a E oznacza rodnik sililoksylowy, alkoksylowy,
grupę sililoirhinową lub alkiloiminową, poddaje się
reakcji w obecności kwasu Lewisa, otrzymując chro
niony 1-nukleozyd, od którego ewentualnie odszczepia
się znanym sposobem grupy ochronne.

(P. 146880)
12p
13.03.1971.
Agripat S.A. Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych 4-(izotioeyjanofenylo)tiazoli o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza
atom wodoru, grupę nitrową, atom chlorowca, niższy
rodnik alkilowy lub niższą grupę alkoksylową lub
grupę izotiocyjanową znajdującą się w położeniu in
nym niż orto w stosunku do obecnej już grupy izotiocyjanowej, R2 oznacza atom wodoru, chlorowca, niż
szy rodnik alkilowy, niższą grupę alkoksylową lub
alkilotio, lub grupę dwualkiloaminową, a R8 oznacza
atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, znamienny
tym, że 4-<aminofenylo)-tiazol o wzorze 2, w którym
R1 oznacza atom wodoru, grupę nitrową, atom chlo
rowca, niższy rodnik alkilowy lub niższą grupę alko
ksylową albo grupę aminową znajdującą się w poło
żeniu innym niż orto w stosunku do obecnej już
grupy aminowej, a R2 i R 3 mają znaczenie wyżej
podane, poddaje się reakcji z pochodną kwasu tiowęglowego o wzorze 4, w którym Hal znaczą atom
chloru lub bromu, a Y oznacza atom chloru, bromu
lub grupę dwualkiloaminową, albo z siarczkiem o wzo
rze 5, w którym Alk oznacza rodnik alkilowy o n a j 
wyżej 4 atomach węgla, a m oznacza liczbę 1 lub 2,
albo z estrem chlorowcoalkilowym kwasu pentatiodwunadwęglowego, albo z fosgenem i pięciosiarczkiem' fosforu w rozpuszczalniku obojętnym wobec
składników reakcji, albo z izotiocyjanianem benzoilu,
otrzymując odpowiedni tiomocznik, który rozkłada się
termicznie w obecności obojętnego wobec składników
reakcji rozpuszczalnika lub w obecności kwasów lub
bezwodników kwasowych.

(P. 146878)
13.03.1971.
Pierwszeństwo: 14.03.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Schering Aktiengeselschaft Berkgamen, Niemiecka
Republika Federalna i Berlin Zachodni.
12p
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R1, R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, w obec
ności nitrylu o wzorze R 4 - C N , w którym R4 ma zna
czenie podane dla R3.

12p

12p

(P. 146996)
18.03.1971.
Pierwszeństwo: 20.03.1970 - Szwajcaria.
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Anton Ebnöther,
Erwin Rissi).
Sposób wytwarzania nowych związków heterocyk
licznych o wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wo
doru lub niższy rodnik alkilowy, a R2 oznacza atom
wodoru, fluoru, chloru, bromu, niższy rodnik alkilo
wy, niższą grupę alkoksylową lub grupę o wzorze
- N H - C O - R 3 , w którym R 3 oznacza niższą grupę
alkilową, oraz ich soli addycyjnych z kwasami, zna
mienny tym, że związek o wzorze 2, w którym R1
ma znaczenie wyżej podane, kondensuje się, w obec
ności środka wiążącego kwas, ze związkiem o wzo
rze 3, w którym R2 ma wyżej podane znaczenie, a X
oznacza resztę kwasową reaktywnego estru, i otrzy
mane związki o wzorze 1 przeprowadza się ewentual
nie w ich sole addycyjne z kwasami.

(P. 151289)
29.10.1971.
Pierwszeństwo: 30.10.1970 - Francja.
Ugine Kuhlmann, Paryż, Francja, (Jean-Pierre
Schirmann, Francis Weiss).
Sposób wytwarzania oksazirydyn o wzorze 1, w któ
rym R1 i R2 oznaczają atomy wodoru lub rodniki alki
lowe o łańcuchu prostym, rozgałęzionym albo pierś
cieniowym zawierające najwyżej 10 atomów węgla,
albo rodniki fenylowe ewentualnie podstawione gru
pami trwałymi w środowisku reakcyjnym, albo ra
zem oznaczają rodnik alkilenowy o łańcuchu prostym
lub rozgałęzionym, zawierający 3 - 1 1 atomów węgla,
a R3 oznacza rodnik alkilowy o łańcuchu prostym,
rozgałęzionym lub pierścieniowym, zawierający naj
wyżej 10 atomów węgla lub rodnik fenylowy ewen
tualnie podstawiony rodnikami trwałymi w środowi
sku reakcyjnym, znamienny tym, że działa się nad
tlenkiem wodoru na iminę o wzorze 2, w którym
12p

(P. 151433)
8:11.1971.
Pierwszeństwo: 10.11.1970 - Szwajcaria.
Fratmann S.A., Chêne - Bougeries, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania l-alkilo-2-aminometylopirolidyn o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza rod
nik alkilowy, znamienny tym, że l-alkilo-2-pirolidon
poddaje się reakcji z fosgenem w środowisku roz
puszczalnika, w temperaturze - 5 ° C do 10°C, po czym
do mieszaniny reakcyjnej w temperaturze - 2 0 - 0 ° C
dodaje się alkoholanu metalu alkalicznego i następ
nie w temperaturze pokojowej dodaje się nitrometanu
i w otrzymanym związku przegrupowuje się na dro
dze redukcji ugrupowanie nitrometylenowe w ugru
powanie aminometylowe.

12p
(P. 151480)
10.11.1971.
Pierwszeństwo: 12.11.1970, 27.07.1971 - Stany Zjedno
czone Ameryki.
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (William Joseph
Houlihan).
Sposób wytwarzania nowych 2-(2-hydroksyalkilo)-pirydazyno(2H)-3-onów o wzorze 1, w którym R1
oznacza rodnik alkilowy zawierający 1 - 4 atomów
węgla, R3, R4, R5 i R6, jednakowe lub różne, oznaczają
atom wodoru lub rodnik alkilowy zawierający 1 - 4
atomów węgla, albo R 3 i R6 oznaczają atom wodoru,
a R5 i R6 oznaczają razem grupę o wzorze - ( C H 2 ) n - ,
w którym n oznacza 2,3 lub 4, R2 oznacza grupę tienylową, furylową, pirydylową lub grupę o wzorze 2,
w którym R7 i Rn oznaczają atom wodoru, fluory,
chloru lub rodnik alkilowy o prostym łańcuchu węglo
wym zawierającym 1 - 4 atomów węgla, a R8, R9 i Rio,
jednakowe lub różne, oznaczają atom wodoru, fluoru,
chloru, grupę trójfluorometylową lub rodnik alkilowy
zawierający 1 - i atomów węgla, przy czym co n a j 
mniej jeden z podstawników R7 i Rn oznacza atom
wodoru, co najmniej trzy z podstawników R7, R8, R9,
R10 i R n oznaczają atom wodoru, przy czym R9 nie
może oznaczać grupy trójfluorometylowej, jeśli R8 lub
R10 oznaczają grupę trójfluorometylową, znamienny
tym, że pochodną kwasu 3-ketomasłowego o wzorze 3,
w którym R2, R3, R4, R5 i R6 mają wyżej podane zna
czenie, poddaje się reakcji z l-hydrazynoalkanolami-2
o wzorze 4, w którym R! ma wyżej podane znaczenie,
albo 2-alkalipirydazyn(2H)-3-on o wzorze 5, w którym
R2> R3, R4, R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie, a M
oznacza atom metalu alkalicznego, poddaje się reakcji
z 1-chloro- lub l-bromoalkanolami-2 lub 1,2-tlenkami
alkilenowymi o wzorze 6, w którym R1 ma wyżej po
dane znaczenie i albo X oznacza atom chloru lub bro
mu, a Y oznacza grupę hydroksylową, lub X i Y ra
zem oznaczają atom tlenu, w obojętnym rozpuszczal
niku i w temperaturze nie wyższej niż 50°C, albo
znajdującą się w łańcuchu bocznym grupę karbonylową 2-(2-ketoalkilo)-pirydazyn (H)-3-onu o wzorze 7,
w którym Ru R2, R3, R4, R5, R6 mają wyżej podane
znaczenie, redukuje się do grupy hydroksylowej za
pomocą borowodorku metalu alkalicznego, w obojęt
nym rozpuszczalniku.
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12p
(P. 151578)
15.11.1971.
Pierwszeństwo: 16.11.10170 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Scherico Ltd., Lucerna, Szwajcaria, (Frank J. Vil
lam).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzopiranu o ogólnym wzorze 1, w którym pierścień o wzo
rze 7 oznacza pierścień pirydynowy, Q oznacza atom
chlorowca, niższy rodnik polichlorowcoalkilowy, grupę
hydroksylową lub niższą grupę alkoksylową, n jest
równe 0, 1 lub 2, A oznacza rodnik 3- lub 4-piperydylidenowy, ewentualnie podstawiony przy atomie
azotu niższym rodnikiem alkilowym lub polichlorowcoalkilowym albo grupę aminoalkilidenową zawiera
jącą 2 - 4 atomów węgla w części alkilidenowej, z co
najmniej 2 atomami węgla pomiędzy atomem azotu
a układem trójpierścieniowym, ewentualnie podsta
wioną jednym lub dwoma niższymi rodnikami alki
lowymi, W oznacza atom wodoru lub grupę hydro
ksylową a R oznacza atom wodoru albo W i R razem
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tworzą wiązanie, ewentualnie w postaci farmaceutycz
nie dopuszczalnych soli, znamienny tym, że poddaje
się reakcji redukcji grupę N->0 związku o ogólnym
wzorze 17, w którym Q, n, W, R i A mają wyżej po
dane znaczenie, a pierścień o wzorze 18 oznacza pierś
cień pirydynowy podstawiony przy atomie azotu tle
nem, albo poddaje się reakcji dekarboksylacji zwią
zek o ogólnym wzorze 19, w którym Q, n, W, R i A
mają wyżej podane znaczenie, a pierścień o wzorze
20 oznacza pierścień pirydynowy podstawiony przy
jednym z atomów węgla grupą -'karboksylową, albo
poddaje się reakcji związek o ogólnym wzorze 6,
w którym pierścień o wzorze 7, Q i n mają wyżej
podane znaczenie, z metalem alkalicznym i związkiem
o ogólnym wzorze 9, w którym A ma wyżej podane
znaczenie, po czym otrzymany kompleks poddaje się
hydrolizie i otrzymuje się związek o wzorze 1, w któ
rym W oznacza grupę hydroksylową, R oznacza atom
wodoru, a pozostałe podstawniki mają wyżej podane
znaczenie, albo poddaje się reakcji związek o ogól
nym wzorze 6, w którym pierścień o wzorze 7, Q i n
mają wyżej podane znaczenie, ze związkiem metalo
organicznym o wzorze 10, w którym A' oznacza rodnik
4-piperydylidenowy, ewentualnie podstawiony przy
atomie azotu niższym rodnikiem alkilowym lub polichlorowcoalkilowym lub ewentualnie podstawioną jed
nym lub dwoma niższymi rodnikami alkilowymi grupę
aminoalkilidenową, zawierającą 3 lub 4 atomy węgla
w części alkilidenowej i co najmniej 3 atomy węgla,
pomiędzy atomem azotu i układem trójpierścienio
wym, a X oznacza część związku metaloorganicznego
zawierającą metal, po czym otrzymany kompleks pod
daje się hydrolizie i otrzymuje się związek o wzorze
1, w którym W oznacza grupę hydroksylową, R ozna
cza atom wodoru a A ma znaczenie podane wyżej dla
A' albo poddaje t się reakcji odwodnienia związek
o wzorze ogólnym Ia, w którym pierścień o wzorze
7, Q, A i n mają wyżej podane znaczenie i otrzymuje
się związek o wzorze 1, w którym W i R razem two
rzą wiązanie albo związek o ogólnym wzorze 8, w któ
rym pierścień o wzorze 7, Q, A i n mają wyżej po
dane znaczenie a E oznacza atom tlenu lub grupę NH
poddaje się wewnątrzcząsteczkowej kondensacji i
otrzymuje się związek o wzorze 1, w którym W i R
razem tworzą wiązanie albo redukuje się grupę keto
nową w związku o ogólnym wzorze 12, w którym
pierścień o wzorze 7, Q i n mają wyżej podane zna
czenie, a R1 i R2 oznaczają atom wodoru lub niższy
rodnik alkilowy i otrzymuje się związek o wzorze 1,
w którym W i R razem tworzą wiązanie, a A ozna1
cza grupę aminoetylidenową, ewentualnie podstawioną
jednym lub dwoma niższymi rodnikami alkilowymi,
albo związek o ogólnym wzorze 23, w którym pierś
cień o wzorze 7, Q i n mają wyżej podane znaczenie,
a X oznacza atom tlenu lub siarki, poddaje się, bez
pośrednio lub po otwarciu pierścienia, reakcji z mety
loamina i otrzymuje się związek o wzorze 1, w któ
rym W i R razem tworzą wiązanie, a A oznacza grupę
N-metylo-4-piperydylidenową, albo związek o ogól
nym wzorze Ie, w którym pierścień o wzorze 7, Q, n
i A mają wyżej podane znaczenie redukuje się w miej
scu podwójnego wiązania pomiędzy podstawnikiem A
a układem trójpierścieniowym i otrzymuje się zwią
zek o wzorze 1, w którym W i R oznaczają atomy
wodoru, albo związek o ogólnym wzorze 14, w którym
pierścień o wzorze 7, Q i n mają wyżej podane zna
czenie, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 9,
w którym A ma Wyżej podane znaczenie, w obecności
amidku potasowego lub sodowego i otrzymuje się
związek o wzorze 1, w którym W i R oznaczają ato
my wodoru, albo związek o ogólnym wzorze 15, w
którym pierścień o wzorze 7, Q, n i A mają wyżej po
dane znaczenie, W i R oznaczają atomy wodoru lub
razem tworzą wiązanie, a Z i Y oznaczają grupy r e 
aktywne, które dają się wyeliminować z jednoczesnym
utworzeniem mostka tlenowego pomiędzy dwoma
pierścieniami, poddaje się wewnątrzcząsteczkowej
kondensacji i otrzymuje związek o wzorze 1, w któ
rym W i R oznaczają atomy wodoru lub razem two
rzą wiązanie, albo w celu wytworzenia związku
o wzorze 1, w którym A oznacza grupę 31 lub 4-piperydylidenową podstawioną niższym rodnikiem alkilo
wym lub polichlorowcoalkilowym albo grupę amino
alkilidenową podstawioną jednym lub dwoma niższy-
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mi rodnikami alkilowymi, poddaje się reakcji alkilo
wania przy atomie azotu odpowiednie związki niepodstawione przy atomie azotu, albo poddaje się re
akcji redukcji grupę hydroksylową związku o ogól
nym wzorze Ia, w którym pierścień o wzorze 7, Q,
n i A mają wyżej podane znaczenie i otrzymuje się
związek o wzorze 1, w którym W i R oznaczają ato
my wodoru, albo związek o ogólnym wzorze 16, w któ
rym pierścień o wzorze 7, Q i n mają wyżej podane
znaczenie, a Xj oznacza grupę hydroksylową lub gru
pę -N(ĆH 3 ) 2 , poddaje się wewnątrzcząsteczkowej
kondensacji i otrzymuje się związek o wzorze 1, w któ
rym W i R razem tworzą wiązanie, a A oznacza grupę
N-metylo-4-piperydylidenową, albo w związku o ogól
nym wzorze 21, w którym pierścień o wzorze 7 i A
mają wyżej podane znaczenie poddaje się odwodornieniu pierścień cykloheksenowy i otrzymuje się
związek o wzorze 1, w którym W i R razem tworzą
wiązanie, a n jest równe O, albo związek o wzorze 22,
w którym A, Q i n mają wyżej podane znaczenie
poddaje się redukcyjnej wewnątrzcząsteczkowej kon
densacji i otrzymuje się związek o ogólnym wzorze 33,
w którym A, Q i n mają wyżej podane znaczenie,
a następnie otrzymany związek o wzorze 1 ewentual
nie przekształca się w farmaceutycznie dopuszczal
ną sól.

12p

(P. 151610)

17.11.1971..

Pierwszeństwo: 9.12.1970 - Wielka Brytania.
Beecham Group Limited, Brentford, Wielka Bryta
nia, (James Heyes, Neal Ward).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazoli
o ogólnym wzorze 6 lub jego tautomeru lub izomeru
strukturalnego, w którym R1 oznacza resztę karbocykliczną lub heteroaromatyczną dowolnie podstawioną
jednym lub kilkoma atomami chlorowca lub dowolnie
podstawionymi grupami takimi jak grupa hydroksylo
wa, aminowa, tiolowa, sulfonowa, karboksylową, cyjanowa, nitrowa, acylowa, alkilowa, arylowa czy
chlorowcoalkilowa, R2 oznacza grupę aminową lub
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hydroksylową lub grupą alkoksylową, aryloksylową
czy aralkoksylową dowolnie podstawioną jednym lub
dwoma atomami chlorowca, a także dowolnie pod
stawionymi grupami hydroksylowymi czy III rzęd.
aminowymi, R4 oznacza grupę
metylową lub ładunek
ujemny gdy R3 oznacza N 2 + lub też R4 oznacza atom
wodoru lub grupę metylową gdy R3 oznacza grupę
N = N - N R s R 6 - w której R5 oznacza atom wodoru
lub resztę węglowodoru dowolnie podstawionego ato
mem chlorowca lub dowolnie podstawioną grupą hy
droksylową czy III rzęd. aminową, a także soli i po
staci solwatowanych tych związków oraz postaci solwatowanych soli tych związków znamienny tym, że
reakcja przebiega jedno- lub dwuetapowo jak przed
stawiono na schemacie 1, a po utworzeniu triazyny,
ewentualnie zamienia się lub zmienia podstawniki
R1; R2 i/lub R4 na inne podstawniki R^ R2 i/lub R4
znanymi metodami.

trową, grupą aminową, atomem chlorowca lub rod
nikiem 2-chlorotienylowym-4, rodnik benzotienylowy
lub benzofurylowy dowolnie podstawiony jednym lub
więcej niskocząsteczkowym rodnikiem alkilowym, ni
skocząsteczkowym rodnikiem alkoksylowym, niskoczą
steczkowym rodnikiem acylowym, grupą nitrową, gru
pą aminową lub atomem chlorowca lub rodnik pirylowy albo indolilowy dowolnie podstawiony przy ato
mie azotu niskocząsteczkowym rodnikiem alkilowym,
niskocząsteczkowym rodnikiem hydroksyalkilowym,
niskocząsteczkowym
rodnikiem
karboksyalkilowym
lub . niskocząsteczkowym rodnikiem fenyloalkilowym
i dowolnie podstawiony przy jednym lub więcej ato
mie węgla w pierścieniu niskocząsteczkowym rodni
kiem alkilowym, niskocząsteczkowym rodnikiem alko
ksylowym, niskocząsteczkowym rodnikiem acylowym,
rodnikiem fenylowym, grupą nitrową, grupą aminową
lub atomem chlorowca, przy czym określenie nisko
cząsteczkowy oznacza, że wyżej wymienione podstaw
niki zawierają nie więcej niż 6 atomów węgla, zna
mienny tym, że poddaje się chlorowcowaniu związek
o wzorze 2, w którym R3 ma wyżej podane znaczenie.

12p

(P. 151689)

16.04.1971.

Pierwszeństwo:

17.04.1970, 25.06.1970 - Wielka Bry
tania.
Lilly Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania,
(Jiban Kumar Chakrabarti, Alec Todd).

12p

(P. 151688)

16.04.1971.

Pierwszeństwo:

17.04.1970, 25.06.1970 - Wielka Bry
tania.
Lilly Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania,
'Jiban Kumar Chakrabarti, Alec Todd).

Sposób wytwarzania nowych pochodnych dwuchloro-l,3,5-triazyny o ogólnym wzorze 1, w którym X
oznacza atom chlorowca, korzystnie atom chloru lub
bromu, a R3 oznacza nienasycony rodnik heterocyk
liczny połączony przez atom węgla z pierścieniem
triazyny taki jak rodnik furylowy podstawiony co
najmniej jednym niskocząsteczkowym rodnikiem alkoksylowym, niskocząsteczkowym rodnikiem acylowym,
grupą nitrową, grupą aminową lub atomem chlorow
ca, rodnik tienylowy podstawiony co najmniej jed
nym niskocząsteczkowym rodnikiem alkoksylowym,
niskocząsteczkowym rodnikiem acylowym, grupą ni

Sposób wytwarzania pochodnych dwuchloro-1,3,5-triazyny o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza
atom chlorowca, a R oznacza nienasycony rodnik he
terocykliczny zawierający jeden lub dwa pierścienie,
połączony przez atom węgla z pierścieniem triazyny,
taki jak rodnik tienylowy, furylowy, pirylowy, benzo
tienylowy, benzofurylowy i indolilowy, dowolnie pod
stawiony jednym lub więcej niskocząsteczkowym rod
nikiem alkilowym, niskocząsteczkowym rodnikiem
alkenylowym, niskocząsteczkowym rodnikiem hydro
ksyalkilowym, niskocząsteczkowym rodnikiem karbo
ksyalkilowym, niskocząsteczkową grupą alkoksylową,
niskocząsteczkowym rodnikiem acylowym, rodnikiem
fenylowym, niskocząsteczkowym rodnikiem fenyloal
kilowym, grupą nitrową, grupą aminową, atomem
chlorowca albo, w przypadku, gdy R oznacza rodnik
tienylowy, również rodnikiem 2-chlorotienylowym-4,
przy czym określenie niskocząsteczkowy oznacza, że
wyżej wymienione podstawniki zawierają nie więcej
niż 6 atomów węgla, znamienny tym, że poddaje się
reakcji halogenek cyjanuru z nienasyconym związ
kiem heterocyklicznym o wzorze R-H, w którym R
ma wyżej podane znaczenie lub z jego pochodną me
taliczną, a następnie, w przypadku potrzeby otrzyma
nia pochodnej nitrowej, otrzymany związek poddaje
się nitrowaniu.
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12P

(P. 151699)
22.11.1971.
Pierwszeństwo: 23.11.1970 - Szwajcaria.
Ciba - Geigy AG., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych dwuazepiny o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza atom
wodoru lub grupę alkilową o 1 - 3 atomach węgla, R2
oznacza grupę wodorotlenową, grupę alkoksy lub alkanoiloksy, każda o 1-6 atomach węgla, grupę mo
no- lub dwuarylometoksy, grupę 2-oksacykloalkoksy
o 5 - 7 członach pierścienia lub atom fluoru, syYnbol
A oznacza grupę alkilenową o 1 - 3 atomach węgla,
a pierścień B i C ewentualnie zawierają jako pod
stawniki atom chlorowca o liczbie atomowej do 35,
grupy trójfluorometylową, alkilową lub alkoksy
o 1 - 6 atomach węgla, jak również 5-tlenków związ
ków o ogólnym wzorze 1, oraz soli addycyjnych związ
ków o ogólnym wzorze 1 z kwasami nieorganicznymi
i organicznymi i ich 5-tlenków, znamienny tym, że
związek o ogólnym wzorze 2, w którym X oznacza
grupę merkapto, grupę niskoalkoksy lub niskoalkilotio, ewentualnie aktywowane przy pomocy podstawnika, lub oznacza ewentualnie jedno- lub dwupodstawioną grupę aminową, R1 ma znaczenie podane
przy wzorze 1, a pierścienie B i C mogą zawierać
podstawniki, jak podano przy wzorze 1, kondensuje
się ze związkiem o ogólnym wzorze 3, w którym R2'
ma znaczenie podane dla R2 przy wzorze 1, za wy
jątkiem grup alkanoiloksy o 1-6 atomach węgla,
i A ma znaczenie podane przy wzorze 1, a otrzymany
w ten sposób produkt, którego reszta R2' jest grupą
rnonoarylometoksy- lub dwuarylometoksy, lub grupą
2-oksacykloalkoksy, jeśli to jest pożądane, rozszczepia
sie. do związku o ogólnym wzorze 1, którego reszta R2
jest grupą wodorotlenową, i/lub otrzymany w ten
sposób produkt, którego reszta R2' jest grupą wodoro
tlenową, jeśli to jest pożądane, acyluje się do związ
ku o ogólnym wzorze 1, którego reszta R2 jest grupą
alkanoiloksy o 1--6 atomach węgla, i/lub otrzymany
w ten sposób produkt, jeśli to jest pożądane, utlenia
się do jego 5-tlenku, i/lub otrzymany produkt reakcji,
jeśli to jest pożądane, przeprowadza się w sól addy
cyjną z kwasem nieorganicznym lub organicznym.

12p

(P. 151746)
2&.11.1971.
Pierwszeństwo: 25.11.1970 - NRD.
VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radebeul, NRD,
(Fritz Bahr, Helmut Röhnert).
Sposób wytwarzania 2,3-dwuwodorobenzodwuazepin
o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza chlorowiec
a R2 oznacza atom wodoru lub niższą resztę alkilową,
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znamienny tym, że 2-/2-amino- lub 2-alkiloamino-5-chlorowco-a-fenylobenzylidenoamino/-etanol o wzo
rze ogólnym 2, w którym R1 i R2 mają wyżej podane
znaczenie, traktuje się estrami kwasu fosforowego.

12p

(P. 151847)
30.11.1971.
Pierwszeństwo: 30.11.1970 - Wielka Brytania.
F. Hoffmann - La Roche und Co. Aktiengesellschaft,
Bazylea, «Szwajcaria, (John Mervyn Osbond, Graham
Abvyn Fothergill).
Sposób wytwarzania pochodnych cz tero wodór oizochinoliny o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza
niskocząsteczkową grupę alkilową
lub niskocząsteczkową grupę cykloalkilową, R1 oznacza atom wodoru
lub niskocząsteczkową grupę alkanoilową, a R2 i R3
oznaczają każdy z osobna niskocząsteczkową grupę
alkilową lub R2 i R3 razem oznaczają grupę trójmetylenową, tetrametylenową lub butadien-(l,3)-ylenową-1,4 oraz soli addycyjnych z kwasami tych związków,
znamienny tym,
że związek o wzorze ogólnym 2, w
którym R, R2 i R3 posiadają powyżej podane znacze
nie, lub sól addycyjną z kwasem tego związku redu
kuje się, a produkt redukcji ewentualnie poddaje acy-
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lowaniu niskocząsteczkową grupą alkanoilową i pro
dukt redukcji lub produkt acylowania niskocząstecz
kową grupę alkanoilową ewentualnie przeprowadza w
wolną zasadę lub sól addycyjną z kwasem.

12p
(P. 151949)
6.12.1971.
Pierwszeństwo: 7.12.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sandoz AG., Bazylea, Szwajcaria, (William R. J.
Simpson).
Sposób wytwarzania 1-aminoizochinolin o wzorze 1,
w którym Y, Y1 i Y2 są takie same lub różne i ozna
czają atom wodoru, grupę alkilową lub alkoksylową
o 1 - 3 atomach węgla, przy czym najwyżej dwa z tych
podstawników oznaczają grupę alkilową o 1 - 3 ato
mach węgla lub Y i Yx łącznie oznaczają grupę metylenodwuoksy, a Y2 oznacza atom wodoru, w którym
R oznacza a) grupę - C H 2 ( - C H 2 ) n - O N 0 2 , b) grupę
o wzorze 9 lub c) grupę o wzorze - C H 2 ( - C H 2 ) Z - N [ - C H 2 ( - C H 2 ) Z - O N 0 2 ] 2 , przy czym R2 oznacza
atom wodoru lub grupę o wzorze - ( C H 2 ) m - C H 3 lub
- ( C H 2 ) y - O N 0 2 , w którym m przyjmuje wartości 0 - 4 ,
a y oznacza 1-4, n oznacza liczbę 1-6, korzystnie
3 - 5 , a z oznacza 1-4, a R1 oznacza atom wodoru,
grupę alkilową o 1-4 atomach węgla lub w przy
padku, gdy R oznacza grupę wymienioną w punkcie
a), oznacza grupę wymienioną w punkcie a), przy
czym jednak suma wartości n i m nie jest większa od
fi, suma wartości n i y nie przekracza 7, w przypadku
ewentualnie obecnej grupy wymienionej w punkcie b),
podstawnik R2 ma inne znaczenie niż wodór, lub
w którym R i R1 łącznie z atomem azotu tworzą gru
pę o wzorze 2, w którym z ma podane wyżej znacze
nie, znamienny tym, że nitruje się odpowiednie hydroksyzwiązki 1-aminoizochinolin o wzorze 3, w którym
Y, Yi i Y2 mają podane wyżej znaczenie a R3 i R4
mają znaczenie takie, jak R i R1 przy czym każda
grupa - O N 0 2 zastąpiona jest grupą hydroksylową.
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(P. 151951)
6.12.1971.
Pierwszeństwo: 7.12.1970 - Szwajcaria.
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania pochodnych imidazolidynonu
o ogólnym wzorze 1, w którym A1 oznacza rodnik
alkilenowy o 2 - 3 atomach węgla, A2 oznacza rodnik
alkilenowy o 2 - 4 atomach węgla, A oznacza rodnik
alkilowy o 1-4 atomach węgla, a R1 oznacza atom
wodoru lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla,
jak i ich soli addycyjnych z kwasami nieorganicznymi
lub organicznymi, znamienny tym, że reakcji poddaje
się reaktywny ester 3-(p-fluorobenzoilo)-propanolu, ze
związkiem o ogólnym wzorze 2, w którym A1, A2, R
i R1 mają wyżej podane znaczenie lub z pochodną
metalu alkalicznego tego związku i otrzymany związek
o wzorze 1, w którym A1 A2, R i R1, mają wyżej
podane znaczenie ewentualnie przeprowadza się w sól
addycyjną z kwasem nieorganicznym lub organicz
nym.
Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym,
że reakcji poddaje się reaktywny ester związku o ogól
nym wzorze 4, w którym A2, R i R1 mają znaczenie
jak w zastrz. 1, ze związkiem o ogólnym wzorze 3,
w którym A1 ma znaczenie jak wyżej podano i otrzy
many związek o ogólnym wzorze 1, w którym A1, A2
R i R1 mają znaczenie jak w zastrz. 1, ewentualnie
przeprowadza w sól addycyjną z kwasem.
Odmiana sposobu według zastrz, 1, znamienna tym,
że reakcji poddaje się związek o ogólnym wzorze 3,
w którym A1 ma znaczenie jak w 1 zastrz. pat., ze
związkiem o ogólnym wzorze 5, w którym R i R1 mają
znaczenie jak, w 1 strza. pat., a Y oznacza atom chlo
rowca lub oznacza atom metalu alkalicznego i otrzyma
ny związek o wzorze 1, w którym A1, A2, R i R1 mają
znaczenie jak w 1 zastrz., ewentualnie przeprowadza
się w sól addycyjną z kwasem.
Odmiana sposobu według zastrz. 1, znamienna tym,
że reakcji Grignarďa poddaje się związek o ogólnym
wzorze 6, ze związkiem o ogólnym wzorze 1, w któ
rych to związkach A1, A2 R i R1 mają znaczenie jak
w 1 zastrz., a jeden z symboli X lub Z oznacza
grupę nitrylową lub grupę kar bony lochlorowcową
a drugi z tych symboli oznacza resztę halogenku mag12p
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powiadający wzorowi 1, który dodatkowo lub w miej
scu atomu wodoru zawiera co najmniej jedną zdolną
do redukcji grupę i/albo wielokrotne wiązanie C - C
i/lub C - N , traktuje się środkiem redukującym, albo
związek odpowiadający już wzorowi 1, który w miej
sce co najmniej jednego atomu wodoru lub grupy OH
zawiera solwolitycznie odszczepialną grupę, zwłaszcza
grupę acylową lub atom chlorowca, traktuje się środ
kiem solwolizującym, albo w związku już odpowia
dającym wzorowi 1, który w miejsce co najmniej jed
nego atomu chlorowca lub grupy OH zawiera grupę
aminową, tę grupę lub grupy aminowe pod dwuazowaniu zastępuje się chlorowcem lub grupą OH i w
związku o wzorze 1 do znajdującego się w położeniu
3(4) pierścienia piperydynowego podwójnego wiązania
ewentualnie przyłącza się wodę przez traktowanie

nezu o wzorze -MgHal, lub resztę halogenku cynku
o wzorze -ZnHal, w których to wzorach Hal oznacza
chlorowiec, albo jeden z symboli oznacza metaloorga
niczną resztę kadmu i otrzymany związek o wzorze 1,
ewentualnie przeprowadza się w sól addycyjną z kwa
sem.
12p

(P. 152015)
8.12.1971.
Pierwszeństwo: 10.12.1970 - NRF.
Merck Patent GmbH, Darmstadt, NRF.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych piperydyny o wzorze ogólnym 1, w którym Z oznacza grupę
l,3-benzodwuoksolilową-5 lub grupę pirazolilową-3,
pirazolilową-4, pirazolilową-5 lub tiozolilową-5, ewen
tualnie podstawioną jednym lub kilkoma rodnikami
alkilowymi zawierającymi do 4 atomów węgla, i/lub
grupę N-acylową, A oznacza prosty lub rozgałęziony
rodnik alkilenowy o 1 - 6 atomach węgla, B 1 i B 2 ozna
czają atomy wodoru lub grupy OH lub razem ozna
czają podwójne wiązanie C - C , Ar oznacza rodnik
fenylowy, ewentualnie podstawiony jednym lub kil
koma atomami chlorowca i/lub rodnikami alkilowy
mi i/lub alkoksylowymi, zawierającymi do 4 atomów
węgla, jak również ich fizjologicznie dopuszczalnych
soli addycyjnych z kwasami i czwartorzędowych soli
amoniowych, znamienny tym, że związek o wzorze 2,
w którym X 1 ma znaczenie takie jak X lub oznacza
grupę NH2, przy czym X oznacza Cl, Br, J lub ewen
tualnie funkcjonalnie przekształconą grupę OH, pod
daje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, w którym
X2 i X8 są takie same lub różne i w przypadku, gdy
X*=NH 2 mają takie znaczenie jak X, a w innych
przypadkach razem oznaczają grupę NH, albo nitryl
o wzorze 4, w którym n oznacza liczbę O-4, poddaje
się reakcji z związkiem metaloorganicznym
o wzorze
5, w którym M oznacza MgHal,
CdR1, ZnR 1 lub metal
1
alkaliczny, zwłaszcza Ut, R oznacza rodnik alkilowy
o 1 - 5 atomach węgla, a Hal oznacza Cl, Br lub J,
przy czym suma n i liczby atomów węgla w R1 nie
może być większą od 5, albo związek o wzorze 6,
w którym Q oznacza2 grupę o wzorze R 2 - C O - C H R 3 - C O - , o wzorze R - C O - C H ( C O - R « ) 2lub o8 wzorze
R S - C O - C H X - , w których to wzorach R i R są jed
nakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru lub rod
niki alkilowe zawierające 1 - 4 atomów węgla, albo Q
oznacza grupę pirymidylową-4, pirymidylową-5 lub
pirymidylową-6, ewentualnie podstawioną jednym lub
kilkoma rodnikami zawierającym do 4 atomów węgla,
albo funkcjonalną pochodną związku o wzorze 6 pod
daje się reakcji ze związkiem o wzorze 7, w którym
R4 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1 - 4
atomach węgla, a L oznacza grupę - N H - lub - C S - ,
albo z funkcjonalną pochodną takiego związku, albo
związek o wzorze 8 poddaje się reakcji ze związkiem
o wzorze 9, albo związek o wzorze 10, w którym jeden
z symboli E ma znaczenie takie jak X lub oznacza
grupę NH2, a drugi oznacza atom wodoru, traktuje się
środkiem odszczepiającym HE, albo związek o wzorze
11, w którym wszystkie symbole mają wyżej podane
znaczenie, traktuje się kwasem, albo związek już od
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środkiem hydratyzującym i/lub wolną grupę NH acyluje się działając środkiem acylującym i/lub związek
o wzorze 1 traktuje się kwasem lub środkiem czwartorzędującym, przeprowadzając go w fizjologicznie do
puszczalną sól addycyjną z kwasem lub w czwarto
rzędową sól amoniową, albo związek o wzorze 1 uwal
nia się z jego soli addycyjnej z kwasem przez trakto
wanie zasadą i/lub mieszaninę racemiczną o wzorze 1
rozdziela się na poszczególne racematy i/lub racemat
o wzorze 1 rozdziela się na jego optyczne antypody.
12p

(P. 152315)

20.12.1971.

Pierwszeństwo: 6.01.1971 - Szwajcaria.
Inventa A. G. für Forschung und Patent Verwertung,
Zürich, Szwajcaria.
Sposób oczyszczania laktamów, znamienny tym, że
surowy laktam poddaje się w dowolnej kolejności
ekstrakcji krystalicznej alifatycznym lub cykloalifatycznym węglowodorem o 5 - 1 0 atomach węgla oraz
destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem.
12p

(P. 152445)

23.12.1971.

Pierwszeństwo: 23.12.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
F. Hoffmann - La Roche und CO. Aktiengesell
schaft. Bazylea, Szwajcaria, (Robert Yw-Fong Ning,
Leo Henryk Sternbach).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzodwuazepiny o ogólnym wzorze 1, w którym R, R1 i R2 ozna
czają atomy wodoru lub niższe rodniki alkilowe, a R3
oznacza atom wodoru lub chlorowca, znamienny tym,
że poddaje się hydrolizie związek o ogólnym wzorze 2,
w którym R, R1, R2 i R 3 mają wyżej podane znacze-

nie, a R4 i R5 oznaczają grupy dające się odszczepiać
na drodze hydrolizy, albo benzofenon o ogólnym wzo
rze 3, w którym R, R1 i R3 mają wyżej podane zna
czenie, poddaje się reakcji z a-aminokwasem o wzo
rze 4, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie, lub
z estrem tego aminokwasu, albo w związku o ogól
nym wzorze 5, w którym R, R1, R2 i R 3 mają wyżej
podane znaczenie, za pomocą środka redukującego
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lub utlenia w pozycji 4,5, albo związek o ogólnym
wzorze 12, w którym R, Rl, R2 i R 3 mają wyżej podane
znaczenie, a B oznacza grupę karbonylową lub rodnik
metylenowy, lub odpowiadającą temu związkowi po
chodną odwodornioną w pozycji 4,5, poddaje się utle
nianiu.
12p

(P. 152837)

10.01.1972.

Pierwszeństwo: 11.01.1971 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Eli Lilly and Company, Indianapolis, USA, (Wiliam
Henry, Walker Lunn).
Sposób wytwarzania nowych fosforoamidowych po
chodnych penicyliny lub cefalosporyny zawierających
grupę aminową, w którym atom fosforu występuje na
piątym stopniu utlenienia, o ogólnym wzorze 5, w któ
rym R1 i R2 oznaczają rodniki węglowodorowe połą
czone z atomem fosforu bezpośrednio lub przez atom
tlenu, zawierające do 15 atomów węgla i nie mające
wiązań nienasyconych w łańcuchu alifatycznym, m
oznacza liczbę pierwszorzędowych grup aminowych
w penicylinie lub celafosporynie, niewysycona warto
ściowość pięciowartościowego atomu fosforu wskazuje
na połączenie tego atomu z atomem azotu z pierwszorzędowej grupy aminowej w penicylinie lub celafo
sporynie, Y oznacza grupę o wzorze 6, w którym R1
i R2 mają wyżej podane znaczenie, lub pozostałość
acyloamidowej grupy z penicyliny lub cefalosporyny,
mogącą zawierać grupę fosforoamidową utworzoną
z wolnej grupy aminowej we wspomnianej grupie
acyloamidowej, R 3 oznacza rodnik metoksylowy, a R4
oznacza jedną z grup o wzorach 7 - 9 , w których R5
oznacza atom wodoru, kation metalu alkalicznego, ka
tion amonowy lub kation rozpuszczalnej aminy, ładu
nek ujemny, albo też grupę estrową, łatwo dającą się
usunąć drogą redukcji, przy użyciu cynku w kwasie
chlorowodorowym lub przez uwodornienie, zaś R8
oznacza atom wodoru, grupę alkilotio i grupę alkoksy,
zawierające 1 - 4 atomów węgla, grupę acyloksylową,
zawierającą 1 - 7 atomów węgla, grupę o wzorze 10,
w którym n oznacza liczbę całkowitą od 1 do 3, rodnik
pirydylowy, ewentualnie podstawiony grupą aminową
lub grupę o wzorze 11, w którym R1 i R2 mają wyżej
podane znaczenia oraz cykloheksyloaminowych soli
tych nowych pochodnych fosforoamidowych znamien
ny tym, że penicylinę lub cefalosporynę, zawierającą
pierwszorzędową grupę aminową, poddaje się reakcji
ze związkiem o wzorze 4, w którym R1 i R2 mają
wyżej podane znaczenia, a X oznacza atom chloru lub
atom bromu, utrzymując wartość pH = 7,5-12.

usuwa się N-tlenek, albo odwadnia się związek o ogól
nym wzorze 6, w którym R, R1 R2 i R3 mają wyżej
podane znaczenie, albo związek o ogólnym wzorze 7,
w którym R, R1, R2 i R 3 mają wyżej podane zna
czenie, a X oznacza grupę arylosulfonylową, arylosulfonyloksylową, alkilosulfonylową, alkilosulfonyloksylową, niższą grupę alkanoilową lub alkanoiloksylową, przeprowadza się w odpowiadającą mu pochodną
odwodornioną w pozycji 4,5, albo związek o ogólnym
wzorze 8, w którym R, R1; R2 i R3 mają wyżej podane
znaczenie, izomeryzuje się, przez działanie zasadą, albo
związek o ogólnym wzorze 9, w którym R, R1 i R3
mają wyżej podane znaczenie, a R6 oznacza niższy
rodnik alkilowy, poddaje się hydrolizie w kaśnym śro
dowisku, otrzymując związek o wzorze 1, w którym
R2 oznacza atom wodoru, albo związek o ogólnym
wzorze 10, w którym R, R1, R2 i R3 mają wyżej podane
znaczenie, poddaje się redukcji, otrzymując odpowia
dającą mu pochodną odwodornioną w pozycji 4,5,
albo związek o ogólnym wzorze 11, w którym R, R1,
R2 i R 3 mają wyżej podane znaczenie, odwodornia się
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18.02.1972.
(P. 153546)
lZp
Pierwszeństwo: 19.02.1971 - Niemiecka Republika
Federalna.
C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim, NRF, (Herbert
Merz, Adolf Langbein, Helmut Wiek, Klaus. Stockhaus).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych N-(furylometylo)-morfinanu o ogólnym wzorze 1, w którym
R oznacza atom wodoru, rodnik metylowy lub acetylowy, R1 oznacza atom wodoru, rodnik metylowy lub
etylowy, oraz ich soli addycyjnych z kwasami, zna
mienny tym, że morfinan o wzorze 2, w którym R'
oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, aryloalkilowy
lub acylowy, poddaje się reakcji z pochodną furylometylową o wzorze 3, w którym Z oznacza atom wo
doru, rodnik metylowy, etylowy lub podstawnik da
jący się na drodze reakcji chemicznej przekształcić
w atom wodoru, rodnik metylowy lub etylowy, a X
oznacza atom chlorowca, korzystnie atom chloru lub
bromu, grupę alkilosulfonyloksylową lub arylosulfonyloksylową,
korzystnie p-toluenosulfonyloksylową,
otrzymując związek o wzorze 4, w którym R' i Z mają
wyżej podane znaczenie, albo morfinan o wzorze 2
poddaje się reakcji z formaldehydem i z pochodną
furanu o wzorze 5, w którym Z ma wyżej podane
znaczenie, otrzymując związek o wzorze 4, albo morfi
nan o wzorze 2 poddaje się, w obecności katalitycz
nie zaktywowanego wodoru lub kwasu mrówkowego,
reakcji z furylometanalem o wozrze 6, w którym Z ma
wyżej podane znaczenie, otrzymując związek o ogól
nym wzorze 4, albo morfinan o wzorze 2 poddaje się
reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 7, w którym
Z ma wyżej podane znaczenie, otrzymując związek
o wzorze 8, w którym R' i Z mają wyżej podane zna
czenie, i produkt o wzorze 8 redukuje się za pomocą
wodorku metalu, korzystnie wodorku kompleksowego
otrzymując związek o ogólnym wzorze 4, w którym Z
ma wyżej podane znaczenie, a R' oznacza atom wodo
ru, rodnik alkilowy lub aryloalkilowy, i jeśli w poda
nych reakcjach otrzymano związek o wzorze 4, w któ
rym Z ma inne znaczenie niż podstawnik R1 wówczas
przekształca się podstawnik Z na drodze reakcji che
micznej w atom wodoru, rodnik metylowy lub etylo
wy, przy czym ewentualnie w przypadku wytwarzania
związków o wzorze 1, w którym R oznacza atom wo
doru, odalkilowuje lub odacylowuje się związek
o wzorze 4a, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie,
a R' oznacza rodnik alkilowy, aryloalkilowy lub acy
lowy, a ewentualnie w przypadku wytwarzania związ
ków o wzorze 1, w którym R oznacza rodnik mety
lowy lub acetylowy, metyluje lub acetyluje się zwią
zek o wzorze 4a, w którym R t ma wyżej podane zna
czenie, a R' oznacza atom wodoru, i otrzymany zwią
zek o wzorze 1 ewentualnie przekształca się w jego
farmakologicznie dopuszczalną sól addycyjną z kwa
sem.

I
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(P. 153613)

22.02.1972.

Pierwszeństwo: 22.02.1971, 27.08.1971 - Wielka
Brytania.
Macfarlan Smith Limited, Edynburg, Wielka Bry
tania, (Edward Leon Grew, David Jackson Powieś,
Alastair Agnew Robertson).
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dzią w obecności kwasu lub kationy dwuwartościowego chromu w obecności kwasu, przy czym stosuje
się kwasy karboksylowe o pK wynoszącym przynaj
mniej 4,0 lub rozcieńczone kwasy mineralne w stęże
niu 0,5-5°/o.

Sposób wytwarzania oczyszczonej 1-dwuwodorokodeiny, znamienny tym, że 1-dwuwodorokodeinon uwo
dornia się w środowisku ciekłym przy użyciu na noś
niku, w celu otrzymania roztworu surowej 1-dwuwodorokodAiy, usuwa się z otrzymanego roztworu kata
lizator i poddaje się roztwór obróbce w celu odzyska
nia oczyszczonej 1-dwuwodorokodeiny o zmniejszonej
zawartości 1-dwuwodorotebainonu i/lub 1-dwuwodorotebainolu.

23.02.1972.
(P. 153635)
12p
Pierwszeństwo: 25.02.1971 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Eli Lilly and Company, Indianapolis, USA, (Robert
Raymond Chauvette).
Sposób
wytwarzania
3-metylenocefalosporyny
o wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru, grupę
alkilową zawierającą 1 - i atomów węgla, grupę
ochronną grupy karboksylowej lub dopuszczalny w
farmacji kation, a R oznacza atom wodoru, grupę alkiloacylową, o 1 - 8 atomach węgla, grupę cykloalkiloacylową o 6 - 1 0 atomach węgla, grupę hydroksyalkiloacylową o 2 - 8 atomach węgla, grupę alkiloacylową
10 atomach węgla, grupę hydroksyalkiloacylową o 2 8 atomach węgla, grupę alkiloacylową o 3 - 8 atomach
węgla podstawioną grupą karboksylową i aminową
lub ochronioną aminową, grupę benzoilową podsta
wioną lub niepodstawioną grupę acylową o wzorze 3,
w którym P oznacza grupę a-tienylową, ß-tienylowa,
a-furylową, ß-furylowa, bezotienylową, benzofurylową,
podstawioną lub niepodstawioną fenylową, Z oznacza
atom tlenu lub siarki, n jest równe 0 lub 1, m oznacza
liczbę całkowitą od 0 do 3, a oznacza atom wodoru lub
grupę alkilową o 1 - 3 atomach węgla, b oznacza atom
wodoru, grupę alkilową o 1 - 3 atomach węgla, grupę
hydroksylową, aminową lub ochronioną aminową, przy
czym jeśli n = l wtedy P oznacza grupę fenylową
lub podstawioną fenylową zaś b oznacza atom wodoru
lub grupę,alkilową o 1 - 3 atomach węgla, znamienny
tym, że podstawiany
przy grupie metylowej w po
zycji 3 związek A 3 -cefemowy o wzorze 5, w którym
■31 i R1 posiadają znaczenie podane powyżej, a R2
oznacza grupę alkiloacylową o 2 - 4 atomach węgla,
grupę chlorowoalkiloacylową o 2 - 4 atomach węgla,
podstawioną lub niepodstawioną grupę benzoilową,
grupę alkilową o. 1 - 4 atomach węgla, grupę alkoksytionokarbonylową o 1-12 atomach węgla, grupę amidynową o wzorze 6, w którym R4, R5, R6 i R7 są takie
same lub różne i oznaczają atom wodoru, grupę alki
lową o 1 - 6 atomach węgla, grupę cykloalkilową
o 3 - 7 atomach węgla, grupy arylowe lub aryloalkilowe, podstawione lub niepodstawione, dalej R2 może
oznaczać grupę tiokarbamylową o wzorze 7, w którym
R8 i R9 mogą być takie same lub różne i oznaczają
atom wodoru, grupę alkilową o 1 - 6 atomach węgla,
podstawioną lub niepodstawioną grupę fenylową, Rg
i R9 mogą także tworzyć 4- lub 5- członowy pierścień
alkilenowy, azaalkilenowy lub oksaalkilenowy, R2
może też oznaczać mono- lub bicykliczną
grupę heteroarylową
lub grupę o wzorze - S 0 3 - M + , w którym
+
M oznacza kation metalu alkalicznego lub metalu
ziem alkalicznych, przy tym jeśli R2 oznacza podsta
wioną lub niepodstawioną grupę amidynową R1 ozna
cza wtedy atom wodoru, a jeśli R2 oznacza grupę
- S 0 3 - M + to R1 oznacza M+, poddaje się redukcji
w obojętnym rozpuszczalniku w obecności wodoru
i katalizatora metalicznego w temperaturze 25-45°C,
lub w obecności katalitycznej ilości dwumetyloformamidu, w temperaturze 0-60°C, z udziałem jednego
z następujących chemicznych środków redukujących:
amalgamat glinowy, cynk w obecności kwasu, amalga
mat cynkowy w obecności kwasu, stop cynku z mie

12p

(P. 155844)

6.06.1972.

Pierwszeństwo: 7.06.1971 - Austria.
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, NRF, (Anton Mentrup, Ernst-Otto Renth, Kurt Schromm, Peter Danneberg).
Sposób wytwarzania nowych fenyloimidazolidynonów o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom
wodoru, chlorowca, niższą grupę alkilową lub alkoksylową, R' oznacza zajmującą położenie meta lub para
grupę o wzorze - C H R j - - Q - A , - C H a - A lub
- O - C H R 2 - C H R i - Q - A , przy czym A oznacza gru
pę o wzorze 2 lub o wzorze 3, Q oznacza nierozgałęziony lub rozgałęziony łańcuch alkilenowy o 1 - 4 ato
mach węgla, R1 oznacza atom wodoru, grupę hydro
ksylową, niższą grupę alkoksylową lub grupę o wzo
rze - O - C O - R 5 , R2 oznacza atom wodoru lub grupę
metylową, R3 i R4 stanowią jednakowe lub różne
podstawniki i oznaczają atomy wodoru, chlorowca,
niższe grupy alkilowe lub alkoksylowe, lub grupy trójfluorometylowe, albo wspólnie tworzą skondensowany
5-cio lub 6-cio członowy pierścień alifatyczny lub
aromatyczny, R5 oznacza niższą grupę alkilową ewen-

Nr 16/1973

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

53

tualnie podstawioną chlorowcem, grupą hydroksylową
lub alkoksylową, lub grupę aminową, monoalkiloaminową lub dwualkiloaminową, Z oznacza pierścień aro
matyczny zawierający 1-2 heteroatomów i ewentu
alnie skondensowany z pierścieniem benzenowym, R"
oznacza atom wodoru, niższą nietozgałęzioną lub roz
gałęzioną grupę alkilową alkenylową, alkinylową, hydroksyalkilową, dwualkiloaminowoalkilową lub aralkilową, oraz ich soli addycyjnych z kwasami, znamien
ny tym, że aminę o wzorze H - A poddaje się reakcji
ze związkiem o wzorze 4, w którym Ra oznacza zaj
mującą położenie meta lub para grupę o wzorach
- C H R 2 - X , - C H R i - Q - X lub - O - C H R 2 - C H R i - Q - X , w których X łącznie z atomem wodoru wywo
dzącym się ze związku HA oznacza grupę odszczepialną w postaci HX, w obecności środka wiążącego zwią
zek HX, albo w przypadku wytwarzania takich związ
ków o wzorze 1, w którym TS.X oznacza atom wodoru,
grupę hydroksylową lub niższą grupę alkoksylową.
odpowiedni związek o wzorze 5 poddaje się cyklizacji,

albo w przypadku wytwarzania takich związków
o wzorze 1, w którym R" oznacza inną grupę niż hydroksyalkilowa, R1 oznacza inną grupę niż hydroksy
lową, a R5 oznacza inną grupę niż hydroksyalkilowa,
aminowa lub monoalkiloaminowa, pochodną etylenodwuaminową o wzorze 6 poddaje się cyklizacji za po
mocą odpowiednich pochodnych kwasu węglowego lub
za pomocą cyjanianów metali w obecności kwasów,
albo w przypadku wytwarzania związków o wzorze 1,
w którym A oznacza grupę o wzorze 2, związek o wzo
rze 7, w którym Rb oznacza zajmującą położenie meta
lub para grupę w wzorach - C H O , -CHR t -CnH2n-1O
lub - O - C H R 2 - C H R 1 - C n H 2 n - 1 O , przy czym n ozna
cza liczbę całkowitą 1, 2, 3 lub 4, poddaje się reduk
cyjnemu aminowaniu aminę o wzorze H - A , albo
w przypadku wytwarzania związków o wzorze 1, w
którym R' oznacza grupę o wzorze - C H O H - Q - A ,
keton o wzorze 8 poddaje się redukcji, albo w przy
padku wytwarzania związków o wzorze 1, w którym
R1 oznacza atom wodoru, a R" ma znaczenie podane
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uia grupy R^', odszczepie się grupę - O H ze związku
o wzorze 9, w którym R1" oznacza niższą grupę alki
lową, alkoksyalkilową lub aralkilową, a Re oznacza
zajmującą położenie meta lub para grupę o wzorach
- C R 2 O H - A , - C H O H - A , - C H O H - Q - A lub - O - C H R j - C H O H - Q - A , albo w przypadku wytwarza
nia takich związków o wzorze 1, w którym R1 ozna
cza grupę hydroksylową, poddaje się związek o wzorze
10, w którym Rd oznacza zajmującą położenie meta
lub para grupę o wzorach 11 lub 12, przy czym R6 i R7
oznaczają atomy wodoru lub rodniki alkilowe o łą
czeniu 1 - 3 atomach węgla, reakcji z aminą o wzorze
HA, albo w przypadku wytwarzania takich związków
o wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru, niż
szą grupę alkoksylową lub grupę o wzorze - O - C O - R 5 , przy czym R5 oznacza grupę alkilową, alkoksy
alkilową lub dwualkiloaminową, związek o wzorze 13,
w którym R' ma poprzednio,
ograniczone ze względu
na R1 znaczenie, a Me + oznacza kation metalu alka
licznego, poddaje się reakcji z odpowiednim związkiem
o wzorze R"X, albo w przypadku wytwarzania związ
ków o wzorze 1, w którym R' oznacza grupę o wzo
rze - O - C H R 2 - C H 2 - Q - A , poddaje się fenol o wzo
rze 14, w którym fenolowa grupa OH zajmuje poło
żenie meta lub para, reakcji ze związkiem, o wzorze
X = C H R 2 - C H 2 - Q - A w obecności środka wiążącego
kwas, albo w przypadku wytwarzania związków
o wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę alkoksylową
lub grupę o wzorze - O - C O - R 5 , a R" ma inne zna
czenie niż grupa hydroksyalkilowa, poddaje się zwią
zek o wzorze 15, w którym R e oznacza zajmującą poło
żenie meta lub para grupę o wzorze - C H O H - Q - A
lub - O - C H R 2 - C H O H - Q - A , reakcji ze środkiem
wymieniającym atom wodoru w grupie OH na grupę
alkilową lub na grupę o wzorze - O C - R 5 - , i zasady
otrzymane pierwotnie w którejkolwiek z podanych
wyżej reakcji ewentualnie przekształca się w sole
addycyjne z kwasami, pierwotnie otrzymane sole ad
dycyjne z kwasami przekształca się w wolne zasady,
i/lub ewentualnie rozdziela się na diastereomery lub
enancjomery.
12p

(P. 155917)

9.06.1972.

Pierwszeństwo: 11.06.1971 - Niemiecka Republika
Federalna.
Merck Patent Gesellschaft mit beschrankter, Haf
tung, Darmstadt, NRF.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych azolu
o ogólnym wzorze 1, w którym R 1 oznacza ewentu
alnie funkcjonalnie zmienioną grupę karboksylową,
R2 i R s oznaczają ewentualnie podstawione reszty arylowe każda o nie więcej jak 10 atomach węgla, A
oznacza rodnik o wzorze CnH2n, w którym n oznacza
liczbę całkowitą 1-10, a Z oznacza tlen lub siarkę,
znamienny tym, że w związku o ogólnym wzorze 2,
w którym X 1 oznacza resztę 1 dającą się przekształcić
w grupę o wzorze - S - A - R , w której A, R ł mają
wyżej podane znaczenie,
przekształca* się resztę ozna
czoną symbolem X 1 w grupę 4o wzorze 1- S - A - R 1 lub4
związek o ogólnym wzorze R - S - A - R , w którym R
oznacza grupę o 8 wzorze R 2 -2C Y - C H R 8 - Z - C (=NH)
lub o wzorze R - C Y - C H R - N H - C Z , a Y oznacza
atom tlenu lub siarki, z tym, że w podanych wzorach
R1, R2, R8, A i Z mają wyżej podane znaczenie, trak
tuje się środkiem odciągającym grupę HjY i w otrzy-
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manym związku o wzorze 1 ewentualnie przekształca
się2 jedną lub kilka reszt, oznaczonych symbolami R1,
R i/lub R3 w inne reszty zgodnie z ich znaczeniem
podanym dla wzoru l i ewentualnie przeprowadza się
wolne związki o wzorze 1 w ich farmakologicznie
dozwolone sole.
12p

(P. 155954)

4.11.1969.

Pierwszeństwo: 23.05.1969 - Austria.
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach n/Riss, NRF,
(Manfred Kleemann, Wolfgang Grell, Gerhard Dahms,
Hans Machleidt, Albrecht Eckenfels).
Sposób wytwarzania nowych amidów kwasu cyna
monowego o wzorze ogólnym 1, w którym Hal oznacza
atom chloru, bromu lub jodu, znamienny tym, że po
chodną kwasu cynamonowego o wzorze ogólnym 2,
w którym Hal oznacza atom chloru, a X oznacza
grupę hydroksylową, wolną lub jedno- albo dwupodstawioną niższą grupą alkilową, grupę aminową lub
zdolną do reakcji resztę poddaje się reakcji z 4-hydroksypiperydyną lub jej reaktywną pochodną, albo zwią
zek o wzorze ogólnym 3, w którym Hal oznacza atom
chlorowca poddaje się olefinowaniu związkiem o wzo
rze ogólnym 4, w którym A oznacza grupę o wzo
rze 16, w którym R3 oznacza niższą grupę alkilową,
w obecności zasady lub A oznacza grupę o wzorze
(R 4 ) 3 P=CH-, przy czym R 4 oznacza grupę arylową
lub alkilową, lub związek o wzorze ogólnym 5, w któ
rym R5 oznacza atom wodoru lub grupę karboksylową
wprowadza się w reakcję z aldehydem o wzorze ogól
nym 3, w którym Hal ma wyżej podane znaczenie,
w obecności nieorganicznej lub organicznej zasady
i w przypadku gdy R5 oznacza grupę karboksylową,
powstający jako produkt pośredni monoamid kwasu
benzylidenomalonowego ewentualnie wyodrębnia się
i następnie dekarboksyluje lub grupę aminową
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w związku o wzorze ogólnym 6 zastępuje się po prze
prowadzeniu jej w odpowiednią sól dwuazoniową,
chlorem, bromem lub jodem, albo związek o wzorze
ogólnym 7, w którym Hal ma wyżej podane znaczenie,
a X1 oznacza anion kwasu nieorganicznego wprowadza
się w reakcję z amidem kwasu akrylowego o wzorze
8 i następnie z zasadą lub związek o wzorze ogólnym
9, w którym Hal ma wyżej podane znaczenie, częścio
wo uwodornia się i w przypadku otrzymania związku
eis, o wzorze ogólnym 1, związek ten ewentualnie
przegrupowuje się w odpowiedni związek trans lub
związek o wzorze ogólnym 10, w którym Hal ma wy
żej podane znaczenie redukuje się albo do związku
o wzorze ogólnym 11, w którym Hal ma wyżej podane
znaczenie, a Y oznacza zdolną do wymiany grupę, jak
np. atom chlorowca, grupę amonową, acyloksylową,
sulfonyloksylową, alkoksylową, aralkoksylową, trójalkilosilyloksylową, alkoksykarbonyloksylową, aminokarbonyloksylową lub acetalową ( - O - Ć - O ) , grupę
hydroksylową lub w związku o wzorze ogólnym 13,
w którym Hal ma wyżej podane znaczenie i jeden
z symboli D iD1 oznacza atom wodoru, drugi oznacza
atom chlorowca, grupę sulfonyloksylową lub grupę
estrową, kwasu dwutiowęglowego o wzorze 17 lub D
oznacza grupę hydroksylową lub grupę alkoksylową,
a D1 oznacza wodór albo obydwa symbole D i D1 ozna
czają atomy chlorowca, grupę hydroksylową, acylo
ksylową lub sulfonyloksylową lub razem oznaczają
atom tlenu, a symbole B i B1 oznaczają atomy wodo
ru lub w przypadku gdy jeden z symboli D i D1 ozna
cza atom chlorowca, B i B x oznaczają podwójne wią
zanie odszczepia się grupy D i Dx lub D albo Dj.

12p

(P. 155976)

12.06.1972.

Pierwszeństwo: 18.06.1971, 13.124971 - Stany
Zjednoczone Ameryki.
Merck and Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA,
(Seemon H. Pines, Meyer Sletzinger).
Sposób wytwarzania kwasu 7-acyloamino-7-metoksy-3-cefem-4-karboksylowego o ogólnym wzorze 1,
w którym A oznacza atom wodoru, grupę acetoksylową lub karbamoilową, R oznacza grupę aGylową a R 1
stanowi grupę blokującą, znamienny tym,1 że związek
o ogólnym wzorze 2, w którym A, R i R mają wyżej
podane znaczenie, poddaje się reakcji z kwasem w
podwyższonej temperaturze.

12p

(P. 156083)

16.06.1972.

Pierwszeństwo: 18.06.1971 - Japonia.
Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, J a 
ponia, (Hisao Yamamoto, Shigeho Inaba, Hiroo Wada,
Shigeo Ogino, Fumitaka Kishimoto).
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Sposób wytwarzania pochodnych l,3-dwuwodoro-2H-l,4-benzodwuazepinonu-2 o ogólnym wzorze 1, w któ
rym R1 oznacza atom wodoru, grupę karbamylową,
grupę alkilokarbanylową o 1 - 4 atomach węgla w rod
niku alkilowym, rodnik alkilowy o 1 - 4 atomach wę
gla, rodnik alkenylowy o 2 - 5 atomach węgla, rodnik
alkinylowy o 3 - 5 atomach węgla, albo rodnik alki
lowy o 1 - 4 atomach węgla, alkenylowy o 2 - 5 ato
mach węgla lub alkinylowy o 3 - 5 atomach węgla
zawierający 1 - 3 podstawników, takich jak atomy
chlorowców, rodniki cykloalkilowe o 3 - 6 atomach
węgla, rodniki arylowe, pierścienie heterocykliczne,
rodniki aralkilowe, grupy acylowe, grupy karbamylowe, grupy alkilokarbamylowe o 1 - 4 atomach węgla
w rodniku alkilowym, grupy aminowe, grupy alkiloaminowe o 1 - 4 atomach węgla w rodniku alkilowym,
grupy dwualkiloaminowe o 1 - 4 atomach węgla w
każdym z rodników alkilowych lub grupy o wzorze
- X - R 6 , w którym X oznacza atom tlenu lub siarki,
grupę sulfonylową lub sulfinylową, a R6 oznacza atom
wodoru, rodnik alkilowy o 1 - 4 atomach węgla, grupę
alkoksyalkilową o 1 - 4 atomach węgla w każdym
z rodników alkilowych grupę chlorowcoalkilową o 1 4 atomach węgla, rodnik alkenylowy o 2 - 5 atomach
węgla, rodnik alkinylowy o 3 - 5 atomach węgla, rod
nik arylowy, acylowy lub ar alkilowy, pierścień hete
rocykliczny, grupę karbamylową lub grupę alkilokarbamylową o 1 - 4 atomach węgla, R2 oznacza atom
wodoru lub chlorowca albo rodnik alkilowy o 1 - 4
atomach węgla, R 3 oznacza atom wodoru lub chlo
rowca albo niższy rodnik alkilowy lub alkoksylowy
o 1 - 4 atomach węgla, R4 oznacza atom chlorowca,
grupę trójfluorometylową, rodnik alkoksylowy lub
alkilowy o 1 - 4 atomach węgla lub grupę nitrową, R5
oznacza atom wodoru lub chlorowca albo rodnik alki
lowy lub alkoksylowy o 1 - 4 atomach węgla, a n ozna
cza liczbę zero lub 1, znamienny tym, że związek
o ogólnym wzorze 2, w którym R1, R2, R3, R4, R1 i n
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się procesowi
fermentacji w obecności pewnego szczepu Streptomyces, albo związek o wzorze 2, w którym wszystkie
symbole mają wyżej podane znaczenie poddaje się
działaniu komórek Streptomyces w stanie spoczynku,
wyhodowanych uprzednio w odpowiednim środowisku.

12p

<P. 156105)

19.06.1972.

Pierwszeństwo: 21.06.1971
Szwajcaria.
CIBA - GEIGY A. G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych 1,4-dwutlenków chinoksaliny o wzorze 1, w którym R1 oznacza resztę
3-pirydylową a R2 resztę benzoilową, metylową, formylową, N'-metylo-hydrazono-metylową, N'-karbome-
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toksy-hydrazono-metylową, karboksylową, metylokarbamoilową lub dwumetylokarbamoilową, albo R1 ozna
cza resztę N-oksy-3-pirydylową a R2 resztę karbamoilową, metylową lub formylową, albo R1 oznacza resz
tę 2-pirydylową a R2 resztę karbamoilową, metylokarbamoilową lub dwumetylokarbamoilową, albo R1
oznacza resztę N-oksy-2-pirydylową, a R2 resztę chlorometylową, dwuchlorometylową lub metylową, albo R1
oznacza resztę 4-pirydylową a R2 resztę chlorometylową, metylokarbamoilową lub dwumetylokarbamoilo
wą, albo R1 oznacza resztę 4-pirymidylową, 2-pirazynylową, N-oksy-4-pirymidylową lub N-oksy-2-pirazynylową a R2 resztę karbamoilową, albo R1 oznacza
resztę N-oksy-4-pirydylową a R2 resztę metylową lub
R1 oznacza resztę 2-pirazynylową a R2 resztę karboetoksy, znamienny tym, że benzofuroksan poddaje się
reakcji ze związkiem o wzorze 2 lub z jego tautomerem, przy czym we wzorze tym jedna z reszt R4 i R5
oznacza resztę R1 a druga resztę R2, R6 oznacza dają
cą się odszczepiać resztę a obydwie reszty R1 i R1
mają wyżej podane znaczenia, albo chinoksalinę o wzo
rze 3, w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenia
poddaje N-utlenianiu i otrzymany związek ewentu
alnie przeprowadza w sól albo otrzymaną sól ewen
tualnie przeprowadza w wolny związek.

12q

(P. 129501)

12.10.1988.

Pierwszeństwo: 17.05.1968 - Niemiecka Republika
Demokratyczna.
Isis - Chemie KG, Zwickau, NRD (Helmut Frommel, Heinrich Foken, Dieter Lohmann).
Sposób wytwarzania zasadowych, eterowych pochod
nych «.-naftolu o wzorze ogólnym 1, w którym R1 i R t
oznaczają atomy wodoru lub grupy alkilowe zawiera
jące 1 - 4 atomów węgla, znamienny tym, że miesza
ninę równomolowych ilości a-naftolu i epichlorohydryny ogrzewa się, do gorącej mieszaniny dodaje rów
noważną ilość roztworu wodorotlenku sodowego, do
otrzymanego produktu dodaje bezpośrednio aminę
o wzorze ogólnym 4, w którym R2 i R1 mają wyżej
podane znaczenie, po czym całość utrzymuje w stanie
wrzenia pod chłodnicą zwrotną w ciągu kilku godzin,
a końcowy zasadowy produkt wydziela w znany spo
sób, w postaci jego chlorowodorku.

12q
(P. 145495)
6.01.1971.
Pierwszeństwo: 7.01.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Kali Chemie Aktiengesellschaft Hannower, NRF,
(Horst Zengner, Klaus-Wolf von Eickstedt, Werner
Stuhmer, Siegfried Funke).
Sposób wytwarzania <x-izopropylo-a-[(N-metylo-N-homoweratrylo)-Y-aminopropylo] - 3,4 - etylenodioksy-
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-fenyloacetonitrylu, oraz jego nietoksycznych związ
ków addycyjnych z kwasami, znamienny tym, że w
obecności zasadowego środka kondensującego w środo
wisku obojętnego rozpuszczalnika poddaje się reakcji
3,4-etylenodioksy-fenyloacetonitryl o wzorze 6 ze
związkiem o wzorze 7, w którym X oznacza zdolną do
reakcji resztą kwasową, lub 3,4-etylenodioksy-fenyloacetonitryl o wzorze 8 z halogenkiem izopropylu, lub
3,4-etylenodioksy-fenyloacetonitryl o wzorze 9 ze
związkiem o wzorze 7, w którym X ma wyżej podane
znaczenie, a następnie z halogenkiem izopropylu, lub
3,4-etylenodioksy-fenyloacetonitryl o wzorze 10, w któ
rym X ma wyżej podane znaczenie, ze związkiem
o wzorze 11, lub 3,4-etylenodioksy-fenyloacetonitryl
o wzorze 6, w którym X ma wyżej podane znaczenie,
ze związkiem o wzorze 12, a otrzymany 3,4-etylenodioksy-fenyloacetonitryl o wzorze 13 przeprowadza się
w znany sposób w związek N-metylowy.

11.01.1971.
(P. 145549)
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska, (Dominik Nowak, Zygmunt Hehn, Marzenna
Mączyńska, Włodzimierz Montewski, Bogusław Więckiewicz).
Sposób wydzielania i przerobu gazowej etylenodwuaminy rozcieńczonej amoniakiem i parą wodną pow
stałymi przy produkcji cykloetylenomocznika zna
mienny tym, że gazową etylenodwuaminę rozcieńczoną
tymi gazami absorbuje się w podwyższonej tempera
turze w roztworze pierwszym, t.j. w wodnych roz
tworach mocznikowo-amoniakalnych w podwyższonej
temperaturze z równoczesną przemianą etylenodwuaminy i mocznika do liniowych etylenomoczników,
a następnie absorbuje się w roztworze drugim, tj. w
wodzie amoniakalnej w normalnej temperaturze z tym,
że pierwszy roztwór po nasyceniu gazową etylenodwuaminą i utworzeniu liniowych etylenomoczników mie
sza się z ciekłą etylenodwuaminą w takim stosunku
aby na 1 mol etylenodwuaminy wolnej i związanej
przypadał 0,9-1 mol mocznika i 0,8-1,5 mola wody
najkorzystniej zaś 1 : 1 : 1 , po czym mieszaninę ogrze
wa się w czasie do 2 godzin, najkorzystniej 1 go
dzinę w temperaturze 90-130°, najlepiej 110-130°
pod chłodnicą zwrotną i powstały produkt przerabia
się do cykloetylenomocznika zgodnie z patentem nr
49405 lub zgłoszeniem patentowym nr 138794 zaś roz
twór drugi wykorzystany jest do przygotowania roz
tworu pierwszego tj. wodno-mocznikowo-amoniakalnego.
12q

12q
(P. 145592)
13.01.1971.
Pierwszeństwo: 14.01.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Dr Karl Thomae GmbH Biborach n/Riss, NRF, (Joa
chim Heider, Josef Nicki, Wolfgang Eberlein, Walter
Kabinger, Gerhard Daluns).
Sposób wytwarzania nowych kardenolidoramnozydów o wzorze 1, w którym X oznacza atom fluoru
lub grupę metylową, R1 oznacza atom wodoru lub rod
nik acetylowy, R2 i R3 oznaczają atomy wodoru, rod
niki acetylowe lub łącznie oznaczają rodnik o-izopropylidenowy i albo R4 oznacza grupę metylową,
a R5 oznacza atom wodoru albo R4 oznacza rodnik formylowy lub hydroksymetylowy, a R5 oznacza grupę
wodorotlenową, znamienny tym, że w przypadku wy
twarzania związków o wzorze 1, w którym R4 ozna-,
cza grupę metylową lub rodnik hydroksymetylowy
cyklizuje się w obecności zasady ester steroidu o wzo
rze 2, w którym X ma wyżej podane znaczenie, R6
oznacza niższy rodnik alkilowy, R 1 , R' 2 i R' 3 ozna
czają łatwo odszczepialne grupy zabezpieczające gru
py wodorotlenowe i albo R 4 ' oznacza grupę metylową
a R 5 ' oznacza atom wodoru albo R 4 ' oznacza chro
niony grupą zabezpieczającą rodnik hydroksymetylowy
a R5' oznacza grupę wodorotlenową i następnie odszczepia się grupy zabezpieczające, albo w przypadku
wytwarzania związków o wzorze 1, w którym R4 ozna-
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cza grupę metylową lub formylową, kardenolid o wzo
rze 3, w którym X ma wyżej podane znaczenie i albo
R4 oznacza grupę metylową, a R5 oznacza atom wodo
ru albo R4 oznacza rodnik formylowy, a R5 grupę
wodorotlenową, poddaje się reakcji eteryfikacji za po
mocą halogenku a-L-ramnopiranozylu o wzorze 4,
w którym Ac oznacza rodnik acylowy, a Hal oznacza
atom chlorowca, korzystnie w środowisku bezwodnego
rozpuszczalnika, a skutecznie w obecności soli me
tali ciężkich albo w obecności trzeciorzędowych zasad
organicznych i ewentualnie odszczepia się następnie
rodniki acylowe położone przy rodniku ramnopiranozylowym, po czym w przypadku otrzymania z reakcji
cyklizacji lub eteryfikacji związków o wzorze 1, w
którym R2 i R3 oznaczają atomy wodoru, związki te
przekształca się za pomocą acetonu w obecności środ
ka odwadniającego w odpowiednią pochodną O-izopropylidenową, i/albo w przypadku otrzymania związ
ków o wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru,
związki te ewentualnie dodatkowo acyluje się, i/albo
w przypadku otrzymania związków o wzorze 1, w któ
rym R4 oznacza grupę formylową, związki te ewen
tualnie redukuje się do odpowiednich związków hydroksy metylowy eh.
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12q

(P. 145607)
5.12.1970.
Pierwszeństwo: 6.12.1969 - Holandia.
Stamicarbon N. V. Heerlen, Holandia, (Pierre Antoi
ne Marie Aggenbach, Abraham Hermanus de Rooij).
Sposób wytwarzania i dalszej przeróbki roztworu
soli hydroksyloamoniowych w obiegu kołowym, w któ
rym buforowany kwaśny roztwór stanowiący środo
wisko reakcji i zawierający ponadto jony azotanowe,
kwas fosforowy i71ub wodorosiarczan, utrzymuje się
w obiegu między strefą syntezy hydroksylaminy,
a strefę syntezy oksymu cykloheksanonu, przy czym w
strefie syntezy hydroksylaminy jony azotanowe są
redukowane cząsteczkowym wodorem w obecności ka
talizatora palladowego, znamienny tym, że ciecz obie
gową przed wejściem do strefy syntezy hydroksyla
miny poddaje się obróbce cieplnej w odpowiednio wy
sokiej temperaturze i w ciągu odpowiednio długiego
okresu czasu, w wyniku czego sumaryczna zawartość
cykloheksanonu i oksymu cykloheksanonu, występu
jących początkowo jako zanieczyszczenia, ulega zmniej
szeniu.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że do prowadzeni aprocesu obróbki
cieplnej posiada naczynie buforowe (F), wyposażone
w urządzenie (15) służące do doprowadzania energii
cieplnej i umieszczone między reaktorem do syntezy
hydroksylaminy (A), a reaktorem do syntezy oksymu
(B), a zwłaszcza za miejscem, w którym doprowadza
się kwas azotowy.

(P. 145738)
20.01.1971.
12q
Pierwszeństwo: 30.01.1970; 26.08.1970 - Szwajcaria.
Ciba-Geigy AG, Bazy lea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania związków monoazowych o wzo
rze ogólnym 1, w którym Y1 oraz Y2 oznaczają atom
wodoru lub grupę - N R - Z , Y2 atom wodoru, grupę
- N R - Z lub grupę sulfonową, Z oraz X oznaczają
resztę alifatyczną reaktywną na włókno, zawierającą
dwa lub trzy atomy węgla R, oznacza atom wodoru
lub grupę alkilową, przy czym układ naftalenowy za
wiera tylko jedną grupę - N R - Z , lub Z oraz X po
siadają po trzy atomy węgla zaś Y2 nie jest grupą
sulfonową, a reszta benzenowa może zawierać dalsze
podstawniki, znamienny tym, że związki wytwarza się
drogą sprzęgania, acylowania lub odszczepienia bromowodoru.
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12q
(P. 145739)
20.01.1971.
Pierwszeństwo: 21.01.1970; 3.12.1970 - Szwajcaria.
Ciba-Geigy AG Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania związków azowych o wzorze
ogólnym 1, w którym podstawnik U oznacza atom
chlorowca, zwłaszcza atom chloru lub bromu, X ozna
cza grupę nitrową, acyloaminową lub sulfonową albo
atom chlorowca, zwłaszcza atom chloru, korzystnie
atom wodoru, Y oznacza atom wodoru a drugi symbol
Y oznacza grupę sulfonową, R - rodnik alifatyczny
a korzystnie rodnik aromatyczny zwłaszcza rodnik
benzenowy, o ilości atomów węgla nie większej od 10,
który jako podstawnik może zawierać wyłącznie atomy
chlorowca, grupy alkilowe a zwłaszcza grupy nadające
własność rozpuszczalności w wodzie oraz Z oznacza
podstawniki połączone przez grupę aminową i wy
kazujące powinowactwo do włókna, znamienny tym,
że związki o wzorze ogólnym 2, w którym U, X i Y
mają wyżej podane znaczenie, wprowadza się w re
akcję z aminami o wzorze ogólnym 3, w którym
symbol R ma wyżej podane znaczenie, a V przed
stawia grupę zdolną do kondensacji zawierającą rod
niki wykazujące powinowactwo do włókna względnie
atom podatny do wymiany i wytworzony produkt
poddaje się następnie kondensacji ze związkami wy
kazującymi powinowactwo do włókna.

jący do 6 atomów węgla, rodnik alkenylowy zawiera
jący do 6 atomów węgla, grupę perfluoroalkilową za
wierającą do 4 atomów węgla, rodnik fenylowy, ewen
tualnie podstawiony, grupę aminową, grupę alkiloaminową zawierającą do 4 atomów węgla, grupę dwualkiloaminową zawierającą do 8 atomów węgla, grupę
alkilosulfonyloaminową zawierającą do 4 atomów wę
gla, atom fluoru, chloru, bromu lub jodu, grupę wo
dorotlenową, grupę alkoksylową zawierającą do 4
atomów węgla, grupę perfluoroalkoksylową zawiera
jącą do 4 atomów węgla, grupę merkapto, grupę alkilomerkapto zawierającą do 4 atomów węgla, grupę
perfluoroalkilomerkapto zawierającą do 4 atomów wę
gla, grupę alkilosulfonylową zawierającą do 4 atomów
węgla, grupę perfluoroalkilosulfonylową zawierającą
do 4 atomów węgla, grupę sulfamoilową, grupę alkilosulfamoilową zawierającą do 4 atomów węgla lub
grupę dwualkilosulfamoilową zawierającą do 8 ato
mów węgla, Y oznacza atom bromu lub jodu, n ozna
cza liczbę całkowitą 2 lub 3, a A oznacza rodnik fe
nylowy, pierścieniowy rodnik cykloalifatyczny, pierś
cieniową grupę heterocykloaromatyczną o 5 lub 6
atomach, albo częściowo lub całkowicie zredukowany
rodnik heterocykliczny, poddaje się reakcji z czterofluorkiem siarki i otrzymany związek perfluoroalkilowy o wzorze 6 traktuje się cyjankiem metalu, po
wodując zastąpienie chlorowcowego podstawnika Y
przez grupę cyjanową, przy czym otrzymuje się zwią
zek o ogólnym wzorze 7, który redukuje się do związ
ku aminometylowego o wzorze 8, po czym związek
ten alkiluje się przy azocie, otrzymując odpowiada
jący mu związek N-alkilowy lub N,N-dwualkilowy.

12q
12q

(P. 145814)
25.01.1971.
Patent dodatkowy do patentu nr P. 141622.
Przedsiębiorstwo Doświadczalne Przemysłu Farma
ceutycznego „Polfa", (Włodzimierz Daniewski, Marian
Borówka).
Sposób otrzymywania czystego kwasu p-chlor of enoksyizomasłowego, znamienny tym, że krystalizuje
my go z chloropochodnych szeregu alifatycznego jak
CCI4, CH1=CC1 2 i innych.

(P. 145941)
1.02.1971.
Merck and Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA,
(Edward L. Engelhardt, Marcia E. Christy).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych fluoro
wych aralkiloamin, znamienny tym, że związek o ogól
nym wzorze 5, w którym X i X ' oznaczają podstaw
niki takie jak atom wodoru; rodnik alkilowy zawiera
12q
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<P. 145942)

1.02.1971.

Merck and Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA,
(Dawid F. Hinkley).
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Sposób wytwarzania nowych czterofluorofenyloetylo-a,ud\vumetylobenzyloamin znamienny tym, że pod
daje się przemianie chemicznej związek o wzorze 6,
w którym Y1 i Y2 oznaczają po atomie wodoru, gdy
X oznacza funkcyjny podstawnik dający się łatwo
przeprowadzać w podstawnik a,a-dwumetyloaminometylowy, albo X oznacza podstawnik a,a-dwumetyloaminometylowy, gdy co najmniej jeden z podstaw
ników Y1 lub Y2 oznacza funkcyjny podstawnik da
jący się przeprowadzać chemicznie w atom wodoru,
otrzymując związek o wzorze 7.

12q
(P. 146037)
5.02.1971.
Politechnika Wrocławska, (Instytut Chemii Orga
nicznej i Fizycznej), Wrocław, (Stanisław Bogdał, Kry
styna Trzankowska).
Sposób wytwarzania etanolomorfoliny z produktu
odpadowego po destylacji etanoloamin w obecności
kwasu solnego przy ciśnieniu normalnym, znamienny
tym, że produkt odpadowy po destylacji etanoloamin
rozpuszcza się w alkoholu lub acetonie i zadaje stę
żonym kwasem solnym lub gazowym chlorowodorem,
zaś wytrącony chlorowodorek trójetanoloaminy po od
filtrowaniu poddaje się cyklizacji do etanolomorfoliny.

12q

(P. 146042)

5.02.1971.

Zakłady Przemysłu Barwników „Boruta", Zgierz,
(Tadeusz Kuczewski, Jerzy Chyliński, Adam Siekierzyński, Józef Kmieć).
Sposób wytwarzania aromatycznych związków ami
nowych przez redukcję barwników azowych za po
mocą siarczku sodowego znamienny tym, że reakcję
redukcji prowadzi się w temperaturze 110-130°C pod
ciśnieniem 1,4-2,6 atmosfer.

12q

(P. 146052)

5.02.1971.

Pierwszeństwo: 13.02.1970 - Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania, (Leslie Harold Smith).
Sposób wytwarzania pochodnych alkanoloaminy
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza rodnik
alkilowy, 2hydroksyalkilowy, aralkilowy8 lub cykloalkilowy, R oznacza rodnik acylowy, R oznacza atom
wodoru, chlorowca lub rodnik alkilowy, alkenylowy,
nitrowy, wodorotlenowy, alkilotiolowy, alkoksylowy,
alkenylooksylowy, aralkoksylowy, acylowy, aminowy,
acyloaminowy lub cyjanowy, a A oznacza rodnik alkilenowy oraz estrów tych związków, produktów kon
densacji z aldehydami i addycyjnych soli z kwasami,
znamienny tym, że poddaje się reakcji związek lub
mieszaninę związków o ogólnym wzorze 4, w którym
R2, R8 i A mają wyżej podane znaczenie a X oznacza
grupę o wzorze 5 i/lub grupę o ogólnym wzorze
-CHOHCH 2 Y, w którym Y oznacza rodnik zdolny do
reakcji1 podstawienia,
z aminą o ogólnym wzorze
NH2R , w którym R1 ma wyżej podane znaczenie lub
poddaje się reakcji fenol o ogólnym wzorze
7, ze
związkiem o 1ogólnym
wzorze XCH2NHR1, w których
2
3
to wzorach R , R , R , A i X mają wyżej podane zna
czenie, lub poddaje się hydrogenolizie związek ewen
tualnie addycyjną sól z kwasem
tego związku o ogól
nym wzorze 8, w którym
R1, R2, R3 i A mają wyżej
6
podane znaczenie, a R oznacza rodnik zdolny do hydrogenolizy, lub poddaje się reakcji związek, ewen
tualnie addcyjną sól z kwasem
tego związku, o ogól
nym wzorze 9, w którym R2, R8 i A mają wyżej po
dane znaczenie, ze związkiem o ogólnym wzorze R1Z,
stanowiącym ester wywodzący się1 z alkoholu o ogól
nym wzorze R1OH, w którym R ma wyżej podane
znaczenie, lub w przypadku wytwarzania
pochodnych
alkanoloaminy o wzorze 1, w7 którym
R1 oznacza
rod
8
7
nik o ogólnym wzorze -CHR
R
,
w
którym
R
ozna
cza rodnik alkilowy a R8 oznacza rodnik alkilowy,
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aralkilowy lub hydroksyalkilowy lub, w którym R7 i R8
są związane ze sobą i razem z sąsiadującym atomem
węgla tworzą rodnik cykloalkilowy, poddaje się re
akcji związek ewentualnie addycyjną sól z kwasem
tego związku, o wzorze 9, w którym R2, R3 i A mają
wyżej podane znaczenie,
ze związkiem karbonylowym
o ogólnym wzorze R7COR8, w którym R7 i R8 mają
wyżej podane znaczenie, w warunkach redukcyjnych,
lub związek o ogólnym wzorze 10 poddaje się acylowaniu środkiem acylującym
wywodzącym się z kwasu
o ogólnym wzorze R2OH, w których to wzorach R1, R2,
RM A mają wyżej podane znaczenie, w takich wa
runkach acylowania aby acylowaniu nie uległ rodnik
wodorotlenowy i rodnik II-rzęd. aminowy umiejsco
wiony w łańcuchu bocznym, lub poddaje się 1hydroli
zie związek o ogólnym wzorze 11, w którym R , R2, R8
i A mają wyżej podane znaczenie, a R9 i R10 są zwią
zane z sąsiadującym atomem węgla i tworzą rodnik
karbonylowy
lub w którym R* oznacza atom wodoru
a R10 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy lub arylowy lub w przypadku wytwarzania estrów
alkanolo
aminy o ogólnym wzorze 1, w którym R1, R2, R ł i A
mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji
addycyjną sól z kwasu odpowiedniego niezestryfikowanej pochodnej alkanoloaminy ze środkiem acylu-
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-azydu w temperaturze pokojowej lub lekko podwyż
szonej, następnie poddaje reakcji z 2 - 4 równoważni
kami niepodstawionego lub zaopatrzonego w ujemny
podstawnik fenyloizotiocyjanianu, a produkt reakcji
traktuje silnym kwasem, np. kwasem trójfluorooctowym.

I2q

(P. 146096)

13.08.1970.

Pierwszeństwo: 14.08.1969 - Wielka Brytania.
May and Baker Limited, Dagenham, Essex, Wielka
Brytania, (David Rex Broad, Leslie Roy Hatton, Edgar
William Parnell).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych tiofenu
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza prosty lub
rozgałęziony rodnik alkilowy lub alkenylowy o naj
wyżej 10 atomach węgla, albo rodnik cykloalkilowy
o 5 - 6 atomach węgla, R2 oznacza prosty lub rozga
łęziony rodnik alkilowy lub alkenylowy o najwyżej
6 atomach węgla lub rodnik cykloalkilowy o 3 - 5 ato
mach węgla, a R3 oznacza rodnik metylowy lub ety
lowy albo atom wodoru, znamienny tym, że związek
o ogólnym wzorze R2NCO, w którym R2 ma wyżej po
dane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem
o ogólnym wzorze 2, w którym R1 i R 3 mają wyżej
podane znaczenie, w polarnym rozpuszczalniku orga
nicznym, obojętnym wobec reagentów, bądź związek
o ogólnym wzorze R2NH2, w którym R2 ma wyżej po
dane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem
o ogólnym wzorze 5 lub związkiem o ogólnym wzorze
6, w których to wzorach R1 i R3 mają wyżej podane
znaczenie, a X we wzorze 6 oznacza atom chloru lub
bromu, prowadząc tę reakcję w obojętnym rozpusz
czalniku organicznym, albo związek o ogólnym wzorze
R2NH2, w którym R2 ma wyżej podane znaczenie, pod
daje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 7,
w którym R1 i R3 mają wyżej podane znaczenie, a Ar
oznacza rodnik arylowy, prowadząc tę reakcję w pod
wyższonej temperaturze i w rozpuszczalniku organicz
nym, bądź też związek o ogólnym wzorze 8, w którym
R2 i X mają wyżej podane znaczenie, poddaje się re
akcji ze związkiem o ogólnym wzorze 2, w którym
R1 i R3 mają wyżej podane znaczenie, prowadząc tę
reakcję w obecności środka wiążącego kwas.
jącym lub w przypadku wytwarzania produktu kon
densacji z aldehydem pochodnej
alkanoloaminy o ogól
nym wzorze 1, w którym R1, R2, R3 i A mają wyżej
podane znaczenie, poddaje się reakcji opowiednią po
chodną alkanoloaminy lub jej addycyjną sól kwasową
z aldehydem o ogólnym wzorze R4CHO, w którym R4
oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy lub arylowy,
ewentualnie związek epoksydowy o ogólnym wzorze
13 poddaje
się reakcji z zasadą Schiff a o ogólnym
wzorze
R 1 N=CHR 4 , w których to wzorach R1, R2, R3,
4
R , A mają wyżej podane znaczenie w obecności kwa
su Lewisa, w roztworze czterochlorku węgla, w pod
wyższonej temperaturze, ewentualnie fenol o ogólnym
wzorze 7 poddaje się reakcji z oksazolidyną
o ogól
nym wzorze 14, w których to wzorach R1, R2, R3, R4,
A i Y mają wyżej podane znaczenie w obecności za
sady, w środowisku rozcieńczalnika lub rozpuszczalni
ka a następnie otrzymaną pochodną alkanoloaminy
lub jej ester lub jej produkt kondensacji z aldehy
dem, w postaci wolnej zasady, ewentualnie przetwarza
się w addycyjną sól z kwasem, w znany sposób.

(P. 146070)
6.02.1971.
Pierwszeństwo: 7.02.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei
ster Lucius und Brüning, Frankfurt nad Menem, NRF,
(Rolf Geiger).
Sposób wytwarzania des-fenyloalanino B1 -insuliny,
znamienny tym, że insulinę w mieszaninie, która skła
da się z amidu kwasu N,N'-dw.ualkilokarboksylowego
o łącznie 3 - 6 atomach węgla i z wodnego roztworu
buforowego o wartości pH 8,0-9,0, poddaje się re
akcji z nadmiarem trzeciorzęd.-butyloksykarbonylo12q

12q

(P. 146111)
9.02.1971.
Pierwszeństwo: 11.02.1970 - Holandia.
Stamicarbon N.V., Heerlen, Holandia, (Jan Elmendorp, Abraham Hermanus de Rooij).

62

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Sposób wytwarzania i dalszej przeróbki roztworu
soli hydroksyloamoniowych w obiegu kołowym, w któ
rym buforowany kwaśny roztwór stanowiący środo
wisko reakcji zawierający ponadto jony azotanowe,
kwas fosforowy i/lub wodorosiarczan, utrzymuje się
w obiegu między strefą syntezy hydroksyloaminy
a strefą syntezy oksymu cykloheksanonu, przy czym
w strefie syntezy hydroksyloaminy jony azotanowe
są redukowane cząsteczkowym wodorem w obecności
katalizatora palladowego, a ciecz obiegową przed
wejściem do strefy syntezy hydroksyloaminy poddaje
się obróbce cieplnej w odpowiednio wysokiej tempe
raturze i w ciągu odpowiednio długiego czasu, w wy
niku czego sumaryczna zawartość cykloheksanonu
i oksymu cykloheksanonu, występujących początkowo
jako zanieczyszczenia, ulega zmniejszeniu, według pa
tentu nr
(P. 145607), znamienny tym, że
obróbkę cieplną prowadzi się w obecności kwasu azo
towego w temperaturze co najmniej 50°C.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
lub 3, znamienne tym, że między reaktorem syntezy
hydroksyloaminy a reaktorem syntezy oksymu i to
za miejscem w którym doprowadzany jest lub powsta
je kwas azotowy, posiada włączone naczynie reakcyj
ne wyposażone w przewód doprowadzający azotyny
lub gazy nitrozowe.

12q

(P. 146145)
10.02.1971.
Pierwszeństwo: 19.10.1970 - Włochy.
Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Com
pany, Lugano, Szwajcaria, (Enrico Sianesi).
Sposób wytwarzania N-alkilodwumetyloamin i N-alkilodwumetyloamin podstawionych przy grupie al
kilowej polegający na reakcji niepodstawionego lub
podstawionego halogenku alkilowego z dwumetyloaminą, znamienny tym, że reakcję prowadzi się w śro
dowisku wodnym, wolnym od rozpuszczalnika orga
nicznego i w temperaturze niewiele wyższej od 30°C.

12q

(P. 146202)
12.02.1971.
Pierwszeństwo: 13.02.1970 - Japonia.
Zaidan Hojin Biseibutsu Kagaku Kenkyu Kai, To
kio, Japonia, (Hamao Umezawa, Tomio Takeuchi).
Sposób wytwarzania dwuketokorioliny B, znamienny
tym, że mikroorganizm wytwarzający koriolinę B, na
leżący do gatunku podstawczaków hoduje się w śro
dowisku odżywczym w warunkach aerobowych, po
czym wytworzoną w toku tej hodowli koriolinę B
wydziela się ze środowiska.

12q

(P. 146203)

12.02.1971.

Pierwszeństwo: 13.02.1970, 12.01.1971 - Szwajcaria.
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych amin o wzorze 1, w
którym R1 oznacza grupę 10,ll-dwuwodoro-5,10-metano-5H-dwubenzo(a,d)-cykloheptenylową-10, alk ozna
cza niższy rodnik alkilenowy lub alkililenowy, a A
oznacza ewentualnie podstawioną grupę aminową zna
mienny tym, że w związku o wzorze 9, w którym R1
ma znaczenie wyżej podane, a X oznacza grupę da
jącą się przeprowadzać w grupę o wzorze -alk-A,
w którym alk i A mają znaczenie wyżej podane, prze
prowadza się podstawnik X w grupę o wzorze -alk-A,
albo od związków o wzorze 12, w którym alk i A
mają znaczenie wyżej podane, a R la oznacza odpo
wiadającą grupie 10,ll-dwuwodoro-5,10-metano-5H-dwubenzo(a,d)cykloheptenylowej-10 R1 grupę 9,10-dwuwodoro-9,10-etanoantrylową-ll,
posiadającą w
położeniu 11 grupę dającą się odszczepiać z wydziele
niem jonu karboniowego, odszczepia się tę grupę i w
otrzymanych związkach ewentualnie zastępuje się wo
dorem grupę hydroksylową, niższą grupę alkoksylową
lub niższą grupę acyloksylową w położeniu 11, albo
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grupę hydroksylową lub niższą grupę acyloksylową
utlenia się do grupy ketonowej i ewentualnie wpro
wadza się, wymienia lub odszczepia podstawniki w
podanym zakresie znaczeń i/lub otrzymane mieszaniny
racematów rozdziela się na czyste racematy i/lub
otrzymane racematy rozdziela się na antypody optycz
ne i/lub otrzymane sole przeprowadza się w wolne
zasady otrzymane wolne zasady przeprowadza w sole.

12q

(P. 146219)

13.02.1971.

Politechnika Wrocławska, (Instytut Chemii Orga
nicznej i Fizycznej), Wrocław, (Jacek Młochowski,
Wanda Śliwa, Zofia Skrowaczewska).
Sposób wytwarzania aldehydów i ich oksymów
z pochodnych 1,10-fenantrolin, na drodze redukcji 8-nitrochinoliny na 8-aminochinohnę, kondensacji 8-aminochinoliny z acetylooctanem i bezpośredniej cyklizacji produktu kondensacji w dowthermie na 2-metylo-4-hydroksy-l,10-fenantrolinę, oraz wymiany gru
py hydroksylowej na chlor, grupę metoksylową lub
redukowania na wodór, znamienny tym, że grupę me
tylową w pozycji 4-podstawionej chlorem, wodorem,
grupą metoksylową lub grupą hydroksylową 2-metylo-l,10-fenantroliny utlenia się dwutlenkiem selenu
w roztworze dioksanu, lub innego rozpuszczalnika, w
wyniku czego otrzymuje się w 4-podstawione-l,10-fenantrolino-2-aldehydy, z których w znany sposób
sporządza się oksymy.

12q

(P. 146285)

16.02.1971.

Pierwszeństwo: 18.02.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Marcel K. Eberle).
Sposób wytwarzania nowych fenylohydrazydów
o wzorze 1, w którym oba symbole X mają takie same
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znaczenie i oznaczają atomy fluoru lub chloru lub
rodniki alkilowe o 1-4 atomach węgla, a R1 oznacza
rodnik alkilowy o 1 - 4 atomach węgla, grupę jednohydroksyalkilową lub jednochloroalkilową o 1-4 ato
mach węgla, rodnik alkenylowy o 2 - 4 atomach wę
gla, rodnik benzylowy lub grupę o wzorze 4, w któ
rym R2 oznacza atom wodoru, fluoru, chloru lub rod
nik alkilowy o 1-4 atomach węgla, znamienny tym,
że związki o wzorze 2, w którym X ma wyżej po
dane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkami
o wzorze 3, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie,
a Y oznacza atom chloru lub bromu.
12q
(P. 146500)
26.02.1971.
Instytut Antybiotyków, Warszawa, (Halina Bojarska-Dahlig, Olgierd Lubiński, Zdzisław Szypka).
Sposób otrzymywania nowych pochodnych bacytracyny z kwasami organicznymi lub ich pochodnymi
znamienny tym, że do zawiesiny lub roztworu anty
biotyku w rozpuszczalniku organicznym dodaje się
kwas organiczny o pK nie przekraczającym wartości
5 lub jego pochodne w ilości 3-3,5 mola na 1 mol
bacytracyny, a powstałą pochodną wyodrębnia się
przez zatężenie roztworu lub wytrącenie innym roz
puszczalnikiem.

12q

(P. 146515)
26.02.1971.
Pierwszeństwo: 28.02.1970 - Holandia.
Stamicarbon N.V., Heerlen, Holandia, (Gernt Ernst
Beekhuis, Józef Aloys Thoma).
Sposób wytwarzania N-podstawionej acetalodwuiminy na drodze reakcji aldehydu octowego z pierwszorzędową aminą w fazie ciekłej i oddzielenia wody
powstającej w reakcji od otrzymanej acetalodwuiminy tym, że stosuje się alifatyczną lub cykloalifatyczną pierwszorzędową aminę z drugorzędowym albo
trzeciorzędowym atomem węgla związanym z atomem
azotu, mieszaninę reakcyjną łączy się z rozpuszczalni
kiem organicznym, który nie miesza się z wodą, lecz
w którym otrzymana acetalodwuimina jest rozpusz
czalna, po czym warstwę organiczną oddziela się od
warstwy wodnej, a następnie warstwę organiczną
poddaje się suszeniu.

12q

(P. 146553)

1.03.1971.

Politechnika Warszawska Instytut Przemysłu Orga
nicznego, Warszawa, (Zygmunt Eckstein, Zdzisław
Ejmocki, Stefan Fulde, Marian Kwiatkowski, Konrad
Sawicki, Andrzej Tippe).
Sposób otrzymywania N-podstawionych amidów
kwasu 2,3-dwuwodoro-6-metylo-l,4-oksatiinokarboksylowcgo-5, o wzorze ogólnym 1, w którym R i R1
oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, cykloalkilowy, lub heterocykliczny, pierścień aromatyczny lub
dowolną ich kombinację, przy czym rodniki te mogą
ponadto zawierać w swoim układzie jeden albo więk
szą liczbę podstawników wzmagających aktywność
biologiczną, takich jak: chlorowce, grupy nitrowe, al
kilowe, alkoksylowe, tioalkoksylowe, hydroksylowe,
karboksylowe, fenylowe itd., znamienny tym, że chlo
rek kwasu 2,3-dwuwodoro-6-metylo-l,4-oksatiinokarboksylowego-5 w suchym, nie mieszającym się z wodą
rozpuszczalniku organicznym, najkorzystniej w ben
zenie a zwłaszcza w chlorku etylenu lub metylenu,
poddaje się, pod normalnym ciśnieniem, w tempera
turze 5 do 65°C, najkorzystniej w temperaturze
10-20°C, reakcji aminolizy na granicy faz dwu niemieszających się rozpuszczalników, zawiesiną, powsta
łą z aminy pierwszo- lub drugorzędowej, węglanem
lub wodorowęglanem metalu, najkorzystniej litowców
lub ziem alkalicznych, a zwłaszcza węglanu lub wo
dorowęglanu potasowego względnie sodowego i wody
z dodatkiem lub bez dodatku czynnika zmniejszają
cego napięcie powierzchniowe, po czym otrzymany
produkt wyosabnia się znanymi metodami.

(P. 146555)
1.03.1971.
12q
Politechnika Warszawska Instytut Przemysłu Orga
nicznego, Warszawa, (Zygmunt Eckstein, Zdzisław Ej
mocki, Stefan Fulde, Marian Kwiatkowski, Konrad
Sawicki, Andrzej Tippe).
Sposób otrzymywania podstawionych przy azocie
amidów kwasu 2,3-dwuwodoro-6-metylo-l,4-oksatiinokarboksylowego-5 o ogólnym wzorze 1, w którym R
i R1 oznacza rodnik alkilowy, cykloalkilowy, hetero
cykliczny, atom wodoru, pierścień aromatyczny lub
dowolną ich kombinację, przy czym pierścień aroma
tyczny może zawierać w swoim układzie jeden lub
więcej podstawników wzmagających aktywność bio
logiczną, takich jak na przykład alkilowe, alkoksy
lowe, alkilotiolowe, hydroksylowe, fenylowe, karbo
ksylowe, nitrowe, chlorowcowe lub dowolną ich kom
binację, znamienny tym, że kwas 2,3-dwuwodoro-6-metylo-l,4-oksatiinokarboksylowy-5 lub jego sól so
dową względnie potasową w bezwodnych rozpuszczal
nikach organicznych, takich jak aceton, dioksan, ben
zen, chlorek etylenu, metyloetyloketon lub ich mie
szaniny, najkorzystniej w acetonie, dioksanie lub
chlorku etylenu względnie ich mieszaninach, poddaje
się pod ciśnieniem atmosferycznym w temperaturze
powyżej - 1 0 ° C , najkorzystniej w temperaturze - 5
do + 5°C, reakcji z chlorowcomrówczanem alkilu, naj
korzystniej z chloromrówczanem etylu, wobec czyn
ników wiążących chlorowodór, takich jak aminy trze
ciorzędowe lub wodorotlenek względnie węglan albo
wodorowęglan metalu alkalicznego albo ziem alka
licznych, najkorzystniej węglan sodowy czy też pota
sowy, a następnie prowadzi się reakcję z dowolnymi
aminami I lub II rzędowymi, po czym otrzymany
produkt wyosabnia się znanymi metodami.
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12q

(P. 146572)
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1.03.1971.

Pierwszeństwo: 13.04.1970 - Wielka Brytania.
Lilly Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania,
(Erie Wildsmith).
Sposób wytwarzania erytromycyloamin o ogólnym
wzorze 1, w którym R1 i R2 są różne i oznaczają
atom wodoru lub grupę aminową, R3 oznacza atom
wodoru lub grupę wodorotlenową, R4 oznacza grupę
kladynozylową, a R5 oznacza grupę dezosoaminową,
znamienny tym, że oksym erytromycyny o ogólnym
wzorze 2, w którym R3, R4 i R5 mają wyżej podane
znaczenie, a R6 oznacza grupę = N O H , redukuje się
jonami przejściowego metalu, przy czym jony te są
w stanie niskiej wartościowości i mają potencjał redoksy dostateczny do zredukowania tego oksymu, po
czym otrzymaną przejściowo jako produkt redukcji
iminę o wzorze 2, w którym R6 oznacza grupę = N H ,
redukuje się wytwarzając erytromycyloaminę.

12q

(P. 146662)

4.03.1971.

Pierwszeństwo: 5.03.1970; 23.12.1970 - Niemiecka
Republika Federalna.
C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim, n/Renem, NRF,
(Walter Losel, Herbert Merz).
Sposób wytwarzania acetylowych pochodnych gliko
zydów nasercowych, zwłaszcza acetylowych pochod
nych takich glikozydów naparstnicy jak digitoksyna
lub digoksyna, znamienny tym, że glikozyd poddaje
się reakcji z estrem trój alkilowym kwasu ortooctowego a otrzymaną cykliczną pochodną kwasu ortooctowego, którą ewentualnie wyodrębnia się i/lub
w której ewentualnie dodatkowo acetyluje się pozo
stałe wolne grupy alkoholowe, następnie częściowo
zmydla się.

I2q
12q
Pierwszeństwo:

(P. 146573)

1.03.1971.

13.04.1970, 31.12.1970 - Wielka Bry
tania.

Lilly Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania,
(Erie Wildsmith).
Sposób wytwarzania erytromycyloamin o ogólnym
wzorze 1, w którym R1 i R2 są różne i oznaczają
atom wodoru lub grupą aminową, R s oznacza atom
wodoru lub grupę wodorotlenową, R4 oznacza grupę
kłady noży Iową, a R5 oznacza grupę dezosoaminową,
znamienny tym, że pochodną erytromycyny o ogól
nym wzorze 2, w którym R3, R4 i R5 mają wyżej po
dane znaczenie, a Re oznacza grupę =N.NH 2 , grupę
=--NH lub grupę o wzorze =N.N=CR 7 R 8 , w którym
R7 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-4
atomach węgla, a R8 oznacza rodnik alkilowy o 1 - 4
atomach węgla, rodnik fenylowy, nitrofenylowy lub
tolilowy, albo R7 i R8 razem z sąsiednim atomem
węgla oznaczają rodnik cykloalkilidenowy o 5 - 7 ato
mach węgla, poddaje się redukcji za pomocą wysoce
elektrododatniego metalu, albo też, gdy R6 we wzorze
2 oznacza grupę = N H , za pomocą odpowiedniego
kompleksowego wodorku metalicznego lub za pomocą
wodoru w obecności odpowiedniego katalizatora.

(P. 146728)

6.03.1971.

Merck and Co., Inc., Rahway, New Jersey, Stany
Zjednoczone Ameryki, (Frederick W. Bollinger, John
B. Conn).
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Sposób wytwarzania nowych podstawionych benzyIoamin o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza
podstawnik o wzorze -CH 2 N(R)R1 w pozycji 2,
lub podstawnik o wzorze 2 w pozycji 4, przy czym
R i R1 we wzorze -CH 2 N(R)R 1 i we wzorze 2 ozna
czają atomy wodoru lub niższe rodniki alkilowe, zna
mienny tym, że wytwarza się mostek czterofluoroetylenowy.
12q

(P. 146923)

16.03.1971.

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Technochemia", Gli
wice, (Alfred Hopfinger, Anna Jajus, Zbigniew Wendt,
Andrzej Kotowski, Ryszard Ulatowski, Jan Kmiotek).
Sposób oczyszczania aminokwasów, powstających
w wyniku hydrolizy białek prostych i przeznaczonych
do syntezy substancji powierzchniowo czynnych zna
mienny tym, że roztwór o zawartości 7 do 60% amino
kwasów i 2 do 20°/o wodorotlenku alkalicznego leża
kuje się w temperaturze 5° do 35°C przez 70 do 1000
godzin, a następnie oddziela wytrącony osad znanymi
sposobami, zwłaszcza przez dekantację i/lub filtrację.
12q

(P. 151262)

28.10.1971.

Pierwszeństwo: 30.10.1970, 6.07.1971 - Szwajcaria.
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Manfred Krieger,
Rudolf Suess).
Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicz
nych o wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru
lub niższy rodnik alkilowy, R2 oznacza atom wodoru,
chloru, niższy rodnik alkilowy lub niższą grupę alkoksylową, a R3 oznacza atom wodoru, chloru, bromu,
niższy rodnik alkilowy lub niższą grupę alkoksylową
lub w przypadku, gdy R2 oznacza atom wodoru, ozna
cza także atom fluoru lub grupę trójfluorometylową
oraz ich soli, znamienny tym, że w przypadku
wy
twarzania związków o wzorze Ia, w którym R11 ozna
cza niższy rodnik alkilowy, a R2 i R 3 mają wyżej po-

dane znaczenie,
utlenia się związki o wzorze 2, w któ
rym R11, R2 i R1 mają wyżej podane znaczenie, albo
w przypadku wytwarzania związków o wzorze Ib,
w którym R2 i R 3 mają wyżej podane znaczenie,
zmydla się związki o wzorze Ia i otrzymane związki
o wzorze 1 przeprowadza się ewentualnie w sole.
30.10.1971.
(P. 151323)
12q
Pierwszeństwo: 2.11.1970, 25.09.1971 - Niemiecka
Republika Federalna.
Dr Karl Thomas GmbH, Biberach n/Riss, NRF, (Joa
chim Heider, Wolfgang Ederlein, Walter Kobinger).
Sposób wytwarzania nowych a-L-talometylozydów
o wzorze pgólnym 1, w którym R1 i R2 oznaczają ato
my wodoru, niskocząsteczkowe rodniki acylowe lub
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razem rodnik o wzorze 2, w którym A oznacza atom
wodoru lub niskocząsteczkową grupę alkilową, a B
oznacza niskocząsteczkową grupę alkilową, grupę feny Iową lub razem z A i z atomem węgla, leżącym mię
dzy nimi, grupę cykloheksylidenową lub cykloheptylidenową, R3 oznacza atom wodoru, niskocząsteczko
wą alifatyczną grupę acylową lub rodnik acylowy he
terocyklicznego kwasu karboksylowego, R4 oznacza
grupę metylową, formylową lub hydroksymetylową,
R5 oznacza rodnik kardenolidowy, przy czym jeżeli
R4 oznacza grupę formylową lub hydroksymetylową,
przynajmniej jeden z rodników R1-R 3 posiada zna
czenie różne od atomu wodoru, lub oznacza rodnik
bufadienolidowy, R6 oznacza atom wodoru, a R7 ozna
cza grupę hydroksylową lub atom wodoru, jeżeli R5
oznacza rodnik kardenolidowy, lub razem z R6 oznacza
wiązanie podwójne, znamienny tym, że 4'-kato-ramnozylo-glukozyd o wzorze ogólnym 3, w którym R^ R2,
R5-R 7 posiadają powyżej podane znaczenia i R 4 '
oznacza grupę metylową lub formylową, redukuje
się w temperaturze od - 5 ° C do +30°C w obecności
bezwodnego organicznego rozpuszczalnika i z wytwo
rzonego związku o wzorze ogólnym 1 ewentualnie odszczepia hydrolitycznie rodniki acylowe i/lub O-alkilidenowe i/lub związek z wolnymi grupami hydroksylo
wymi acyluje i/lub acetalizuje lub ketalizuje, jeżeli
R2 oznacza grupę acylową.
12q

(P. 151481)

10.11.1971.

Pierwszeństwo: 10.11.1970 - Szwajcaria.
F. Hoffmann - La Roche and Co., Aktiengesell
schaft, Bazylea, Szwajcaria, (Ado Kaiser, Wolfgang
Koch, Marcel Scheer, Uwe Wölcke).
Sposób wytwarzania pochodnych fenyloalaniny,
a mianowicie antypodów L związków o wzorze ogól
nym 1, w którym R oznacza atom wodoru lub niższą
grupę alkilową, oraz soli tych związków, znamienny
tym, że racemat o wzorze ogólnym 1 rozszczepia się
na antypody optyczne i wyodrębnia się izomer L
związku o wzorze 1, ewentualnie jego sól, lub też w
izomerze L związku o wzorze ogólnym 2, w którym
R1 oznacza chronioną grupę aminową dającą się prze
prowadzić w wolną grupę aminową, R2 oznacza grupę
hydroksylową lub grupę dającą się przeprowadzić w
grupę hydroksylową, a R 3 oznacza grupę karboksy
lową lub grupę dającą się przeprowadzić w gru
pę karboksylową, lub też sól takiego związku, w do
wolnej kolejności przeprowadza się chronioną grupę
aminową R1 w wolną grupę aminową i ewentualnie
obecne grupy R2 lub R3 dające się przeprowadzić w
grupy hydroksylowe i/lub grupy karboksylowe prze
prowadza się w wolną grupę hydroksylową lub w
wolną grupę karboksylową, tak wytworzony wolny
kwas ewentualnie przeprowadza w niższy ester alki
lowy i wytworzoną zasadę ewentualnie przeprowadza
w sól lub też wytworzoną sól przeprowadza w wolną
zasadę.
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12q
(P. 151490)
11.11.1971.
Pierwszeństwo: 13.11.1970 - Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radebeul, NRD.
Sposób
wytwarzania
ureidofenoksyalkanoloamin
o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza nierozgałęziony rodnik alkilowy o 1 - 6 atomach węgla, rozga
łęziony rodnik alkilowy o 3 - 8 atomach węgla, rodnik
alkenylowy o 3 - 6 atomach węgla lub rodnik cykloalkilowy o 3 - 7 atomach węgla, a R2 oznacza atom
wodoru," nierozgałęziony rodnik alkilowy o 1-6 ato
mach węgla, rozgałęziony rodnik alkilowy o 3 - 8 ato
mach węgla, rodnik cykloalkilowy o 3 - 7 atomach
węgla lub rodnik alkenylowy o 3 - 6 atomach węgla,
przy czym rodniki ureido- i alkanoloaminy mogą
stać w stosunku do siebie w 'pozycjach orto, meta
lub para, jak również soli powyższych związków z to
lerowanymi przez organizm kwasami nieorganicznymi
i organicznymi, znamienny tym, że fenoksyalkanoloaminę o wzorze ogólnym 2 podstawia się związkiem
o wzorze ogólnym R2R3NCOR4, w których to wzorach
R1 i R2 mają znaczenie wyżej podane, a R3 oznacza
atom wodoru, a R4 grupę alkoksylową o 1 - 4 atomach
węgla, ewentualnie podstawioną grupę fenoksylową,
grupę alkilotio- o 1 - 4 atomach węgla, ewentualnie
podstawioną grupę fenylotio-, grupę aminową nie
podstawioną lub podstawioną rodnikiem R2, grupę
hydrazyno- lub atom chlorowca lub też R3 i R4 łącz
nie oznaczają dodatkowe wiązanie C - N , a każdy
z symboli A1 i A2 oznacza atom wodoru, hydrolitycz
nie lub wodorolitycznie odszczepialną grupę ochronną
lub też A1 i A2 łącznie stanowią jedną hydrolitycznie
odszczepialną grupę ochronną i ewentualnie odszczepia obecne grupy ochronne, albo fenoksyalkanoloaminę o wzorze ogólnym 3 podstawia się aminą
o wzorze ogólnym R2NH2, w których to wzorach R1;
R2, A1 i A2 mają znaczenie wyżej podane, R5 oznacza
atom wodoru a R6 grupę alkoksylową o 1-6 atomach
węgla, ewentualnie podstawioną grupę fenoksylową,
grupę alkilotio- o 1 - 4 atomach węgla, grupę hydra
zyno-, atom chlorowca lub gdy R2 nie jest atomem
wodoru, również grupę aminową lub R5 ' i R6 łącznie
oznaczają dodatkowe wiązanie C - N , a następnie
ewentualnie odszczepia obecne grupy ochronne, lub
w odpowiednio podstawionych fenoksyalkanoloaminach o wzorze ogólnym 4, w którym R1, R2, A1 i A2
mają znaczenie wyżej podane lub w ich odpowiednich
eterach izotiomocznikowych wymienia się siarkę lub
grupę tioeterową na tlen i ewentualnie odszczepia
obecne grupy ochronne, lub fenoksyalkanoloaminę
o wzorze ogólnym 5, w którym Rx, R2, A1 i A2 mają
znaczenie wyżej podane a R7 oznacza atom chlorowca,
grupę O-acylową, S-acylową, O-alkilową lub Salkilową, przy czym rodniki alkilowe obejmują 1-4 ato
mów węgla poddaje się hydrolizie i ewentualnie od
szczepia obecne grupy ochronne, lub do fenoksyalkanoloaminy o wzorze ogólnym 6, w którym Rl, R2, A1
i A2 mają znaczenie wyżej podane przyłącza się wodę
i ewentualnie odszczepia obecne grupy ochronne, lub
fenoksyalkanoloaminę o wzorze ogólnym 7, w którym
R1, R2, A2 i A1 mają znaczenie wyżej podane poddaje
się hydrolizie i ewentualnie odszczepia obecne grupy
ochronne, lub fenoksyalkanoloaminę o wzorze ogól
nym 8, w którym R1, R2, A1 i A2 mają znaczenie wy
żej podane zmydla się i ewentualnie odszczepia obecne
grupy ochronne, lub fenoksyalkanoloaminę o wzorze
ogólnym 9, w którym R1; A1 i A2 mają znaczenie wy
żej podane poddaje się reakcji z aminą o wzorze ogól
nym R2NH2, w którym R2 ma znaczenie wyżej po
dane, a następnie ewentualnie odszczepia obecne grupy
ochronne, lub ureidofenyl o wzorze ogólnym 10, w któ
rym R2 ma znaczenie wyżej podane, każdy z symbolf
B1 i B 2 oznacza atom wodoru lub hydrolitycznie od
szczepialną grupę ochronną lub Bl i B 2 łącznie sta
nowią jedną hydrolitycznie
odszczepialną grupę
ochronną, a RB oznacza grupę - C H - C H 2 lub
- C H - C H 2 - R g , przy czym R9 oznacza atom chlo-

I

O-A2
rowca lub rodnik kwasu sulfonowego, ewentualnie
mieszaninę związków o wzorze ogólnym 10, w którym
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Rg ma wyżej podane znaczenie, podstawia się aminą
o wzorze ogólnym R1NHA1, W którym R1 i A1 mają
wyżej podane znaczenie i ewentualnie odszczepia obec
ne grupy ochronne, lub ureidofenyl o wzorze ogól
nym 11, w którym R2, B1 i B 2 mają znaczenie wyżej
podane poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze
14 lub 15, w którym R1, R9 i A2 mają znaczenie wyżej
podane lub z mieszaniną rzeczonych związków i ewen
tualnie odszczepia obecne grupy ochronne, lub ureido
fenyl o wzorze ogólnym 12, w którym R2, A2, B1 i B 2
mają znaczenie wyżej podane, a A3 oznacza atom wo
doru lub rodnik benzylowy, ewentualnie podstawiony,'
poddaje się reakcji ze związkiem karbonylowym
o wzorze ogólnym R10, COR11, w którym R10 i R11
łącznie z wiążącym je atomem węgla stanowią rodnik,
który w wyniku wodorowania przechodzi w rodnik R1
i ewentualnie odszczepia obecne grupy ochronne, lub
na ureidofenyl o wzorze ogólnym 13, w którym R2,
A1, B; i B 2 mają znaczenie wyżej podane działa się
środkiem alkilującym o wzorze ogólnym R1X1 w któ
rym R1 ma znaczenie wyżej podane a X oznacza atom
chlorowca, rodnik alkilosiarczanowy lub rodnik kwasu
sulfonowego, taki jak benzenosulfonylowy lub toluenosulfonylowy i .ewentualnie odszczepia obecne grupy
ochronne lub ureidofenyl o wzorze ogólnym 14, w
którym Rl5 R2, A1, Bi i B 2 mają znaczenie wyżej po
dane poddaje się wodorowaniu i ewentualnie odszcze
pia obecne grupy ochronne lub ureidofenyl o wzorze
ogólnym 15, w którym R1 R2, B1 i B 2 mają znaczenie
wyżej podane, a Y oznacza hydrolitycznie odszczepialną grupę, taką jak karbonylowa, oksalilowa lub grupa
o wzorze 21, w którym R12 i R13 oznaczają atom wo
doru lub rodnik alkilowy o 1 - 6 atomach węgla lub
też R12 i R13 łącznie oznaczają rodnik - ( C H 2 ) n - , przy
czym n = 4 - 6 poddaje się hydrolizie i ewentualnie od
szczepia obecne grupy ochronne, lub ureidofenyl
o wzorze ogólnym 16, w którym R1 i R2 mają wyżej
podane znaczenie a każdy z symboli R14 i R15 oznacza
atom wodoru lub grupę odszczepialną wodorolitycznie,' przy czym co najmniej jeden z symboli R14 i R15
oznacza grupę odszczepialną wodorolitycznie poddaje
się wodorolizie lub ureidofenyl o wzorze ogólnym 17,
w którym R1, R2, B1 i B 2 mają znaczenie wyżej po
dane a każdy z symboli R16 i R17 oznacza atom wo
doru lub hydrolitycznie odszczepialną grupę, przy
czym co najmniej jeden z symboli R16 i R17 oznacza
grupę odszczepialną hydrolitycznie poddaje się hydro
lizie i ewentualnie odszczepia obecne grupy ochronne,
lub ureidofenyl o wzorze ogólnym 18,- w którym R1
i R2 mają znaczenie wyżej podane a R18 i R19 ozna
czają atom wodoru lub grupę acylową, przy czym co
najmniej jeden z symboli R18 i R19 oznacza grupę
acylową poddaje się hydrolizie, lub ureidofenyl o wzo
rze ogólnym 19, w którym R2, R10, R11, B1 i B2 rnają
znaczenie wyżej podane poddaje się .wodorowaniu
i ewentualnie odszczepia obecne grupy ochronne, lub
ureidofenyl o wzorze ogólnym 21, w którym R1, R2,
A3, B1 i B 2 mają znaczenie wyżej podane poddaje się
wodorowaniu i ewentualnie odszczepia obecne grupy
ochronne, lub ureidofenyl o wzorze ogólnym 23, w
którym R2, A2, B1 i B 2 mają znaczenie wyżej podane
poddaje się, w warunkach redukujących, reakcji
z aminą o wzorze ogólnym R1NHA3 w którym R1 i A3
mają znaczenie wyżej podane i ewentualnie odszczepia
obecne grupy ochronne, lub ureidofenyl o wzorze
ogólnym 24, w którym R1, R2, A2, B1 i B 2 mają zna
czenie wyżej podane redukuje się i ewentualnie od
szczepia obecne grupy ochronne, lub ureidofenyl
o wzorze ogólnym 25, w którym R2, A2, B1, B 2 , R10
i R11 mają znaczenie wyżej podane poddaje się r e 
dukcji i ewentualnie odszczepia obecne grupy ochron
ne, a otrzymane związki o wzorze ogólnym 1 prze
prowadza się w sole addycyjne z tolerowanymi przez
organizm kwasami nieorganicznymi lub organicznymi
lub też otrzymane sole addycyjne związków o wzo
rze ogólnym 1 przy pomocy nieorganicznych zasad
przeprowadza się w wolne związki.
12q
(P. 152818)
8.01.1972.
Pierwszeństwo: 8.01.1971, 24.09.1971 - Stany Zjedno
czone Ameryki.
Ciba - Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych 8-/l-(2,3-dwuhydro-2-
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- benzol'urylo)-alkilo/ - 1, 3, 8-triazaspiro(4, 5)dekanów o
ogólnym wzorze 1, w którym Ph oznacza resztę 1,2-fenylową, każdy z symboli R1 R2 i R3 oznacza wodór
lub niski rodnik alkilowy, każda z reszt alki i alk 2
oznacza niskie rodniki alkilowe, które oddzielają atom
azotu i atom spiro-węgla dwoma atomami węgla nale
żącymi do pierścienia, R4 oznacza wodór, resztę alifa
tyczną, aryloalifatyczną lub aromatyczną, R5 oznacza
dwa atomy wodoru, wodór i niski rodnik alkilowy lub
też grupę okso-, a R6 oznacza wodór, niski rodnik alki
lowy lub niższy rodnik hydťbksyalkilowy, jak i ich po
chodnych acylowych, N-tlenków, amoniowych soli
czwartorzędowych i ich soli, znamienny tym, że kon-
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densuje się związki o ogólnych wzorach 3 i 4, w któ
rych to wzorach X oznacza zdolną do reakcji zestryfikowaną grupę hydroksylową lub grupę aminową, a Y
oznacza grupę iminową lub dwie zdolne do reakcji
zestryfikowane grupy hydroksylowe, przy czym tylko
jedna z reszt X lub Y zawiera atom azotu lub jest
solą tych amin lub amin z metalem, kondensuje się
ze sobą lub kondensuje się związki o ogólnych wzo
rach 5 i Z - C - R 5 , w których to wzorach R1, R2,
R3, R4, R6, alki i alk 2 mają wyżej podane znacze
nie, a symbol Z oznacza grupę okso-, lub dwie
zdolne do reakcji funkcjonalnie zmienione grupy
hydroksylowe lub aminowe, przy czym tylko jedna
z reszt Z lub R3 zawiera grupę okso- albo redukuje się
pochodną dehydro- i/lub hydroksylową związku o ogól
nym wzorze 6, w którym W oznacza wolną lub zdol
ną do reakcji funkcjonalnie zmienioną grupę o wzorze

I

I

HO-C-R3

lub też

oznacza

grupę

o

wzorze

- C H - R 3 , jeśli co najmniej jeden z atomów węgla w
położeniu 2- daje początek wiązaniu podwójnemu i je
śli to pożądane, otrzymany związek przeprowadza się
w inny związek zgodnie z wynalazkiem, lub też
otrzymany związek przeprowadza w jego sole, pochod
ne acylowe, N-tlenki .lub czwartorzędowe pochodne
amoniowe, i/lub, jeśli to pożądane, otrzymaną sól
przeprowadza się w wolny związek, i/lub, jeśli to po
żądane otrzymaną mieszaninę izomerów lub racematów rozdziela się pojedynczo izomery lub racematy,
i/lub, jeśli to pożądane, otrzymane racematy rozszcze
pia się na antypody optyczne.

12q

(P. 153605)
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14.03.1972.

Pierwszeństwo: 18.03.1971 - Szwecja.
Aktiebblaget Elektrolux, Sztokholm, Szwecja, (Pe
ter Erie Blomberg, Karl Gunnar Boren).
Absorbcyjne urządzenie chłodnicze na gaz obojętny,
przeznaczone do zamontowania w zasadniczo płaskiej
przestrzeni szafy chłodniczej, zawierające układ obie
gu cieczy z parownikiem, układ obiegu gazu i układ
skraplacza, połączony z układem obiegu gazu prze
wodem kondensacyjnym, znamienne tym, że te części
urządzenia, w których równocześnie przepływają ciecz
i gaz, są wykonane z nachyleniem w stosunku do
płaszczyzny poziomej większym niż 4°, korzystnie
większym niż 5°, a ponadto urządzenie ma przewody
doprowadzające ^ciecz do tych części, przy czym każdy
z tych przewodów jest zasilany cieczą w punkcie usy
tuowanym na takiej wysokości nad odpowiednim wy
lotem, że przepływ poprzez przewód jest utrzymy
wany gdy urządzenie jest przechylone mniej lub o taki
sam kąt co te części.

21.02.1972.

Pierwszeństwo: 23.02.1971, 17.01.1972 - Szwajcaria.
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych 9-(3-R-l-propenylo>9,10-dwuwodoro-9,10-etanoantracenów
zawierających
pierścień o wzorze 1, przy czym R oznacza grupę ami
nową drugorzędową lub trzeciorzędową, znamienny
tym, że w 9-X-9,10-dwuwodoro-9,10-etanoantracenie,
w którym X oznacza podstawnik dający się przekształ
cić w grupę 3-R-l-propenylóVą, X przekształca się w
grupę 3-R-l-propenylową, albo do 9-(3-R-l-propenylo)-antracenu wprowadza się grupę 9,10-etanową, przy
czym R ma wyżej podane znaczenie, i ewentualnie
w otrzymanych związkach wprowadza, przekształca
lub odszczepia się podstawniki w ramach określonego
produktu końcowego, i/lub otrzymane racematy roz
dziela się na enancjomery, i/lub otrzymane wolne
związki przekształca się w ich sole lub otrzymane sole
przeprowadza się w wolne związki.

12q

(P. 156081)

15.06.1972.

Pierwszeństwo: 18.06.1971, 3.02.1972 - Stany Zjedno
czone Ameryki.
Merck and CO., Inc., Rahway, New Jersey, USA,
(Janos Kollonitsch).
Sposób otrzymywania 3-fluoro-D,L-alaniny lub jej
pochodnych, znamienny tym, że zabezpieczoną pochod
ną 3-fluoro-D-alaniny lub jej analog deuterowy pod
daje się reakcji z czynnikiem odszczepiającym, dla
utworzenia 3-fluoro-D-alaniny lub jej analogu deuterowego.

18b

(P. 132824)

8.04.1969.

Pierwszeństwo: 8.04.1968, 24.09.1968 - Austria.
. Gebr. Böhler a. CO. Aktiengesellschaft, Wiedeń,
Austria.
Sposób elektro-żużlowego przetapiania metali, zwła
szcza stali, przy którym kierunek prądu elektrycznego
przepływającego przez topioną elektrodę zmienia się
okresowo, znamienny tym, że doprowadzany do urzą
dzenia prąd trójfazowy lub prąd zmienny jest prze
kształcany w prąd zmieniający okresowo swój kieru
nek, którego częstotliwość (f) różni się od częstotliwo
ści doprowadzanego prądu trójfazowego lub zmien
nego, a przekształcony prąd przepływa przez topioną
elektrodę
Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz. 1, zasilane napięciem trójfazowym, znamienne
tym, że ma prostownik (2), korzystnie selenowy pro-
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stownik stykowy lub prostownik regulowany jak tyry
stor oraz przemiennik (5) częstotliwości korzystnie za
wieraiący tyrystor, przy czym każdy prostownik (2)
włączony jest między zaciskiem wejściowym przemien
nika (5) częstotliwości a jedna z trzech faz układu
trójfazowego a zerowy punkt (4) gwiazdy układu trój
fazowego, połączony jest z drugim zaciskiem wejścio
wym przemiennika (5) częstotliwości.

(P. 151745)
23.11.1971.
19»
Pierwszeństwo: 23.11.1970, 6.01.1971 - Wielka Brytania.
British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania,
(John Edgar Whitbread).
Sposób wykonywania otworów w świeżym betonie
lub podobnych materiałach, znamienny tym, że wtła
cza się w ten materiał pustą formę (1) o otwartym
końcu i stałym przekroju poprzecznym, wywołuje róż
nicę ciśnień na obu końcach rdzenia z plastycznego
materiału wewnątrz tej pustej formy (1), a następnie
wyciąga się pustą formę (1).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że zawiera pustą formę (1) o stałym
przekroju poprzecznym, otwartą na jednym końcu,
przewód (4), którego jeden koniec przylega do otwar
tego końca otwartej formy <1), a drugi koniec przylega
do przeciwnego końca tej formy (1) oraz elementy do
wywołania różnicy ciśnień po obu końcach tej pustej
formy (1).

20c

(P. 146639)
5.03.1971.
Patent dodatkowy do patentu nr 59030.
Pierwszeństwo: 6.03.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Rheinstahl
Aktiengesellschaft,
Transporttechnik,
Kassel, (Feliks Schneider, Paul Werner Wagener,
Volkmar Griepentrog).
Urządzenie do zsuwania na dowolną stronę dachu
wagonu towarowego, który przed zsunięciem za po
mocą dźwigarów obracających się wokół czopów łoży
skowych jest unoszony z uszczelnienia labiryntowego
na górnej krawędzi skrzyni wagonu, które mogąc być
uruchamiane z obu stron wzdłużnych wagonu jest na
stałe umieszczone na jednej ze ścian czołowych zwa
nej stroną uruchamiającą i jest połączone za pośred
nictwem elementów przenoszących siłę z drugą ścia
ną czołową zwaną stroną nieuruchamianą, oraz z oby
dwoma dźwigarami i które składa się z sanek wsporczych przesuwanych za pomocą nakrętki napędzanej
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wałkiem gwintowanym, na rolkach w poziomo umiesz
czonych szynach w obie strony od spoczynkowego po
łożenia środkowego leżącego w pionowej płaszczyź
nie symetrii wzdłużnej wagonu, a w którym to urzą
dzeniu przewidziano sprężyny ciągnące równoważące
ciężar dachu, w którym czopy łożyskowe są umoco
wane na stałe i w którym na dolnych zakończeniach
dźwigarów są umieszczone wystające na lewo i prawo
od dźwigara dźwignie dwuramienne, do których swo
bodnych i na obie strony skierowanych zakończeń są
przymocowane jedne końce sprężyn ciągnących, któ
rych drugie końce są przy zachowaniu wzajemnego
odstępu zamocowane na każdej ze ścian czołowych,
a które to urządzenie napędowe jest umieszczone
u góry ściany czołowej, a jego wałek gwintowany jest
uruchamiany według patentu nr 59030 za pośredni
ctwem kół łańcuchowych, łańcuchów i ręcznych
dźwigni, znamienne tym, że u spodu sanek wsporczych
(14) i w pobliżu każdego z ich krańców jest umiesz
czony cylinder teleskopowy (70) ułożyskowany wahliwie jednym swoim końcem, a drugie zakończenia
cylindrów teleskopowych (70) są zamocowane na swo
bodnych zakończeniach dźwigni (7) dźwigara (8), zaś
na sankach wsporczych (14) przy każdym cylindrze
teleskopowym (70) jest umieszczone, samoczynnie, w
zależności od kierunku sanek wsporczych (14) włącza
jące się i wyłączające, urządzenie blokujące (71, 72
i 78) ruch cylindra teleskopowego (70), przy czym
przez zablokowanie cylindra blokowego (70) skierowa
nego przeciwnie do kierunku ruchu sanek wsporczych
(14) dach (1) zostaje zsunięty.

(P. 146665)
5.03.1971.
Pierwszeństwo: 16.03.1970. - Niemiecka Republika
Demokratyczna.
Ministerium für Verkehrwesen, Berlin, NRD.
Złącze przewodowe do automatycznych sprzęgów
cięgłowo-zderzakowych pojazdów szynowych, które po
połączeniu się sprzęgieł mechanicznych zostaje do
prowadzone za pomocą znanego urządzenia dosuwowego do płaszczyzny sprzęgania, ustawione w jed
nej osi z takiego samego rodzaju przeciwzłączem
i połączone z nim, oraz przez zadziałanie środkiem
cisnącym, na przykład sprężonym powietrzem, wyci
śnięte wraz z podstawą styków elektrycznego złącza
przewodowego z tylnego położenia spoczynkowego w
przednie położenie pracy, znamienne tym, że podstawa
(1) styków, przeznaczona do umieszczania na niej ze
styków elektrycznych (15) i powiązana z kablem zasi
lającym (16) oraz przesuwające tę podstawę (1) sty
ków pneumatyczne urządzenia dosuwowe stanowią zu
pełnie niezależne elementy konstrukcyjne.
20e
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czym wyjście przerzutnika (P1W1) odpowiadającego za
generację zbocza narastającegp przebiegu połączone
jest z układem iloczynu logicznego (LI) poprzez układ
formujący (F1).

21a1

(P. 147643)

20.04.1971.

Patent dodatkowy do patentu P. 133421.
Polska Akademia Nauk Instytut Cybernetyki Sto
sowanej, Warszawa, (Andrzej Nechay).

7.06.1971.
21a1
(P. 148636)
Polska Akademia Nauk Instytut Cybernetyki Stoso
wanej, Warszawa, (Andrzej Nechay).
Generator przebiegu piłokształtnego, zawierający
elementy analogowe i cyfrowe, a wśród nich dyskry
minatory i układy całkujące, w którym całkujące
wzmacniacze operacyjne mają na wejściu dołączone
przerzutniki dwustanowe a na wyjściu każdy po dwa
dyskryminatory, znamienny tym, że wzmacniacze ope
racyjne (W1 i W2) mają każdy na wyjściu dołączony
układ iloczynu logicznego (LI l, LI2) połączony z ukła
dem sumowania logicznego (LS), którego wyjście jest
wyjściem generatora a na wejściu każdego ma dołą
czony poza przerzutnikiem klucz elektroniczny (Kl A
i Kl B) połączony z drugim wspólnym dla obu wzmac
niaczy, przerzutnikiem (P1), którego wyjścia poza po
łączeniem z kluczami (KI A, Kl B) mają połączenie
poprzez układy formujące (F 1; F2) z wejściami ukła
dów iloczynu logicznego (LI 1; LI^, przy czym klucze
elektroniczne (KI A, Kl B) połączone są ze sobą
wspólnym układem regulacji nachylenia (A/B), zaś
wyjścia dyskryminatorów (K1W1,. K2W1, K1W2, K2W2)
połączone są każdy z jednym z dwóch wejść przerzut
nika (P2W1, P2W2) będącego na wejściu wzmacniacza,
a jeden z dyskryminatorów (K1W1, K2W2) znajdujących
się na wyjściu wzmacniacza połączony jest z jednym
z wejść przerzutnika (P1) wspólnego dla obu wzmac
niaczy (W1( W2).

Generator fali trapezowej o stromych zboczach na- t
rastających i/lub opadających, zawierający elementy
analogowe i cyfrowe, a wśród nich dyskryminatory
i układy całkujące, w którym wzmacniacze operacyjne,
całkujące i zatrzymujące przebieg na stałym poziomie
oraz określające czas narastania, zatrzymania na sta
łym poziomie i opadania przebiegu trapezowego, mają
na wejściu dołączony każdy po dwa przerzutniki, a na
wyjściu każdy po dwa dyskryminatory, przy czym
każdy z przerzutników ma dwa wejścia, a wzmacnia
cze operacyjne wraz z przerzutnikami i dyskryminatorami tworzą pętlę sprzężenia ' zwrotnego, według pa
tentu Nr P. 133421, znamienny tym, że dla otrzymy
wania stromych zboczy narastających do wyjścia
pierwszego wzmacniacza operacyjnego (W1) i wyjścia
przerzutnika (PiW1) odpowiadającego za generację
zbocza narastającego włączony jest układ iloczynu lo
gicznego (LI), a wyjściem generatora jest wyjście
układu iloczynu logicznego, zaś dla otrzymania stro
mych zboczy opadających dp wyjścia pierwszego
wzmacniacza (W1) i wyjścia przerzutnika (P2W1) od
powiadającego za generację zbocza opadającego włą
czony jest układ sumy logicznej (LS), a wyjściem ge
neratora jest wyjście układu sumy logicznej (LS), przy

(P. 146627)
3.03.1971.
21a2
Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt" Oddział w Poznaniu, Poznań, (Kazimierz
Kabaciński).
Sposób dwukierunkowego przekazywania impulsów
prądu stałego, znamienny tym, że impulsy prądu sta
łego wytwarzane w obwodzie liniowym jednego urzą
dzenia odtwarzane są w obwodzie liniowym drugiego
urządzenia przy pomocy układu rozdzielającego gal
wanicznie te obwody, które są wzajemnie sprzężone
elektromechanicznie, przy czym kierunek przepływu
impulsów przez ten układ jest dowolny.
Układ do wykorzystania tego sposobu, znamienny
tym, że uzwojenie przekaźnika (2) z dołączonymi posobnie zestykiem (4) przekaźnika (7) i obocznie do nie
go dołączonym rezystorem (3) i kondensatorem (5)
tworzy obwód (16) układu (1), a uzwojenie przekaźnika
(7) z dołączonym posobnie zestykiem (9) i obocznie do
niego dołączonym rezystorem (8) i kondensatorem (10)
tworzy obwód (17) układu (1).
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zaś pomiędzy przewody toru rozmownego włączone
jest poprzez kondensator (10) uzwojenie przekaźnika
(4) liniowego, zbocznikowane diodą (9) półprzewodni
kową, zaś ujemny biegun baterii zasilającej dołączony
jest poprzez opornik (12) i zestyki (13) rozwierne prze
kaźnika (14) kontrolnego do jednego przewodu toru
rozmownego, natomiast do drugiego przewodu toru
rozmownego dołączony jest dodatni biegun baterii za
silającej poprzez jedno uzwojenie przekaźnika (15)
liniowego pomocniczego i szeregowo z nim połączone
zestyki (16 i 6) rozwierne gniazdka (1) abonenckiego.

(P. 146617)
3.03.1971.
21a8
Politechnika Wrocławska, (Instytut Telekomunikacji
i Akustyki), Wrocław, (Tadeusz Kabacik).
Układ do stabilizacji siły głosu w telefonicznych
łącznicach dyspozytorskich, składający się z aparatu
głośnomówiącego, szyn zbiorczych i aparatów tele
fonicznych, znamienny tym, że do szyn zbiorczych (3)
łącznicy przyłączony jest stroną dynatronową odtłumik
(2) składający się z konwertora i cechownika, przy
czym strona łukowa odtłumika (2) przyłączona jest do
szyn zbiorczych (4) cechownika, do których włączone
są równolegle rezsytory (5) o rezystancji (Rc) poprzez
styki zwierne (a) i (w), przy czym aparaty telefoniczne
(8) podłączone są do szyn zbiorczych (3) łącznicy po
przez zasilające przekaźniki (6) i włączające styki (k),
a stałe zamknięcie rozgałęźnika aparatu głośnomówią
cego (1) stanowi rezystor (7) o rezystancji <RC) włą
czony do szyn zbiorczych (3) łącznicy.

21a3

(P. 147948)

4.05.1971.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie", Jastrzębie
Zdrój, (Józef Skutelle, Ryszard Wronka, Stefan Waszek, Maksymilian Maciejończyk, Władysław Skoczy
las).
Iskrobezpieczny układ połączeń centrali telefonicz
nej z abonentem według patentu nr 62296 złożony
z ogranicznika amplitudy wyposażonego w separujący
transformator włączony między wyjściowe zaciski cen
trali oraz przewody abonenckiej linii, zbocznikowego
od strony linii przeciwsobnie połączonymi diodami Zenera, przekaźnika włączonego za pośrednictwem
wzmacniacza prądu stałego w obwód prądowy cen
tralnej baterii zasilającej obwody rozmowne dołowych
telefonicznych aparatów przyłączonych do przewodów
linii poprzez dwuuzwojeniowy symetryczny indukcyj
ny dławik oraz członu wyróżniającego kryteria do
działania zespołu zgłoszeniowego centrali składającego
się z indukcyjnego dławika wraz z kondensatorem
rozdzielającym; przy czym człon wyróżniający połą
czony jest z zaciskami wyjściowymi układu przekaź
ników liniowych centrali telefonicznej kopalnianej,
znamienny tym, że przewody toru rozmownego od
gniazdka (1) abonenckiego prowadzone do zacisków
(5 i 8) liniowych poprzez zestyki (3 i 7) przełączne
przekaźnika (4) liniowego, natomiast do tychże zesty
ków (3 i 7) przełącznych doprowadzone jest napięcie
z generatora akustycznych sygnałów wywoławczych,

(P. 146629)
3.03.1971
21a4
Instytut Lotnictwa, Warszawa, (Tadeusz Domański,
Zygmunt Krawczyk, Krzysztof Nowak).
Sposób generowania wysokich harmonicznych czę
stotliwości wzorcowej za pomocą nieliniowej reaktancji, która sygnał o zwielokrotnionej częstotliwości
wzorcowej przekształca w widmo prążkowe, znamien
ny tym, że wybranej harmonicznej przekazuje się całą
energię widma przez tłumienie niepożądanych harmo
nicznych za pomocą przestrojonego rezonatora wnęko
wego nastrojonego na wybraną harmoniczną.
Generator do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienny tym, że wejście częstotliwości wzorcowej
(FI) względnie (F2) jest połączone z układem pobu
dzania (UP) przez kilkustopniowy powielacz (P) lub
jego część.

21c

(P. 146663)
5.03.1971.
Pierwszeństwo: 6.04.1970 - Czechosłowacja.
CKD Praha, oborový podnik, Praga, Czechosłowacja,
(Antonin First).
Układ połączeń do ciągłego odwzbudzania silnika
szeregowego z regulatorem wibracyjnym, obejmujący
łącznik tyrystorowy włączony do obwodu zasilającego
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silnik szeregowy, bocznikowany przez diodę zerową,
znamienny tym, że twornik (3) silnika ze swoim uzwo
jeniem wzbudzającym (4) jest podłączony do łącznika
tyrystorowego (1) poprzez diodę rozdzielającą (5), która
jest połączona z uzwojeniem wzbudzającym (4) w kie
runku przewodzenia prądu wzbudzenia, przy czym
równolegle do diody rozdzielającej (5) i do uzwoje
nia wzbudzającego (4) tego silnika jest włączony opor
nik bocznikujący (2).

21c

(P. 146668)

5.03.1971.

E. Schrack Elektrizitäts - A. G., Wiedeń, Austria,
(Günther Wagner).
Wyzwalacz magnetyczny do porównywania wiel
kości siły mechanicznej i elektromagnetycznej zwłasz
cza do wyłączników nadmiarowo-prądowych posiada
jący jarzmo w kształcie litery U, które składa się
z dwóch części wykonanych z miękkiej stali a każda
z tych części posiada dwa prostopadłe do siebie ra
miona, przy czym jedno ramię jednej z tych części
jest nałożone na jedno ramię drugiej z tych części
i oddzielone jest od niego przez szczelinę powietrzną
lub blaszkę, na przykład mosiężną, która jest zmostkowana przez magnes trwały namagnesowany w kierun
ku prostopadłym do powierzchni części stalowych,
a przynajmniej na jednym z pozostałych dwóch r a 
mion jest nałożona cewka prądowa do wzbudzania pola
magnetycznego o kierunku przeciwnym do pola ma
gnetycznego magnesu trwałego, końce tych pozostałych
ramion połączone są zworą wykonaną z miękkiej stali,
na którą oprócz siły magnesu trwałego działa w prze
ciwnym kierunku siła mechaniczna, zwłaszcza siła
sprężyny odrywającej, znamienny tym, że punkt pra
cy obwodu magnetycznego leży w okolicy kolana krzy
wej magnesowania jarzma, że przekrój przynajmniej
jednego z ramion (1, 3) jarzma połączonych przez zwo
rą (11), zwłaszcza na czołowych powierzchniach przej
ścia od jarzma do zwory (11) jest mniejszy w porów
naniu z przekrojem w innym miejscach jarzma.

21c

(P. 147825)

28.04.1971.

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników
Ośrodek Naukowo-Produkcyjny Mikroelektronii Hy
brydowej, Warszawa, (Bogdan Zaleski).
Sposób korygowania rezystancji płytkowych rezysto
rów warstwowych, o warstwach nanoszonych znanymi
metodami na znane podłoża przy użyciu znanych
składników warstw rezystancyjnych, znamienny tym,
że wzdłuż drogi przepływu prądu istnieją ścieżki zwie
rające, a korekcja rezystora uzyskiwana jest przez
przecięcie ścieżek zwierających.

3.05.1971.

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Moto
ryzacyjnego, „MOTOPROJEKT", Warszawa, (Wojciech
Maciaszek).
Układ przełączający, znamienny tym, że w obwodzie
napędu rezerwowego (M2) ma termistor (4) załączany
stykiem pomocniczym stycznika napędu pracującego
(MI).

21e

21c

(P. 147915)

(P. 147585)

13.04.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, (Kazimierz
Marciniak, Andrzej Przyjałkowski, Jacek Przygodzki,
Teresa Walewska-Przyjałkowska).
Przystawka do rejestratora XY do rejestracji wiel
kości magnetycznych, znamienna tym, że posiada magnetowód (1) z umieszczoną na nim cewką służącą do
magnesowania próbki (2) oraz dwa hallotrony (6) i (9),
z których jeden umieszczony w szczelinie magnetowodu służy do pomiaru indukcji w próbce, a drugi
(9) umieszczony stycznie do próbki najkorzystniej pio
nowo służy do pomiaru natężenia pola, przy czym
przewody napięciowe hallotronu (6) połączone są
z wejściem „Y", a przewody napięciowe hallotronu (9)
połączone są z wejściem „X" znanego rejstratora XY
bezpośrednio lub przez wzmacniacze (8) i (11) umożli
wiając rejestrację krzywej magnesowania pierwotnego
oraz pętlę histerezy próbki (2).
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(P. 136349), znamienny tym, że zestawy płyt (3), wypo
sażone w łączniki międzyogniwowe (4) wtłacza się
w blok akumulatorowy (1) tak, że łączniki (4) wraz
z biegnącymi dookoła rowkami, które w danym obsza
rze mają wybrania (7) łączy się ze ściankami przedzia
łowymi (6) bloku akumulatorowego (1), a następnie
przynajmniej na jednym z łączników międzyogniwowych (4) nasadza się formę wtryskową, przylegającą
ściśle do ścianki przedziałowej (6), oraz korzystnie
boczne i górne części zgrubienia (5) wystające ponad
wycięciami łączników międzyogniwowych (4) poddaje
się naciskowi dla utworzenia wybrania (8) w kształcie
jaskółczego ogona, po czym do formy wtryskowej
wtryskuje się pod ciśnieniem tworzywo sztuczne
(9), wypełniające puste przestrzenie pomiędzy łączni
kiem międzyogniwowym (4) i wycięciem, jak również
wycięcie w ściance przedziałowej (6) bloku akumula
torowego (1).

21k9

(P. 147923)

3.05.1971.

Pierwszeństwo: 30.05.1970
- Niemiecką Republika Federalna.
29.04.1971.
(P. 147826)
21g
Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, (Ma
ciej Oszwałdowski).
Sposób wytwarzania cienkich warstw antymonku
indu (InSb), polegający na naparowywaniu lub napy
laniu w próżni albo w atmosferze obojętnego gazu na
odpowiednie podłoże cienkich warstw tego materiału
oraz na przeprowadzeniu następnie procesu rekrystali
zacji materiału warstw po uprzednim naniesieniu na
ich powierzchnię warstewki ochronnej, znamienny
tym, że proces rekrystalizacji cienkich warstw InSb
przeprowadza się po uprzednim naniesieniu na te
warstwy warstewki ochronnej SiO x o grubości od 500
do 3000 Â, gdzie x równa się ł lub 2 albo zmienia się
od 1 do 2.
21k

(P. 150079)

VARTA Aktiengesellschaft, Frankfurt, NRF, (Hans- Joachim Golz).
Skrzynka blokowa dla wieloogniwowych akumula
torów składająca się z pokrywy i obudowy mających
ścianki rozdzielające ogniwa i których krawędzie
znajdują się w jednej płaszczyźnie z obrzeżem ze
wnętrznym, znamienna tym, że ścianki rozdzielające
ogniwa (4) i (3) pokrywy (2) i/lub obudowy (1) co
najmniej na części swych krawędzi posiadają żebro
(5) szersze od grubości ścianek rozdzielających 14) i (3)
komory.

16.10.1969.

Patent dodatkowy do patentu P. 136349.
Pierwszeństwo: 24.10.1968
- Niemiecka Republika Federalna.
Varta Aktiengesellschaft, Frankfurt n/Menem, NRF,
(Hans-Georg Lindenberg).
Sposób wytwarzania akumulatora elektrycznego
zwłaszcza akumulatora rozruchowego według patentu...

21k

(P. 146974)

18.03.1971.

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Poznań, (Lucjan Balewski, Seweryn Czerniak, Bożena
Meteniowska).
Sposób wytwarzania z materiału sproszkowanego po
rowatych kształtek, zwłaszcza porowatych, drążonych
elektrod cienkościennych do baterii galwanicznych,
w których to materiał jest zmieszany z substancją
niskotopliwą i/lub substancjami niskotopliwymi wed
ług patentu nr 60716, znamienny tym, że jako sub
stancje niskotopliwe stosuje się kopalną mieszaninę
estrów kwasów woskowych, wolnych kwasów wosko
wych, alkoholi woskowych i żywic woskowych.

21p

(P. 147504)

13.04.1971.

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska, (Kazi
mierz Marciniak, Andrzej Przyjałkowski, Jacek Przygodzki, Teresa Walewska-Przyjałkowska).
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Permeametr do szybkich pomiarów przy prądzie sta
łym, znamienny tym, że posiada magnetowód skła
dający się z części (1) i (2), na którym umieszczona
jest cewka (4) zasilana prądem stałym; posiadający
między częściami (1) i (2) szczeliny: z jednej strony do
umieszczenia próbki (3), a z drugiej strony szczelinę
pomiarową przeznaczoną do umieszczenia hallotronu
(5), przy czym pomiar indukcji magnetycznej odbywa
się za pomocą hallotronu (5) umieszczonego najko
rzystniej w szczelinie pomiarowej, a pomiar natęże
nia pola magnetycznego za pomocą amperomierza
(8) włączonego w szereg z cewką magnesującą.

22a
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(P. 145772)

22.01.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków, Zgierz, (Józef Mielicki, Janina Szwarc).
Sposób wytwarzania pigmentów tetraazaporfinowych,
znamienny tym, że l-amino-3-iminoizoindoleninę,
1,3-dwuiminoizoindolinę albo ich sole, korzystnie azo
tan, węglan, octan, siarczan lub arylosulfonian albo
kwas ftalowy względnie jego funkcyjne pochodne, jak
bezwodnik, imid, dwunitryl, amid, dwuamid, sól dwuamonowa, monoiminoimid (l-iminoizoindolon-3) albo
pochodne wszystkich wyżej wymienionych związków,
podstawione w pierścieniu fenylowym, korzystnie gru
pą nitrową, fenylową lub 1 - 4 atomami chlorowca,
poddaje się w różnych stosunkach wagowych w obec
ności związków metali kondensacji z dwunitrylem
kwasu 3,6-dwutia-3,4,5,6-czterohydroftalowego lub jego
pochodnym i, podstawionymi w położeniach 4 i/lub
5, korzystnie grupą alkilową lub fenylową.

22a

(P. 145858)

28.01.1971.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Stani
sław Światły, Barbara Filip, Stanisław Galinowski).
Sposób wytwarzania barwników
zawiesinowych
o wzorach 1-4 na drodze kondensacji pochodnych antrachinonu z merkaptobenzotiazolem, znamienny tym,
że ireakcji kondensacji poddaje się nitrową pochodną
antrachinonu, np. l-amino-4-nitro- lub l-amino-2Hmetylo-4-nitroantrachinon albo 4,8-dwunitroantrarufinę.

22a

(P. 127632)
20.06.1968.
Pierwszeństwo: 21.06.1967 - Szwajcaria.

Ciba Societě Anonyme, Bazylea, Szwajcaria.
Stabilny, stężony roztwór rozpuszczalnych w wodzie
soli zasadowych barwników wywodzących się z kwa
sów mineralnych lub karboksylowych szeregu antrachinonu, trójfenylometanu, stilbenu, azometinowego,
oksazyn, cyjanin lub związków azowych, znamienny
tym, że zawiera 20-80°/o wagowych soli zasadowych
barwnika i 80-20"/o wagowych rozpuszczalnika lub
rozcieńczalnika mieszającego się z wodą całkowicie
lub częściowo, lub ich mieszanin, a występującego
w postaci ciekłej w temperaturze pokojowej stanowią
cego ester zwłaszcza kwasu karboksylowego o co n a j 
mniej jednej dodatkowej grupie hydrofilowej, z alko
holem i/lub monoalkohol o co najmniej jednej gru
pie aldehydowej, ketonowej lub wewnętrznym ugru
powaniu eterowym i/lub dwuketon i/lub sufolan lub
sulfolany, albo ich pochodne podstawione w położeniu
a i/lub ß albo odpowiedni sulfotlenek.

22a

(P. 128729)
21.08.1968.
Pierwszeństwo: 23.08.1967 - Szwajcaria.

Ciba Societě Anonyme, Bazylea, Szwajcaria.
Stabilny, stężony roztwór rozpuszczalnych w wodzie
soli zasadowych barwników wywodzących się z kwa
sów mineralnych lub karboksylowych szeregu antrachinonu, trójfenylometanu, stilbenu, azometinu, oksa
zyn, cyjanin lub związków azowych, znamienny tym,
że zawiera 20-80°/o wagowych soli zasadowego barw
nika i 80-20°/o wagowych rozcieńczalnika rozpuszczal
nego w wodzie a występującego w postaci stałej
w temperaturze pokojowej stanowiącego zwłaszcza
wielowartościowy alkohol lub jego pochodną, amid
kwasu karboksylowego lub nitryl albo laktam, lakton
lub wewnętrzny eter.
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(P. 146049)

5.02.1971.

22a

i

(P. 146147)

18.02.1971.

Ciba - Geigy A. G., Bazylea, Szwajcaria.

Sposób wytwarzania nowych postaci użytkowych
barwników organicznych, znamienny tym, że sproszko
wany barwnik albo rozjaśniacz optyczny w postaci
proszku zamyka się w rozpuszczalnej otoczce, po czym
ewentualnie umieszcza się ją w drugiej otoczce, ko
rzystnie nierozpuszczalnej w wodzie.

22a

(P. 146335)

Pierwszeństwo: 20.2.1970 - Szwajcaria.

Pierwszeństwo: 6.02.1970 - Szwajcaria.
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
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10.02.1971.

Pierwszeństwo: 17.03.1970
- Niemiecka Republika Federalna.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku
sen, NRF, (Heinrich Leister, Karl-Heinz Wolf).
Pigmenty miedzio- i nikloftalocyjaninowe, znamien
ne tym, że zawierają 6 0 - 9 8 % molowych ftalocyjaniny
miedzi lub niklu ewentualnie podstawionej atomami
chloru, bromu, niższymi rodnikami alkilowymi, cyklo
alkilowymi, aryloalkilowymi, fenylowymi, grupami alkoksylowymi lub sulfonowymi i 4 0 - 2 % molowych
jednej lub kilku tetraazaporfin o wzorze 1, w którym
Me oznacza atom miedzi lub niklu, R1 oznacza rodnik
alkilowy, cykloalkilowy, aryloalkilowy lub rodnik arylowy, a R2, R3, R4, R5, R6, R7 i R8 niezależnie od siebie
oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe, cykloalkilowe, aryloalkilowe lub arylowe i w którym jedna lub
kilka z par symboli R 3 i R4, R5 i R6 lub R7 i R 8 ozna
czają zamknięte układy cykloalifatyczne, lub układy
aromatyczne lub heterocykliczne ewentualnie podsta
wiane atomami chloru, bromu, niższymi rodnikami al
kilowymi, cykloalkilowymi, aryloalkilowymi, fenylowy
mi, grupami alkoksylowymi lub sulfonowymi.
Sposób wytwarzania pigmentów miedzio- i nikloftalocyjaninowych, znamienny tym, że 85-99,5% mo
lowych pochodnej benzenu ewentualnie podstawionej
atomami chloru, bromu, niższymi rodnikami alkilowy
mi, cykloalkilowymi, aryloalkilowymi, fenylowymi,
grupami alkoksylowymi lub sulfonowymi, zawierają
cej dwa podstawniki w położeniu orto, ewentualnie
tworzące pierścień i zdolnej do utworzenia pierścienia
tetraazaporfinowego i 1 5 - 0,5% molowych podstawio
nego kwasu fumarowego, maleinowego i/lub bursztyno
wego i/lub ich funkcyjnych pochodnych poddaje się
reakcji z solami miedzi lub niklu, ewentualnie w obec
ności zasad azotowych i katalizatorów do pigmentów
miedzio- lub nikloftalocyjanowych.

Sposób wytwarzania związków monoazowych o wzo
rze ogólnym 1, w którym A oznacza grupę sulfobenzemową, B oznacza grupę arylową, związaną w położe
niu 1,4, która zawiera grupę alkoksylową w położeniu
orto w stosunku do mostka - N R - R oznacza atom
wodoru albo grupę alkilową, a X oznacza chlorowco
waną grupę akrylową lub propionylową, reagującą z
włóknem, znamienny tym, że odpowiednie kwasy aminobenzenosulfonowe sprzęga się ze związkiem aminoarylowym sprzęgającym się w położeniu para, a otrzy
many związek momoazowy kondensuje się, ewentualnie
przed reakcją sprzęgnięcia, ze środkiem acylującym,
który zawiera chlorowcowaną grupę akrylową lub pro
pionylową, reagującą z włóknem, na związek o wzorze
ogólnym 1 i ewentualnie, jeżeli X oznacza grupę, a, ßdwubromopropionylową, odszczepia się z niego bromowodór za pomocą środków alkalicznych.

22a

(P. 146362)

19.02.1971.

Pierwszeństwo: 2.03.1970 - Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania, (Brian Parton, Michael Yelland).
Sposób wytwarzania barwników reaktywnych o ogól
nym wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru lub
grupę alkilową, D oznacza resztę kompleksu z meta
lem 1:1 związku amiinoazowego o ogólnym wzorze
D-NHR a X oznacza resztę kwasu organicznego za
wierającego podstawnik reaktywny z celulozą, zna
mienny tym, że aminę o ogólnym wzorze 11, w któ
rym R, D i X mają wyżej podane znaczenie poddaje
się reakcji z chlorkiem lub bezwodnikiem kwasu orga
nicznego zawierającego podstawnik reaktywny z celu
lozą.

22a

(P. 146365)

20.02.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków, Zgierz, (Stanisław Pizoń, Barbara Pizoń).
Sposób wytwarzania nowych barwników chinazolonowych o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom

Nr 16/1973

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wodoru lub grupę sulfonową, Y oznacza atom wodoru
lub grupę nitrową, sulfonową albo aminową, przy
czym X i Y mie mogą równocześnie oznaczać dwu grup
sulfonowych, Z i U oznaczają atomy wodoru lub chlo
ru albo grupy alkilową, alkoksylową względnie sulfo
nową, R oznacza grupę alkilową, a Ar oznacza rodnik
aromatyczny pochodny benzenu, naftalenu lub rodnik
heterocykliczny albo resztę barwnika mono- lub poliazowego o ogólnym wzorze Z - A r ' - N - N - A r " / n ,
w którym Ar' i Ar" oznaczają rodniki aromatyczne po
chodne benzenu, naftalenu, albo związku heterocyklicz
nego, a n oznacza liczę całkowitą od 1 do 4, przy czym
reszta - N = N - A r występuje w pierścieniu benzeno
wym w położeniu orto, meta lub para względem ugrupo
wania chinazolonowego, znamienny tym, że związek o
ogólnym wzorze 2, w którym wszystkie symbole mają
wyżej podane znaczenie, przy czym grupa aminowa
występuje w położeniu orto, meta lub para względem
ugrupowania chinazolonowego, dwuazuje się i sprzęga
ze składnikiem biernym pochodnym benzenu, nafta
lenu lub związku heterocyklicznego albo z barwnikiem
mono- lub poliazowym, przy czym w przypadku otrzy
mywania barwników poliazowych jako jeden ze skład
ników reakcji sprzęgania, czynny lub bierny, stosuje
się ewentualnie barwnik mono- lub poliazowy pochod
ny związku o wzorze ogólnym 2.

22a

(P. 146366))
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chloru albo grupy alkilową, alkoksylową względnie
sulfonową, a R oznacza grupę alkilową, przy czym
reszta l-amino-2-sulfoantrachinonyloiminowa występu
je w pierścieniu benzenowym w położeniu orto, meta
lub para względem ugrupowania chinazolonowego, zna
mienny tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w któ
rym wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenia,
przy czym grupa aminowa występuje w pierścieniu
benzenowym w położeniu orto, meta lub para wzglę
dem ugrupowania chinazolonowego, kondensuje się
z kwasem l-amiino-4-bromoantrachinono-2-sulfonowym.

22a

(P. 146732)

8.03.1971.

Pierwszeństwo: 9.03.1970 - Szwajcaria
Ciba - Geigy A.G, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania barwników kationowych o wzo
rze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru lub rodnik
metylowy, każdy z podstawników R2 i R 3 oznacza atom
wodoru, rodnik fenylowy, benzylowy, niższy alkilowy
lub ß-hydroksyalkilowy lub podstawniki R2 i R3 łącznie
z atomem azotu oznaczają pierścień morfolinowy, X
oznacza anion o równoważnym ładunku, a pierścień
benzenowy A jest ewentualnie dodatkowo podstawiony
atomem chloru, niższym rodnikiem alkilowym lub niż
szym rodnikiem alkokśylowym, znamienny tym, że
barwnik azowy o wzorze 2, w którym A i R1-R3
mają wyżej podane znaczenie, w obecności tlenku ma
gnezu w środowisku alifatycznego ketonu o tempera
turze wrzenia 60-130°C stanowiącym ośrodek reakcyj
ny alkiluje i czwartorzędu je się w temperaturze
60-130°C za pomocą siarczanu dwumetylowego i z roz
tworu wykazującego odczyn o wartości pH poniżej 5
odpędza się rozpuszczalnik organiczny drogą destylacji
z parą wodną.

20.02.1971.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków, Zgierz, (Barbara Pizoń).
Sposób wytwarzania nowych barwników antrachinonowych o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza
atom wodoru lub grupę sulfonową, Y oznacza atom
wodoru lub grupę nitrową, sulfonową albo aminową,
przy czym X i Y nie mogą równocześnie oznaczać dwu
grup sulfonowych, Z i U o z n a c z a j atomy wodoru lub

22a

(P. 146849)

12.03.1971.

Politechnika Łódzka Instytut Barwników, Łódź, Za
kłady Przemysłu Barwników „Boruta", Zgierz (Jan
Kraska, Jerzy Granosik).
Sposób wytwarzania nowych barwników reaktyw
nych, zawierających w cząsteczce dwa pierścienie chlorotriazynylowe połączone za pomocą aminoanilidów
kwasów aminobenzenosulfonowych i ich pochodnych,
znamienny tym, że barwniki o wzorze ogólnym 1,
w którym X1 i X 2 oznaczają H lub S0 3 H, COOH,
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S0 2 NH 2 , S0 2 NHAlk, S0 2 Alk, CN, gdzie Alk oznacza
rodnik alkilowy od 1-4 atomów węgla, Y1 i Y2 ozna
czają H, Cl, CH3, OCH3, OC2H5, a O, przedstawione
przykładowo na ogólnych wzorach 2, 3, 4, 5, oznacza
resztę barwnika mono lub disazowego należącego na
przykład do szeregu benzeno-azo-naftalenowego, benzeno-azo-l-fenylo-3-metylopirazolon-5, naftaleno-azo-naf talonowego, naftaleno-azo-l-fenylo-3-metylopirazolom-5, w którym w przypadku azowego barwnika metalokompleksowego grupy wiążące metal znajdują się
w położeniu orto do grupy azowej pod postacią ugru
powań O,0'-dwuhydroksy, 0-hydroksy-0'-karboksy-0karboksy-0'-amino- i ortohydroksy-0'-aminoazowych
zawierającego grupę aminową zdolną do acylowania
lub resztę barwnika pochodnego ftalocyJaniny, które
może być kompleksem miedziowym lub niklowym, za
wierającego zdolną do acylowania grupę aminową lub
resztę barwnika pochodnego kwasu 1-aminoantrachinono mono lub dwusulf on owego zawierającego zdolną
do acylowania grupę aminową, wytwarza się drogą
kondensacji 1 mola aminoanilidu kwasu aminobenzenosulfanowego o ogólnym wzorze 6, w którym wszystkie
symbole mają wyżej podane znaczenie, z dwoma mo
lami barwnika dwuchlorotriazynylowego o ogólnym
wzorze 7, w którym Q oznacza wyżej określoną resztę
barwników w środowisku wodnym z dodatkiem środ
ka wiążącego, jak wodorotlenek lub węglan sodowy
w temperaturze O-70°C, przy czym szczególnie przy
datnymi aminoanilidami kwasów aminibenzenosulfonowych o ogólnym wzorze 6, są: 4-aminoanilid kwasu
4-aminobenzenosulfonowego, 3-aminoanilid kwasu 4-aminobenzenosulfonowego, 3-aminoanilid kwasu 3-aminobenzenosulfonowego, 3-aminoanilid kwasu 3-aminobenzenosulfonowego, 4-sulfo-3-aminoanilid kwa
su 4-aminobenzenosulfonowego, 4-sulfo-3-aminoanilid
kwasu 3-aminobenzenosulfonowego, 4-amino-3-sulfoanilid kwasu 3-aminobenzenosulfonowego, 5-amino-3-sulfonamidoanilid kwasu 3-aminobenzenosulfonowego,
4-amino-3-sulfoanilid kwasu 3-aminobenzenosulfono
wego, 3-aminoanilid kwasu 4-metylo-3-aminobenzenosulfonowego i 4-amino-2-sulfoanilid kwasu 4-chloro-3-aminobenzenosulfonowego.

22a
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(P. 151455)
9.11.1971.
Pierwszeństwo: 11.11.1970 - Szwajcaria.

Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych, nie zawierających grup
kwasu sulfonowego związków azowych o wzorze 1,
w którym D oznacza resztę składnika czynnego, A
oznacza ewentualnie podstawiony rodnik 1,4-fenylenowy, R2 oznacza ewentualnie podstawiony rodnik alkilenowy, X oznacza grupę iminową, atom siarki lub ko
rzystnie atom tlenu, Y oznacza atom chlorowca, ko
rzystnie atom chloru, grupę acyloksylową, alkoksylową lub aryloksylową, ph oznacza ewentualnie pod
stawiony rodnik fenylowy, Rx oznacza ewentualnie
podstawiony rodnik alkilowy lub grupę o wzorze 2,
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a R3 oznacza ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy lub atom wodoru, znamienny tym, że związek
dwuazoniowy składnika czynnego poddaje się sprzę
ganiu ze składnikiem biernym o wzorze 3, w którym
A, R1, R2, R3, ph, X i Y mają wyżej podane znaczenie,
ewentualnie razem z innym składnikiem biernym,
i ewentualnie następnie czwartorzęduje się.

22a

(P. 151924)
4.12.1971.
Pierwszeństwo: 5.12.1970 - NRF.

Farbenfabriken Bayer AG., Leverkusen, NRF, (Sieg
fried Linke, Rüdiger Sitt, Harald Horstmann, Karl
Meng).
Sposób wytwarzania barwników azowych o wzorze
ogólnym 1, w którym D oznacza resztę barwnika azo
wego nie zawierającego grup sulfonowych i karboksylowych, R oznacza rodnik alkilenowy, R1 oznacza atom
wodoru, rodnik alkilowy lub alkenylowy lub grupę
o wzorze 2, w którym R5 oznacza.atom wodoru, rod
nik alkilowy zawierający co najmniej jedno wiązanie
podwójne i/lub potrójne lub grupę o wzorze
- C n H 2 n - Z , R2 oznacza rodnik alkilowy zawierający
co najmniej jedno wiązanie podwójne i/lub potrójne,
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R4 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy zawierający
co najmniej jedno wiązanie podwójne lub potrójne,
lub grupę o wzorze - C n H 2 n - Z i o wzorze 3, w któ
rych to wzorach D1 oznacza resztę barwnika azowego
nie zawierającego grup sulfonowych i karboksylowych,
R6 oznacza rodnik alkilenowy, R7 oznacza atom wodo
ru, rodnik alkilowy Lub alkenylowy, grupę o wzorze
2, w którym R5 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy
zawierający co najmniej jedno wiązanie podwójne i/lub
potrójne lub grupę o wzorze CnH2n-Z, R8 oznacza
rodnik alkijowy zawierający co najmniej jedno wią
zanie podwójne i/lub potrójne, R9 oznacza atom wodo
ru, grupę aminową, alkiloaminową lub dwualkiloaminową, lub grupę o wzorze - C n 1 H 2 n 1 - Z 1 , w którym
Zj1 oznacza atom wodoru, atom chlorowca, grupę cyjanową, hydroksylową, alkoksylową, alkoksykarbonylową, alkilokarbonyloksylową i n x1 oznacza liczbę 1-6,
Z oznacza atom wodoru, atom chlorowca, grupę cyja
nową, hydroksylową, alkoksylową, alkoksykarbonylową, alkilokarbonyloksylową, Y oznacza rodnik o wzo
rze - C p H 2 p - lub rodniki o wzorach 4 i 5, n oznacza
liczbę 1-6, m oznacza liczbę O lub 1, p oznacza liczbę
2 - 6 , R4 oznacza atom wodoru, grupę aminową, alkilo
aminową lub dwualkiloaminową lub grupę o wzorze
- C n i H z m - Z 1 ( w którym Z1 oznacza atom wodoru,
atom chlorowca, grupę cyjanową, hydroksylową alko
ksylową, alkoksykarbonylową, alkilokarbonyloksylową,
i n1 oznacza liczbę 1-6, R1 i R3 lub R 3 i R4 razem
mogą ( - ) stanowić część pierścienia heterocyklicznego
i An
oznacza anion, znamienny tym, że barwniki
o wzorze ogólnym 50, w którym D, R, R1, R 3 i R4
mają wyżej podane znaczenie czwartorzęduje się
w znany sposób związkami o wzorze ogólnym X - R 2 ,
w którym R2 ma wyżej podane znaczenie i X oznacza
resztę odszczepialną jako anion.

(P.152312)
20.12.1971.
Pierwszeństwo: 22.12.1970, 9.02.1971, 2.02.1971
- Szwajcaria.
Ciba - Geigy AG., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania związków azowych zawierają
cych grupę 3-sulfoalkilo-6-hydroksypirydonu-2 okre
śloną wzorem l, w którym każdy z symboli R i R'
oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy lub ary Iowy
albo grupę heterocykliczną a symbol X oznacza gru
pę sulfoalkilową, a w których reszta pirydonu zwią
zana jest mostkiem azowym z resztą składnika dwuazowego, jak i odmian tautomerycznych tych związ
ków, znamienny tym, że związek dwuazowy sprzęga
się z 3-sulfoalkilopirydonem zwłaszcza określonym
wzorem 9, w którym R, R' i X mają wyżej podaine zinaczenie i otrzymany związek azowy ewentualnie pod
daje się reakcji ze związkiem oddającym atomy metalu
ciężkiego i przeprowadza w związek kompleksowy
z metalem ciężkim i ewentualnie acylu je, z tym że
reakcje acylowania prowadzi się przed lub po wytwo
rzeniu związku kompleksowego.
22a
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(P. 156082)
15.06.1972.
Pierwszeństwo: 16.06.1971
- Niemiecka Republika Federalna.

Badische Anilin - Soda-Fabrik AG., Ludwigshafen,
NRF, (Guenter Hansen, Guenter Lange, Georg Zeidler).
Sposób wytwarzania barwników trójazowych zawie
rających grupy kwasu sulfonowego o wzorze ogólnym
1, w którym A oznacza grupy o wzorach 2, 3, 4, 5 lub
6, X oznacza wodór, grupę metylową, chlor, grupy acetyloaminową, propionyloaminową, hydroksylową lub
metoksylową, Y oznacza wodór, grupę metylową, lub
grupę metoksylową, R oznacza wodór, grupę alkilową
o 1 - 4 atomach C, grupę hydroksyalkilową o 2 lub
3 atomach C, grupę karbalkoksyalkilową o łącznie 3 - 7
atomach C, lub grupę cyjanoetylową, R1 oznacza wo
dór, grupę alkilową o 1-4 atomach C, grupę hydro
ksyalkilową o 2 lub 3 atomach C, grupę fenylową lub
m-metoksyfenylową, R2 oznacza wodór, grupę metylo
wą, etylową lub hydroksyetylowią, R3 oznacza wodór
lub grupę hydroksyetylową, a B oznacza grupę feny
lową, metylofenylową, dwumetylofenylową, metoksyfenylową, dwruimetoksyfenylową, etoksyfenylową, metylometoksyfenylową, fluorofenylową, chlorofenylową,
bromofenylową, fenyloazofenylową, lub resztę o wzo
rze 7 lub 8, oraz M oznacza wodór, sód, potas lub gru
pę amonową, znamienny tym, .że związek o wzorze
9 poddaje się reakcji z składnikiem sprzęgania o wzo
rze ogólnym A - H .
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(P. 138001)
22f
5.01.1970.
Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, (Aleksander Udrycki, Józef
Glonek).
Sposób produkcji minii ołowiowej o bardzo wysokim
stopniu rozdrobnienia, znamienny tym, że reagujące
pyły glejty miele się w urządzeniu piecowym, rów
nocześnie z postępem reakcji utleniania.
Urządzenie do produkcji minii ołowiowej według
zastrz. 1, znamienne tym, że urządzenie mielące wy
konane jest z wykładziny (14) odpornej na ścieranie
na wewnętrznej pobocznicy bębna (12), tworząc jedną
lub więcej komór przedzielonych perforowanymi, pro
stopadłymi przegrodami (7, 15), między którymi znaj
dują się kule, służące do mielenia produktu (8, 16).

22g

(P. 145524)

8.01.1971.

Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb i La
kierów, Gliwice, (Lesław Zassowski, Wanda Szporek-Dybkowska, Andrzej Kwiatkowski).
Termoutwardzalny lakier epoksydowy do pokrywa
nia blach stalowych, stalowych ocynowanych i alumi
niowych, a w szczególności blach przeznaczonych do
wytwarzania głębokotłocznych puszek konserwowych,
znamienny tym, że obok żywic epoksydowych i feno
lowych zawiera dodatek nienasyconego kwasu tłusz
czowego lub jego estru, w którym przynajmniej jedno
wiązanie podwójne zostało utlenione z wytworzeniem
pierścienia oksiranowego.

22g

(P. 145641)

16.01.1971.

Kujawska Fabryka Farb i Lakierów, Włocławek,
(Mirosław Czyżnielewski, Feliks Kunach).
Sposób przecedzania pigmentowanych wyrobów la
kierniczych i tym podobnych, znamienny tym, że gro-

Nr 16/1973

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

madzący się na pionowo ułożonym zamkniętym cylin
drycznym elemencie przecedzającym placek zanie
czyszczeń częściowo usuwany jest grawitacyjnie, a po
została jego część usuwana jest za pomocą ohracalnego elementu ścierającego ślizgającego się po wewnętrz
nej powierzchni wspomnianego elementu przecedza
jącego.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1. znamienne, tym, że składa się z cylindrycznego ele
mentu przecedzającego (5) ułożonego pionowo na kon
strukcji nośnej (8) zamkniętego od dołu dnem (7) a od
góry pokrywą (1) zaopatrzoną w króciec zasilający (12)
i króciec odpowietrzający (11), we wnętrzu którego
zamontowany jest osiowo wał (10) napędzany obroto
wo za pomocą napędu (9) i zaopatrzony w element
ścierający (4) ślizgający się po wewnętrznej powierzch
ni wspomnianego elementu przecedzającego (5).
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pentyny balsamicznej i/lub jej pochodnych i/lub
z 0,01-10 częściami wagowymi plastyfikatorów a n a j 
korzystniej ftalanu dwubutylu, a spoiwa takie mogą
być użyte do wyrobu lakierów pigmentowanych, do
utwardzania spoiw i wyrobów opartych na tyeh spoi
wach stosuje się roztwory rozpuszczalnikowe lub wodno-rozpuszczalnikowe kwasów organicznych i/lub nie
organicznych.

22g

(P. 145911)

6.06.1970.

Pierwszeństwo: 27.10.1969 - Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel
ka Brytania, (James Moore).
Kompozycja powłokowa, znamienna tym, że zawie
ra mieszaninę składnika A, stanowiącego produkt
reakcji alifatycznego związku jednowodorotlenowego
o ciężarze cząsteczkowym co najmniej 70, z poliizocyjanianem zawierającym co najmniej 3 grupy izocyjanianowe w cząsteczce luib z innymi poliizocjanianami
w takiej proporcji, aby produkt reakcji zawierał śred
nio co najmniej 2 grupy izocjanianowe w cząsteczce,
ze składnikiem B, stanowiącym produkt reakcji uwo
dornionego oleju rycynowego lub jego mieszaniny
z olejem rycynowym, z żywicą będącą sola metalu
grupy Ha układu okresowego pierwiastków i kwasów
żywicznych lub stanowiącym produkt reakcji uwodor
nionego oleju rycynowego luib jego mieszaniny z ole
jem rycynowym, z produktem kondensacji kalafonii
z: co najmniej jednym alkoholem wielowodorotlenowym lub co najmniej jednym alkoholem wielowodorotlenowym i co najmniej jedną żywicą rezolową z fe
nolu ewentualnie podstawionego i/lub co najmniej
jednym alkoholem wie Io wodorotlenowym i co naj
mniej jednym kwasem dwukarboksylowym a, ß-nie
nasyconym ewentualnie jego bezwodnikiem.

22g

(P. 146301)

17.02.1971.

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Śp. z o. o., War
szawa, (Fryderyk Weigl, Zdzisław Langer, Z. Dębski,
Józef Leszczyński).
22g

(P. 145711)

19.01.1971.

Spółdzielnia Inwalidów Wojennych, Katowice, (Sta
nisław Ojrzyński, Jan Krzemiński, Zygmunt Nowak,
Cimander Leonard).
Sposób wytwarzania tuszów do długopisów, zna
mienny tym, że jako surowce wyjściowe stosuje się
żywicę cykloheksanonowo-formaldehydową rozpusz
czalną w alkoholach oraz barwniki również rozpusz
czalne w alkoholach z dodatkiem oleiny AOR i wy
grzewanie w czasie 5 do 10 godzin w temperaturze
95±5°C.

22g

(P. 145796)

23.01.1971.

Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb i La
kierów, Gliwice, (Józefa Kapko, Edmund Rączka, Ze
non Korgol, Urszula Florek, Rudolf Cienciała).
Sposób otrzymywania chemoutwardzalnych spoiw la
kierniczych, znamienny tym, że miesza się 10-80 części
wagowych żywicy aminowej 80-100%, a najkorzyst
niej melaminowej eteryfikowanej z ewntualnyrn do
datkiem do 50 części wagowych żywicy mocznikowej
40-100% z 90-20 częściami wagowymi roztworu ży
wicy plastyfikującej alkidowej i/lub poliestrowej na
syconej ewentualnie z 0,1-20 częściami wagowymi
nitrocelulozy z 10-150 częściami wagowymi rozpusz
czalników organicznych z ewentualnym dodatkiem
oleju silikonowego dla poprawy rozlewności z 0,0005-5
częściami wagowymi środków zapachowych i/lub ter

Płynny środek smołowy do konserwacji pokryć da
chowych z papy, składający się ze smoły dachowej lub
kcwnpozycji paków i olejów smołowych, znamienny
tym, że zawiera 0,3 do 3% wagowych tlenków lub
soli metali wielowartościowych zwłaszcza związków
cynku, żelaza, glinu lub wapnia, 1 do 10% wago
wych polialkiloberazenu oraz 3 do 12% wagowych oli
gomerów styrenu.

22g

(P. 146536)

Zjednoczenie
Budowlano-Montażowe
Węglowego Zakład Badań i Doświadczeń
twa Węglowego, Katowice, (Kazimierz
Wiesław Zadęcki, Henryk Budzyński, Jan

27.02.1971.
Przemysłu
Budownic
Podgórski,
Skwara).

Sposób wytwarzania sprężystego tworzywa uszczel
niającego i urządzenie do stosowania tego sposobu,
znamienny tym, że przygotowane kawałki gąbek przy
pomocy taśm wewnętrznej i zewnętrznej (4) i (5)
ściśnięte za pomocą dociskowych krążków (6), wpro
wadza się do wanny (3) z roztworem nasycającym,
z kauczuków niskostyrelnowych o stężeniu od 0,1 do
60%, albo z roztworem poliizobutylenu o stężeniu od
0,2 do 60% rozpuszczonych w węglowodorach alifa
tycznych, albo z mieszaniny poliizobutylenu i kauczu
ku rozpuszczonych w rozpuszczalnikii alifatycznym
w ilościach: kauczuku niskostyrenowego od 0,3 do 50%
i poliizobutylenu od 0,1 do 30%, który przy rozpręża
niu gąbek jest zasysany przez nie, a po ich nasyceniu
i po wyciśnięciu nadmiaru roztworu przy przejściu
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pomiędzy napędowym wałem (10) i dociskowym wa
łem (11) wyprowadza się na zewnątrz za pomocą
wewnętrznej taśmy (5) i zewnętrznej taśmy (8).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że składa się z zsypowego leja (1)
osadzonego na osłonie (2), wewnątrz której znajdują
się wanna (3) z rotworem nasycającym, perforowana
zewnętrzna taśma (4) i perforowana wewnętrzna taś
ma (5) z krążkami dociskowymi (6) i sprężyną (7)
oraz zewnętrzna taśma (8), osadzone na krążkach (9)
prowadzonych - w osłonie (2), z napędowego wału (10)
i dociskowego wału (11) ze zgarniaczem (12) i docisko
wą sprężyną (13).

!
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roztworu nitrocelulozy w skład którego wchodzą ży
wice plastyfikujące, plastyfikatory i rozpuszczalniki
lub stapia się z olejami, a najkorzystniej z olejem
tungowym i/lub Iniano-tungowym w temperaturze
260-280°C stosując zwykle do stapiania na 1 część
wagową żywicy 2 części wagowe oleju, a następnie
zastudza się stop pozostałą ilością oleju przewidzianą
W recepturze, która wynosi około 8-12 części wago
wych i całość rozpuszcza w rozpuszczalnikach orga
nicznych, najkorzystniej w benzynie do lakierów z do
datkiem butanolu lub miesza się z 99,95-70 częściami
roztworu żywicy alkidowej schnącej lub miesza się
z roztworami znanych stopów asfaltowo-olejnych
w ilości 99,95-70 częściami wagowymi, a dla przyspie
szenia schnięcia spoiwa, jako lakiery lub wyroby pigmentowane sykatywuje się znanymi sykatywami
w ilościach ogólnie przyjętych.

22g

(P. 146883)

15.03.1971.

Instytut
Badawczo-Projektowy
Przemysłu Farb
i Lakierów, Gliwice, (Mieczysław Sałuda, Katarzyna
Gruszczyńska, Eugeniusz Tyrka).
Sposób wytwarzania wyrobów lakierowych pieco
wych do pokrywania płyt pilśniowych, znamienny
tym, że sporządzone są na bazie substancji powłokotwórczych stanowiących mieszaninę żywicy melami
nowej eteryfikowanej butanolem oraz żywicy ftalowej
modyfikowanej kwasami tłuszczowymi oleju roślinne
go, charakteryzującej się zawartością bezwodnika
kwasu ftalowego w granicach 3 0 - 5 0 % wagowych
i kwasów tłuszczowych oleju roślinnego w ilości
30-45°/o wagowych, przy czym wzajemny stosunek
żywicy aminowej do żywicy ftalowej modyfikowanej
wynosi od 1:2 do 1:4, z zastosowaniem 'rozpuszczalni
ków organicznych o lotności względnej co najmniej 30
w odniesieniu do eteru etylowego, w ilości nie mniej
szej niż 10% wagowych ilości składników lotnych.

22g

(P. 146636)

3.03.1972.

22g

(P. 146939)

17.03.1971.

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp.z o.o., War
szawa, (Józef Leszczyński, Fryderyk Weigl).

Pierwszeństwo: 21.03.1970, 25.04.1970 - NRF.

Środek asfaltowy do zabezpieczania przeciwwilgo
ciowego i antykorozyjnego elementów budowlanych
i metalowych narażonych na działanie agresywnych
czynników zewnętrznych, znamienny tym, że zawiera
1,0-12,0 części wagowych produktów degradacji czą
steczkowej i siarkowania kauczuku, przy czym pro
dukty degradacji cząsteczkowej i siarkowania otrzy
mane w procesie technologicznym złożone są z 2 5 , 0 -75,0 części wagowych kauczuku i 25,0-75,0 części
wagowych paku lub żywicy kumaronowo-indenowej
lub mieszaniny paku ewentualnie żywicy kumarono
wo-indenowej w mieszaninie z kalafonią luib olejami
lub estrami kwasów tłuszczowych lub kwasami tłusz
czowymi oraz 0,2-8,0 części wagowych siarki ewen
tualnie 0,2-20,0 części wagowych związków cynku lub
innych inhibitorów korozji w zestawieniu z asfaltami
lub pakami i smołami węglowymi.

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF,
(Wolfgang Looman, Wolfgang Pungs).

22g

(P. 146847)

11.03.1971.

Instytut
Badawczo-Projektowy
Przemysłu Farb
i Lakierów, Gliwice, (Maria Bulwicka, Alina Kalinowska-Kowalik, Edmund Rączka).
Sposób otrzymywania spoiw lakierniczych, znamien
ny tym, że 0,05-30 części wag. żywicy maleinowej
i/lub maleinowo-fuimarowej i/lub fumarowej miesza
się w znany sposób z 99,95-70 częściami wagowymi

Sposób wytwarzania jednorodnych powłok nie za
wierających porów, nakładanych metodą elektrosta
tycznego powlekania sproszkowaną mieszanką zawie
rającą tworzywo, znamienny tym, że jako tworzywo
stosuje się nie zawierający zmiękczacza kopolimer
9 0 - 9 9 % wagowych chlorku winylu i 1-10% wago
wych propylenu.

22g

„ (P. 146960)

16.03.1971.

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole",
Opole, (Jerzy Jagodziński, Marian Mickiewicz).
Środek chemiczny do wytwarzania powłok zabezpie
czających zdzieralnych, zwłaszcza przy malowaniu,
znamienny tym, że podstawowym czynnikiem błonotwórczym jest polioctan winylu w postaci dyspersji
wodnej, który w mieszaninie z plastyfikatorem ftalanem dwubutylowym i podniesieniu współczynnika stę
żenia jonów wodorowych powyżej 7 zatraca własności
adhezyjne, a po naniesieniu w cienkich warstwach na
powierzchnie staie i wyschnięciu tworzy błony łatwo
odrywalne.

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 16/1973
22i2

(P. 145710)

19.01.1971.

Instytut Tworzyw Sztucznych, Warszawa, (Andrzej
Lendzion, Izabella Legocka, Zofia Stokaluk, Stanisław
Płocharski).
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(3) i potraktowanego parą wodną materiału roślinnego
(4), płaszcz ogrzewający i oziębiający (5) z dwoma
króćcami (9) oraz łożyska (8) dla wirnika (7) będącego
pustym wałem o zmiennym przekroju zaopatrzonym
w dysze i zgarniacz stożkowy.

Sposób wytwarzania stałych klejów topliwych z ko
polimerów octanu winylu i etylenu, znamienny tym,
że do kopolimerów octanu winylu i etylenu w pod
wyższonej temperaturze, a zwłaszcza korzystnie jest
w 150-180°C, wprowadza się żywice syntetyczne mo
dyfikowane kalafonią i estryfikowane glikolami, gli
ceryną, pemtaerytrytem.

22i2

(P. 146501)

26.02.1971.

Instytut Celulozowo-Papierniczy, Łódź, (Zofia Myślińska, Małgorzata Jędrzejak, Władysław Kroczak, Ka
rol Palenik, Emil Breguła, Leopold Górski).
Klej uniwersalny, zwłaszcza do klejenia worków pa
pierowych maszynowo, wykonany ze skrobi przemie
nionej i kaolinu, zdyspergowanego polimetafosforanem
sodowym, znamienny tym, że jako czynnik modyfiku
jący przyczepność i rozlewność kleju zawiera dodatek
produktu dekstrynowego, otrzymanego przez chemicz
ną i termiczną obróbkę dekstryn kwasowych żółtych w
środowisku wodnym, w ilości 6 do 8 części wagowych
produktu o stężeniu około 62% na 38 do 42 części wa
gowych suchej masy skrobi przemienionej.

23a

(P. 129250)

27.09.1968.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska, (Dominik Nowak, Gerard Bekierz, Józef Gibas).
Sposób rafinowania wosków montanowych do jas
nych wosków twardych polegający na traktowaniu
surowego wosku montana kwasem azotowym oraz bie
leniu odżywiczonego wosku związkami chromu na
stępnie estryfikacji i wapniowaniu, znamienny tym, że
rafinację kwasem azotowym prowadzi się w tempe
raturze 85-100° C stosując w zależności od ilości ży
wic w wosku surowym 260-1000 1 45% kwasu azoto
wego na 1 tonę wosku surowego, następnie produkty
reakcji z kwasem azotowym poddaje się wysokoselektywnej ekstrakcji octanem etylu, używając na 1 część
granulowanego wosku o średnicy ziaren poniżej 2,5
mm 6 części wagowych octanu etylu, zaś octan etylu
z wosku usuwa się przez odpędzenie.

23a

(P. 146092)
8.02.1971.
Pierwszeństwo: 10.02.1970
- Niemiecka Republika Demokratyczna.

Forschungsinstitut für die Gärungsindustrie, Enzy
mologie und technische Mikrobiologie, Berlin, NRD,
(Klaus Wilding, Dieter Schmahl, Wilhelm Flemming,
Rudolf Dickscheit).
Sposób ciągłego wytwarzania olejków eterycznych,
zwłaszcza olejków chmielowych, znamienny tym, że
wyciągi roślinne, zwłaszcza wyciągi chmielowe, roz
drobnione części roślin albo ich zawiesiny w postaci
cienkich, znajdujących się w ruchu warstw złożonych
z drobnych kropelek albo małych cząstek, traktuje się
parą wodną pod ciśnieniem atmosferycznym, podwyż
szonym albo obniżonym i ewentualnie w atmosferze
gazu obojętnego takiego jak dwutlenek węgla albo
azot.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że zawiera część cylindryczną (6)
z doprowadzeniem traktowanego materiału roślinnego
(1) i pary wodnej (2) oraz odprowadzeniem destylatu

23a

(P. 146274)
16.02.1971.
Pierwszeństwo: 18.02.1970
- Niemiecka Republika Demokratyczna

VEB Schwermaschinenbau-Kombinat „Ernst Thälmann", Magdeburg, Magdeburg, NRD, (Fritz Linów,
Gerhard Mieth, Lothar Prahl, Joachim Pohl, Jürgen
Kroll, Dieter Ranę, Rolf Elspass).
Sposób jednoczesnego otrzymywania tłuszczu i biał
ka z roślinnych surowców oleistych i produktów po
średnich, w którym materiał rozdrobniony w znany
sposób, poddaje się w obecności cieczy wypierającej
rozdrobnieniu, przy czym z tak otrzymanej mieszaniny
przez oddzielenie stężonej fazy tłuszczowej otrzymuje
się roztwór białka, które z dodatkiem kwasu strąca
się w warunkach izoelektrycznych, a tłuszcz uwalnia
się przez rozszczepienie stężonej fazy tłuszczowej, zna
mienny tym, że do roztwierania stosuje się 2% do 25%
roztwór soli kuchennej, przy czym stosunek początko
wy ilości cieczy wypierającej do ilości surowca wyno
si od 15:1 do 5:1, a rozszczepianie stężonej fazy tłusz
czowej powoduje się za pomocą zmieszania z 10% do
40% etanolu w stosunku do wagi fazy tłuszczowej, albo
za pomocą obróbki intensywnie działającymi mieszad
łami lub w intesywnie działających mieszalnikach pod
ciśnieniem zwykłym lub zmniejszonym i w tempera
turze od 50 do 100* C, przy czym rozszczepienie „śmie
tany" można przyspieszyć za pomocą pary przegrzanej
albo za pomocą działania enzymów.

23a

(P. 146338)
18.02.1971.
Patent dodatkowy do patentu P. 142782
Pierwszeństwo: 19.02.1970
- Niemiecka Republika Demokratyczna.

VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt, Schwedt
n. Odrą, NRD, (Kurt Drescher, Hans Grün, Ulrich
Klett, Johannes Teubel, Peter Utermark).
Sposób rafinacji surowych wosków montanowych
według
patentu... (P. 142782) za
pomocą chro
mianów, w którym przy użyciu ustalonej ilości chro-

84

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

mianu i kwasu siarkowego w granicach 37-38% wa
gowych, których ilość jest tak dobrana, aby odpowia
dała stosunkowi molowemu kwasu siarkowego do chro
mianu, jak 4 - 4 , 5 : 1, przez zmianę stosowanej nie odźywiczonej lub częściowo odżywiczonej ilości wosku w
granicach 70-160% wagowych Cr0 3 , w przeliczeniu na
ilość użytego wosku, dobiera się proces rafinacji w ten
sposób, aby za pomocą ustalonej technologii zawsze
ulegało oddestylowaniu 6 0 - 7 0 % wagowych wprowa
dzonej wody i po upływie czasu poreakcyjnego 1 - 3
godzin zostało ponownie dodane, znamienny tym, że
zmienia się czas emulgowania wosku w granicach 5 100 minut, a czas dopływu roztworu chromianu w
granicach 15-240 minut.

23b

(P. 122967)

11.10.1967.

Uniwersał Oil Products Company Des Plaines, Illi
nois, Stany Zjednoczone Ameryki (Jack ^Bernard Pohlenz).
Sposób wytwarzania benzyny wysokooktanowej w
procesie katalitycznego krakowiania, w którym odporny
w warunkach pirolizy olej obiegowy, zawierający skład
niki wrzące powyżej końcowej temperatury wrzenia
benzyny i poniżej zakresu wrzenia ciężkiego oleju obie
gowego, poddawany jest najpierw uwodornieniu przy
udziale składnika
metalicznego grupy VIII układu
okresowego pierwiastków jako katalizatora, a następ
nie jest zawracany do procesu katalitycznego krakowa
nia, przy czym faza ciekła z procesu krakowania jest
rozdzielana na frakcję benzynową i pozostałość, zna
mienny tym, że olej odporny w warunkach pirolizy,
zawierający co najmniej 45% objętościowych składni
ków aromatycznych z przeważającą ilością związków
typu naftalenu i alkilonaftalenu, poddaje się kontrolo
wanemu procesowi uwodorniania w temperaturze 2 6 0 454° C i ciśnieniu 27,5-136 atmosfer dla wytworzenia
produktu, którego w normalnych warunkach
faza
ciekła zawiera co najmniej 40% objętościowych wę
glowodorów aromatycznych i hydroaromatycznych,
głównie typu tetraliny i indanu, po czym co najmniej
część produktu uwodorniania poddaje się katalityczne
mu krakowaniu i wytworzoną frakcję benzynową za
wierającą co najmniej 45% objętościowych aromatycz
nych składników węglowodorowych, głównie typu
benzenu i alkilobenzenu, oddziela się od drugiej frak
cji wrzącej powyżej zakresu temperatury wrzenia
benzyny i zawierającej składniki aromatyczne, głów
nie typu naftalenu i alkilonaftalenu, a następnie od
dzieloną drugą frakcję zawraca się do obiegu w pro
cesie uwodorniania, w postaci mieszaniny z olejem
obiegowym odpornym w warunkach pirolizy.

23c

Nr 16/1973
(P. 119585)

20.03.1967.

Pierwszeństwo: 22.03.1966 - Francja
Antar Pétroles de l'Atlantiques, Paryż, Francja.
Sposób wytwarzania smarów na bazie węglowodo
rów zawierających' co najmniej jedną sól metalu ziem
alkalicznych, znamienny tym, że roztwór korzystniewodny oczyszczonej soli metalu ziem alkalicznych
o granicznym stężeniu nasycenia w temperaturze oto
czenia wprowadza się stopniowo do homogenizatora,
zawierającego mieszaninę węglowodorów ze środkiem
emulgującym i miesza się aż do uzyskania jednorod
nej emulsji o dużej lepkości, którą przenosi się do
wyparki, stopniowo odparowuje się rozpuszczalnik aż
do całkowitego zaprzestania wydzielania się par roz
puszczalnika, zwłaszcza pary wodnej, a tworzący się
żel szybko chłodzi się przez obniżenie temperatury
i wprowadzenie dodatkowych składników, co najmniej
węglowodorów, powodując przemianę żelu w pseudo-roztwór.

23c

(P. 145901)

Rafineria Nafty, Jasło, (Marian
Zając, Bogdan Czerwiński).

30.01.1971.
Nowak,

Leszek

Sposób wytwarzania nadzasadowych olejofilnlych
detergentów, znamienny tym, że saHcylanowe, ąlkilosalicylanowe lub mne znane promotory alkalizacji
stosuje się w mieszaninie z nitrowanymi olejami mi
neralnymi.

23c

(P. 156849)

28.08.1971.

Pierwszeństwo: 31.08.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Standard Oil Company, Chicago, USA, (Edmund
Joseph Piasek, Robert Edward Karli).
Olej smarny składający się z ciekłego smaru olejo
wego, znamienny tym, że zawiera 0,05-70% nowego
rozpuszczalnego w oleju produktu kondensacji Mannich'a o wysokim ciężarze cząsteczkowym.

23e

(P. 145834)

27.01.1971.

Wołowskie Zakłady Chemiczne Przemysłu Tereno
wego, Ścinawa, (Zbigniew Śmigielski, Franciszek Zdeb,
Wojciech Zdeb, Wojciech Szozański, Jan Kotapka).
23b

(P. 125054)

3.02.1968.

Pierwszeństwo: 4.02.1967 - Niemiecka Republika
Demokratyczna
VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht", Leuna, NRD.
Sposób zmniejszania skłonności do polimeryzacji
i/lub do kondensacji nienasyconych benzyn obfitych
w węglowodory aromatyczne, na drodze uwodorniają
cego stabilizowania nietrwałych termicznie składni
ków pod ciśnieniem poniżej 70 atn i w obecności ka
talizatora zawierającego metal szlachetny, przy czym
u wylotu reaktora utrzymuje się temperaturę poniżej
100°C i dopuszcza się podwyższania temperatury robo
czej wzdłuż strefy reakcji, znamienny tym, że uwo
dornienie prowadzi się w obecności takich katalizato
rów; które w stosunku do ilości nośnika zawierają
0,05-5% wagowych palladu na nośniku, który składa
się z mieszaniny 0 - 2 0 % wagowych hydrargilitu, ko
rzystnie 5 - 1 0 % wagowych bemitu oraz z 1-20% wa
gowych, korzystnie 4 - 8 % wagowych kaolinu i wy
kazuje powierzchnie o wartości większej niż 150 m2/g.

Sposób wytwarzania detergentowego proszku do
prania tkanin z włókien syntetycznych, znamienny
tym, że składniki w postaci trójpolifosforanu sodu,
siarczanu sodu, karbometylocelulozy po ich zmieleniu
i zmieszaniu napyla się w temperaturze 40-80°C, naj
korzystniej 60°C ciekłym oksyetylowanym alkilofeńolem, który stosuje się w ilości około 21% wagowych,
po czym do masy wprowadza się oksyetylowany kwas
stearynowy w ilości 1-2% wagowych, a następnie po
dodaniu środków wybielających poddaje masę znane
mu leżakowaniu i mieleniu.

24c

(P. 153573)

19.02.1972.

Pierwszeństwo: 17.03.1971 - Belgia.
Le Four industriel belge, Uccle, Belgia, (Fernand
Victor, François Hermans).
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Urządzenie dla dozowania mieszaniny dwóch gazów,
zwłaszcza gazu palnego i utleniacza, zawierające po
siadającą część zbieżną pierwszą tuleję, połączoną
z pierwszym przewodem doprowadzającym gaz, za
którą w kierunku przepływu gazu jest umieszczona,
współosiowa do pierwszej, druga tuleja posiadająca
część rozbieżną, przy czym wlot drugiej tulei ma
większą średnicę wewnętrzną niż średnica zewnętrzna
wylotu pierwszej tulei, komorę, do której jest przyłą
czony przewód doprowadzający drugi gaz, otaczającą
wylot pierwszej tulei i wlot drugiej tulei, oraz środki
do zmiany wzajemnego położenia jednej tulei, wzglę
dem drugiej wzdłuż ich wspólnej osi, znamienne
tym, że środki zawierające co najmniej jeden pier
ścień (11), posiadający wewnętrzny gwint (17), przy
czym pierścień (11) jest zmontowany na stałym prze
wodzie (12) obejmującym tuleję (1) umieszczoną w nim
przesuwnie, co najtaniej jedną szczelinę (14) równo
ległą do osi (13), usytuowaną w ściance przewodu (12)
i zasłoniętą pierścieniem (11), oraz człon napędowy
tulei (1), przymocowany do ścianki wewnętrznej tu
lei 1, przechodzący przez szczelinę (14) i umiesz
czony suwliwie w ściance wewnętrznej pierścienia (11).

25b

(P. 142184)
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dwie nitki wątkowe każdej pary nitek wątkowych
prowadzone są przeciwstawnie przez trzy układy (8
i 9) formując kolumienki oczek i krzyżują się (10 i 11)
ponownie w dwu ułożeniach przechodząc do przeciw
egle ułożonych kolumienek oczek, następnie prowa
dzone są przez trzy ułożenia w kolumienkach oczek
i poprzez dwa układy krzyżują się ponownie prze
chodząc w kierunku kolumienek oczek wyjściowych.

25e

(P. 145591)

13.01.1971.

Pierwszeństwo: 15.01.1970 - NRD.
Forschunginstitut fur Textiltechnologie Karl-Marx-Stadt, NRD, (Siegfried Ploch, Heinz Zschunke, Walter
Schatis).
Sposób
wytwarzania
materiału
włókienniczego,
w którym warstwa włókna uformowana w pęczki jest
połączona z podkładem za pomocą oczek leżących
ściśle obok siebie na przeciwnej stronie podkładu
utworzonych z pętli włókna warstwy włókna, według
patentu (zgłoszenie P-104862), znamienny tym, że do
wytwarzania kap lub podobnych wyrobów o po
wierzchni drapanej lub pluszowej po obu stronach
używa się jako pokładu runa wzmocnionego mecha
nicznie i tak umieszczonego w rdzeniu kapy lub po
dobnego wyrobu, że włókna runa użytego jako pod
kład są wykorzystane do wytworzenia powłoki drapa
nej lub pluszowej na stronie przeciwnej do pęczków.

20.07.1970.

Pierwszeństwo: 27.07.1969 - Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Plauner Gardine 99 Plauen, NRD, (Hans
Eismann, Harry Eichelberger, Holger Nullmeyer,
Eberhard Bach).
Tiul o splocie krzyżowym, znamienny tym, że jest
wytworzony na maszynie raszlowej o raporcie dziesięciorzędowym z jednoigłowych kolumienek oczek
(1, 2, 3) o otwartym splocie frędzlowym splecionych
przy pomocy nitek wątkowych z czterech osnów przy
czym każda nitka wątkowa (4, 5, 6, 7) z pierwszej
i drugiej osnowy nitkowej, jak również z trzeciej
i czwartej osnowy nitkowej tworzą dwie leżące koło
siebie pary nitek wątkowych, które splatają się po
przez pięć ułożeń, przesuwa się i krzyżuje, zaś

26a

(P. 146324)

18.02.1971.

Zakład Budowy i Remontów Urządzeń Chemicz
nych „METALCHEM", Blachownia Śląska, (Jacek
Ajdukiewicz, Leopold Haczek, Antoni Chmielarski,
Karol Plewniok, Marian Chmielniak, Helmut Burek).
Przewoźny pojemnik dla płynnych gazów, znamien
ny tym, że posiada przewód (2) napełniania i opróż
niania zbiornika (1) z zaworem odcinającym (3) oraz
przewód (4) wstępnego odparowywania z odparowywaczem (5) i regulatorem ciśnienia (8), przy czym
przewody (2) i (4) doprowadzone są do dolnej części
zbiornika (1) oraz połączone są przewodem (14)
z umieszczonym na nim zaworem zwrotnym (15).
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dopływ prądu do silnika elektrycznego napędzającego
pompę prasy, posiada dwuramienną dźwignię (5)
i zaczep (11), napęd urządzenia za pomocą sprężyny
(16).

28b

(P. 145865)

28.01.1971.

Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Otmęt","
Krapkowice, (Marian Marszałek, Marian Siek, Hen
ryk Tyl, Maciej Michalec).
Sposób dogarbowania mineralnego skór chromo
wych wierzchnich, znamienny tym, że wykorzystano
kwaśne medium skóry chromowej oraz wysoką kon
centrację środków dogarbowujących do przejścia
związków glinu zawartych w kaolinie do zasadowych
siarczanów glinu, zdolnych tworzyć związki komplek
sowe i brać udział w reakcji chemicznej ze skórą.

28b

(P. 146605)

2.03.1971.

Pierwszeństwo: 4.03.1970, 15.01.1971 - Szwajcaria.
28a

(P. 146806)

11.03.1971.

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego
„Rokita", Brzeg Dolny, (Zdzisław Marszał, Stanisław
Marszałek, Leonard Muchorowski, Kazimierz Stelmaszczyk, Tadeusz Ostrowski, Janusz Witczak, Euge
niusz Wojnarowski).
Środek ułatwiający uściślenie skór garbarskich ży
wicami, znamienny tym, że w 100 częściach wagowych
mieszaniny zawiera 10-40 części wagowych alkoholu
dwuacetonowego, 5 - 4 0 części wagowych niejonowego
środka powierzchniowo-czynnego i 85-20 części wody.

28b

(P. 145554)

11.01.1971.

Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Otmęt",
Krapkowice, (Kazimierz Szewczyk, Ryszard Małecki).
Urządzenie blokująco-wyłączające prasę hydraulicz
ną do prasowania skór, znamienne tym, że posiada
wałki (14) osadzone obrotowo w łożyskach ślizgowych
(17), do górnych podtoczonych części wałków (14)
przymocowane są ramiona (19) na których obrotowo
zawieszone są dwa drewniane klocki blokujące (20),
na wałkach (14) osadzone są krzywki (13) wyłączające

Ciba Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób barwienia skóry, znamienny tym, że skórę
w ciągu krótkiego czasu traktuje się roztworem bar
wiącym, zawierającym rozpuszczony lub zdyspergowan.y barwnik, po czym z zabarwionej skóry przez od
ciśnięcie usuwa się roztwór barwiący i suszy lub n a j 
pierw poddaje się procesowi utrwalania a następnie
suszenia.

29a

(P. 151451)

4.11.1971.

Pierwszeństwo: 6.11.1970 - Hiszpania.
Antonio Lorenzo Garcia, Madrid, Hiszpania, (Anto
nio Lorenzo Garcia, Carlos Soriano Mesfcre).
Urządzenie do wyciągania włókien sztucznych,
zwłaszcza włókien akrylowych, znamienne tym, że za
wiera sekcję podającą, w której materiał jest przygo
towywany i rozkładany w równomierną warstwę,
przy czym włókna warstwy są ustawione wzdłuż i są
zasadniczo równoległe, a wspomniana sekcja podająca
składa się z taśmowego przenośnika bez końca, prze
noszącego materiał i dostarczającego go do zespołu
czterech lub więcej rolek podających, przekazujących
kolejno miedzy sobą materiał dopóty, dopóki z ostat
niej z nich nie wyjdzie warstwa, której grubość i gę
stość można zmieniać, a włókna są we wspomnianej
warstwie ułożone równolegle względem siebie i w kie
runku podłużnym.

29b

(P. 145859)

28.01.1971.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Jerzy
Jabłoński, Józef Meissner, Jadwiga Sumińska).
Sposób barwienia włókien poliestrowych metodą
ciśnieniową lub suchego dogrzewania, znamienny tym,
że włókno, przędzę lub tkaninę poliestrową poddaje
się w ciągu 20-60 minut w temperaturze 120-»130°
obróbce wstępnej w kąpieli wodnej, zawierającej
0,2-0,4 części wagowych organicznego rozpuszczalni
ka hydrofilowego, korzystnie dioksanu lub 0,03-0,04
części wagowych organicznego rozpuszczalnika hydro
fobowego, korzystnie chlorobenzenu lub perchloroetylenu w 1 części wagowej kąpieli, dodając w przypadku
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zastosowania rozpuszczalnika hydrofobowego 0,001- 0 , 0 2 części wagowych środka emulgującego w 1
części wagowej kąpieli, po czym barwi się materiał
poliestrowy jednym z wyżej wymienionych sposobów
barwienia za pomocą barwnika zawiesinowego o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom chloru
lub grupę nitrową, Y oznacza atom wodoru lub atom
chloru albo grupę nitrową, a R oznacza atom wodoru
albo grupę alkilową o zawartości 1-4 atomów węgla
lub za pomocą barwnika zawiesinowego o ogólnym
wzorze 2, w którym X ma wyżej podane znaczenie,
Y oznacza atom wodoru lub atom chloru, a Z oznacza
atom wodoru lub grupę metoksylową.

29b

87
(P. 146879)

13.03.1971.

Pierwszeństwo: 16.03.1970; 13.04.1970
- Niemiecka Republika Demokratyczna.
VEB Textilkombinat Cottbus, Cottbus, NRD, (Wolf
gang Bobeth, Adolf Heger, Helmar Passler, Hermann
Roloff, Ellen Patitz, Adolf Ernst Schwind, Erwin Ziliński).
Sposób wytwarzania modyfikowanej albo strukturowanej przędzy lub powierzchni materiałów z wielko
cząsteczkowych polimerów, przeznaczonych zwłaszcza
dla celów tekstylnych, znamienny tym, że przędze lub
powierzchnie materiałów, przeznaczone zwłaszcza dla
celów tekstylnych, napromieniowuje się wiązką elek
tronów z akceleratora elektronowego w określonych
miejscach i przed, podczas, po, przed i podczas, przed
i po, podczas i po lub przed i podczas i po napromie
niowaniu zetknięte z substancją powodującą skurcz,
przy czym napromieniowania steruje się pod wzglę
dem natężenia i miejsca lub, że napromieniowanie
przędzy i powierzchni materiałów jest jednorodne,
a powstające i zdolne do reakcji czynniki poddaje się
w części lub w całości działaniu dezaktywującymi
przed, podczas, po, przed i podczas, przed i po, pod
czas i po lub przed i podczas i po napromieniowaniu.

29b

(P. 151810)

27.11.1971.

Pierwszeństwo: 11.12.1970 - Wielka Brytania.

29b

(P. 145809)

25.01.1971.

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, (Stefan
Doroszewicz, Andrzej Mickiewicz, Piotr Penczek,
Andrzej Włodarski, Zbigniew Leszczyński, Bolesław
Gostomski, Henryk Boebel).
Sposób wytwarzania barwionych w masie włókien
poliestrowych, znamienny tym, że na cząstki rozdrob
nionego poliestru stałego nanosi się lakier tworzący po
wysuszeniu powłoki przylegający do poliestru, który
to lakier zawiera roztwór polimeru termoplastycznego
w lotnym rozpuszczalniku oraz pigment lub barwnik,
po czym z powleczonego lakieru poliestru odpędza się
rozpuszczalnik, a wysuszony poliester pokryty barwną
powłoką topi się w głowicy przędzalniczej.

29b

(P. 145862)

28.0L1971.

Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze, Ostro
łęka, (Henryk Kowalczyk, Zbigniew Karaś, Jan Kordalski, Kazimierz Semuk, Bronisław Woźniczko, Jerzy
Zieliński).
Sposób wytwarzania masy celulozowej z materiału
drzewnego lub innego roślinnego surowca włóknistego
metodą alkaliczną oraz uzupełnianie strat chemikaliów
w obiegu technologicznym, znamienny tym, że jako
czynnik roztwarzający stosowany jest roztwór powsta
ły przez dodanie do ługu białego takiej ilości, odpa
dowego z procesu odsiarczania ropy naftowej, ługu
siarczkowego, aby otrzymać żądany stosunek sodu do
siarki.

Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania, (James Derek Birchall, John Edward
Cassidy).
^
Sposób spilśniania nieorganicznych materiałów włók
nistych, znamienny tym, że nieorganiczny materiał
włóknisty poddaje się działaniu albo roztworem kom
pleksowego fosforanu glinu zawierającego co najmniej
jedną chemicznie związaną cząsteczkę związku wodo
rotlenowego o ogólnym wzorze ROH, w którym
R oznacza grupę organiczną lub atom wodoru i zawie
ra grupę anionową mocnego kwasu nieorganicznego
lub kwasu karboksylowego, albo roztworem fosforanu
glinu, w którym stosunek ilościowy grarnoatomów gli
nu do grarnoatomów fosforu wynosi co najmniej 1 : 1
i następnie ogrzewa skędzierzawioną masą z włókien
aż do osadzenia się na niej fosforanu glinu z roztworu.

30a

(P. 145731)

20.01.1971.

Politechnika Wrocławska, (Instytut Metrologii Elek
trycznej), Wrocław, (Emilia Deszkiewicz, Janusz No
waczyk).
Miernik do pomiaru parametrów wyćwiczalności
reakcji złożonej, znamienny tym, że stanowi go elek
troniczny układ (1) selekcji reakcji, którego wejścia
połączone są z wyjściami programatora (2) i z wyj-
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ściami układu (3) kluczy do reagowania, a wyjście
reakcji poprawnej układu (1) połączone jest z wejś
ciem sterującym programatora (2) i z licznikiem (4)
reakcji, a wyjście reakcji błędnej układu (1) połączone
jest z licznikiem (5) błędów, przy czym wyjścia pro
gramatora (2) połączone są z wejściami sterującymi ge
neratora (6) bodźców, a wejście wyłączania programa
tora (2) połączone jest z wyjściem zegara (7).
30a

(P. 145597)
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których utrzymuje się impulsy uruchamiające bodźce
wzrokowe i słuchowe.

14.01.1971.

Szpital Wojewódzki im. Karola Miarki w Opolu,
Opole, (Klemens Kiryłowicz).
Elektroda dosercowa do transtorakalnej elektrostymulacji akcji serca, wprowadzana bezpośrednio w mię
sień sercowy i powodująca nieznaczne nieszkodliwe
uszkodzenia jego tkanki, znamienna tym, że końcówka
tej elektrody stabilnie umocowywana w mięśniu ser
cowym ma postać sprężyny śrubowej (1) o obrysie cy
lindrycznym, złożonej z kilku zwoi nierdzewnego sta
lowego lub tantalowego drutu, z zaostrzonym swobod
nym końcem (2) ostatniego zwoju i jest, w celu stabil
nego umocowania, wkręcana w mięsień sercowy oraz
wykręcana zeń, zwój po zwoju jednym, pozostawio
nym w tkance mięśnia sercowego śladem.

30a

(P. 145899)

30.01.1971.

Politechnika Poznańska, Poznań, (Maciej Ciechomski, Jerzy Penkala, Danuta Turzeniecka).
Układ do pomiarów diagnostycznych w medycynie,
w szczególności do pomiarów ciśnienia krwi w naczy
niach -krwionośnych za pomocą czujników elektroche
micznych, znamienny tym, że zawiera dwa identyczne
czujniki, połączone ze sobą elektrycznym układem róż
nicowym, przy czym jeden z czujników dotyka skóry
pacjenta nad badanym naczyniem krwionośnym,
a drugi czujnik jest związany sztywno z czujnikiem
pierwszym.

30e

(P. 146120)

10.02.1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Sprzętu Medycznego,
Warszawa, (Józef Ankudowicz).

30a

(P. 145847)

28.01.1971.

Akademia Medyczna, Białystok, (Janusz Andrzej czuk, Jan Baciocha).
Układ cyfrowego miernika czasu reakcji prostej
i z wyboru, znamienny tym, że posiada generator bodź
ców składający się z generatorów (13, 14, 15) o różnych
częstotliwościach, które służą do pobudzania genera
torów impulsu jednostkowego (9, 10, 11), na wyjściu
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Mechanizm przechyłu płyty stołu operacyjnego, zna
mienny tym, że zawiera przegub składający się z kul
(1) i (2) i ramienia (3), łączącego te kule oraz osi (7)
przymocowanej do kuli (1) i zawierającej kulę (8), przy
czym kula (1) ulożyskowana jest obrotowo w gnieździe
(4) kolumny A stolu operacyjnego.

30g
(P. 146641)
4.03.1971.
Pierwszeństwo: 4.03.1970, 19.09.1970 - Wielka Brytania.
Lewis Woolf Griptight Limited, Birmingham, Wiel
ka Brytania, (Erie Kenneth Hurst).
Butelka do karmienia niemowląt, znamienna tym, że
zawiera pojemnik na ciecz, mający otwór wylotowy
otoczony przez obrzeże, elastyczny smoczek z otwor
kiem wylotowym oraz częścią kołnierzową stykającą
się z tym obrzeżem i przymocowaną do pojemnika tak,
aby uzyskać szczelność dla utrzymywania cieczy w po
jemniku, zdejmowalną nakrywkę osłaniającą smoczek,
przy czym nakrywka ta ma wewnętrzną część pierście
niową, stykającą się z częścią smoczka dla stworzenia
dodatkowego uszczelnienia osłony smoczka, oraz ele
ment szczelnie zamykający połączenie
pomiędzy
wnętrzem pojemnika, a wnętrzem smoczka, przy czym
element zamykający połączony jest za pomocą tarcia
z wnętrzem smoczka i jest przemieszczalny przez m a 
nipulację nakrywką smoczka, dla usunięcia elementu
uszczelniającego z jego położenia uszczelniającego, przy
czym manipulację tę przeprowadza się z nakrywką
smoczka nadal osłaniającą smoczek.

89

Karma dla zwierząt według patentu nr
(P. 134529), znamienna tym, że zawiera jadalny nośnik
i około 0,0005-0,05°/o wagowych związku o ogólnym
wzorze 1, w którym R oznacza chlorowiec lub grupę
trójfluorometoksylową, n oznacza cyfrę 1 lub 2, m
oznacza cyfrę 0 lub 1.

30h

(P. 145760)
21.01.1971.
Pierwszeństwo: 22.01.1970
- Stany Zjednoczone Ameryki.
Scherico LTD, Lucerna, Szwajcaria, (Marvin Joseph
Weinstein, Gerald Howard Wagman, Joseph Antony
Marquez).
Sposób wytwarzania nowego antybiotyku 67-694
luib antybiotycznie czynnej substancji zawierającej lub
zawartej w tym antybiotyku, znamienny tym, że ho
duje się mikroorganizm gatunku Mikromonospora.

30h

(P. 145898)

30.01.1971.

Politechnika Łódzka, Instytut Chemicznej Techno
logii Żywności, Łódź, (Stanisław Zagrodzki, Bogusław
Wojciech Król).
Sposób wytwarzania bifidogemnych preparatów
lakto-laktulozowych, znamienny tym, że roztwór lak
tozy o stężeniu 4 0 - 6 0 % poddaje się izomeryzacji
w obecności wodorotlenku sodowego, użytego w ilości
2 - 6 0 g wodorotlenku sodowego w stosunku do 1 kg
laktozy w czasie nie przekraczającym 15 miniut, po
czym mieszaninę reakcyjną poddaje się w znany spo
sób procesowi krystalizacji, w wyniku której oddziela
się 30-50°/o bifidogennego preparatu lakto-laktulozowego od nie przereagowanej laktozy, którą zawraca
się ponownie do procesu izomeryzacji.

30h

30h
(P. 140596)
14.05.1970.
Instytut Przemysłu Fermentacyjnego, Warszawa,
(Krystyna Karwowska, Jan Zaleski, Konstanty Ziętkiewicz, Maria Borkowska, Jerzy Kuszlik).
Sposób wytwarzania naturalnych barwników karotenoidowych z rozdrobnionych surowców takich jak
marchew, jarzębina, rokitnik, drożdże, pleśnie i inne
metodą bezpośredniej ekstrakcji, znamienny tym, że
jako medium ekstrakcyjne stosowany jest dwuchlorodwufluorometan w fazie ciekłej pod ciśnieniem 5 at
mosfer.

30h
(P. 145635)
15.01,1011.
Patent dodatkowy do patentu
P. 134529.
American Cyanamid Company, Wayne, Stany Zjed
noczone Ameryki (Andrew Stephen Tomcufcik).

(P. 146317)

18.02.1971.

Instytut Antybiotyków, Warszawa, (Tadeusz Szczęś
niak, Leonard Karabin, Maria Szczepankowska, Kry
styna Wituch, Bogdan Rakowski, Halina Wośko, Jerzy
Meller, Zofia Olińska).
Sposób wytwarzania ryboflawiny metodą biosyntezy
na pożywkach zawierających jako źródło węgla i/ lub
środek przeciwpienny techniczne tłuszcze pochodzenia
zwierzęcego w ilości 0,1-10°/o objętościowych w sto
sunku do ilości pożywki według patentu nr P. 130294,
znamienny tym, że jako tłuszcze stosuje trany tech
niczne i/lub tłuszcze rzeźniane twarde i/lub tłuszcze
rzeźniane miękkie i/lub tłuszcze kanałowe i/lub
tłuszcze utylizacyjne i/lub tłuszcze pogarbarskie albo
ich mieszaniny z innymi tłuszczami roślinnymi i zwie
rzęcymi w dowolnym stosunku w ilości 0,1-10°/o ob
jętościowych w stosunku do ilości pożywki.

30h

(P. 146750)

9.03.1971.

Pierwszeństwo: 10.03.1970, 19.09.1970, 28.12.1970
- Japonia.
Toyo Jozo Company, Ltd., Shizuoka, Japonia, (Teizo
Higashi, Jinnosuke Abe, Toruo Take, Susumu Watanabe, Masaru Otani).
Sposób wytwarzania nowej substancji hormonopodobnej, obniżającej poziom wapnia w osoczu ssaków,

90

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

znamienny tym, że z węgorzy wyłuszcza się serca,
zwłaszcza worki osierdziowe i/ lub tkankę odcinka żyły
czczej leżącego w pobliżu serca i po ewentualnym
odtłuszczeniu i wysuszeniu ekstrahuje wodnym roz
tworem hydrofilowego rozpuszczalnika organicznego
lub rozcieńczonym kwasem albo wodą, po czym z wy
ciągu usuwa się zanieczyszczenia białkowe, ewentual
nie po uprzednim usunięciu osadu i otrzymany roztwór
ewentualnie poddaje dalszemu oczyszczaniu i/lub su
szeniu.

Nr 16/J973

Sposób enzymatycznego wytwarzania L-tryptofanu,
znamienny tym, że indol i serynę kontakuje się ze
strukturą włóknistą zawierającą enzym katalizujący
reakcję syntezy tryptofanu.
30i

(P. 146766)

9.03.1971.

Instytut Leków, Warszawa, (Wanda Woźniak, Zbig
niew Paweł Zagórski, Barbara Szepietowska).

Sposób produkcji surowic wzorcowych anty-Rh
anty-D, znamienny tym, że do rozcieńczania surowic
anty-Rh o wysokim mianie stosuje się roztwór wodny
suchego bulionu produkcji Warszawskiej Wytwórni
Surowic i Szczepionek lub bulion zwykły.

Sposób wyjaławiania preparatów farmaceutycznych
pochodzenia naturalnego, znamienny tym, że czynni
kiem sterylizującym jest jonizujące promieniowanie
pochłonięte w takim stadium przeróbki surowca natu
ralnego, w którym produkty radiolizy nie powodują
jeszcze znaczącego obniżenia aktywności preparatu
końcowego ani farmakodynamicznych efektów ubocz
nych, a obróbka radiacyjna stanowi integralny frag
ment procesu produkcyjnego w postaci operacji jed
nostkowej.

30h

30i

30h

(P. 146761)

8.03.1971.

Józef Ćwik, Opole.

(P. 146786)

10.03.1971.

Pierwszeństwo: 10.03.1970 - Japonia.
Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha Tokyo, Ja
ponia, (Hidetoshi Kabayshi, Kohei Araki).
Środek do zwalczania pasożytów wewnętrznych
u zwierząt zwłaszcza u ptaków i ssaków korzystnie
podawany doustnie, znamienny tym, że jako zawiera
związek kompleksowy soli wapniowej kwasu 0-metylo-0,2,2-dwuchlorowinylofosforowego
z
fosforanem
0,0-dwu i metylo-0-2,2-dwuchloxowinylowego
złączany
z żywicą termoplastyczną z grupy kopolimerów otrzy
manych przez kopolimeryzację 30-60 części wago
wych sprzężonego dienu, 70-40 części wagowych co
najmniej jednego monomeru zawierającego jedną
grupę winylową, zdolnego do kopolimeryzacj i z form
dienern, i 0,5-5 części wagowych środka sieciującego.

(P. 146820)

10.03.1971.

Ministerstwo Obrony Narodowej Główne Kwater
mistrzostwo Wojska Polskiego, Warszawa, (Stanisław
Zdziennicki, Zbigniew Żółtowski).
Sposób wytwarzania środka do dezynfekcji, zna
mienny tym, że do 10-40-procentowego roztworu
4 heksylo 1,3 dwuhydroksybenzolu lub innego środka
o wskaźniku fenolowym nie niższym niż 1:1500 w eta
nolu dodaje się w stosunku objętościowym 1:2-3:2
środek wytwarzający aerosol dyspersyjny, np. dwufluorodwuchlorometan.
30k

(P. 146014)

4.02.1971.

Pierwszeństwo: 5.02.1970; 27.0.7.1970 - Francja.
Rene Deroninea Gradignan, Francja.

30h

(P. 146913)

16.03.1971.

Pierwszeństwo: 29.04.1970
- Stany Zjednoczone Ameryki.
Merck and Co., Inc., Rahwąy, USA, (William Okazaki, H. Graham Purchase, Richard L. Witter).

Aparat do wykonywania szybkich transfuzji krwi,
w szczególności przy ulicznych lub imnyich nieszczęśli
wych wypadkach, znamienny tym, że jego obudowa
(1, 103) zawiera silnik (5) zasilony z baterii ogniw (10)
oraz wprowadzany przez ten silnik w ruch rnimośród
(8, 107), który powoduje szybkie ściskanie giętkiej
rurki (9, 104), stanowiącej pompę.

Sposób wytwarzania żywej szczepionki przeciwko
chorobie Mark'a, znamienny tym, że Turkey Herpesvi
rus poddaje się wielokrotnemu pasażowaniu w kultu
rze tkankowej.
30h

(P. 153634)

23.02.1972.

Pierwszeństwo: 25.02.1971
Stany Zjednoczone Ameryki.
Eli Lilly and Company, Indianapolis, USA, (Robert
L. Hamill, William Max Stark, Donald Clifford Delong).
Sposób wytwarzania antybiotyku A-4696, znamien
ny tyim, że organizmy Achnoplanes sp., szczep ATCC
23342 hoduje się w płynnej pożywce zawierającej źród
ła przyswajalnego węgla, azotu i soli nieorganicznych
utrzymywanej w warunkach tlenowych, przy czym
istotna ilość aktywności antyibiotykowej przenosi się
z hodowanego organizmu do pożywki.
30h

(P. 154898)

21.04.1972.

Pierwszeństwo: 23.04.1971 - Włochy.
Snam Progetti SpA., Mediolan, Włochy, (Dino Dinelli, Franco Morisi, Francesco Cecere).

30k

(P. 146119)

10.02,1971.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Sprzętu Medyczne
go, Warszawa, (Józef Ankudowicz).
Nawilżacz gazów, znamienity tym, że zawiera naczy
nie (1) napełnione wodą oraz wkładkę higroskopijną
(2), a następnie grzejnik (3) i termoregulator (4), denko
(5) oraz końcówkę (6), którą gaz dopływa i końcówkę (7),
którą gaz odpływa.
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elektroprzewodzącym, znamienny tym, że nakłada się
paski przewodzące w postaci warstwy grubszej niż
to jest konieczne dla otrzymania żądanej przewodności
gotowej szyby, po czym zmniejsza się grubość pasków
zbierając powierzchniowo część warstwy, aż do osiąg
nięcia żądanej wartości oporności.

32b
(P. 145839)
27.01.1971.
Pilkington Brothers Limited, Liverpool, Anglia
(Philip Sidney Irlam, Brian Yale).
Kompozycja szkła do wytwarzania włókien szkla
nych stosowanych zwłaszcza do wzmacniania wyro
bów cementowych, zawierająca określoną ilość Z r 0 2
w celu zwiększenia odporności na działanie alkaliów,
znamienna tym, że zawiera w procentach według cię
żaru cząsteczkowego,
62-75°/o
7 - 1 IV«
13-23°/o
1-10%
0 - 4°/o
0 - 6*/o
0 - 9°/o
0 - 2°/o
0-..-4°/»

31b l

(P. 140592)
14.05.1970.
Pierwszeństwo: 18.05.1969, 14.04.1970 - NRD.
Centre de Recherche de Pont-á-Mousson, Pont-á-Mousson, Francja, (Bernard Michel Compte, Jean-Marie Louis Philippe).
Urządzenie do usuwania z formy przedmiotów drą
żonych zwłaszcza rur odlewanych metodą odśrodkową,
zawierającą szereg rozwieranych szczęk zamocowa
nych do obsady osadzonej obrotowo względem swej
osi symetrii na nieruchomym wsporniku i rozwiera
nych w kierunku od osi symetrii wbrew działaniu
sprężyny powrotnej, znamienne tym, że do obsady
(4, 4a) zamocowany jest mechanizm (13, 24, 25, 26)
rozwierający szczęki, o który opierają się szczęki na
skutek działania sprężyny powrotnej (9, 9a) i który
to mechanizm jest rozszerzany promieniowo przynaj
mniej w obrębie punktów oparcia się szczęk (8, Sa)
za pomocą sprężonego czynnika płynnego.

(P. 145567)
12.01.1971.
Pierwszeństwo: 19.01.1970 - Wielka Brytania.
Glaverbel, Bruksela, Belgia (Emile Plumât).
Sposób wyginania szkła o postaci płyt do żądanej
trwałej krzywizny za pomocą przyłożonych do niej
sił gnących przy podwyższonej temperaturze tej płyty,
znamienny tym, że płytę szkła poddaje się obróbce
powierzchniowej, aby usunąć lub zmniejszyć wady
powierzchniowe co najmniej na tej jej powierzchni,
która po wygięciu ma być wypukłą i tak obrobioną
płytę szkła poddaje się działaniu sił gnących przy lep
kości szkła wyższej niż IO10 puaza.
32a
(P. 151503)
11.11.1971.
Pierwszeństwo: 13.11.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Spiegelglaswerke Germania Zwigniderlassung der
Glaceries de Saint-Roch, S. A., Porz-am-Rhein, NRF,
(Hans Baum, Walter Lochman).
Sposób wytwarzania szyb podgrzewanych elektrycz
nie, zwłaszcza dla pojazdów samochodowych, zawiera
jących na powierzchni szyby warstwę o żądanym wzo
rze z siatki wąskich pasków ogrzewających, o składzie

BÏOS

Fe 2 0 3
CaF 2
Ti0 2

przy czym symbol R 2 0 oznacza co najmniej jeden tle
nek metalu ziem alkalicznych, a symbol R'O oznacza
tlenek wybrany z tlenków metali ziem alkalicznych
i tlenek manganu (MnO).

(P. 145922)
1.02.1971.
32b
Instytut Przemyślu Szkła i Ceramiki, Warszawa,
(Bolesław Ziemba, Maria Mader, Wacław Tuszyński).
Szkło inącone z układu podstawowego Si0 2 - AI2O3
- C a O - MgO - Na 2 0 z dodatkiem fluoru dla za
mącenia, znamienne tym, że wymienione składniki
wchodzą w skład szkła w następujących ilościach wa
gowych: 73-77 i Si0 2 , 3 - 7 Al 2 0 3 , 4 - 9 CaO, 1 - 4 MgO,
7 - 1 2 Na 2 0, 4 - 9 F oraz dla polepszenia własności
technologicznych szkła stosuje się jedne lufo kilka na
stępujących dodatków: 1 - 3 K 2 0, 1 - 5 B 2 0 3 , 1-5 ZuO,
1 - 3 BaO.

32b

32a

Si0 2
Zr02
R20
R'O
A1203

(P. 145943)
1.02.1971.
Pierwszeństwo: 3.02.1970 - Wielka Brytania.
Glaverbel Watermael - Boitsfort, Belgia, (Emile
Plumât, Pol Baudin, Robert Van Laethem, Jean Deliere).
Sposób modyfikowania co najmniej jednej własności
co najmniej części przedmiotu ze szkła lub materiału
szklistokrystalicznego przez dyfuzję jonów do co naj-
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mniej części przedmiotu ze stykającego się z nim
oŚBodka, znamienny tym, że ośrodek stykający się.
z obrabianym przedmiotem stosuje się w postaci kro
pelek, tworzących mgłę.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1-26, znamienne tym, że zawiera obudowę, elementy
do podtrzymywania obrabianego przedmiotu w obu
dowie, zbiornik dla utrzymywania w obudowie rozto
pionej soli i elementy do mieszania roztopionej soli
dla spowodowania wypełnienia atmosfery w tej obu
dowie mgłą, zawierającą kropelki roztopionej soli.

32b
(P. 151316)
30.10.1971.
Pierwszeństwo: 2.11.1970 - Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Jenaer Glaswerk Schott and Gen, Jena, NRD.
Fototropowe szkło na bazie boranu metalu alkalicz
nego z dodatkiem halogenku srebra; znamienne tym,
że dla rozdziału faz w określanym stopniu część B 2 0 3
zastępuje się przez Si0 2 , do otrzymania następującego
składu:
B20,
Si02
Rj r O
R^O
A1 2 0 3
Zr02
CuO
AaX

30-94%
0,5-400/0
2-30%
1-20%
1-20%
1-10%
0,001-0,05%
0,01-1,0 %

Nr 18/1973

Oprawka batonu wyrobu ciastkowego zwłaszcza
szminki, pomady produktów kosmetycznych, farma
ceutycznych i weterynaryjnych lub tym podobnych z poosiowo przesuwanym w niej kielichem zawierającym ba
ton i przezroczystą, odrzucaną osłoną ochronną batonu,
przylegającą swym otwartym końcem do odpowied
niego końca kielicha, znamienna tym, że zakończenie
oprawki, z którego wysuwany jest baton (4) posiada
przynajmniej jeden skierowamy do wnętrza występ (17),
którego średnica (D1) jest mniejsza niż wewnętrzna
średnica (D2) wewnętrznej tulei (2), oraz że osłona
ochronna (5) posiada średnicę zewnętrzną nieco mniej
szą niż średnica wewnętrzna (D1) występu wewnętrz
nego (17), a jej otwarty koniec leżący na kielichu (3)
posiada co najmniej jeden zewnętrzny występ (19,
19'), którego wymiar zewnętrzny jest nieco mniejszy
od średnicy wewnętrznej (D2) tUlei wewnętrznej (2),
a większy od średnicy wewnętrznej (Dj) występu
wewnętrznego (17) na końcu oprawki oraz tym, że
osłona ochronna (5) ma rozcięcie (26) biegnące przez
całą jej długość i tworzące co najmniej dwa leżące
obok siebie segmenty, rozchylane i następnie odrzu
cane po podniesieniu ku górze po raz pierwszy kieli
cha z batonem, to znaczy gdy na stronie zewnętrznej
osłony ochronnej (5) znajdujące się występy (19, 19)
mają oparcie o występ (17) na wewnętrznej stronie
zakończenia oprawki.

gdzie R1 oznacza K i/lub Na i/lub Li, R II oznacza Ba
i'lub Ca i/lub Sr i/lub Mg, a X oznacza Cl, Br, J.

32b

(P. 154902)
31.04.1972.
Pierwszeństwo: 23.04.1971 - Włochy.
Gristalleria SA VIA Soc. Coop, aj.l, Empoli/Cortenuova, Firenze, Włochy, (Enzo Nucci).
Sposób wytwarzania wyrobów szklanych, na przy
kład szklanek z zabarwionym dnem, znamienny tym,
że bierze się pierwszą masę szkła, które jest barwne
i nadaje jej kształt soczewki, na końcu rurki drauchowej bierze się drugą masę szkła, które jest bez
barwne l u b ma barwę różną od pierwszego i kształ
tuje się go wstępnie, te dwie masy szkła łączy się ze
sobą przez zetknięcie i tak utworzoną na końcu rurki
dmuchowej bryły kształtuje się, a następnie trzecią
masą szkła, podobnego do pierwszego, otacza się bryłę
wytworzoną na końcu rurki dmuchowej i przeprowa
dza się operację dmuchania w formie.

32b

«
(P. 154904)
21.04,1972.
Pierwszeństwo: 23.04.1972 - Włochy.
Gristalleria Savia Soc. Coop, a.r.l., Empoli/CortenUova, Firenze, Włochy, (Enco Nucci).
Sposób wytwarzania wyrobów szklanych, z elemen
tami dekoracyjnymi, znamienny tym, że w pierwszej
masie szkła wyciska się powierzchniowe wgłębienia,
po czym łączy się ją z drugą masą szkła, aby uzyskać
wtrącenia w postaci baniek powietrza o określonym
uprzednio układzie.

33c

(P. 146575)
Pierwszeństwo:

2.03J1970

1.03.1971.
-

Francja.

Sebec, Société d'Exploitation de Brevets d'Emballa
ge Cosmétique S. A., Fribourg, Szwajcaria, (Georges
Gruska).

34b

(P. 146642)

4.03.1971.

Pierwszeństwo: 22.05.1970, 22.05.1970, 23.07.1970 Niemiecka Republika Federalna.
Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lubeka,
NRF, (Hermann Wulff).
Urządzenie do uboju i patroszenia ryb, wyposażone
w otwierające się uchwyty do mocowania ryb umiesz
czane na obrotowych ramionach nośnych oraz w usy
tuowane między szczękami każdego z uchwytów za
mocowane wychylnie narzędzia do rozcinania jamy
brzusznej i wycinania wnętrzności, jak również do
podcinania gardła i karku u nasady głowy, znamienne
tym, że obracające się w sposób ciągły ramiona nośne
(4) osadzone są obrotowo względem osi (2) i wyposa
żone są w uchwyty (5) składające się z dwóch szczęk
bocznych (6) oraz przesuwnej względem osi (2), zależ
nie qd stopnia rozwarcia szczęk (6) i podpory grzbie
towej (7) oraz tym, że narzędzie (11) do rozcinania
jamy brzusznej oraz narzędzie (12) do wycinania
wnętrzności są zamocowane wychylnie od dołu ku
górze względem poziomej osi (15) leżącej poza torem
uchwytów (5) oraz stycznej do tego toru.
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ścianek ścierających jest jednolita ze skrajną ścianką
boczną (20), która jest jednolita z pierścieniowym
nośnym kołnierzem (19) mającym liczne pierwsze wy
stające na zewnątrz podcięte występy (45, 46) oraz
liczne drugie wystające na zewnątrz podcięte występy
(55, 56), które wystają w przeciwnym kierunku niż
pierwsze występy, przy czym te wystające na zewnątrz
występy dostosowane są do zazębiania się z wystają
cym na zewnątrz wieńcem w miejscach pomiędzy
wspomnianymi powierzchniami kątowymi, a drugie
wystające na zewnątrz występy są także dostosowane
do zazębiania się ze wspomnianym wystającym na
zewnątrz wieńcem pomiędzy powierzchniami kątowy
mi po odwróceniu elementu ciernego.

34b
(P.
146838)
12.03.1971.
Zjednoczenie Przemysłu Precyzyjnego, Warszawa,
(Jan Wieczorek).
Obieraczka do jarzyn z dwustronnym wahadłowo
uchylnym nożykiem, znamienna tym, że składa się ze
sprężyście szczypcowato ukształtowanej obsady mocu
jącej (1) nakładanej na brzeszczot na przykład noża
kuchennego, wyposażonej w ramiona (5) i (6), w któ
rych znajdują się łożyska (4) służące do osadzenia
w nich czopów (3) dwustronnego wahadłowo wychylnego o kształcie ramki czworokątnej nożyka (2).

(P. 145825)
26.01.1971.
Pierwszeństwo:, 28.01.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Dart Industries Ine, Los Angeles Stany Zjednoczone
Ameryki, (Sidney Zee Smith, Janes Baldwin Swett).
Urządzenie do przechowywania selerów i podobnych,
zawierające pojemnik, elementy podtrzymujące pro
dukty żywnościowe i szczelną pokrywę wymienionego
pojemnika, z którego podstawą połączone są pionowe
34f

(P. 152335)
34b
21.12.1971.
Pierwszeństwo: 30.12.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Dart Industrie's Inc., Los Angeles, USA, (Harold
Prescott Ashton, James Baldwin Sweet).
Tarka do produktów spożywczych, znamienna tym,
że ma miskę (15) posiadająca ściankę boczną (23)
i jednolite z nią dno (24), przy czym ścianka boczna
zaopatrzona jest w wystający na zewnątrz skierowany
do góry obwodowy wieniec (40) w pobliżu jej górnej
krawędzi, a ze ścianki bocznej wystaje na zewnątrz
jednolity z nią kołnierz (25) w pobliżu jej górnej kra
wędzi (26), przy czym kołnierz ten zaopatrzony jest
w wiele jednolitych z nim, rozdzielonych powierzchni
kątowych, które są także jednolite ze wspomnianym
wieńcem, oraz ma odwracalny element tnący (10) ma
jący co najmniej pierwszą i drugą ściankę ścierającą
(11, 12), przy czym pierwsza ścianka (11) znajduje się
w płaszczyźnie zasadniczo równoległej do płaszczyzny
drugiej ścianki i znajduje się ponad tą drugą ścianką,
przy czym te ścianki ścierające połączone są przez
co najmniej jedną tnącą ściankę boczną (18b) tak, że
po odwróceniu elementu ciernego, druga ścianka znaj
duje się powyżej pierwszej ścianki, a każda z tych
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ściany boczne, a pokrywa ma na swym obwodzie usz
czelnienia stykające się ze swobodnymi krawędziami
wymienionych pionowych ścian bocznych w celu her
metycznego zamknięcia wymienionego pojemnika, zna
mienne tym, że wymienione elementy podtrzymujące
mają liczne żeberka (28) znajdujące się nad podstawą
wymienionego pojemnika, przy czym wymienione że
berka (28) mają taki przekrój, że ich wierzchołki za
pewniają minimalną powierzchnię styku elementów
podtrzymujących a wymienionymi produktami.
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pulsów nadajnika stacjonarnego stanowił sygnał alar
mowy. Urządzenie do stosowania sposobu według
zastrz. 1 i 2, znamienne tym, że ma sygnalizator (S)
stacjonarny umieszczony na powierzchni kopalni oraz
sygnalizatory (S1-4) ruchome zamocowane w kubłach
wydobywczych wewnątrz zgłębianego szybu, przy
czym każdy z sygnalizatorów (S, S1-4) ma odbiornik
(OS, O1_4) sygnałów połączony z nadajnikiem (NS,
N1-4) poprzez układ (MS, M1-4) manipulacyjny, tak
aby tworzyły zamkniętą pętlę przesyłu sygnału.

(P. 145726)
19.01.1971.
Pierwszeństwo: 20.01.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Karl Mobus KG Zeichnungs - Ordner Mellendorf,
NRF, (Heinz Werner Kohler).
Szafa do przechowywania w pozycji wiszącej,
zwłaszcza rysunków, planów lub tym podobnych
przedmiotów o dużych płaszczyznach, posiadająca
otwieraną przednią ścianę i teleskopowe proste ele
menty wieszakowe z wsuwanymi w siebie częściami
składowymi, które to elementy wieszakowe ułożyskowane są na ścianie przedniej i tylnej w sposób umo
żliwiający ograniczone wychylanie w płaszczyznach
pionowych, przy czym to ułożyskowanie stanowią ło
żyska przestawne od wewnątrz szafy umocowane na
przedniej i/lub tylnej ścianie, znamienne tym, że
co najmniej jedno z przestawnych łożysk utworzone
jest z co najmniej jednej tarczy obrotowej posiadają
cej na swym obwodzie większą ilość wybrań, których
środki rozmieszczane są zawsze w różnej odległości
od osi obrotu tarczy.
34i

(P. 146664)
5.03.1971.
7.03.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Hoesch Maschinenfabrik, Deutschland AG, Dort
mund, NRF, (Horst Gross, Leopold Krac).
Wciągarka
z
co
najmniej
dwoma
bębnami
linowymi napędzanymi przez urządzenie napędowe,
przy którym przekładnia posiada napęd planetarny
lub napęd za pomocą kół zębatych, znamienna tym,
że posiada dwa usytuowane obok siebie napędy pla
netarne (1051, 1052) połączone z dwoma silnikami (181,
182) oraz napędem wału zębnikowego (10511) i dwa sil
niki (191, 192) przeznaczone do napędu zewnętrznego
wału zębnikowego (10512) i kół zębatych (1053, 1054)
oraz dwu bębnów linowych (101, 102/103, 104) i przy35c
Pierwszeństwo:

(P. 146236)
35a
15.02.11971.
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, (Janusz Ney,
Grzegorz Wyrostkiewicz, Walerian Dziurla, Edward
Marszałek).
Sposób bezprzewodowego przesyłania sygnałów,
zwłaszcza między ruchomym naczyniem wydobyw
czym i maszynownią urządzeń wyciągowych w zgłę
bianych szybach za pomocą modulowanej fali nośnej
w systemie wielokanałowym z podziałem czasowym,
znamienny tym, że za pomocą imulsów fali nośnej,
zmodulowanej kolejno częstotliwościami akustycznymi,
wysyłanych z nadajnika sygnalizatora stacjonarnego
umieszczonego na powierzchni kopalni, uruchamia się
umieszczane w zgłębionym szybie nadajniki sygnaliza
torów ruchomych, które emitują impulsy fali nośnej
modulowanej częstotliwościami akustycznymi przez
okres czasu równy długości impulsu emitowanego przez
nadajnik stacjonarny, a impulsy z nadajnika stacjo
narnego oraz impulsy z nadajnika ruchomego poddaje
się operacji logicznego działania tak, aby brak impul
sów z nadajnika ruchomego w czasie emitowania im
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rządu pomiarowego (107), który podłączony jest do
elementów pomiarowych (1056, 1057, 1056, 1057, 1061.
1621, 1721, 1811, 1821, 1911, 1921, 1851, 1861, 1951, 1961),
które połączone są z silnikami (181, 182, 191, 192) za
silanymi z układu łączeniowego (108), który połączony
jest również z układem hamulcowym (185, 186, 195,
196), powodującym zatrzymanie urządzenia napędowe
go (10), przy czym wciągarka wyposażona jest w dwu
krotnie łożyskowane wałki zębników (10511, 10512)
i wałki (10533, 10543), które w przypadku ich złamania
podtrzymywane są za pomocą umieszczonych łożysk
pomocniczych (10553, 10554, 10555, 10556) stanowiących
podparcie utrzymujące połączenie siłowe przekładni.

37a

(P. 146323)

(P. 154867)

20.04.1972.

Pierwszeństwo: 22.04.1971 - Włochy.
Protezione Ricerche Industriali S. A. Lugano, Szwaj
caria, Snam Progetti S.p.A. Mediolan, Włochy, (Ettore
Luzzatto).
Włókno o cechach mikrokapsułek, znamienne tym,
że składa się z zabezpieczającej cylindrycznej powłoki
i usytuowanego wewnątrz niej aktywnego rdzenia.
Włókno według zastrz. 1, znamienne tym, że składa
się z powłoki, której odporność mechaniczna decyduje
o odporności całego włókna.

37d

(P. 146644)

waniu poprzecznym za odpowiednie występy lub za
głębienia części metalowych i tworzą zamknięte ko
mory dla masy wypełniającej lub w połączeniu z po
wierzchniami metalowymi.

18.02.1972.

Zjednoczenie
Budowlano-Montażowe
Przemysłu
Węglowego, Zakład Badań i Doświadczeń Budownic
twa Węglowego, Katowice, (Roman Krynicki, Bolesław
koechler, Henryk Budzyński).
Sposób wykonania przeciwdźwiękowej ochrony po
mieszczeń w budynkach, znamienny tym, że na stropie
rozkłada się warstwę proszku hydrofobowego o gru
bości 2,5 eon do 10 om, ubija się ją lekko deską na
płask, zakłada się na niej izolację obrzeżną, następnie
pomiędzy założoną izolację obrzeżną układa się war
stwę z dociskowej płyty betonowej o grubości 4 cm,
którą powleka się warstwą wygładzającą i przykleja
np. gumolit.

37b
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4.03.1971.

Pierwszeństwo: 6.03.1970, 27.07.1970 - Niemiecka
Republika Federalna.
ALCO Bauzubehör G.m.b.H. and Co., Goslar, NRF,
(Ernst Nipp).
Slaly izolacyjny element budowlany, zwłaszcza ele
ment metalowy lub stalowy narażony na działanie
różnych temperatur, przy czym człony łączące elemen
ty budowlane wykonane są z materiału o niskiej prze
wodności cieplnej i utrzymują je w położeniu robo
czym w pewnym odstępie, znamienny tym, że człony
łączące (5, 6) wyposażone są na swych powierzchniach
zwróconych do elementów budowlanych w noski (4)
lub zgrubienia, którymi zazębiają się przy sprężyno

37e
(P. 144593)
24.11.1971.
Biuro Studiów i Projektów Konstrukcji Stalowych
„Mostostal", Warszawa, (Włodzimierz Domański, Wło
dzimierz Dydejczyk).
Pomost montażowo-ślizgowy do budowy dwóch lub
większej ilości wysokich urządzeń stanowiących jeden
zespół technologiczny, zwłaszcza kominów, zbiorników
destylacyjnych płuczek benzolowych itp., znamienny
tym, że składa się z połączonych między sobą i two
rzących zamknięty obwód segmentów łukowych (1)
i prostych (2), stężonych krzyżulcami (4) połączonymi
między sobą poprzez centrycznie osadzoną wsporczą
rure (5), zaś cała konstrukcja jest podwieszona prze
suwnie do płaszczy (10) montowanych urządzeń.

38a
(P. 145817)
25.01.1971.
Żnińska Fabryka Maszyn i Urządzeń - Żnin, (Krzy
sztof Wernerowski, Tomasz Sauter, Bronisław Siołkowski, Ryszard Lorczyk).
Wychwytywacz taśmy ruchomej po zerwaniu, zna
mienny tym, że taśma ruchoma (1) przetacza się po
rolce oporowej (2) lub przebiega w pobliżu powierzch
ni oporowej, a po przeciwnej stronie taśmy (1) na
przeciwko rolki oporowej (2) lub powierzchni oporo
wej znajduje się krzywka samozaciskowa (3) zamonto
wana obrotowo na wahaczu (4), który z kolei jest za
montowany wychylnie na nieruchomej osi związanej
z korpusem maszyny i dociskany w kierunku taśmy
przez zapadkę (7) oraz utrzymywany w martwym po-
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łożeniu przez ząb dźwigni zwalniającej (6), zamonto
wanej wychylnie na osi, związanej z korpusem ma
szyny i wprawionej w ruch przez urządzenie inicju
jące.
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przegubowo zamocowane ramię (18), do którego jest
luźno zamocowana rolka (19), wymienna rynienka (20),
oraz luźno ułożyskowana wymienna nakładająca rolka
(21), mająca prowadzący kołnierz (22).

39a
(P. 146818)
10.03.1971.
Dębickie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil"
w Dębicy, (Józef Stróżyk, Czesław Szczerbiński, Jerzy
Śmigielski, Józef Mróz, Jan Galas).
Sposób przygotowania kordu do produkcji opon ro
werowych, znamienny tym, że jest on impregnowany
w wodnej kąpieli lateksowo-frezorcynowo-formaldehydowej i gumowanej jednostronnie.
39a
(P. 146735)
8.03.1971.
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa",
Warszawa, (Marian Kochanowski, Tadeusz Sokołow
ski, Krystyna Sobczak).
Urządzenie do wytłaczania kodu o działaniu skoko
wym, znamienne tym, że jest zaopatrzone w dwie
równoległe listwy (13) z progiem zabierającym, któ
rych końce wyposażone są w wysuwne spychacze (16)
i sprężyny (17), dzięki czemu jednocześnie w jednym
cyklu jest dostarczony materiał do kodowania i usu
wany zakodowany.

39a
(P. 146817)
10.03.1971.
Dębickie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil",
Dębica, (Mieczysław Wodzień, Józef Olechowski, Ka
zimierz Leski, Józef Bieniasz, Jan Górski, Janusz Zie
rn iowski).
Urządzenie do nakładania kolorowych pasków na
boki opon, szczególnie opon rowerowych, w którego
ramie są ułożyskowane: wałek ze sprzęgłem ciernym
i osadzoną na sztywno szpulą oraz połączony ze źród
łem napędu wałek również z osadzoną na sztywno
szpulą, a w obudowie ramy są osadzone: luźna rolka
oraz dwie napędzane rolki, poniżej których jest umiesz
czona oświetlająca lampka i fotoopór łączący się po
przez układ przekaźników ze źródłem napędu tych ro
lek i napędzaną szpulą, znamienne tym, że do kołnie
rza (15) wałka (14) połączonego ze źródłem napędu,
jest zamocowana wymienna tarcza (16) z wyżłobie
niem (17) na jej obwodzie, natomiast do ramy (2) jest

39a
(P. 146967)
17.03.1971.
Spółdzielnia Inwalidów „Przyjaźń", Słupca, (Bogdan
Kowalski).
Sposób termicznego łączenia folii teref talowy eh, zna
mienny tym, że naddatek folii umieszcza się w tunelu
grzejnym i nagrzewa się bez kontaktu z elementem
grzejnym w temperaturze od 250° do 350°C, tak długo,
aż do uzyskania spoiny, po czym spaw gwałtownie
oziębia się przez wyjęcie z tunelu grzejnego.
Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz. 1, znamienne tym, że zawiera element (2) pro
mieniujący ciepło, w którym wyprofilowany jest tunel
grzejny (1),

39a2
(P. 146595)
2.03.1971.
Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, (Ed
ward Berliński, Waldemar Kozłowski', Maciej Łotecki).
Urządzenie do wykręcania rdzeni gwintowanych
o dowolnym ich usytuowaniu w formie wtryskowej,
znamienne tym, że stanowią go.indywidualne napędy
na każde gniazdo formujące wypraskę, zbudowane ze
śruby napędowej (2), tulejki (4), tulejki zabierakowej
(8), zabieraków (10) z naciętymi kanałami krzyżowymi
(11).
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39a»

(P. 146304)
17.02.1971.
Pierwszeństwo: 19.02.1970
- Niemiecka Republika Federalna.
Opti-Holding AG., Glarus, Szwajcaria.
Urządzenie do utrwalania termicznego członów zam
ka błyskawicznego z ustawionego cząsteczkowo włók
na pojedynczego z tworzywa sztucznego, składające się
z obrotowej płyty montażowej z łożami kształtujący
mi do obejmowania poszczególnych członów zamka
i z urządzenia grzejnego z obiegiem strumienia grzej
nego, znamienne tym, że płyta montażowa (2) jest wy
konana sama jako urządzenie grzejne i jest włączona
jako opornik w obieg (4) strumienia grzejnego za po
mocą części swej drogi obiegowej.

39a3
(P. 145740)
20.01.1971.
Aquitaine - Órhanico, S.A. Courbevoie, Francja.
Sposób wytwarzania elementów wklęsłych, zwłaszcza
pojemników otwartych lub zamkniętych, składających
się z dwóch warstw z materiału termoplastycznego,
w którym otwarte formy ogrzewa się do temperatury
wyższej od temperatury topnienia materiału termo
plastycznego stanowiącego zewnętrzną warstwę ele
mentu wklęsłego, po czym te formy wypełnia się,
w ciągu określonego czasu, materiałem termoplastycz
nym w postaci proszku, przy czym nadmiar nie sto
pionego proszku usuwa się odpowiednim znanym spo
sobem, znamienny tym, że formę powleczoną materia
łem termoplastycznym ewentualnie ogrzewa się po
nownie, a następnie natryskuje się elektrostatycznie
drugim materiałem termoplastycznym stapiającym się
tworzącym cienką i ciągłą warstwę materiału termo
plastycznego.

39a»

<P. 146206)

39a*

(P. 151486)
' 10.11.1971.
Pierwszeństwo: 12.11.1970
- N i e m i e c k a Republika Federalna.
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF,
(Waldemar Wissinger, Józef Kurth, Piotr Gauchel).
Urządzenie do wytłaczania pustych kształtek profilo
wych z tworzywa termoplastycznego, mających jedną
lub kilka komór wewnętrznych, w którym to urządze
niu wysuwająca się z głowicy, jeszcze plastyczna
kształtka profilowa zostaje przeprowadzona poprzez
urządzenie kalibrujące, z równoczesnym chłodziwem
od wewnątrz i od zewnątrz, znamienne tym, że wy
miary otworu elementu kalibrującego (3) tworzą lekką
zbieżność tego otworu, z tym, że otwór wyjściowy dla
wytłoczonej kształtki (1) z elementu kalibrującego (3)
jest mniejszy od wymiarów otworu wejściowego, przy
czym wielkość zbieżności odpowiada i w pełni kom
pensuje wielkości skurczu kształtki profilowej (1) w ob
rębie elementu kalibrującego.

12.02.1971.

Pierwszeństwo: 14.02.1970
- Niemiecka Republika Federalna.
Modeli und Patentverwertungs AG, Schaan, Liechten
stein, (Rolf Schlüter).
Sposób wytwarzania kształtek styropianowych z ulep
szoną powierzchnią, znamienny tym, że półfabrykat ze
styropianu o wymiarach odpowiadających w przybli
żeniu wymiarom końcowego wyrobu plastyfikuje się
w nagrzewanej formie przynajmniej na powierzchni,
po czym półfabrykat dopasowuje się do profilu formy
przez zastosowanie niskiego ciśnienia.

39a4
(P. 145561)
11.01.1971.
Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów, (Kazimierz
Komisaruk, Klementyna Kazimierczak, Alojzy Rut).
Sposób wykonywania dowolnej faktury na po
wierzchniach wyprasek z tworzyw sztucznych, zna
mienny tym, że w płaszczyznach metalowej formy lub
wkładki prasowniczej nawet bardzo skomplikowany
wzór faktury wytrawia się metodą chemiczną lub elek
trochemiczną.
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39a4

(P. 152032)

9.12.1971.

39a6
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(P. 151955)

6.12.1971.

Pierwszeństwo: 10.12.1970, 5.12.1971 - Austria.

Pierwszeństwo: 8.12.1970 - NRF.

Telephon-und Telegraphen - Fabriks - Aktien
gesellschaft Kapach und Söhne in Wien, Wiedeń, Au
stria, (Ernst Karobath, Leopold Rippl, Hans Schmidinger, Wolfgang Pultzer).

Uniroyal AG Aachen Rothe Erde, NRF, (Antonio De
Felice).
Urządzenie do wytwarzania samochodowych opon.
przy zastosowaniu bębna do składania i formowania
szkieletowej warstwy oraz elementów wsporczych
przesuwanych osiowo, które przystosowane są dla obu
stron bębna, składające się z osiowego obustronnie
ustawionego i pierścieniowo ukształtowanego elementu
oraz wystających w sposób centryczny osłon, które
stosowane są do ustawienia i centrowania powierzchni
tocznej konstrukcyjnych części na szkieletowej wars
twie, znamienne tym, że przynajmniej jeden z cylin
drycznych układów (22, 26, 30), wystaje na przynaj
mniej jednym wgłębieniu przebiegającym w obwodo
wym kierunku i nachylonym w stosunku do obwo
dowej linii rowkowych wgłębień (23, 25) i przynaj
mniej jednego dodatkowego pierścienia posiadającego
śrubowe zabezpieczenia (36, 37, 39), które umocowane
są w tych wgłębieniach.

Sposób szczelnego łączenia za pomocą ultradźwięków
płaszcza pojemnika z termoplastycznego tworzywa
sztucznego z dnem lub pokrywą z termoplastycznego
tworzywa sztucznego, znamienny tym, że dno względ
nie pokrywę pojemnika wsuwa się tak głęboko w ot
warty koniec płaszcza pojemnika, by krawędź płaszcza
wystawała ponad dno lub pokrywę, a działająca jako
narzędzie zawijające obwodowo i spawające sonotroda
porusza się ku wystającej krawędzi płaszcza, która zo
staje zawinięta na podpartym z drugiej strony dnie
lub pokrywie w wyniku działania drgającej wzdłuż osi
pojemnika sonotrody, przy czym w trakcie tej opera
cji zawijania obwodowego, zmiękczona wystająca kra
wędź płaszcza całkowicie zamyka się w pierścieniowej
przestrzeni wklęsłej ograniczonej przynajmniej częś
ciowo przez sonotrodę i dno lub pokrywę, a podczas
operacji spawania ta zamknięta przestrzeń wklęsła
zmniejsza się na skutek dalej kontynuowanego, ogra
niczonego ruchu sonotrody, dzięki czemu wywiera się
nacisk prasowania na zamknięte, zmiękczone tworzy
wo sztuczne.
Sonotroda do stosowania sposobu według jednego
z zastrz. 1 do 6, znamienna tym, że ma swobodny ko
niec wykonany w kształcie wydrążanego cylindra (10)
posiadającego na stronie czołowej (12) wyżłobienie (11),
przy czym ściany wyżłobienia (11) utworzone są od
strony zewnętrznej ze ściany wklęsłego cylindra (lia),
którego średnica odpowiada średnicy płaszcza pojem
nika (6), z przylegającej do krzywizny ściany (lib) za
sadniczo usytuowanej prostopadle do osi wydrążonego
cylindra (10), a od strony wewnętrznej z cylindrycznej
ściany (lic) przylegającej do krzywizny odwrotnej.

39a7

(P. 145752)

21.01.1971.

Patent dodatkowy do patentu nr 51188.
Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lenwit", Witaszyce, (Ernest Figura, Włodzimierz Czechowski, Maciej
Pielarz, Julian Kaczmarek, Edward Kolanowski,
J. Willert).
Sposób wytwarzania płyt paździerzowych według
patentu nr 51188, znamienny tym, że do sporządzenia
mieszanki klejowej stosuje się 0,315 części wagowych
chlorku amonu, 0,252 części wagowych urotropiny oraz
0,693 części wagowych mocznika w odniesieniu do
suchej masy żywicy.

39a7

(P. 146510)

26.02.1971.

Pierwszeństwo: 28.02.1970 - Rumunia.
Combinatul De Exploatarea Si Industrializarea Lemnulai - Bacau, Bacau, Rumunia, (Emil Michalache,
Serbach Teculescu, Dan Pivaru, Aurei Padarariu Vazile Timpu).
Sposób wytwarzania obustronnie gładkiej, twardej
lub półtwardej płyty pilśniowej, znamienny tym, że
w celu zapewnienia jednorodnej struktury jakości i do
brych fizyczno-mechanicznych właściwości wyrobu su
rowiec doprowadza się w postaci płukanego drewna do
ogrzewacza wstępnego i poddaje się go obróbce hydrotermicznej przez okres 3 - 8 minut za pomocą
nasyconej pary o ciśnieniu 8 - 1 4 atm i przy tem
peraturze odpowiadającej stanowi nasycenia, na
stępnie surowiec doprowadza się do rozdrabniacza
wraz ze stopioną, będącą pod ciśnieniem para
finą w ilości 10-22 kp/tonę i tak uzyskane włók
na przy ciągłym odprowadzaniu z rozdrabniacza
poddaje się działaniu 8 - 2 0 kp/tonę żywicy feno
lowej, a następnie 0 - 3 kp/tonę kwasu siarkowego, po
czym doprowadza się je do 4-15°/o wilgotności w su-
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szarce ciągłej pracującej gorącym powietrzem, a wy
suszony materiał dzieli się na frakcje odpowiednio dla
warstw powierzchniowych 65-80% włókien pomiędzy
0,16 mm i 0,75 sit DIN i dla warstwy środkowej
5 5 - 7 5 % włókien pomiędzy 0,315 mm i 1,5 sit DIN przy
czym ponownie miele się grubszy materiał, po czym ze
zbiornika materiał w kontrolowanej ilości doprowadza
się do formowania runa", gdzie następuje ukształtowa
nie położonych jedna na drugiej, zachodzących na sie
bie warstw, przy czym warstwę środkową jednorodną,
jak również górną warstwę powierzchniową poddaje
się frezowaniu na określoną wysokość, a wytworzone
runo tnie się na odpowiedni format i układa się na
blachy transportowe ze stali nierdzewnej,2 a na po
wierzchnię natryskuje się 10 do 100 g/m rozpylonej
drobno emulsji, po czym „placek" prasuje się przez
3 - 1 0 minut pod ciśnieniem 10-60 kp/am 2 i tempera
turze 180-220°C, sprasowane płyty transportuje się
do aklimatyzacji i przycina na format. A polerowane
blachy czyści się za pomocą szczotek i chłodzi po
wietrzem do 100-140°C.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
2 i 3, składające się z obiegu blach, koszty i prasy,
znamienne tym, że zawiera wypolerowane na połysk
blachy transportowe ze stali szlachetnej o wysokości
mikrorowków 0,2-0,5 mm, ,na które są układane włók
na, urządzenie (44) do rozpylania emulsji parafinowej
lufo innego środka oddzielającego lub hydrofobiziującego; cylindryczną szczotką drucianą (50) ze szczeliną
(51) napędzaną obrotowo w przeciwnym kierunku do
ruchu blach, opuszczaną i dociskaną do poruszają
cych się folach tak, że podczas zatrzymania się blach
szczotka unosi się, oraz urządzenie (52) do chłodzenia
blach strumieniami powietrza i .urządzenie (55) do
chłodzenia strumieniami powietrza blach od dołu po
wyjściu ich z kosza opróżniającego.

39b1
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(P. 128553)

8.08.1968.

Pierwszeństwo: 9.08.1969 - Francja.
Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine, Francja,
(Philippe Mornet, Jean Teitgen, Gilbert Marie).
Sposób polimeryzacji olefin przez reakcję jednego
lub kilku monomerów, w obecności układu katalitycz
nego zawierającego czynnik redukujący i związek me
talu przejściowego grupy I V - V I układu okresowego
pierwiastków, znamienny tym, że do mieszaniny reak
cyjnej dodaje się aktywator stanowiący związek hete
rocykliczny siarki, którego pierścień zawiera co n a j 
mniej jedną grupę chlorowco-sulfonylową i/lub chlorowco-sulfinylową.

39b4

(P. 128554)

8.08.1968.

Pierwszeństwo: 9.08.1967 - Francja.
Société Nationale des Pétroles D'Aquitaine, Francja,
(Philippe Mornet, Jean Teitgen, Gilbert Marie).
Sposób polimeryzacji olefin przez reakcję jednego
lub kilku monomerów w obecności układu katalitycz
nego, zawierającego czynnik redukcyjny i związek
metalu przejściowego I V - V I grupy układu okreso
wego pierwiastków, znamienny tym, że do mieszaniny
reakcyjnej dodaje się aktywator stanowiący halogenek
alkoksyalkilosuflinylu, halogenek alkoksyalkilosulfobylu, ewentualnie ich mieszaninę.

39b4

(P. 129448)

9.10.1968.

Pierwszeństwo: 12.10.1967 - Francja
Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine, Courbevois, Francja, (Elias Agouri, Gilbert Marie, Philippe
Monnet).
Sposób kopolimery zacji olefin ewentualnie z dienami w roztworze rozpuszczalnika w celu uzyskania ko
polimeru praktycznie nie krystalicznego w obecności
układu katalitycznego, znamienny tym, że w środo
wisku reakcji kopolimeryzacji stosuje się dwuchlorofenylofosfinę jako aktywator układu katalitycznego,
reduktor metaloorganiczny i związek metalu przejścio
wego grupy I V - V I układu okresowego pierwiastków.

39b*
39a7

(P. 151264)

28.10.1971.

Pierwszeństwo: 30.10.1970 - NRF.
Wilhelm Mendę U.C.O., Terchhutte/Harz, NRF,
(Hubert Ettel).
Urządzenie do przecinania płyt wiórowych produko
wanych w ruchu ciągłym, które w czasie cięcia są
w zasięgu urządzenia piłowego krótkotrwale przytrzy
mywane za pomocą stempla, dociskającego do stołu
wiórową płytą, znamienne tym, że zawiera dwa obro
towe walce (3, 4) ustawione poziomo jeden nad dru
gim, dociskowy zderzak (6) przystosowany do ruchu
pionowego, tarczową piłę (7) połączoną z napędem
(8) przystosowanym do przesuwu pionowego i pozio
mego oraz zderzak zsynchronizowany z czujnikiem
(12) i wyłącznikiem.

(P. 138892)

19.02.1970.

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, (Ewa Rudzka).
Sposób termicznej obróbki polichlorku winylu, zna
mienny tym, że do stabilizacji termicznej plastyfikowanego i nieplastyfikowanego polichlorku winylu sto
suje się proszek skórzany (pył) i/ lub włókna skórzane
w ilości 1-40% wagowych w stosunku do polichlorku
winylu, co zapobiega destrukcji termicznej polichlorku
winylu w czasie jego obróbki przewidzianej w pro
cesach technologicznych przetwórstwa.

39b5

(P. 145639)

16.01.1971.

Kujawska Fabryka Farb i Lakierów, Włocławek,
(Edward Różański, Kazimierz Zalewski).
Sposób oczyszczania układu azeotropowego instalacji
do wytwarzania żywic kondensacyjnych na bazie bez
wodnika kwasu ftalowego metodą azeotropową z na
gromadzonego bezwodnika kwasu ftalowego, znamien
ny tym, że ciekły czynnik oczyszczający utrzymujemy
w cyrkulacji w obiegu zamkniętym obejmującym
zbiornik na ciekły czynnik oczyszczający, rozdzielacz,
chłodnicę kondensacyjną, chłodnicę kolumnową, reak
tor i pompę połączone przewodami rurowymi.
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(P. 146975)

18.03.1971.

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Dro
gowej, Warszawa, (Wiesław Tokaj, Juliusz Jaworski,
Kazimierz Olesiński, Krystyna Bajer, Aleksander Pło
wieć, Stanisław Knap).
Sposób wytwarzania mas bitumicznych na mokro,
znamienny tym, że w trakcie dozowania materiałów
stanowiących składniki mieszanki mineralnej dodaje
się wypełniacz mineralny o wilgotności powyżej 10%.

40a

(P. 139528)
20.03.1970.
Pierwszeństwo: 21.03.1969
- Stany Zjednoczone Ameryki.
Alloys and Chemicals Corporation Cleveland Ohio, Stany Zjednoczone (Leslie Jack Derham).
Sposób usuwania zanieczyszczeń z roztopionego alu
minium lub ze stopu aluminiowego, zawierającego
w przeważającym stopniu aluminium, przez chlorowa
nie, znamienny tym, że roztopione aluminium pokry
wa się warstwą topnika, zawierającego co najmniej
część czynnika chlorującego, koniecznej do zajścia
w reakcję z zanieczyszczeniami, w warunkach, w któ
rych topnik nie ulega rozkładowi termicznemu i prze
chodzeniu do dymów.

40a

(P. 143142)
11.09.1970.
Pierwszeństwo: 12.09.1969; 22.09.1969.
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Osaka, Japonia, (Shigeki Yamada, Kokichi Miyazawa, Hideaki Nkka, Jashio Yoshida).
Sposób wytwarzania koncentratu dwutleku tytanu,
znamienny tym, że rude - żelaziak tytanowy o ziar
nach nie przechodzących przez standardowe sito Tylera 200 mesh, ługuje się kwasem mineralnym w celu
wzbogacenia rudy w tytan, rozdziela magnetycznie
pośredni koncentrat na cząstki wzbogacane do pożą
danej wartości i stanowiące frakcję niemagnetyczną
i cząstki niedostatecznie wzbogacone stanowiące frak
cję magnetyczną, i powtórnie ługuje frakcję magne
tyczną kwasem mineralnym w celu wzbogacenia jej
w tytan.

40a

(P. 146579)

2.03.1971.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, (Instytut Metalurgii Metali Nieżelaznych), Kra
ków, (Henryk Fik, Władysław Ptak, Maksymilian Su
kiennik, Jan Mądry, Jan Mrowieć, Karol Rzymian,
Stanisław Wolff).
Sposób zapobiegania wtórnemu utlenianiu par cynku
w piecu szybowym, w komorze przejściowej i w kon
densatorze, znamienny tym, że wprowadza się alterna
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tywnie: do pieca szybowego i/lub do komory przej
ściowej i/lub do kondensatora związki o własnościach
redukujących, w stanie ciekłym lub gazowym, na
przykład: amoniak, oleje organiczne, gaz ziemny, gaz
koksowniczy, propan, butan i inne, stosowane oddziel
nie lub w postaci mieszaniny.
Urządzenie do stosowania sposobu, według zastrz.
1, znamienne tym, że składa się ze zbiornika górnego
(1), połączonego ze zbiornikiem dolnym (2), w którym
utrzymuje się równy poziom cieczy redukującej, regu
lowany kurkiem (6) i mechanizmem pływakowym (7),
przy czym zbiornik dolny (2) jest połączony poprzez
lej (4) i urządzenie syfonowe (5), z odparowywaczem
(9), wyposażonym w przewód rurowy (10) z kurkiem
odcinającym (11), zaś odparowywacz (9) łączy się z dy
szą (12), zakończoną z jednej strony przewężeniem,
a z drugiej odchyloną pokrywą (13), zaopatrzoną
w szkiełko wziernikowe lub stałą pokrywę z korkiem.

42b
(P. 147202)
29.03.1971.
Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, (Bernard
LesnerJ.
Przyrząd do pomiaru prostoliniowości stępki statku
składający się z listwy, poziomicy i liniału, znamien
ny tym, że ma korpus (1) składający się z ustawionych
w pewnej odległości od siebie dwóch blaszek (3) zwią
zanych ze sobą za pomocą płaskowników (4), do któ
rych jest zamocowana obrotowo podstawa (5) z mag
nesami (6), pirzy czym w blaszkach (3) jest zamoco
wany sworzeń (10), na którym jest osadzona obrotowo
listwa (2), zaś w jednej z blaszek (3), jest wykonana
szczelina (7), w której jest umieszczony sworzeń (8)
trwale połączony z listwą (2), a poza tym posiada sprę
żynowy przycisk (9) służący do unieruchomienia listwy
(2) względem korpusu (1) po jej ustawieniu w położe
niu poziomym.
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(P. 146679)

5.03.1971.

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia, (Stanisław Ciesielski, Stanisław
Polanowski).
Rejestrator ponadgraniczny stanów parametrów pra
cy urządzeń energetycznych, znamienny tym, że posia
da sygnalizatory (1) ponadgranicznych stanów kontro
lowanych parametrów połączone szeregowo z cewka
mi (2) przekaźników elektromechanicznych ze wspól
nym zasilaniem elektrycznym (8).

42h
(P. 145904)
30.01.1971.
Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „Polon",
Warszawa, (Jerzy Kędzierski).
Układ do pomiaru metodą rozproszeniową masy
przesuwającego się materiału przy pomocy wiązek
przenikliwego promieniowania, znamienny tym, że za
wiera co najmniej dwa źródła (1, 2) przenikliwego
promieniowania umieszczone po jednej stronie mierzo
nego materiału (3) w pojemnikach (4, 5) z otworami
kolimacyjnymi (6, 7) rozmieszczone symetrycznie
względem płaszczyzny przechodzącej przez środek stru
gi materiału (3) i środek detektora, oraz z detektora
(8) umieszczonego po stronie przeciwnej, przy czym
wiązki (9, 10) promieniowania wychodzące ze źródeł
(1, 2) poprzez otwory kolimacyjne (6, 7) przecinają się
w obszarze, w którym przesuwa się mierzony materiał
(3) i omijają detektor (8) promieniowania, a proste
wzdłuż których w wiązkach (9, 10) promieniowania
występuje majwiększe natężenie promieniowania prze
cinają się w punkcie leżącym na powierzchni mierzo
nego materiału (3) majbardziej odległym od źródła (1, 2)
promieniowania przy największej grubości warstwy
mierzonej lub ponad mim, przy czym część (11) pro
mieniowania rozproszonego poddana jest detekcji.

42k
(P. 145517)
7.01.1971.
Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn
Włókienniczych, Łódź, (Jerzy Głowacki, Tadeusz Pyziak).
Sposób wyznaczania stopnia zapełnienia obić piło
wych bębna zgrzeblarki bez zatrzymania maszyny, po
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legający na wysyłaniu strumienia światła w kształcie
równoległej lub rozbieżnej wiązki światła na obicie
piłowe, zapełnione włóknami a następnie odbity, pada
na fotokomórkę i wywołuje w niej sygnał elektryczny,
a po wzmocnieniu jest rejestrowany, znamienny tym,
że wiązkę światła kieruje się na warstwę włókien od
strony kąta natarcia obić piłowych bębna, pod kątem
a większym od 0°, mierzonym od prostej przechodzącej
przez osie fotokomórki i bębna zgrzeblarki, przy czym
fotokomórka jest ekranizowana od źródła światła.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1, posiadające fotokomórkę, źródło światła wysyłające
strumień światła w kształcie równoległej lub rozpro
szonej wiązki światła, oraz urządzenie rejestrujące
sygnały elektryczne, znamienne tym, że ma świetlny
ekran (5), oddzielający źródło (7 i 8) światła od foto
komórki (4).

421

(P. 145867)

28.01.1971.

Pierwszeństwo: 28.01.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Alfred Stornier Marl, NRF, (Alfred Stonner, August
Schneider, Wolfgang König).
Urządzenie do mierzenia i/lub regulowania gęstości
pyłu w strumieniu gazu, za pomocą źródła promie
niowania znajdującego się z jednej strony rury i od
biornika znajdującego się z drugiej strony rury, zna
mienne tym, że ścianka rury (1) w miejscach przej
ścia promieniowania ma otwory (2, 3), w których osa
dzone są rury (4, 5) posiadające promiennik radio
aktywny (10) i odbiornik (11), przy czym rury te są
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oddzielone foliami (6, 7), a odcinki rur (4a, 5a) utwo
rzone pomiędzy folią a rura (1) zaopatrzone są w dy
sze (8, 9) przy czym dysze te są połączone ze zbiorni
kiem sprężonego gazu.

(P. 146217)
421
13.02.1971.
Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej,
Warszawa, (Danuta Sybilska, Wiktor Kemula, Stani
sław Brzozowski, Jerzy Czarnecki, Kazimiera Duszczyk, Zofia Borkowska, Anna Kwiecińska, Felicja
Werner-Zamojska, A. J. Kinowski).
Środek
sorpcyjny do chromatografii cieczowej
i cienkowarstwowej, znamienny tym, że stanowi co
najmniej jeden związek będący klatratem kompleksu
Werneraw odpowiadający wzorowi ogólnemu [Me n Zn
A2]Qy
którym Me11 oznacza metal o liczbie atomowej>12 na drugim stopniu utlenienia, Z oznacza za
sadę organiczną zawierającą co najmniej jeden atom
azotu, n jest liczbą całkowitą 2 -- 4 , A oznacza
anion
jednowartościowy taki jak N C S , NCO - , Q oznacza
organiczny związek lub mieszaninę związków, które
nie reagują z kompleksem Wernera i nie wchodzą
w tej roli w strefę koordynacyjną metalu Me11 z wy
parciem jednego z ligandów, zwłaszcza związek lub
związki wybrane z grupy zasad pirydynowych, po
chodnych benzyloaminy, amin alifatycznych lub ich
pochodnych, węglowodorów alifatycznych i aroma
tycznych lub ich pochodnych chlorowcowych i nitro
wych, estrów alkilowych aromatycznych kwasów
jedno- lub dwukarboksylowych i ich pochodnych, ete
rów prostych lub mieszanych oraz tlenków cyklicz
nych, jak też alkoholi zwłaszcza aromatycznych oraz
aromatycznych lub alicyklicznych kwasów jedno- lub
dwukarboksylowych, y jest liczbą dodatnią od 0,01-0,9
oznaczającą stopień wypełnienia klatratu, czyli liczbę
moli związku organicznego Q sklatkowaną przez
1 mol kompleksu Wernera, ewentualnie w mieszani
nie ze znanymi substancjami używanymi w chroma
tografii, takimi jak spoiwa i nośniki.
Sposób wytwarzania środka według zastrz. 1, zna
mienny tym, że kompleks Wernera o wzorze ogólnym
Me11ZnA2, w którym Me11, Z, n i A mają takie zna
czenie jak w zastrz. 1, zawiesza się w cieczy używanej
przy chromatografowaniu jako faza ruchoma, po czym
dodaje się związek Q, który ma wyżej podane zna
czenie, przy czym w utworzonej mieszaninie utrzy
muje się stężenie związku Q uwarunkowane zdolnoś
cią tego związku do tworzenia klatratu, a otrzymany
produkt wyodrębnia się i suszy, po czym ewentualnie
miesza się ze znanymi substancjami używanymi
w chromatografii, takimi jak spoiwa i nośniki.
421
(P. 146284)
16.02.1971.
Pierwszeństwo: 17.02.1970, 23.06.1970, 17.11.1970 Niemiecka Republika Demokratyczna.
VEB Jenapharm, Jena, NRD, (Erwin Kral, Dieter
Eschrich).
Rurka probiercza da ilościowego oznaczania zawar
tości alkoholu w powietrzu wydychanym za pomocą
mieszaniny dwuchromianu z kwasem siarkowym,
znamienna tym, że przezroczysta rurka jest napełnio
na użytym jako materiał nieporowaty zmielonym
szkłem, na które naniesiona jest za pomocą użytego
jako materiał porowaty pyłu żelu krzemionkowego
mieszanina dwuchromianu potasowego z kwasem
siarkowym jako odczynnik wskazujący zawartość al
koholu, oraz że rurka w zakresie części wskazującej
dla ustalenia ilości alkoholu na drodze pomiaru kolo
rymetrycznego długości strefy zmiany barwy jest za
opatrzona w podziałkę.
42m

(P. 147264)

31.03.1971.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów,
Oddział we Wrocławiu, Wrocław, (Bogusław Żyborski,
Janusz Stiasny).
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Układ logarytmicznego sprzężenia zwrotnego szcze
gólnie do logarytmicznego wzmacniacza pasmowego
o małym poziomie szumów, skonstruowany w oparciu
o wzmacniacz operacyjny znamienny tym, że wyjście
wzmacniacza połączone jest z bazami dwóch tran
zystorów typu npn pnp pracujących w układzie wtór
ników emiterowych, a do emiterów lub potencjometrycznie do oporników emiterowych przyłączone są
odpowiednio spolaryzowane zaporowo diody, których
pozostaie końcówki połączone są z wejściem wzmac
niacza.

(P. 148758)
42m4
12.06.1971.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, (Bohdan Dżegniuk, Karol Greń).
Mechaniczny sumator zawierający wysięgnik jed
nym końcem osadzony obrotowo - przesuwnie' na
podstawie oraz układ sumujący połączony z drugim
końcem wysięgnika, znamienny tym, że układ sumu
jący składa się z listwy z podziałką funkcyjną (3)
zamocowanej pod wysięgnikiem (1) do osadzanego
w nim obrotowo - przesuwnie wałka (4), na którym
nad wysięgnikiem (1) jest osadzona obrotowo tarcza
z podziałką kątową (5) wyposażana w zaczep współ
pracujący z licznikiem obrotów (6), a nad tarczą (5),
na wałku (4), jest zamocowane trwale pokrętło (7) od
dzielone od niej za pomocą sprężyny.

42r2
(P. 146616)
3.03.1971.
Politechnika Warszawska Instytut Podstaw Elektro
niki, Warszawa, (Jerzy Baranowski, Andrzej Rusek).
Próbkujący układ śledzący składający się z umiesz
czonej na wejściu bramki próbkującej, a na wyjściu
połączonych
łańcuchowo
układów
wzmacniacza
i układu pamięci, znamienny tym, że wyjście bramki
próbkującej (BP) jest połączone z jedną z końcówek
uzwojenia pierwotnego transformatora impulsowego,
którego druga końcówka dołączona jest do wyjścia
układu śledzącego poprzez układ opóźniający <UO),
a końcówki uzwojenia wtórnego transformatora im
pulsowego połączone są z wejściem wzmacniacza (W).
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(2) jest ograniczona przez zawór przelewowy (6 p o s i a 
dający progresywnie działającą sprężynę (7) i połączo
na jest z hydraulicznym urządzeniem sterującym, przy
czym celowo komora przelewowa (18) pompy wtrysko
wej (3) połączona jest z komorą ciśnienia (5) pompy
zasilającej (2) wyposażoną w regulację przelewową.

44ai

(P. 141014)
1.06.1970.
Pierwszeństwo: 3.06.1969 - Wielka Brytania.
Lichting Fastaners Limited of Kynoch, Works Witton
Birmingham, Wielka Brytania, (Christoper Frederic
Austin, Philip Simson Growther, David Warrert, Dawid
Hiwitt).
Sposób wytwarzania zamków błyskawicznych, ma
jących elementy zamykające połączone dzianą taśmą
nośną, znamienny tym, że podczas dziania taśmy
umieszcza się przy jej brzegu elementy zamykające,
następnie przynajmniej jedną z nici tworzących taśmę
otacza się wokół elementów zamykających, po czym
splata się ją z inną nitką taśmy znajdującą się w są
siedztwie brzegu taśmy.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1, znamienne tym, że stanowi go dziewiarka osnowowa
zaopatrzona w teleskopową prowadnicę (24), której
dolny koniec umieszczany jest między skrajnymi igła
mi w rzędzie igieł, zaś górny koniec prowadnicy (24)
jest połączony z zespołem napędowym prowadników
(12) nici, z których co najmniej jeden jest umieszczony
za prowadnicą (24).

(P. 121397)
23.06.1967.
Pierwszeństwo: 24.06.1966 - Austria.
Alex. Friedmiann Kommandit-Gesellschaft, Wiedeń,
Austria.
Sposób regulacji głębokości wnikania plaga ciągnio
nego przez ciągnik, zaopatrzony w silnik spalinowy
z wtryskiem paliwa, za pośrednictwem sterującego
urządzenia hydraulicznego, znamienny tym, że stero
wanie odbywa się w zależności od ilości paliwa do
starczonego w jednostce czasu przy pomocy pompy za
silającej o wydatku zależnym od ilości obrotów pompy
wtryskowej.
Urządzenie do wykonywania tego sposobu, zna
mienne tym, że komora ciśnienia (5) pompy zasilającej

45a

(P. 146358)
19.02.1971.
Pierwszeństwo: 21.02.1970 - NRD.
Robert Bosch, GmbH, Stuttgart, NRF.
Hydrauliczne urządzenie dźwigniowe siłowe do ciąg
nionych ciągnikiem narzędzi rolniczych, umieszczo
nych ruchomo za pomocą zespołu dźwigni na końcu
ciągnika i na wale podnośnym, ułożyskowanym na
ciągniku, wyposażone w źródło środka ciśnieniowego,
w zbiornik tego środka, w pierwszy przyrząd steru
jący, uruchamiay ręcznie i/lub za pomocą impul
sów regulacyjnych występujących na przyrządzie, oraz
w tłok w cylindrze podnośnym, zawieszonym na r a 
mieniu, zamocowanym na wale podnośnym i w cylin
der oporowy, którego tłok jest połączony z członem,
opierającym się na ziemi o tylny koniec narzędzia rol
niczego, znamienny tym, że cylinder oporowy (67) jest
połączony przewodem sterującym (66) z drugim przy
rządem sterującym (8), umieszczonym pomiędzy źród
łem środka ciśnieniowego (1) a zbiornikiem (2), a prze
wód sterujący (66, 75; 66, 75;) (88; 66, 89) wchodzi
w cylinder (76; 87; 90), w którym prowadzony jest
szczelnie i ślizgowo tłok wyporowy (77; 84; 94; 107),
zawieszony na jednej z części zespołu dźwigni lub ra
mion podnośnych (19, 79) i połączony z tłokiem pod
nośnym (17, 84).

45a

45b

(P. 146311)
17.02.1971.
Pierwszeństwo: 20.02.1970, 22.04.1970.
Wilhelm Kemper KG, Stadtlohn, NRF, (Hubert
Kreienbaum).
Urządzenie do rozrzucania łatwo roztrząsalnych ma
teriałów masowych zwłaszcza obornika, siana, słomy
lub podobnych zawierające co najmniej jeden napę
dzany, obrotowy wał względnie podobny do niego ele-
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ment nośny, korzystnie usytuowany poziomo, oraz
większą ilość palców rozrzucających lub tym podob
nych narzędzi rozrzucających zamocowanych przegu
bowo wychykiie na tym elemencie nośnym, przy czym
osie przegubów okrążają w pewnych odstępach od
siebie oś obrotu elementu nośnego i ustawione są pod
pewnym kątem do tej osi obrazu, znamienne tym, że
narzędzia rozrzucające (19) zamocowane są przegubo
wo w sposób umożliwiający swobodny ruch wahadło
wy w zakresie zajmowanych obustronnie w wyniku
działania siły odśrodkowej pozycji promieniowych,
oraz jże ich osie przegubów np. 23 do 28) są usytuowa
ne w stosunku do osi obrotu (15) belki nośnej (14) na
dając w efekcie ruch osiowy wymienionych narzędzi
(19) o składowej ruchu zwróconej na zewnątrz, co naj
mniej na części kąta środkowego zakreślanego ruchem
wahadłowym.

Nr 16/1973

kakrotnie odkrzyżowuje się, przy czym uzyskuje się
rośliny konopi o żółtych łodygach, w których zawar
tość chlorofilu w głównym okresie wzrostu wynosi
w liściach najwyżej 70°/o, korzystnie 50-60°/o w sto
sunku do normalnych zielonych gatunków konopi,
a w okresie kwitnienia zarówno w łodygach konopi
męskich jak i w łodygach konopi żeńskich, w stosun
ku do normalnych zielonych gatunków, wynosi naj
wyżej 3°/o, korzystnie 0-0,5% (fotometryczna wartość
ekstynkcji), przy czym w okresie dojrzewania liść otu
lający nasiona ma barwę żółtą.

45f

(P. 146660)

5.03.1971.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warsza
wa, (Władysław Byszewski, Czesław Święcicki).
Kiełkownik-rozsadnik zapewniający szybszy wzrost
roślin, znamienny tym, że tulejki sporządzone są ze
sztucznych jelit wiskozowych o średnicy 20 mm,
a o różnej wysokości, wysycone stymulatorem wzrostu
roślin.

45g

45c

(F. 140587)
14.05.1970.
Pierwszeństwo: 21.05.1969 - NRF.
Helwig Schmitt, Eschwege, NRF.
Przenośnik do zboża i słomy, stosowany w kombaj
nach, znamienny tym, że stanowi go przenośnik dwu
kierunkowy, osadzony między przyrządem tnącym
a bębnem młócącym, służący do doprowadzania zboża
do bębna młócącego (8) oraz pracując w drugim kie
runku, do odprowadzania wymłóconej słomy od bębna
młócącego (8).

45c

(P. 152406)
22.12.1971.
Pierwszeństwo: 23.12.1970 - Węgry.
Novénytermesztési és Talajvedelmi Kutató Intézet
Kompolt, Węgierska Republika Ludowa, (Ivan Bócsa).
Sposób uprawy i przeprowadzenia żniw gatunku
konopii z dziedzicznie zmniejszoną zawartością chloro
filu, znamienny tym, że gatunek konopi typu późnego
południowego o dużej zdolności produkcyjnej łodyg
krzyżuje się ze specjalnym mutantem i korzystnie kil

(P. 145719)

19.01.1971.

Combinatul Industriel Alimentäre Ialomita Slobozia,
Rumunia, (Michail Saramandu, Sultana Saramandu).
Sposób usuwania serwatki z mleka zsiadłego do
produkcji serów, porzez rozlewanie koagulatu na płas
kiej powierzchni poprzez płótno oraz przez cięcie koa
gulatu w celu wydzielenia serwatki i przez wiązanie
naroży płótna, jak również przez przykrycie koagulatu
pokrywą i progresywne jego prasowanie za pomocą
dociskanej pokrywy, znamienny tym, że dno i pokry
wa mają otwory do serwatki, która ścieka w postaci
kropli na drugie dno bez otworów, znajdujące się pod
dnem perforowanym w nieznacznej od niego odległości
i lekko nachylone, przy czym dociskanie pokrywy na
stępuje elastycznie i równomiernie w wielu dobra
nych punktach za pomocą napiętych sprężyn.
Prasa do stosowania sposobu według zastrz. 1 i 2,
znamienna tym, że ma postać ramy (1) z trzema 'bo
kami, umieszczonej na rynnie (2), o lekko pochylane
dno (a), której opiera się dno perforowane (3), wypo
sażone w listwy oporowe (b), pomiędzy którymi ścieka
kroplami serwatka z koagulatu (5), umieszczonego na
płótnie (4) i przykrytego pokrywą perforowaną (6), do
ciskaną za pomocą sprężyn (7) i płaskownikiem o pod
wójnym działaniu, napinanych prętem (8), którego je
den koniec jest wprowadzony w oczko (c) z jednej
strony ramy (1), a drugi koniec jest naciągamy ręcz
nie za pomocą śruby (9), zamocowanej wychylnie
z drugiej strony ramy (1) w przegubie (d).
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45h
(P. 145861)
28.01.1971.
Krajowy Związek Spółdzielni Rybackich, Gdynia,
(Czesław Jakubowski).
Tunelowy basen dla sztucznej hodowli węgorzy, zna
mienny tym, że składa się z układu co najmniej dwu
zbiorników hodowlanych (1) i (2), które są pomiędzy
sobą połączone co najmniej dwoma najkorzystniej nie
przezroczystymi przewodami rurowymi (3), umiesz
czonymi w pobliżu den zbiorników, przy czym wloty
i wyloty tych przewodów rurowych (3), są zaopatrzone
w ruchome poruszające się w prowadnicach (5) zasta
wy (4) mające perforację w postaci najlepiej okrągłych
oczek (6).

(P. 146321)
45h
16.02.1971.
Pilskie Przedsiębiorstwo Sprzętu Rolniczego, Piła,
(Eugeniusz Grabowski).
Poidło smoczkowe dla zwierząt składające się
z gwintowanego korpusu (1), wewnątrz którego znaj
duje się przylgnia-prowadnica (2), znamienne tym, że
w przylgni-prowadnicy (2) osadzony jest suwliwie
i obrotowo grzybek zaworu (3), połączony ze smocz
kiem (8) zaopatrzonym w kołnierz oporowy (9), któ
rego naciśnięcie powoduje wypływ płyinu poprzez pod
łużne otwory (4) proporcjonalny do wielkości przesu
nięcia smoczka (8).

45h

(P. 146715)

6.03.1971.

Zakłady
Jajczarsko-Drobiarskie
Przedsiębiorstwo
Państwowe, Olsztyn, (Zbigniew Grosz, Bogdan Popowski).
Segregator, zwłaszcza do drobiu, znamienny tym, że
składa się z wagi uchylnej, której skala (1) podzielona
jest na metalowe, odizolowane od masy segmenty
(2) w ilości odpowiadającej ilości klas wagowych se
gregowanych tuszek, zaś wskazówka (7) jest przewod
nikiem prądu zamykającym obwód sterujący, w któ
rym umieszczone liczydła (5), lampki kontrolne (6)
i styczniki (4) sterujące elektromagnesami (11) bloku
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jącymi zastawki (12) na transporterze (13), zaś w celu
uniemożliwienia jednoczesnego znalezienia się dwóch
tuszek na transporterze (13) urządzenie zrzutowe ste
rowane jest przez przekaźnik opóźniający (17).

-45h
(P. 151431)
8.11.1971.
Pierwszeństwo: 9.11.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Gebr Schmemg, Weseke, NRF, (Paul Jcking).
Urządzenie do nawilżania karmy w pomieszczeniach
dla zwierząt wyposażone w koryta paszowe i w cen
tralny układ wodociągowy z odgałęzioną siecią prze
wodów doprowadzających wodę do każdego koryta pa
szowego, przy czym każdy z przewodów zawiera koń
cówkę
zraszającą
uruchamianą
przez
zwierzęta
i umieszczoną na końcach przewodów nawilżających,
znamienne tym, że końcówka zraszająca (16) jest
umieszczona wewnątrz zagłębienia koryta (3, 4), przy
czym głowica (23) końcówki zraszającej leży poniżej
dolnej poziomej płaszczyzny (28) wyznaczonej przez
najniższą krawędź (27) koryta.
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(P. 152076)
10.12.1971.
Pierwszeństwo: 14.12.1970 - Wielka Brytania.
Garlock Incorporated, Stany Zjednoczone Ameryki,
(Geoffrey Dennis Ingram).
Sposób zapobiegania kaleczeniu prosiąt w klatce
w ich pierwszych tygodniach życia, znamienny tym, że
co najmniej część ciężaru maciory w klatce niweluje
się przez umieszczenie pod maciorą podtrzymującego
rusztowania stykającego się z brzuchem maciory.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1 do 18, znamienne tym, że zawiera klatkę na miot dla
maciory oraz umieszczone w klatce rusztowanie pod
trzymujące ustawione poniżej maciory znajdującej się
w klatce i stykające się z brzuchem maciory dla co
najmniej częściowego uniesienia jej ciężaru.
45h

Nr 16/1973

rze 1, w którym R i R1 są zawsze różne, R1 oznacza
atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1 - 4 atomach
węgla, R oznacza rodnik alkilowy, cykloalkilowy lub
alkenylowy o 2 - 8 atomach węgla, albo grupę o wzo
rze 0 -CnH2n, w którym 0 oznacza rodnik fenylowy,
ewentualnie jedno- lub dwupodstawiony jednym lub
dwoma rodnikami metylowymi i/lub metoksylowymi
i/lub atomami chloru, grupę pirydylową lub czterowodorofurylową a n jest równe 1 lub 2, albo R ozna
cza rodnik fenylowy lub nasycony heterocykliczny
pierścień azotowy o 4 - 7 atomach węgla albo rodnik
dwumetoksyetylowy, ewentualnie w postaci soli i/lub
pochodnych funkcji ketonowej i/lub kompleksów,
w połączeniu ze stosowanym w rolnictwie nośnikiem
i ewentualnie co najmniej po jednym środku zwil
żającym i/lub dyspergującym i/lub emulgującym.

(P. 138381)
26.01.1970.
Pierwszeństwo: 27.01.1969 - Szwajcaria.
Agripat S.A. Bazylea, Szwajcaria.
Środek do zwalczania owadów, pajęczaków i ich
stadiów rozwojowych, znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera pochodną triazenu o ogólnym
wzorze podanym na rysunku, w którym R1 oznacza
atom wodoru lub chlorowca, grupę nitrową, rodnik
alkilowy, niższy rodnik alkilowy lub alkinylowy
związany z pierścieniem przez tlen lub siarkę, grupę
chlorowcoalkilową, alkanoiloksylową, alkanoiloaminową lub rodnik fenylowy albo rodnik chlorowcofenylowy, R2 i R3 niezależnie od siebie oznaczają atom
wodoru lub chlorowca, niższy rodnik alkilowy lub
chlorowicoalkilowy albo niższy rodnik alkilowy związa
ny z pierścieniem przez tlen lub siarkę, a R4 oznacza
rodnik alkilowy o 1 - 8 atomach węgla, rodnik alkilenowy o 3 - 4 atomach węgla, rodnik benzylowy, chlo
rowcowany rodnik benzylowy, chlorowcowany rodnik
alkilowy, rodnik fenylowy lub chlorowcofenylowy,
przy czym związek ten jest zmieszany z rozcieńczalni
kami i/lub nośnikami.
451

(P. 129805)
30.10.1968.
Pierwszeństwo: 31.10.1967 - Szwajcaria.
Agripat S.A., Bazylea, Szwajcaria.
Środek do zwalczania szkodników, znamienny tym,
że jako składnik czynny zawiera co najmniej jeden
nowy karbamoiloksym o ogólnym wzorze 1, w którym
R1 oznacza niższy rodnik alkilowy, alkenylowy, chlorowooalkilowy, chlorowcoalkenylowy, alkoksyalkilowy,
alkilotioalkilowy, dwualkiloaminoalkilowy, albo rod
nik fenylowy lub benzylowy, ewentualnie podstawio
ny chlorowcem i/lub niższym rodnikiem alkilowym,
R1 oznacza niższy rodnik alkilowy, R 3 oznacza atom
wodoru lub niższy rodnik alkilowy, R4 i R5 oznaczają
atomy wodoru albo niższe rodniki alkilowe lub alkenylowe, a X oznacza atom tlenu lufo siarki, przy czym
składnik czynny jest zmieszany ze znanym nośnikiem
i/lub rozcieńczalnikiem, nadającym się do stosowania
w środkach ochrony roślin.
451

451

(P. 134403)
25.06.1969.
Pierwszeństwo: 26.06.1968
- Stany Zjednoczone Ameryki.
Amchem Products Inc. Ambler, Pensylwania, Stany
Zjednoczone Ameryki, Maumee Chemical Company
Toledo, Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki (Anson Ri
chard Cooke, Richard Lee Jacobs, EU Dee Compton).
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera co najmniej jeden nowy
3-podstawiony - i/lub l,3-dwupodstawiony-pirydo-(3,2-d)-pirymidyno-(lH,3H)-dion-2,4 o ogólnym wzo

451
(P. 138606)
4.02.1969.
Pierwszeństwo: 5.02.1969 - Niemiecka Republika
Federalna.
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei
ster Lucius, u. Bruning, Frankfurt n/Menem, NRF,
(Heinz Frensch, Konrad Albrecht, Klaus Hook).

Mikrogranulaty do ochrony roślin, znamienne tym,
że zawierają substancję czynną w postaci pestycydu,
obok składników obojętnych, zwilżających, dyspergu
jących i adhezyjnych oraz ewentualnie koloidu
ochronnego, przy czym wykazują jednorodną zawar
tość substancji stałej oraz wielkość ziarna odpowiada
jącą średnicy 0,075-0,4 mm.
Sposób wytwarzania mikrogranulatów do ochrony
roślin, znamienny tym, że pestycydy miele się na
mokro w młynach kulowych ze składnikami obojętny
mi, zwilżającymi, dyspergującymi i adhezyjnymi oraz
ewentualnie z koloidami ochronnymi w łącznej ilości
40-70 części wagowych z 30-60 częściami wagowymi
wody do rozdrobnienia ziarna odpowiadającego śred
nicy najwyżej 0,0i mm, korzystnie około 0,005 mm
i uzyskane w ten sposób zawiesiny lub pasty suszy
się rozpływowo przy użyciu płytek obracających się
z szybkością obwodową 80-100 m/sek, korzystnie po
przez dysze jednoskładnikowe z zastosowaniem ciś
nień rozpylających 5 - 8 atn, lub poprzez dysze dwu
składnikowe z zastosowaniem ciśnień rozpylających
0,5-4 atn, korzystnie 0,5-1,5 atn, w temperaturze
dopływającego gazu suszącego wynoszącej 300-140°C,
korzystnie 270-180°C i w temperaturze gazu suszące
go wylotowego 50-120 P C, korzystnie 60-80°C, przy
czym uzyskuje się granulaty o średnicy 0,075-0,4 mm.

451

(P. 141635)

27.06.1970.

Pierwszeństwo: 28.06.1969 - Niemiecka Republika
Federalna.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku
sen, NRF, (Ferdinand Münz, Helmuth Hack, Ludwig
Eue).
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję ozyniną zawiera cykloalifatyczne amidy kwasu
imidazolidyn-2-ono-<l-karboksylowego o wzorze 1,
w którym R oznacza 38-członowy cykloalifatyczny
rodnik węglowodorowy, ewentualnie podstawiony, a n
oznacza liczbę 0 lub 1.

451

Sposób zwiększania wydajności cukru uzyskiwanego
z buraków cukrowych, znamienny tym, że rośliny bu
raka cukrowego traktuje się estrem alkilowym kwasu
2-metoksy-3, 6-dwuchlorobenzoesowego.

451

(P. 145894)

26.01.1911.

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, (Jan Ku
lesza).
Sposób wytwarzania selektywnych preparatów owa
dobójczych wywołujących okresowe zmiany w rośli
nach uniemożliwiające żery szkodliwych owadów, zna
mienny tym, że do ich wytwarzania używa się herbi
cydów złączonych w związki klatratowe za pomocą
mocznika z azotynami niektórych mikroelementów:
cynku, manganu, niklu, miedzi, molibdenu i sodu.

(P. 145826)
15.07.1970.
Pierwszeństwo: 11.06.1970 - Szwajcaria.
Agripat S. A. Bazylea, Szwajcaria.
Środek do zwalczania szkodników, znamienny tym,
że jako substancję czynną zawiera 3-karbamyloksimimo-azacykloheptan-2-on o ogólnym wzorze podanym
na rysunku, w którym A oznacza rodnik czterometylenowy, ewentualnie podstawiony niższym rodnikiem
alkilowym o 1 - 4 atomach węgla, R1 oznacza atom
wodoru, rodnik alkilowy albo alkeny Iowy lub rodnik
cykloalkilowy, podstawiony rodnikiem alkilowym, za
wierający do 20 atomów węgla, R2 oznacza rodnik al
kilowy lub alkenylowy albo rodnik cykloalkilowy,
ewentualnie podstawiony rodnikiem alkilowym i za
wierający do 20 atomów węgla, albo rodnik arylowy
lub alkilowy, ewentualnie podstawiony chlorowcem,
niższymi rodnikami alkilowymi, niższymi grupami
alkoksylowymi lub chlorowcoalkilowymi o 1 - 4 ato
mach węgla, przy czym R1 i R2 razem z sąsiadującym
z nimi atomem azotu mogą tworzyć grupę heterocy
kliczną o 3 - 1 0 członach, R3 oznacza grupę o wzorze
-C:0-NR 4 R 5 , w którym R4 i R5 oznaczają atomy w o 
doru lub niższe rodniki alkilowe o 1 - 4 atomach
węgla, rodniki cykloalkilowe, arylowe lub aralkilowe,
a X oznacza atom tlenu lub siarki.
451

(P. 145480)
5.01.1971.
Pierwszeństwo: 8.01.1970 - Szwajcaria.

Ciba - Geigy A. G. Bazylea, Szwajcaria.
Środek do zwalczania szkodników, znamienny tym,
że jako substancję współdziałającą z substancją czyn
ną roztoczobójczą i/lub owadobójczą nie będącą po
chodną kwasu karbaminowego zawiera związek o ogól
nym wzorze 1, w którym X oznacza atom tlenu lub
siarki, R1 oznacza atom wodoru lub chlorowca albo
rodnik alkilowy o 1-7 atomach węgla, a R oznacza
nie podstawiony lub podstawiony aromatyczny rod
nik węglowodorowy, razem ze znanymi nośnikami
i/lub składnikami dodatkowymi.

(P. 145662)
18.01.1971.
Velsicol Chemical Corporation Chicago, Illinois, Sta
ny Zjednoczone Ameryki, (Warren Howard Zick).
451
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451

(P. 145829)
15.07.1970.
Pierwszeństwo. 16.07.1969 - Szwajcaria.
Agripat S. A. Bazylea, Szwajcaria.
Środek do zwalczania szkodników, znamienny tym,
że jako substancję czynną zawiera 3-karbamyloksimino-azacykloheptan-2-on o ogólnym wzorze 1, w któ
rym A oznacza rodnik czterometylenowy, ewentualnie
podstawiony niższym rodnikiem alkilowymi o 1-4 ato
mach węgla, R1 oznacza atom wodoru, rodnik alkilo
wy albo alkenylowy lub rodnik cykloalkilowy, pod
stawiony rodnikiem alkilowym, zawierający do 20
atomów węgla, R2 oznacza rodnik alkilowy lub alke
nylowy albo rodnik cykloalkilowy, ewentualnie pod
stawiony rodnikiem alkilowym i zawierający do 20
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atomów węgla, albo rodnik airylowy lub alkilowy,
ewentualnie podstawiony chlorowcem, niższymi rod
nikami alkilowymi, niższymi grupami alkoksylowymi
lub chlorowco-alkilowymi o 1-4 atomach węgla,
przy czym R1 i R2 razem z siąsiadującym z nimi ato
mem azotu mogą tworzyć grupę heterocykliczną
o 3 - 1 0 członach, a X oznacza atom tlenu lub siarki.

451

(P. 145857)

28.01.1971.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Jad
wiga Górska-Poczopko, Janina Miernik, Jacek Kokosiński, Zofia Zimińska, Janina Ptaszkowska).
Preparat do przedłużania świeżości kwiatów ciętych,
znamienny tym, że na każdy 1 litr wody zawiera
0,009-0,011 g gencjany i 9 - 1 1 g chlorku chlorocholiny.
451

(P. 145910)
20.07.1970.
Pierwszeństwo: 21.07.1969 - Austria.
C. H. Bochringer Sohn Ingelheim n/Renem, Nie
miecka Republika Federalna, (Walter Ost. Klaus Tho
mas, Dietrich Jerchel).
Środek biobójczy, znamienny tym, że jako substan
cję czynną zawiera związek o wzorze 1, w którym
X i Y oznaczają jednakowe lub różne podstawniki,
takie jak atom tlenu, siarki, grupa -SO- lub grupa
-S0 2 -, A oznacza proste lub rozgałęzione rodniki alkilenowe o 2 - 1 0 atomach węgla, ewentualnie zawie
rające 1 - 3 atomów tlenu, atom siarki, grupę cykloheksylenową, grupę fenylenową ewentualnie podsta
wioną, oraz ewentualnie podstawione 1-2 atomami
chloru lub bromu, grupą o wzorze 2 lub grupą o wzo
rze 3, oraz grupę cykloheksenylową lub grupę fenyle
nową ewentualnie podstawioną 1-4 atomami chlo
rowca, 1-2 niższymi rodnikami alkilowymi lub 1-2
niższymi rodnikami alkoksylowymi.
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451

(P. 146030)
15.09.1970.
Pierwszeństwo: 16.09.1969 - Szwajcaria.
Agripat S. A., Bazylea, Szwajcaria.
Środek chwastobójczy do zwalczania chwastów tra
wiastych i dwuliściennych, znamienny tym, że jako
substancję czynną zawiera co najmniej jednopochodną dwuamino-s-triazyny o wzorze 1, w którym R1
oznacza atom wodoru, rodnik metylowy lub etylowy,
R2 oznacza rodnik metylowy lub etylowy, a R 3 oznacza
rodnik cyklopropylowy lub metylocyklopropylowy,
oraz nośniki i dyspergatory.

(P. 146051)
5.02.1971.
Pierwszeństwo: 16.02.1970 - Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania, (Michael Robert Middleton).
Środek szkodnikobójczy, znamienny tym, że zawie
ra jako substancję czynną pochodną
pirymidyny
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę al
kilową, R2 oznacza grupę alkilową, alkilotiolową,
ami
nową lub jedno- lub dwualkiloaminową, R3 i R4 ozna
czają atom wodoru lub chlorowca lub grupę alkilową,
a X i Y oznaczają atomy tlenu lub siarki oraz za
wiera rozcieńczalnik węglowodorowy z większą za
wartością nasyconych węglowodorów alifatycznych.
451

451

(P. 146146)

18.09.1970.

Nippon Soda Company, Limited, Tokio, Japonia,
(Teruhisa Noguchi, Mitsuo Asada, Reiji Sakimoto,
Koichi Hashimoto).
Środek do zwalczania roztoczy, znamienny tym, że
jako substancję czynną zawiera co najmniej jedną
pochodną kwasu benzohydroksamowego o ogólnym
wzorze 1, w którym R oznacza rodnik alkilowy o 1 - 4
atomach węgla lub rodnik alkenylowy o 2 - 4 atomach
węgla, X oznacza atom wodoru, grupę metoksylową
lub atom chlorowca, a Y oznacza rodnik fenylowy,
ewentualnie podstawiony rodnikiem metylowym, ato
mem chlorowca lub grupą nitrową.

451

(P. 146261)
15.02.1971.
Pierwszeństwo: 16.02.1970 - Wielka Brytania.
Fisons Limited, Felixtowe, Wielka Brytania, (Christpher Holroyd Barker).
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Środek grzybobójczy, znamienny tym, że zawiera
zwilżalny proszek o składzie 20-60 a0//o wagowych, 5, 6,
7, 8-czterochlorochinoksaliny, 1-10 o wagowych przy
najmniej jednego mono-e lub dwu-chloronaftalenu
albo ich mieszaniny, 1-15 /o wagowych środka zwil
żającego i dyspergującego, wypełniacz oraz wodę.
451

(P. 146262)

15.02.1971.

Pierwszeństwo: 17.02.1970, 23.12.1970 Wielka Brytania.
Shell Internationale Research Maatschappij N. V.,
Haga, Holandia.
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera jedną lub więcej pochodnych
podstawionego 1,4- chinonu o wzorze 1, w którym X
i Y oznatzają atom chlorowca, grupę alkoksylową
albo jedno- lub dwupodstawioną grupę aminową,
a A razem z dwoma atomami węgla pierścienia chinonowego do którego jest przyłączona oznacza pod
stawiony 5-cio członowy pierścień heterocykliczny za
wierający co najmniej jeden atom azotu.

109

o 3 do 8 atomach węgla, alkinylowy o 3 do 8 atomach
węgla, aryloalkilowy o 1 do 13 atomach węgla, ary
lowy o 6 do 10 atomach węgla, pod warunkiem, że
R1 i R2 nie oznaczają jednocześnie rodników arylowych, cykloalkilowy o 3 do 8 atomach węgla, cykloalkenylowy, o 4 do 8 atomach węgla, a w całości,
grupa -N/R1/R2 oznacza nasyconą, heterocykliczną
grupę aminową o 3 do 7 atomach w pierścieniu, za
wierającą w całości, nie więcej niż 15 atomów węgla.

451
(P. 146487)
25.02.1971.
Pierwszeństwo: 27.02.1970, 21.09.1970 - Szwajcaria.
Ciba Geigy A. G. Bazylea, Szwajcaria.
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera mocznik o ogólnym wzorze 1,
w którym R oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy
o 1-4 atomach węgla, rodnik alkenylowy o 2 - 4 ato
mach węgla, rodnik alkinylowy o 2 - 4 atomach węgla,
a X oznacza atom wodoru lub chloru.

(P. 146492)
25.02.1971.
Pierwszeństwo: 21.09.1970 - Szwajcaria.
Cibe - Geigy A. G., Bazylea, Szwajcaria.
Selektywny środek chwastobójczy, znamienny tym,
że jako substancję czynną zawiera co najmniej jeden
związek o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza
atom wodoru, rodnik alkilowy o 1 - 4 atomach węgla,
rodnik alkenylowy o 2 - 4 atomach węgla oraz sub
stancję nośnikową obojętną, stałą luib ciekłą i inne
substancje dodatkowe, stosowanie ogólnie w środkach
chwastobójczych, jak i ewentualnie inne substancje
biocydowe i/lub środki nawozowe.
451

451
Pierwszeństwo:

(P. 146334)

18.02.1971.

19.02.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
The Upjohn Company, Kalamazoo, USA, (Gabriel
Kornis, Arnolds Steinhards, Eldon George Nidy, Hen
ry Joseph Vostral).
Środek chwastobójczy, regulujący wzrost roślin,
znamienny tym, że zawiera dający się rozpraszać noś
nik i stanowiący substancję czynną podstawiony rod
nikiem węglowodorowym w położeniu 1 dwu- lub trójhalogenopirazol o wzorze ogólnym 1, w którym n oznacza liczbę całkowitą 0, 1, 2 lub 3, X oznacza atom
chlorowca, m oznacza liczbę całkowitą 2 luib 3, przy
czym atomy chlorowców są wybrane niezależnie,
R oznacza wodór, rodnik alkilowy o 1 do 10 atomach
węgla, przy czym suma atomów węgla w grupie
R-CH-CmH2n - nie przekracza 11, a A oznacza grupę
karboksylową z metalem alkalicznym, metalem ziem
alkalicznych, amoniową i aminową sól tej grupy, gra
pą hydroksymetylową, hydroksymetylową pochodną
estru niższego kwasu, w której niższy kwas zawiera
od 1 do 8 atomów węgla, pochodną estrową niższego
alkoholu alifatycznego o rodniku alkilowym zawiera
jącym od 1 do 8 atomów węgla, grupę cyjanową lub
karboksyamidową o wzorze -CO-N/R1/R2, w którym
R1 i R2 oznaczają atom wodoru lub niezależne pod
stawniki, takie że: oddzielnie, R1 i R2 oznaczają niższy
rodnik alkilowy o 1 do 8 atomach węgla, alkenylowy

451

(P. 146607)

3.03.1971.

Pierwszeństwo: 5.03.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Merck and Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA,
(Daie R. Hoff, Michael H. Fisher).
Środek do zwalczania robaczycy, znamienny tym,
że jako substancję czynną zawiera co najmniej jeden
benzoimidazol o ogólnym wzorze 1, w którym R1
oznacza pięcioczłonowy jednocykliczny pierścień heteroaromatyczny zawierający 1-3 heteroatomów tlenu,
siarki lub azotu, R3 oznacza atom wodoru lub niższy
rodnik alkilowy, R4 oznacza atom wodoru, niższy rod
nik alkilowy, niższą grupę alkoksylową, niższą grupę
alkilotio, rodnik cykloalkilowy, rodnik arylowy, grupę
alkiloksylową, grupę arylotio, rodnik heteroarylowy,
grupę heteroaryloksylową, grupę heteroarylotio, niż
szą grupę jednoalkiloaminową, niższą grupę dwualkiloaminową lub grupę cykloalkiloaminową, X oznacza
atom tlenu lub siarki, a R2 oznacza niższą grupę alko-
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ksylową, niższą grupę alkenyloksylową, niższą grupę
karboksyloalkoksylową lub ich niższe estry alkilowe,
niższą grupę fosfonoalkoksylową lub jej niższe estry
alkilowe, niższą grupę alkilotioalkoksylową, sulfoalkoksylową, guanidynoalkoksylową, imidazolinoalkoksylową lub ich niższe pochodne 1-alkilowe, niższą grupę
1, 4, 5, 6-czterowodoropirymidynoalkoiksylową i jej
niższe pochodne 1-alkilowe, niższą grupę alkanoiloksylową, a-aminokarboksyloalkoksylową, glikozyloksylową, p-alki lof enyloacyloksylową lub p-alkoksyfenyloacyloksylową.

451

451
(P. 146609)
3.03.1971.
Pierwszeństwo: 4.03.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverku
sen, NRF, (Wolfgang Hofer, Reinhard Schliebs, Robert
Schmidt, Ludwig Eue).
Środek do regulowania wzrostu roślin, zwłaszcza do
hamowania wzrostu roślin i wpływania na pokrój
wyższych roślin, znarnienny tym, że jako substancję
czynną zawiera amidy kwasu 2-chloroetano-(tiono)-fosfonowego o wzorze 1, w którym X i Y niezależnie
od siebie oznaczają atomy tlenu lub siarki, R oznacza
atom wodoru lub rodnik alkilowy, a R' oznacza rod
nik alkilowy lub w przypadku, gdy R oznacza atom
wodoru lub Y atom siarki, oznacza rodnik fenylowy
ewentualnie podstawiony grupą hydroksylową, rod
nikiem alkilowym, atomem chlorowca lub grupą ni
trową.
451

(P. 146752)
9.03.1971.
Pierwszeństwo: 11.03.1970 - Szwajcaria.
Schloesing Société Anonyme, Marsylia, Francja,
Ciba-Geigy A. G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania preparatów szkodnikobójczych
w postaci odpowiedniej do użytku, znamienny tym, że
wytwarza się preparat w postaci zawiesiny oleju
w wodzie, po czym uzyskaną o dużej lepkości zawie
sinę, odpowiednią do magazynowania przeprowadza
się w łatwo płynną zawiesinę wody w oleju za pomo
cą rozpuszczalnika i dyspergatora.
(P. 146783)
10.03.1971.
Pierwszeństwo: 11.03.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Baychem Corporation, Kansas City, Stany Zjedno
czone Ameryki, (Peter F. Epstein).
Środek do regulowania wzrostu roślin, znamienny
tym, że jako substancję czynną zawiera czwartorzę
dowe sole tenylo-fosfoniowe o wzorach Ia i Ib, w któ
rych R', R", i R'" oznaczają atomy wodom, chlorowca
lub rodniki alkilowe o 1 - 4 atomach węgla, R oznacza
rodnik alkilowy i/lub ewentualnie podstawiony rodnik
alkilowy, a X oznacza anion jednowartosciowy.
451

(P. 146819)

10.03.1971.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Tade
usz Zdrojek, Romuald Kowalik, Wanda Żurek, Elżbie
ta Czerwińska).
Preparat grzybobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera mieszaninę alkilowych pochod
nych dwuhydroksydwufenylopropanu i fenoli o skła
dzie 3, 5, 3', 5'-cztero-III-rz-butylodwuhydroksydwufenylopropanu, 3, 3'-dwu-III-rz.-butylo-l-hydroksybanzen, 2, 2-dwu-/3, 5-III-rz.-dwuizobutylo-4-hydroksyfenylo/-propan, 4-III-rz.-bu ty lo-l-hydroksybenzen,
2, 4, 6-III-rz.-l-hydroksybenzen i izomery wymienio
nych związków.

(P. 146841)
12.03.1971.
Pierwszeństwo: 13.03.1970 - Japonia.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku
sen, NRF, (Shigeo Kishino, Akio Kudamatsu, Iwao
Takase, Kozo Shiokawa, Shinichi Yamaguchi).
Środek owadobójczy, roztoczobójczy i nicieniobójczy,
znamienny tym, że zawiera ester kwasu fosforowego
o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza atom tleniu
lub siarki i Z oznacza grupę o wzorze 2 lub 3, w któ
rych Y oznacza atom chlorowca korzystnie chloru lub
bromu albo niższy rodnik alkilowy, niższą grupę alkoksylową,niższą grupę alkilotio, niższą grupę alkilosul451
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finylową, przy czym niższymi grupami są grupy za
wierające rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, gru
pę nitrową, cyjanową lub rodnik fenylowy, m oznacza
liczbę O, 1, 2 lub 3, przy czym Y może mieć różne
znaczenia w przypadku gdy m oznacza liczbę 2 lub 3.

451
(P. 146887)
15.03.1971.
Śląska Akademia Medyczna, Katowice, (Włodzimierz
Łącki, Władysław Pasierbek).
Sposób preparowania kości ludzi i zwierząt, zna
mienny tym, że preparowanie kości umieszcza się
w wannie kamionkowej wypełnionej wodą, podwie
szonej w wannie metalowej o ściankach izolowanych
termicznie, wypełnionej również wodą, w której
umieszczony jest grzejnik elektryczny rurowy, pod
grzewający wodę w zakresie temperatur od 40 do 80
stopni, a grzejnik rurowy połączony jest z termome
trem kontaktowym zanurzonym w płynie wanny ka
mionkowej i jest wyregulowany na temperaturę 38
stopni, przy czym zapachy odprowadzane są szcze
linowym wyciągiem, a na powierzchni wody w wan
nie kamionkowej rozlana jest cienka warstwa oleju
parafinowego zabezpieczająca dodatkowo przed wy
dzielaniem się zapachów.

451

(P. 146982)

16.03.1971.

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, (Maria
Gwiazda, Zofia Chomicka-Balińska, Bogdan Sledziński).
Preparat owadobójczy zwłaszcza do ochrony roślin
warzywniczych przed śmietkami, zawierający jako
substancję biologicznie aktywną tionofosforan 0, 0-dwumetylo-0-2, 4, 5-trójchlorofenylowy, znamienny
tym, że zawiera 3 0 - 6 5 % wagowych czystego tionofosforanu 0, O-dwumetylo-0, 2, 4, 5-trójchlorofenylowego lub 3 7 - 8 0 % wagowych technicznego koncentratu
o zawartości powyżej 80% składnika głównego i mniej
niż 15% tionofosforanu trój metylowego, 10-30% wa
gowych syntetycznego glinókrzemianu 4 - 3 0 % wago
wych naturalnego glinókrzemianu, 1-4% wagowych
emulgatora niejonowego w postaci mieszaniny soli
wapniowych
kwasów
alkanobenzenosulfonowych
z oksylenowanymi trójglicerydami karboksylowyimi
kwasów nienasyconych lub w postaci adduktu tlenku
etylenu z alkilofenolem, 3 - 8 % wagowych dyspergatora w postaci mieszaniny soli wapniowych kwasów
ligninosulfonowych z produktami rozkładu heksoz
i pentoz, 0,2-2% wagowych substancji zwilżającej
w postaci soli sodowych kwasów alkilonaftalenosulfonowych, 0 , 5 - 2 % substancji pęczniejącej w postaci
soli sodowej karbóksymetylocelulozy.

451

(P. 146995)

18.03.1971.

Pierwszeństwo: 20.03.1970 - Francja.
Pepro, Société pour le Développement et la Vente
de Spécialités Chimiques, Lion Francja, (Daniel Demozay).
Środek owadobójczy dla celów przemysłowych, rol
niczych, ogrodniczych i gospodarstwa domowego, zna
mienny tym, że jako substancję czynną zawiera zwią
zek o ogólnym wzorze 1 w którym R1 i R2 oznacza
niższy rodnik alkilowy, R3 i R4 oznacza atom wodoru
lub niższy rodnik alkilowy, przy czym R2 i R3 tworzą
ewentualnie z atomem tlenu pierścień czterowodorofurfurylowy, A oznacza rodnik o wzorze OR lub wzo
rze NR'R", w których to wzorach R, R' i R" oznacza
ją atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, przy
czym R' i R" tworzą ewentualnie z atomem azotu
rodnik heterocykliczny ewentualnie zawierający inny
heteroatom.

(P. 151176)
22.10.1971.
Pierwszeństwo: 10.03.1971 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Monsanto Company, ST Lonis, USA.
Środek fitotoksyczny, znamienny tym, że obok sub
stancji pomocniczych zawiera skuteczną ilość co naj
mniej jednego 1związku
o ogólnym wzorze 1, w którym
symbole R, R i R2, które mogą być jednakowe lub
różne, oznaczają atomy
chlorowców, grupy -OH, -SHgrupy o wzorze NR4R5, w którym symbole R4 i R5,
które mogą być jednakowe lub różne, oznaczają ato
my wodoru, grupy alkilowe i hydTOksyalkilowe, za4
wierające
1-4 atomów węgla, a przy tym grupy R
i R5 mogą tworzyć wraz 8 z atomem
azotu pierścień
8
heterocykliczny,
grupy
OR
i
-SR
,
w
których
symbol
R3 oznacza jedno wartościowe grupy węglowodorowe,
jednowartościowe grupy wodorokarbonylowęglowodorowe, zawierające 1-18 atomów węgla, jednowartoś
ciowe chlorowcowane grupy węglowodorowe, jedno
wartościowe chlorowcowane grupy wodorokarbonylowęglowodorowe, zawierające 1-18 atomów węgla
oraz 1 - 3 atomów chlorowców i/lub grupy o wzorze 2,
w którym n ma wartość 1 - 4 , a R4 i R5 mają wyżej
podane znaczenia,1 z tym,
że nie więcej niż dwie spo
śród 4 grup
R, R 8 i R2 oznaczają grupy o wzorach:
5
-NR R lufo -SR jak również symbole R, R 1 i R2
oznaczają grupy o wzorze -OR6, w którym R6 oznacza
tworzący sól kation metalu alkalicznego, metalu ziem
alkalicznych, miedzi, cynku, niklu, grupę amonową
i/lub organiczną grupę amonową, z tym, że wówczas,
gdy grupą organiczną jest grupa arylowa, wówczas
sól amonowa jest solą pierwszorzędowej aminy albo
mieszaniną takich soli, z zastrzeżeniem, gdy jeden
z podstawników R, R2 i R1 jest atomem chlorowca,
wówczas 'pozostaie spośród podstawników R, R 1 i R2
nie są grupami o wzorze -OR 8 i z dalszym zastrzeże
niem,1 że 2nie więcej niż dwa spośród
podstawników
R, R i R są grupami o wzorze -OR6, gdy R6 oznacza
grupę amonową lub organiczną grupę amonową, oraz
sole silnych .kwasów z tymi związkami, w których
podstawnikami R, R 1 i R2 są grupy -OH, przy czym
silne kwasy posiadają wartość pH 2,5 lub mniejszą.
451
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(P. 151577)
15.11.1971.
Pierwszeństwo: 16.11.1970 - Szwajcaria.
Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria, (Fritz Eder).
Środek chwastobójczy selektywny, znamienny tym,
że jako substancję czynną zawiera N'-/3-chloro-4-metylofenylo/-N, N-dwumetylomocznik i N' -/3-chloro-4-metoksyfenylo/-N, N-dwumetylomocznik oraz co
najmniej jeden obojętny nośnik.
451

(P. 151608)
17.11.1971.
Pierwszeństwo: 18.11.1970 - Wielka Brytania.
Fisons Limited, Felixstowe, Wielka Brytania, (Chri
stopher Holroy d Barker, Elfed Evans, Christopher Gillings).
Środek grzybobójczy w postaci zwilżalnego proszku,
znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera
10-65°/o wagowych 5, 6, 7, 8-czterochlorochinoksaliny,
oraz 1-10°/« wagowych środka zwilżającego w postaci
blokowego kopolimeru tlenku propylenu i tlenku ety
lenu i stałego nośnika.
451

(P. 151611)
19.04.1971.
Pierwszeństwo: 21.04.1970 - Szwajcaria.
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Środek do zwalczania szkodników, znamienny tym,
że jako substancję czynną zawiera nowy ester fosfo
rowy o wzorze 1 oraz zawiera odowiedmie nośniki
i/albo inne substancje dodatkowe.

451

(P. 151622)
2.04.1971.
Pierwszeństwo: 2.04.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
F. Hoffmann - La Roche and CO Aktiengesell
schaft, Bazylea, Szwajcaria, (Willy Leimgnuber, Man
fred Weigele).
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 hydroksylo
wą, niższą grupę alkoksylową, grupę aminową, grupę
monoalkiloaminową zawierającą niższy rodnik alkilo
wy, grupę dwualkiloaminową zawierającą niższe rod
niki alkilowe, grupę hydroksyalkiloamimową zawiera
jącą niższy rodnik alkilowy, grupę (dwualkiloaminoalkilo) aminową zawierającą niższe rodniki alkilowe
lub oznacza Z, przy czym Z oznacza 5-luib 6-cioczłonowy pierścień heterocykliczny zawierający atom
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azotu i najwyżej jeden atom tlenu, w mieszaninie ze
znanymi nośnikami, stosowanymi zwykle w takich
środkach.
(P. 151642)
18.11.1971.
Pierwszeństwo: 19.11.1970 - Szwajcaria.
Ciba-Geigy A. G, Bazylea, Szwajcaria.
Środek ułatwiający ręczny lub mechaniczny zbiór
plonów, jak owoce i jagody drogą ułatwienia ich opa
dania lub zrywania, znamienny tyim, że jako substan
cję aktywną zawiera co najmniej jedną pochodną
tiomocznika, o wzorze 1, w którym Rx oznacza resztę
fenylową , ewentualnie podstawioną kilkoma niskocząsteczkowymi rodnikami alkilowymi, alkoksylowymi,
chlorowcem, rodnikami chlorowcoalkilowymi i/lub
ewentualnie schlorowcowaną resztą fenoksylową, allilową, benzylową, lub fenyloetylową, nor-bornenylową
lub resztą 4, 7-metanoindan-5-ylową co najmniej czę
ściowo uwodornioną, R2 oznacza atom wodoru lub
niskocząsteczkowy rodnik alkilowy lub alkoksylowy
albo rodnik allilowy, a R1 oznacza atom wodoru,
ewentualnie podstawioną resztę fenylową, niskoczą
steczkowy rodnik alkilowy, alkenylowy, chloroalkenylowy, lub dwualkiloaminowy albo resztę furfurylową
lub R2 i R3 razem tworzą mostek alkinelowy, ewen
tualnie razem ze znanym nośnikiem, rozpuszczalnikiem
i/lub innymi ogólnie stosowanymi substancjami do
datkowymi.
451

(P. 151644)
451
18.11.1971.
Pierwszeństwo: 20.11.1970, 24.09.1971 - Szwajcaria.
Agripat S. A., Bazylea, Szwajcaria.
Środek do zwalczania szkodników, znamienny tym,
że jako składnik szkodnikobójczy zwłaszcza do zwal
czania owadów jak i przedstawicieli z rzędu roztocza
oraz z gromady Thallophyta, który jako substancję
czynną zawiera nowy związek o wzorze 1, w którym
symbol R1 oznacza ewentualnie podstawiony rodnik
alkilowy o 1 - 4 atomach węgla, rodnik alkenylowy
o 2 - 4 atomach węgla lub ewentualnie podstawiony
rodnik fenylowy, symbol R2 oznacza rodnik o 1 - 4
atomach węgla razem z odpowiednim nośnikiem i/lub
innymi substancjami dodatkowymi.

451

(P. 152314)

20.12.1971.

Pierwszeństwo: 21.12.1970 - S t a n y Zjednoczone
Ameryki.
Ciba-Geigy A G , Bazylea, Szwajcaria.
Środek szkodnikobójczy, zwłaszcza o działaniu grzy
bobójczym bakteriobójczym i chwastobójczym oraz
wywierający wpływ na regulację wzrostu roślin, zna
mienny tym, że jako substancję czynną zawiera sku-
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tecznie działającą ilość związku o ogólnym wzorze 7,
w którym R1-R 4 oznacza podstawiony lub nie podsta
wiany rodnik hydrokarbylowy, zawierający 1-14 ato
mów węgla, X oznacza atom wodoru, nie podstawiony
lub podstawiony rodnik alkilowy, zawierający 1-14
etomów węgla, a Y oznacza atom tlenu lub siarki i/lub
związku o ogólnym wzorze 8, w którym R 5 - R 1 1 ozna
cza atom wodoru, podstawiony lub nie podstawiony
rodnik hydrokarbylowy, zawierający 1-14 atomów
węgla, Y oznacza atom tlenu lub siarki lub ich połą
czenie, a Q oznacza rodnik R8 lub rodnik R10-N-R11,
połączone z obojętnym rozcieńczalnikiem.

451
(P. 152560)
29.12.1971.
Pierwszeństwo: 30.12.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku
sen, NRF, (Helmut Kaspers, Hans Scheinpflug, Engel
bert Kühle, Erich Klauke).
Środek grzybobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera izopropyloamid kwasu 3-[N-/fluorodwuchlorometylotio/-N-trójfluorometylo/ -ami
no]-benzoesowego o wzorze 1.

451
(P. 156042)
15.06.1972.
Pierwszeństwo: 16.06.1971 - Niemiecka Republika
Federalna.
Badische Anilin- u. Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen,
NRF, (Bernd Zeeh, Klaus Wulz, Adolf Fischer).
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako sub
stancję czynną zawiera podstawiony mocznik o wzorze
ogólnym 2, w którym R oznacza resztę alkilową o 1-5
atomach węgla, X oznacza grupy CO, CH2, CH2CH2,
O C = 0 lub OCH2 i Y oznacza grupy o wzorach CN,
NHR', OR' lub COOR', w których R' oznacza wodór
lub grupę alkilową o 1-5 atomach węgla.

451

(P. 154897)
21.04.1972.
Pierwszeństwo: 23.04.1971 - Wielka Brytania.
Fisom Limited, Londyn, Wielka Brytania, (Peter
John Brooker).
Środek grzybobójczy w formie stałej, znamienny
tym, że zawiera substancję czynną o prężności pary
0,0001-5 mm Hg w temperaturze 25°C połączoną
z nośnikiem o prężności pary 0,0001-5 mm Hg w
temperatuirze 25°C.
Sposób wytwarzania środka grzybobójczego według
zastrz. 1-8, znamienny tym, że łączy się związek
grzybobójczy z nośnikiem uzyskując stały produkt.
451
Pierwszeństwo:

(P. 155893)
8.06.1972.
9.06.1971 - Niemiecka Republika
Federalna.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverku
sen, NRF, (Gerhard Jäger, Karl Heinz Büchel, Ferdi
nand Grewe, Paul-Ertnst Frohberger).
Środek grzybobójczy i bakteriobójczy, znamienny
tym, że jako substancję czynną zawiera 3-azolilopropiny o wzorze 1, w którym R 1 oznacza atom wodoru,
chloru, bromu, jodu i rodnik alkilowy, ewentualnie
podstawiony rodnik arylowy, ewentualnie podstawioną
grupę aryloksyalkilową, arylotioalkilową, aryloaminoalkilową, aryloalkiloaminoalkilową, ponadto grupę
alkoksy alkilową, alkilotioalkilową, alkiloaminoalkilową, dwualkiloaminoalkilową, przy czym rodniki alki
lowe grupy dwualkiloaminowej mogą tworzyć z ato
mem azotu grupy aminowej 5-7-członowy pierścień
ewentualnie zawierający dodatkowe heteroatomy lub
heterogrupy, R2 oznacza rodnik alkilowy, ewentualnie
podstawiony rodnik cykloalkilowy, lub ewentualnie
podstawiony rodnik arylowy, R3, R4 i R5 oznaczają
atomy wodoru, rodniki alkilowe, grupy alkoksylowe,
alkilotio lub podstawniki elektroujemne, a Az ozna
cza ewentualnie podstawiony heterocykliczny 5-członowy pierścień zawierający azot.

451

(P. 157106)
11.11.1969.
Pierwszeństwo: 12.11.1968 - Japonia.
Sumitomo Chemical Company, Ltd., Ltd., Osaka,
Japonia, (Hiroshi Tsuchiya, Kunio Mukai, Akio Kimura, Suminori Kawano, Keimei Fujimoto, Toshiaki
Ozaki, Sfgeo Yamamoto, Yositosi Okuno, Katsutoshi
Tanaka, Tadashi Ooishi, Hisami Takeda).
Środek owadobójczy i grzybobójczy, znamienny tym,
że jako substancję czynną zawiera organiczny fosforotiolan o ogólnym wzorze, 1, w którym R oznacza
rodnik metylowy lub etylowy, A oznacza rodnik alki
lowy o 1-4 atomach węgla, rodnik alkenylowy o 3 - 5
atomach węgla, rodnik chlorowcoalkilowy o 1 - 3 ato
mach węgla lub rodnik fenyloalkilowy o 7 - 1 0 ato• mach węgla, a B oznacza rodnik naftylowy, ewentu
alnie z dodatkiem znanych substancji owadobójczych
i/lub grzybobójczych.
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(P. 139897)

8.04.1970.

Zjednoczenie Przemysłu Precyzyjnego, Warszawa,
(Jan Wieczorek).
Łożysko toczne, a zwłaszcza dwurzędowe łożysko
wahliwe składające się z pierścienia zewnętrznego
i wewnętrznego, elementów tocznych, koszyka łoży
skowego, znamienne tym, że pierścień zewnętrzny (2)
łożyska składa się co najmniej z dwóch części prze
dzielonych pierścieniem dystansowo-zabezpieczającym
(3) połączonych z sobą czołowo trwale lub rozłącznie,
przy czym średnica wewnętrzna pierścienia (3) jest
mniejsza od średnicy wewnętrznej zewnętrznego pier
ścienia łożyskowego (2) i jego średnica zewnętrzna jest
nie większa od średnicy zewnętrznej pierścienia łoży
skowego (2).
47d
(P. 146379)
20.02.197L
Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Wiosna Ludów,
Łódź, (Czesław Urbaniak, Roman Chałaczkiewicz, Mi
rosława Wąsowicz, Wiktoria Krakowiak, Stefan No
wak, Henryk Zagórowski, Lucjan Bejm).
Gumowy pasek rozdzielczy z wkładką, znamienny
tym, że składa się z gumowej otuliny (1), wewnątrz
której umieszczona jest płaska wkładka (2) z tworzy
wa syntetycznego.

47gi
(P. 153423)
10.02.1972.
Pierwszeństwo: 12.02.1971 - Niemiecka Republika De
mokratyczna.
VEB Kombinat Mess- und Regelungstechnik Dessau,
Dessau, NRD, (Wolfgang Härtung).
Termostatycznie sterowany zawór regulacyjny z od
ciążonym stożkiem zaworu, znamienny tym, że posiada
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znajdującą się przy zamkniętym zaworze w niewiel
kiej odległości od gniazda (3) zaworu krawędź spię
trzającą (12), wyposażoną z wyjęcia (14) tego rodzaju,
że w bezpośredniej bliskości z gniazdem (3) zaworu
nie oddziałuje nań czynny napór hydrodynamiczny.

48a

(P. 146532)

27.02.1971.

„Polmo" Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego, Biel
sko-Biała, (Tadeusz Wojciuch).
Sposób regeneracji zużytych pilników na drodze
elektrochemicznej, znamienny tym, że proces regene
racji prowadzi się na anodzie w elektrolicie zawierają
cym kwas siarkowy, węglan ołowiowy i tlenek ołowio
wy, przy czym katody wykonane są z blachy kwasoodpornej.

48b

(P. 120954)

5,06.1967.

Pierwszeństwo: 7.06.1966; 16.03.1967; 11.04.1967 Wielka Brytania.
Associated Chemical Companies Ltd. Harrogate,
Wielka Brytania.
Sposób chromowania wyrobów żelaznych, a zwłasz
cza blach, znamienny tym, że wytwarza się najpierw
na nich porowatą warstwę z chromu, a następnie po
włokę zawierającą haloidek metalu reagujący na że
lazo w temperaturze i w atmosferze panujących w
piecu przy ogrzewaniu tych wyrobów w celu wytwo
rzenia na nich stopu dyfuzyjnego zawierającego halo
idek żelazawy, przy czym powierzchnie wyrobów po
kryte powłoką, stykają się ze sobą i są ogrzewane
w piecu do temperatury 750°C przez okres czasu wy
starczający do wytworzenia na powierzchni tych wy
robów stopu dyfuzyjnego pożądanej grubości, prze
puszczając jednocześnie przez piec w czasie tego
ogrzewania strumień gazu w celu usunięcia z niego
powstałych ciał szkodliwych i powietrza uchodzącego
7 powłoki wyrobów lub uwięzionego pomiędzy ich
stykającymi się powierzchniami.

48b

(P. 145742)

31.01.1971.

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych,
„Bipromet", Katowice, (Henryk Skowerski).
Sposób metalizacji powierzchniowej walcowanych
kształtowników i blach, zwłaszcza metalami odporny
mi na korozję, których temperatura topnienia jest niż
sza od temperatury wychodzącego z walcarki wal
cowanego kształtownika względnie blach, znamienny
tym, że czynnik metalizujący utrzymywany w stanie
stałym stanowiący walce w formie negatywu kształ
townika walcowanego, styka się pod naciskiem z wy
chodzącym z walcarki rozgrzanym produktem powle
kając go swoim ubytkiem.

48d
(P. 145601)
14.01.1971.
Pierwszeństwo: 15.01.1970 - Niemiecka Republika De
mokratyczna.
Institut fur Lacke und Farbon Magdeburg, NRD,
(Rudolf Gottfried, Hans Joachim Taschow, Karl Win
kler).
Sposób wytwarzania wodo- i termoodpornych po
włok do zapobiegania korozji na materiałach metalo
wych, znamienny tym, że pigmenty lub wypełniacze
o średnim współczynniku rozszerzalności cieplnej 8.10 -6
do 12.10- 6 .°C -1 i rozdrobnieniu ziarna poniżej 60 mm
wraz z 5 - 4 0 % termo- i chemo-odpornej żywicy syn
tetycznej nanosi się na chroniony materiał i utwar
dza w temperaturze 150°-250°C.
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(P. 146270)

7.03.1972.

Doświadczalne Zakłady Lampowe ,Lamina", Pia
seczno (Ryszard Gutowski, Wojciech Maślankiewicz,
Jacek Miłosz, Elżbieta Piela).
Sposób metalizowania ceramiki, zwłaszcza do wyt
warzania próżnioszczelnycb połączeń ceramiki z meta
lem przy zastosowaniu wodorku tytanu lub wodorku
cyrkonu, znamienny tym, że na powierzchnię ceramiki
nanosi się w znany sposób warstwę lutowia w postaci
proszków, a następnie warstwę proszków lutowia
z dodatkiem wodorku metalu aktywnego i tak przy
gotowaną kształtkę wygrzewa się w próżni aż do roz
topienia naniesionych warstw.

48d
(P. 146871)
13.03.1971.
Zakłady Włókien Sztucznych „Stilon", Gorzów Wlkp.
(Edward Kałużny, Marek Nowak, Andrzej Erdmann).
Pasta do usuwania zgorzeliny ze stali, znamienna
tym, że składa się z kwasu azotowego w ilości 30 do
35 części wagowych, kwasu solnego w ilości 5 do 10
części wagowych, inhibitora w ilości 0,05 do 0,5 części
wagowych, bentonitu w ilości 3 do 8 części wagowych
oraz wody destylowanej w ilości stanowiącej uzupeł
nienie do 100,0 części wagowych pasty.

48d*

(P. 141073)

3.06.1970.

Arbeitsstelle fur Melekularelelektronik, Drezno Niemiecka Republika Demokratyczna, (Gunter v. Rut
hendorf, Wolkmar Lampert).
Urządzenie do chemicznego cienkościennego wy
trawiania ciał, szczególnie półprzewodnikowych płytek
krystalicznych, w których każdy przedmiot umoco
wany jest na własnym, poziomo obracającym nośniku,

116

przy czym każdy wytrawiany przedmiot podczas pro
cesu wytrawiania nieprzerwanie jest pokryty środka
mi wytrawiającymi, znamienne tym, że w jednym po
jemniku do wytrawiania (1) znajdują się nośniki (3,
4), które posiadają kształt koła zębatego, przy czym
co najmniej jeden z nośników (3) znajduje się bezpo
średnio w oddziaływaniu napędowego koła zębatego
(2).

49h
Pierwszeństwo:

(P. 150246)
28.08.1971.
1.09.1970 - Węgierska Republika
Ludowa.
Telefongyár, Budapeszt, Węgierska Republika Lu
dowa, (Otto Horwáth, Péter Teplánszky).
Sposób powlekania warstwą lutu na gorąco folii
miedzianej na uwarstwionej płycie izolacyjnej przez
. zanurzenie w kąpieli lutowniczej uwarstwionej płyty,
znamienny tym, że podnosi się lokalnie poziom kąpieli
pod wpływem stałego przepływu, pozostałą część ką
pieli pokrywa się warstwą ochronną zapobiegającą
utlenianiu, a uwarstwioną płytę zanurza się w tej
części kąpieli, której poziom jest wyższy.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
lub 2, znamienne tym, że zawiera wannę (7), w której
znajduje się kąpiel lutownicza, kanał (18) posiadający
poziomy wylot, pompę (2) do wytwarzania przepływu
cieczy w kanale oraz mocującą płytę (4), która słu
ży do zamocowania obrabianej płyty (16), przy czym
płyta mocująca w jednym położeniu doprowadza obra
bianą płytę do położenia naprzeciwko wylotu kanału
(18), a w drugim położeniu doprowadza tę płytę do
położenia powlekania, a mocująca płyta (4) jest za
mocowana wokół osi prostopadłej do jej powierzchni.

49h
(P. 153259)
3.02.1972
Pierwszeństwo: 19.02.1971 - Niemiecka Republika
Federalna.
Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, Księstwo Lichten
stein, (Dankmar Tauern, Karl-Max Härder).
Przyrząd spawalniczy trzpieniowy kondensatorowy
wyładowczy z ułożonymi względem siebie równolegle
w obwodzie spawalniczym bakteriami kondensatoro
wymi do akumulacji energii spawalniczej, z których
co najmniej część jest podłączona dla zmiany energii
spawalniczej oraz ze źródłem prądu stałego do łado
wania baterii kondensatorowych i z co najmniej jed
nym wyłącznikiem spawalniczym, przy zamknięciu
którego obwód spawalniczy jest zamknięty aż do ele
ktrod, znamienny tym, że baterie kondensatorowe
(6, 13, 20) są podłączone od strony ich ładowania
w sposób rozłączny między sobą za pomocą urządzeń
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ograniczających przynajmniej prąd do źródła prądu
stałego (1, 1a, 3) oraz są umieszczone w obwodzie
spawalniczym w sposób rozłączny między sobą za po
mocą urządzeń sterujących prądem (19, 11, 17, 21, 22,
23) co najmniej przy otwartym obwodzie spawalni
czym, przy czym dla każdej dołączonej baterii kon
densatorowej jest przewidziany nastawnik do ich włą
czania.

49m

(P. 150297)

1.09.1971.

Pierwszeństwo: 4.09.1970.

49h

(P. 154643)
11.04.1972.
Pierwszeństwo: 15.04.1971 - Austria.
EVG
Entwicklungs-u.
Verwertungsgesellschaft
m.b.H., Kraz, Austria, (Klaus Ritter, Gerhard Ritter,
Josef Ritter, Hans Gott).
Zestaw metalowych korpusów łącznikowych do wy
konywania punktowych połączeń zgrzewanych w przy
padku zgrzewania krat za pomocą elektrycznego zgrze
wania oporowego, znamienne tym, że pojedyncze kor
pusy łącznikowe (2) mają kształt cylindrycznych lub
pryzmatycznych tabletek, które są umocowane w rów
nych odległościach od siebie na cięgnie do ich moco
wania i przenoszenia o postaci drutu lub taśmy.

(P. 154693)
49h
12.04.1972.
Pierwszeństwo: 14.04.1971 - Niemiecka Republika
Federalna.
Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, Księstwo Lichten
stein, (Karl-Max Harder).
Aparat do spawania sworzniowego zawierający ba
terię kondensatorów w głównym przewodzie spawal
niczym do magazynowania energii spawania, prostow
nik do ładowania baterii kondensatorów, elektroniczny
przełącznik w głównym obwodzie spawalniczym,
i urządzenie sterujące, po włączeniu którego przełącz
nik elektroniczny zaczyna przewodzić, znamienny tym,
że wyposażony jest w układ, który przy przewodze
niu elektronicznego przełącznika (10), gdy urządzenie
sterujące zawierające wyłącznik sterujący (19), prze
kaźnik (15) i urządzenie zapłonu tyrystora (18) nie jest
włączone, obniża napięcie wyjściowe prostownika
zawierającego transformator (1), transformator roz
proszeniowy (1a) oraz prostownik w układzie Graetza
(6), jak również napięcie baterii kondensatorów (11).

Saab-Scania Aktiebolag, Linköping, Szwecja, (Per
Harald Holmgren).
Sposób numerycznego sterowania narzędzia, poru
szanego równocześnie w kierunku przynajmniej dwóch
współrzędnych, dzięki temu, że jego ruch jest wyni
kiem sumowania się przyrostów ruchu, które, uzy
skane z pewnej częstotliwości podstawowej, są odnie
sione do kierunków wzdłuż współrzędnych - tak, że
uzyskuje się żądany kierunek ruchu, przy czym na
rzędzie porusza się w żądanym kierunku z uprzednio
określoną prędkością, znamienny tym, że dla kolej
nych i równych ilości przyrostów ruchu określa się
rozkład przyrostów na poszczególne osie współrzęd
nych, a ponadto przeprowadza się korekcję częstotli
wości przyrostów, która jest funkcją każdego tak okre
ślonego rozkładu, a zatem również funkcją kierunku
ruchu, na skutek czego, gdy narzędzie porusza się
w kierunku odbiegającym od kierunku współrzędnej,
nadaje mu się prędkość w przybliżeniu równą uprzed
nio określonej prędkości.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
zawierające generator funkcji dla dokonywania roz
kładu przyrostów na poszczególne osie współrzędnych,
zgodnie z programem, aby uzyskać żądany kierunek
ruchu, znamienne tym, że zawiera sumator wektoro
wy (4) połączony swymi wejściami z wyjściami gene
ratora funkcji (3), którego zadaniem jest dokonywanie,
zgodnie z ustalonym programem, rozkładu impulsów
przyrostu na poszczególne osie współrzędnych, nato
miast wyjście sumatora wektorowego (4), służącego do
analizowania rozkładu, jest poprzez bramkę „lub" (2)
połączone z wejściem generatora funkcji.

49m

(P. 151738)

24.11.1971.

Pierwszeństwo: 26.11.1970 - Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Werkzeugmaschinenkombinat „7 Oktober",
Berlin, NRD.
Sposób rejestracji stanu zaawansowania obróbki kil
ku serii półwyrobów w systemie produkcyjnym z cen
tralnym składem półwyrobów i przyporządkowanym
każdej maszynie urządzeniem transportowym, przy
czym centralny skład półwyrobów składa się z kilku
oddzielnych płaszczyzn składowych, a każda seria pół
wyrobów leży na jednej płaszczyźnie składowej, zna
mienny tym, że przy zgodnym z informacją sprzę
żeniu jednego z urządzeń transportowych (F1 do Fn)
z jedną z płaszczyzn składowych liczy się każdy po
brany z płaszczyzny składowej półwyrób i wynik li-
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czenia porównuje się z ilością półwyrobów serii, przy
czym przy zbieżności obraca się płaszczyznę składo
wą do jej położenia wyjściowego, jak też półwyroby
znajdujące się jeszcze na urządzeniu transportowym
(F1 do Fn) lub na maszynie (M1 do Mn) począwszy od
położenia wyjściowego składa się na wolne miejsca
składowe.
Układ połączeń do realizacji sposobu, przy czym
każda płaszczyzna składowa zaopatrzona jest w od
dzielny napęd, według zastrzeżenia 1, znamienny tym,
że dla każdej płaszczyzny składowej składu półwyro
bów przewidziany jest nadajnik wartości zadanej (S1
do Sm) dla liczby sztuk półwyrobów serii, kompara
tor (V1 do Vm) i licznik wartości rzeczywistej (Zl do
Zm), z czego każdy licznik wartości rzeczywistej (Zl
do Zm) można sprząc przez sterowanie centralne po
przez układ rozdzielczy (5) do wyrobu z zestykiem im
pulsowym (I1 do In) urządzenia transportowego (F1 do
Fn), a sygnał zbieżności z komparatorem (V1 do Vm)
jest sprzężony zwrotnie poprzez układ rozdzielczy (5)
z napędem (A1 do Am) płaszczyzny składowej.

49m

(P. 153066)

M

towana przesuwnie względem noża (6) oraz zaopatrzo
na w nieobrotowy trzpień regulacyjny (18) zaopatrzo
ny w gwint (26) wkręcony w tuleję (30) zaopatrzoną
w gwint wewnętrzny (28) i gwint zewnętrzny za po
mocą którego jest ona wkręcona w obrotową nakrętkę
(34) oraz, że ma wkręty (42) do ciernego połączenia
nakrętki (34) oraz tulei (30), kółko (56) do obracania
tulei (30) i kołek ustalający (50) do okresowego zabez
pieczania nakrętki (34).
49m

(P. 153319)

/

5.02.1972.

Pierwszeństwo: 12.02.1971 - Niemiecka Republika
Federalna.
Siemens Aktiengesellschaft, Berlin Zachodni i Mo
nachium, NRF, (Peter Mulier).
Urządzenie sterujące automatyczną wymianą na
rzędzi obrabiarki wyposażone w magazynek zawiera
jący narzędzia, przesuwany względem wymieniacza
narzędzi, oraz pamięć sterującą ruchem magazynku
i wymianą narzędzi, znamienne tym, że zawiera kom
parator (8), do którego kolejno doprowadza się ozna
czenia narzędzi (Z1 do Zn) odwzorowane elektrycznie
w pamięci (3) oraz wyposażone w sterownik (6) wy
dający rozkazy zmiany narzędzi i w licznik (10) zasi
lany impulsami taktującymi (N x ), przy czym maga
zynek (1) jest sterowany w jednym z dwóch możli
wych kierunków (±2) względem wymieniacza (19) na
rzędzi.

21.1.1972.

Pierwszeństwo: 21.1.1971 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
USS Engineers and Consultants, Inc., Pittsburgh,
USA, (Eugene Victor Abárotin, Edward Robert Bollin
ger, Thomas Edgar Nicely).
Urządzenie do regulacji szczeliny między nożami no
życ krążkowych do przycinania krawędzi, w których
nastawny nóż zamontowany jest w obudowie łożyska,
znamienny tym, że obudowa łożyska (10) jest zmon-

49m

(P. 153676)

24.02.1972.

Pierwszeństwo: 26.02.1971 - Niemiecka Republika
Federalna.
Wilhelm Hegenscheidt Kommanditgesellschaft, Erke
lenz, NRF, (Mac Luzina).
Sposób ciągłej obróbki zestawów kołowych pojazdów
szynowych obydwu ich części profilu, na tokarkach
podłogowych zgodnie z którym obrabiana część jest
napędzana przez, znajdujące się pod wpływem zaku
mulowanego ciśnienia, rolki napędzające przylegające
do zużytego profilu, znamienny tym, że przed przeto
czeniem całego profilu w jednej operacji toczenia pod
łużnego według szablonu, zużyty profil przetacza się
poprzecznie pomiędzy rolkami napędzającymi na całej
jego szerokości.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że zawiera nóż (37) do toczenia po
przecznego kół na szerokości odpowiadającej pełnej
szerokości rolek napędzających, umieszczony na san
kach poprzecznych (29) suportu kopiującego, którego
dosuw jest sterowany czujnikami (34, 35), przylegają
cymi do zużytego profilu koła i wyłączającymi ruch
dosuwu sanek poprzecznych z chwilą, gdy ostatni
z równolegle połączonych łączników uruchamianych
czujnikami (34, 35) przerwie obwód zasilania silnika
dosuwu i jednocześnie wycofa nóż do toczenia po
przecznego oraz włączy ruch noża kopiującego (38).
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Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1 - 5 zawierające zamkniętą komorę ze ściankami gór
ną i dolną porowatymi i przepuszczającymi wodę, w
której umieszczona jest porcja kawy palonej i zmie
lonej, znamienne tym, że dla ciężaru kawy

przy czym grubość warstwy kawy wynosi w grani
cach między 6,5 a 13 mm, a stosunek objętości kawy
do objętości wewnętrznej komory wynosi do 0,60
(± 0,05), podczas gdy siła kapilarna ścianki ma war
tość do Pm zmniejszoną o najwyższe ciśnienie wody
wywoływane na ściankę górną, biorąc pod uwagę
układ doprowadzający wodę ze zbiornika.

53g

(P. 151447)

2.11.1971.

Pierwszeństwo:

53d

(P. 152318)

20.12.1971.

Pierwszeństwo: 21.12.1970, 7.12.1971 - Belgia.
Miko P.V.B.A., Turnhout, Belgia (Franciscus Michielsen).
Sposób przygotowania naparu kawy, w którym por
cję kawy palonej i zmielonej zamyka się w komorze
zawierającej ścianki górną i dolną porowate i prze
puszczalne wodę gorącą, zwłaszcza wrzącą, wprowa
dzaną na powierzchnię zewnętrzną ścianki'górnej, zna
mienny tym, że wychodząc z objętości wymaganej na
paru, stosując postępowanie wcześniej określone, bie
rze się dla porcji ciężar (G) kawy równy, z przy
bliżeniem 8°/o

gdzie: K - 2,87
T
Av
Nm
Pm

-

wartość filiżankowa naparu,
aromagram kawy palonej i mielonej
wskaźnik zmielenia kawy
ciśnienie maksymalne wytwarzane przez
kawę
td - czas całkowity naparzania,
dobiera się wymiary komory w ten sposób, że grubość
warstwy porcji kawy w komorze mieści się w gra
nicach między 6,5 a 13 mm, podczas gdy stosunek
objętości kawy do objętości wewnętrznej komory wy
nosi do 0,60 (± 0,05), oraz dobiera się materiał poro
waty ścianki górnej w ten sposób, aby siła kapilarna
ścianki odpowiadała maksymalnemu ciśnieniu (pm)
pomniejszonemu o najwyższy słup wody uzyskiwany
na ściance górnej, biorąc pod uwagę układ dopro
wadzający wodę ze zbiornika.

3.11.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
American Cyanamid Company, Stamford, Connecti
cut, USA, (Ping Shu, Murray Dahn).
Sposób wytwarzania kompleksu antybiotyk AN 299syntan jako dodatku do paszy zwierzęcej zawierają
cego suche stałe substancje posiewowej brzeczki fer
mentacyjnej, znamienny tym, że pełną posiewową
brzeczkę fermentacyjną, zawierającą antybiotyk AV
290 zakwasza się do pH od 1,4 do 5,0, dodaje się do
zakwaszonej brzeczki syntan w ilości wystarczającej
do utworzenia kompleksu z antybiotykiem AV 290,
oddziela się substancje stałe brzeczki posiewowej łącz
nie z wytraconym kompleksem antybiotyk AV 290 syntan i suszy się mieszaninę substancji stałych brze
czki i kompleksu antybiotyk AV 290 - syntan.
53g

(P. 152035)
9.12.1971.
Pierwszeństwo: 11.12.1970, NRD.Vereinigung Volkseigener Betriebe Tierzucht Parentz, NRD, (Hans Bergner, Joachim Marienburg).
Sposób wytwarzania środka paszowego, zwłaszcza
paszy dla zwierząt przeżuwających, z dokładnie pocię
tego na sieczkę surowca paszowego o wysokiej za
wartości włókien, znamienny tym, że sieczkę miesza
się z dozowanymi ilościami amoniaku i przetwarza na
tabletki w prasie wytwarzającej tabletki.
53g

(P. 153615)
22.02.1972.
Pierwszeństwo: 23.02.1971 - Finlandia.
Vaasan Hoyrymylly Osakeyhtiö, Helsinki, Finlandia,
(Jouko Perttunen, Kalervo Hyppölä).
Sposób polepszania przyswajalności produktów biał
kowych, zwłaszcza stosowanych jako pasza zarówno
pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, takich jak
śrut sojowy, śrut słonecznikowy, mączka paszowa
z kości mięsnych, znamienny tym, że do surowych
produktów w postaci proszku dodaje się fizjologicznie
dopuszczalne związki o odczynie kwaśnym lub zasa
dowym i taką ilość wody, przy której mieszanina ma
konsystencję dość stałą i otrzymaną mieszaninę roz
ciera się na gorąco pod wystarczającym ciśnieniem do
zniszczeniu struktury komórkowej produktów boga
tych w białko, po czym otrzymaną masę, po ewentu
alnym rozdrobnieniu, suszy się w dowolny sposób.
53i

(P. 146647)

4.03.1971.

Institut National de Ia Recherche Agronomique, Pa
ryż, Francja, (Thadés Joseph Staroń).
Sposób obróbki makuchów roślinnych na drodze bio
logicznej, znamienny tym, że makuchy poddaje się
w warunkach macerowania, działaniu co najmniej
jednego mikroorganizmu, takiego jak bakterie, drożdże
lub grzyby.
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53k

(P. 146953)
16.03.1971.
Patent dodatkowy do patentu 53780
Krajowy Związek Spółdzielni Rybackich, Gdynia,
(Ryszard Przybyłek, Zbigniew Makowski).
Sposób odbarwiania ekstraktu agarowego otrzymy
wanego z wodorostów morskich zawierających widlik
(Furcellaria fastigiata), znamienny tym, że odbarwianie
jest prowadzone; poprzez dodanie do ekstraktu węgla
aktywnego zobojętnionego najczęściej gazowym bez
wodnikiem kwasu siarkowego - mającego pH = 6 - 8
lub węgla aktywnego zasadowego mającego pH po
wyżej 7 w postaci rozdrobnionej, a następnie po od
barwieniu ekstraktu na oddzieleniu go drogą filtrowa
nia, albo poprzez przepuszczenie ekstraktu agarowego
przez warstwę żywicy adsorbcyjnej odbarwiającej
zbudowanej najlepiej na bazie amin aromatycznych,
względnie na drodze kombinacji węgla aktywnego
i żywicy adsorbcyjnej odbarwiającej, przy czym w
celu dodatkowego oczyszczenia jest stosowane wymrażanie żelu agarowego i suszenie prowadzone jest na
suszarni walcowej.

Sposób odzyskiwania fibry i innych marterlałów
znajdujących się w poprodukcyjnych ściekach odpro
wadzanych z fabryki papieru zawierających fibrowe
i wypełniające składniki i inne zanieczyszczenia, z któ
rych przynajmniej jedno jest przystosowane do wy
pełniania krzemianowej powierzchni przy wypełnio
nym położeniu i posiada przynajmniej jeden makro
molekularny składnik posiadający częściowo włókienkową strukturę przystosowaną do reakcji z krzemia
nową powierzchnią i fibrą oraz substancją wypełnia
jącą, zawartą w ściekach, znamienny tym, że makro
molekularne składniki posiadają ciężar większy niż
800,000 i zawierają odgałęzione łańcuchy tworzące
grupy wykorzystywane w dysocjacji krzemianowej
płaszczyzny oraz makromolekularny układ dla obni
żenia zestalonych zawartości w oczyszczonej wodzie
poniżej 25 cząstek na milion i oddzielenia ukształto
wanych zestalonych cząstek i zastosowania ich w po
staci materiałów surowcowych, w produkcji papieru
oraz powtórnego stosowania przynajmniej części oczy
szczonej wody jako zasilającej do wytwarzania papie
ru lub też odprowadzenia tej wody do zapasowego
zbiornika.

(P. 146095)
8.02.1971.
54a
Pierwszeństwo: 9.02.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Boise Cascade Corporation, Boise, USA, (Walther
J. Hoelzinger, Johann Wenninger, Walter Mayer, Karl
Zoegernitz, Hermann Schroetter, Werner Braun).
Urządzenie do impregnacji tektury falistej zaopa
trzonej w środkową włóknistą warstwę ułożoną wę
żykowato między dwoma płaskimi, włóknistymi, zew
nętrznymi warstwami w następstwie czego powstają
poprzecznie ułożone rowki, znamienne tym, że zawiera
nieruchomy zespół doprowadzający impregnat, który
doprowadza materiał impregnujący w pobliżu jednego
podłużnego brzegu tektury falistej, nieruchomy zasy
sający zespół umieszczony obok drugiego podłużnego
brzegu tej tektury, który w rowkach tektury ustala
próżnię powodującą wysysanie materiału impregnu
jącego z rowków, ustalający zespół uniemożliwiający
poprzeczne przesunięcie tektury w kierunku zespołu
zasysającego podczas przesuwania tej tektury między
zespołem doprowadzającym i zespołem zasysającym.

55f

(P. 146950)

17.03.1971.

Pierwszeństwo: 17.03.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
J.U. Voith GmbH, Heidenheim, NRF, (Franz Krautzberger).
Urządzenie do ścinania masy pokrywającej nakłada
nej w nadmiarze na ruchomą taśmę, zwłaszcza papie
rową na warstwę o ustalonej grubości, zawierające
škrobák, z ostrzem rozciągającym się poprzez szero
kość taśmy, belkę, na której zamocowany jest wy
mieniony škrobák i rozciągający się wzdłuż ostrza
skrobaka nadmuchiwany w celu dociśnięcia ostrza do
taśmy wąż, który stroną odwróconą od ostrza opiera
się o podłoże, znamienne tym, że pomiędzy wężem (14)
a ostrzem (13) skrobaka umieszczona jest rozciąga
jąca się poprzez szerokość taśmy sprężyna płytkowa
(16), zamocowana z obu stron obszaru docisku (18)
pomiędzy wężem (14) a ostrzem (13).

(P. 146310)
17.02.1971.
55b
Pierwszeństwo: 18.02.1970, 29.07.1970 - Niemiecka
Republika Federalna.
J.M. Voith GmbH, Heidenheim, NRF, (Christian
Schiel).
Urządzenie spustowe dla maszyny papierniczej,
z obejmującą całą szerokość maszyny komorą zasila
nia, do której podłączony jest szereg umieszczonych
obok siebie kanałów, służących do stabilizacji przepły
wu masy papierniczej, które wpadają do obejmującego
całą szerokość maszyny, zbieżnego w kierunku prze
pływu i posiadającego na swym końcu dyszę wyloto
wą kanału wypływowego, znamienne tym, że patrząc
z boku, stabilizujące kanały (7, 17a, 17b, 27) są zbież
ne w strefie połączenia z wypływowym kanałem (8,
18, 28).

57b

(P. 146793)

11.03.1971.

Pierwszeństwo: 13.03.1970 - Szwajcaria.
55b

(P. 153607)
21.02.1972.
Pierwszeństwo: 22.02.1971 - Wągry.
Tatabányai Szénbányák, in Tatabánya, Węgry, (Osz
kár Libor).

Ciba - neigy A.G. Bazylea, Szwajcaria.
Sposób modyfikowania obrazów wesykularnych,
znamienny tym, że do materiału obrazowego wpro
wadza się ciecz stanowiącą lub zawierającą substancję
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obrazową i osadza się ją w tym materiale odpowiednio
do zagęszczania pęcherzyków obrazu wesykularnego
uprzednio umiejscowionych w tych miejscach.

57e

(P. 145576)

28.12.1970.

Pierwszeństwo: 29.12.1969 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Xerox Corporation Rochester - Stany Zjednoczone
Ameryki (James E. Kuhl, Francis D. Witlinski).
Urządzenie do utrzymywania zdolności wywoławczej
kserograficznego materiału wywołującego zawierają
cego ziarna nośnika i cząstki tonera, znamienne tym,
że zawiera urządzenie czujnikowe, posiadające parę
usytuowanych w odstępie od siebie powierzchni przy
stosowanych do naładowania ich ładunkiem przyciąga
jącym toner, układ do wytwarzania ładunku przy
ciągającego najpierw na pierwszej z tych powierzchni,
a następnie na drugiej powierzchni dla każdej serii
cykli badania, przy czym wymieniony ładunek przy
ciągający jest zdolny do odciągania z materiału wy
wołującego pewnej ilości tonera zależnej od zdolności
wywoławczej materiału wywołującego, a wymienione
powierzchnie są ustawione tak, by materiał wywołu
jący przepływał pomiędzy nimi przemieszczając się
względem tych powierzchni, aby umożliwić cykliczne
przyciąganie tonera do wymienionych powierzchni,
układ do detekowania ilości tonera przyciągniętego
do wymienionych powierzchni i do wytwarzania na
tej podstawie pierwszego sygnału wyjściowego, układ
wytwarzania drugiego sygnału wyjściowego, układ do
porównywania tych dwóch sygnałów, oraz urządzenie
do dodawania tonera do materiału wywołującego gdy
poziom zdolności wywoławczej odchyli się od określo
nej wartości, co zostaje stwierdzone na podstawie po
równania wymienionych dwóch sygnałów.
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57e
(P. 145631)
15.01.1971.
Pierwszeństwo: 21.01.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej.
Xerox Corporation, Rochester, Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej, (Nicholas Keith Sheridon).
Sposób wykonywania reliefowych hologramów, zna
mienny tym, że modulowaną przez holografowany
obiekt wiązkę spójnego promieniowania kieruje się na
jedną stronę fotoutwardzalnej powłoki mającej zreliefowaną w sposób przypadkowy powierzchnię, a na
drugą stronę wspomnianej warstwy kieruje się wiązkę
odniesienia promieniowania spójnego w fazowej zgod
ności z promieniem modulowanym przez obiekt, w
celu wytworzenia interferencyjnego obrazu fali stoją
cej na i wewnątrz wspomnianej warstwy dla uzyska
nia odpowiednich zmian odporności na rozpuszczanie
materiału tej warstwy.

57e

(P. 145887)
29.01.1971.
Pierwszeństwo: 30.01.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Xerox Corporation, Rochester, Stany Zjednoczone
Ameryki, (Donald G. DuPree).
Pas kserograficzny, znamienny tym, że zawiera wy
konaną przez kształtowanie galwaniczne, bezspoinową,
elastyczną taśmę bez końca z materiału przewodzą
cego i nałożoną na tę taśmę warstwę fotoprzewodzącego materiału izolacyjnego.
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Sposób wytwarzania pasa kserograficznego według
zastrz 1, znamienny tym, że przez kształtowanie gal
waniczne wytwarza się bezspoinową, elastyczną taśmę
bez końca z niklu, a następnie na tej taśmie tworzy
się warstwę fotoprzewodzącego materiału izolacyjnego.

*
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Komora zaworowa maski przeciwgazowej składająca
się z korpusu, zaworów wdechowego i wydechowego
oraz komory wydechowej osłoniętej pokrywą, zna
mienna tym, że przestrzeń wydechowej komory 6
ograniczona jest z jednej strony wydechowym zawo
rem 3 a z drugiej siatką 5.

57e
(P. 146645)
4.03.1971.
Xerox Corporation, Rochester, USA, (Robert Jo
seph Hagenbach).
Złoże nośnika stosowane, zwłaszcza do wywoływacza
elektrostatycznego, znamienne tym, że zawiera rdzeń,
na który jest nałożona jednolita powłoka z polimero
wego estru celulozy.
57e

<P. 151571)
15.11.1971.
Pierwszeństwo: 17.11.1970 - Wielka Brytania.
Rank Xerox Limited, Londyn, Wielka Brytania,
(Paul Merlim Gregory).
Walec grzewczy urządzenia kserograficznego, zna
mienny tym, że zawiera rdzeń w postaci wydrążonego
walca cylindrycznego (1) oraz drugi walec cylindrycz
ny (4) umieszczony na walcu cylindrycznym (1), przy
czym wydrążony walec (1) rozszerzając się zaciska się
mocno wewnątrz walca zewnętrznego (4).
(P. 146355)
19.02.1971.
61a
Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa,
(Eugeniusz Wajcht).
Gaśnica pianowa lub płynowa z układem zbijaka ze
stopką zbijaka w kształcie uzębionej nakrywki słoika
i z przeponą zamykającą słój z kwasem siarkowym,
znamienna tym, że jej stopka, (3) zbijaka (9) ma wy
cięcie (1) najkorzystniej w kształcie odcinka koła opar
tego na cięciwie (2), a jej przepona (4) jest z folii
z tworzywa sztucznego, zwłaszcza z folii polietyleno
wej o grubości od 0,01 mm do 1,5 mm i o średnicy nie
mniejszej od średnicy otworu słoja (5), przy tym wy-

57e

(P. 156106)

23.07.1971.

Pierwszeństwo: 30.07.1970 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
Xerox Corporation, Rochester, USA, (Wolfgang H.H.
Günther).
Elektrofotograficzny sposób wytwarzania obrazów,
znamienny tym, że naświetla się naładowaną elektro
statycznie fotoprzewodzącą warstwę izolującą, znaj
dującą się na podłożu, będącym przewodnikiem ele
ktryczności i wywołuje powstały obraz elektrostatycz
nym materiałem elektroskopowym, przy czyni stosuje
się warstwę fotoprzewodzącą zawierającą co najmniej
jeden z polimerów zawierających powtarzających się
jednostek o wzorze 3, w którym B oznacza dwuwartościowy rodnik hydrokarbylenowy lub dwuwartościowy rodnik heterocykliczny, a t oznacza dodatnią liczbę
całkowitą nie mniejszą niż 1.

(P. 145570)
61a
12.01.1971.
Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych
„Faser", Tarnowskie Góry, (Kryspin Stępniewski, Józef
Frydrych, Józef Bryś, Celestyn Warzecha).
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cięcie (1) stopki (3) jest umiejscowione w gaśnicy,
najkorzystniej osiowo przeciwległe w stosunku do
dyszy (8).
(P. 155998)
61a
13.06.1972.
Patent dodatkowy do patentu
(zgłoszenie
P. 143540)
Pierwszeństwo: 15.06.1971 - Niemiecka Republika
Federalna.
Drägerwerk Aktiengesellschaft, Lübeck, NRF.
Urządzenie sygnalizacyjne do aparatów oddecho
wych według patentu (zgłoszenie P. 143540), znamien
ne tym, że zawiera element sterujący (22, 23), który
od strony działania ciśnienia panującego w przewo
dzie prowadzącym do elementu akustycznego (15) ma
mniejszą powierzchnię niż jego powierzchnia od stro
ny przestrzeni (16) zamkniętej ze wszystkich stron,
przy, czym zawór (12, 13) sterowany ciśnieniem w nor
malnych warunkach znajduje się w położeniu otwar
tym.

63e

(P. 146666)

5.03.1971.

Pierwszeństwo: 12.02.1971 - Niemiecka Republika
Federalna.
RUD - Kettenfabrik Rieger und Dietz, Württenberg,
NRF.
Cięgno łańcuchowe, zwłaszcza do łańcuchów prze
ciwślizgowych i/lub łańcuchów chroniących ogumie
nie, o ogniwach z kawałków drutu, których końce są
zagięte ku sobie i pospawane ze sobą, znamienne tym,
że co najmniej część wygiętych z kawałków drutu
ogniw cięgna ma, obok odcinków (26) o przekroju ko
listym, co najmniej jeden odcinek (27) o przekroju,
którego wysokość (h) jest większa niż szerokość (B),
przy czym w tych cięgnach odcinki (26) o przekroju
kolistym tworzą czołowe części gotowych ogniw łań
cuchowych.
Łańcuch przeciwślizgowy i/lub łańcuch chroniący
ogumienie, wykonany z cięgien łańcuchowych według
zastrz. 4 lub 5, znamienny tym, że wszystkie ogniwa
cięgien łańcuchowych składają się z ogniw o odcin
kach mających rozmaite przekroje.
(P. 145600)
61b
14.01.1971.
Pierwszeństwo: 5.02.1970; 28.08.1970 - Wielka
Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wiel
ka Brytania, (Arnold George Cottrell, Michael Robert
Harris).
Sposób gaszenia ognia, znamienny tym, że do źródła
ognia i/lub wokół substancji palnej wprowadza się
środek gaśniczy stanowiący wodny żel co najmniej
częściowo zobojętnionego roztworu wodnego krzemia
nu metalu alkalicznego.
Środek gaśniczy, znamienny tym, że zawiera w roz
tworze wodnym mieszaninę krzemianu sodu, kwaśnej
soli amonowej i soli kationowej lub anionowej tlenku
amfoterycznego.

(P. 151485)
10.11.1971.
Pierwszeństwo: 11.11.1970 - Wielka Brytania.
British Railways Board, Londyn, Wielka Brytania,
(Claude Tristram Newuham, John Francis Thring)
Fotel/łóżko do pojazdów osobowych, znamienny tym,
że zawiera ramę nośną (2) i ramę podstawową (8, 17)
zawieszoną w tej ramie nośnej ruchomo względem
niej w poziomie we wszystkich kierunkach, a ponadto
ma zawieszki (4, 9, 10, 18, 20) umieszczone między
ramą podstawową (8, 17) a ramą nośną (7) dla tłumie
nia wszystkich ruchów względnych poziomych, wystę
pujących między nimi.

63c

63e

. (P. 147396)
6.04.1971.
Pierwszeństwo: 10.04.1970, 13.01.1971 - Węgry.
Országos Gumiipari Vállalat, Budapeszt, Węgry, (Lászlo Horváth, Gustaw Gündisch, Mikóly Arvai, Sandor
Anta).
Pompowana opona gumowa z elastomeru, wzmoc
nionego przekładkami z tkaniny kordowej z nanie
sionym w znany sposób wymienialnym lub natryska
nym bieżnikiem, znamienna tym, że przekładka (12)
kordowa wzdłuż całego pierścieniowego przekroju opo
ny nałożona jest w sposób ciągły pasmami, przebiega-
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jącymi pod kątem 70°-90° do linii korony i przymo
cowana do tarczy lub obręczy (8) koła przy pomocy
środka klejącego.

66b

123
(P. 146144)

10.02.1971.

Linker Machines, Inc, USA, (Douglas M. Demarest,
Rudolf Berg, Otto Bantel, Howard D. Taylor).
Urządzenie do rozdzielania parówek lub podobnych
produktów, połączonych ze sobą przez przewiązanie,
zawierające elementy przesuwające sznur parówek w
miejscu rozdzielania oraz elementy sygnalizujące po
łożenie poszczególnych przewiązań, znamienne tym, że
elementy służące do przesuwania parówek są wypo
sażone w środki służące do rozciągania i naprężania
p r z e w i ą z a n i a przyrząd przecinający jest połączony
z czujnikiem sygnalizującym położenie naprężonych
przewiązań.

69
, Pierwszeństwo:

64a

(P. 138017)
6.01.1970.
Pierwszeństwo: 7.01.1969 - Wielka Brytania.
Eugene Joseph Treaner, Burnham - on - Sea Somerset, Somerset - Wielka Brytania.
Zamknięcie do butelek oraz innych naczyń pojem
ników, składające się z kołnierza i elementów mocu
jących wewnątrz kołnierza, przy którym szyjka butel
ki ma kształt rurowy i ma elementy uzupełniające na
zewnątrz, a wymienione elementy mają części współ
pracujące, przy czym zamknięcie ma również elastycz
ny, wypukły pierścień obniżony wewnątrz kołnierza
od ścianki górnej zamknięcia, który to pierścień
przechodzi do dołu, promieniowo na zewnątrz od
ścianki górnej zamknięcia, znamienne tym, że część
wypukłego pierścienia (32) zbliżona do połączenia obu
dowy (13, 49) jest niedzielona, a część pierścienia od
dalona od tego połączenia jest dzielona i tworzy koł
nierzowe wydłużenie (33) oraz kołnierzowe odchyle
nie (34), przy czym powierzchnia zewnętrzna kołnierzo
wego wydłużenia ma średnicę nieco mniejszą niż ot
wór w szyjce gdy wypukły pierścień jest w stanie nienaprężonym, natomiast przy zamknięciu kołnierzowe
odchylenie jest przesunięte do góry za pomocą szyjki
i tworzy uszczelnienie, a kołnierzowe odchylenie jest
rozciągane sprężyście na zewnątrz i tworzy drugie
uszczelnienie.

(P. 147601)
17.04.1970 - Wielka

16.04.1971.
Brytania.

Wilkinson Sword Limited, Londyn, Wielka Bryta
nia, (Michael David Sanderson).
Żyletka, znamienna tym, że przynajmniej na ostrzu
tnącym ma dwie nałożone na siebie powłoki, przy
czym każda z tych powłok jest wykonana z metalu,
związku metalu, związku krzemu, lub stopu którychkolwiek z wymienionych substancji.

74b

(P. 146628)

3.03.1971.

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt", Oddział w Poznaniu, Poznań, (Kazimierz Kabaciński, Andrzej Królikowski).
Układ do telesygnalizowania w punktach nadzorują
cych trzech stanów pracy zespołu aparatów złożony
z transformatora, "tranzystorów, diod, kondensatorów,
przekaźników i wskaźników optycznych, znamienny
tym, że do znanego układu nadajnika (1) dołączony
jest układ telesygnalizatora (20), w którego obwód
liniowy prądu zmiennego (12) włączone są zestyki
przełącznika (16) do przełączania toru sygnalizacyj
nego (2) na łącze do telefonu (14), a do uzwojenia prze
kaźnika (8) włączonego w obwód liniowy prądu sta
łego (4) dołączone jest obocznie drugie uzwojenie tego
przekaźnika (18) z posobnie do niego dołączonym po
tencjometrem (19), przy czym między te dwa układy
w tor sygnalizacyjny (2) są włączone układy telesygnalizatorów (3), u których w obwód liniowy prądu
zmiennego (12) włączone są dodatkowo zestyki prze
łącznika (16) do przełączania toru sygnalizacyjnego (2)
na tor do następnego punktu nadzorującego (17).
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75a
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30.07.1970.

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, (Bogu
sław Wędzicha, Przemysław Chrobak, Kazimierz J u siński, Zygmunt Oszczyk).
Urządzenie do wytwarzania bardzo cienkich błon
grubości 2 - 8 µm tolerowanych z dokładnością
± 0,3 µm na nośniku w postaci folii tworzywowej lub
aluminiowej zbudowane z powtarzalnych stopni la
kierowania w ilości odpowiadającej krotności nano
szonych warstw lakieru, znamienne tym, że w każ
dym stopniu znajdują się wałki (6) napędzane sprzę
głami poślizgowymi o nastawialnym momencie prze
kazywanym do nośnika i wywołującym odpowiedni
naciąg, który redukowany jest przy pomocy wałków
(4) hamowanych sprzęgłami poślizgowymi o nasta
wialnym momencie hamującym.

76b

(P. 146537)

27.02.1971.

Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J. Niedzielskie
go „Welux", Bielsko-Biała, (Roman Bułka, Władysław
Szałajko).

(P. 146601)

75b

2.03.1971.

Pierwszeństwo: 4.03.1970 - Szwajcaria.

Urządzenie do samoczynnego usuwania zanieczysz
czeń z obić zgrzeblnych bębnów zgrzeblarek, znamien
ne tym, że posiada krążek (12) obrotowy czyszczący
z obiciem zgrzebnym (1) osadzony w ssawce (3), me
chanizm (10, 13) zamiany ruchu obrotowego krążka
na posuwisto-zwrotny, mechanizm śrubowy (fig. 2
fig. 3) dosuwu krążka (12) do bębna (8).

Ciba-Geigy A.G., Bazylea, Szwajcaria. .
Sposób zdobienia powłok poliuretanowych, znamien
ny tym, że powierzchnię przeznaczoną do ozdobienia
kontaktuje się z prowizorycznym podłożem z papieru,
aluminium lub zregenerowanej celulozy, zawierają
cym ściągalną błonę z żywicy winylowej i pigmentów
i leżącą pod nią warstwę z etylocelulozy, polistyrenu
albo z mieszaniny nitrocelulozy z jakimś aminoplastem i następnie oddziela się podłoże prowizoryczne
od podłoża ostatecznego.

75c

(P. 153642)

23.02.1972.

Pierwszeństwo:

1.03.1971 - Niemiecka Republika
Federalna.
Becker van Hüllen Niederrheinische, Maschinen
fabrik, Krefeld, NRF, (Wilhelm Hütter).
Sposób pokrywania powierzchni elementów płyto
wych filmami stykowymi, impregnowanymi przy po
mocy żywic syntetycznych, w którym obie powierz
chnie elementu płytowego pokrywa się filmem styko
wym, całość poddaje się prasowaniu w ogrzewanej pra
sie w celu jednoczesnego sprasowania wyrobu i utwar
dzenia żywicy, a następnie powleczony już element
pJytowy wyjmuje się z prasy, znamienny tym, że znaj
dujący się w położeniu pionowym pakiet (4) styka się
w prasie (2) jednocześnie z obu stron z ogrzewanymi
powierzchniami płyt prasujących (10, 11) prasy (2),
sprasowuje się i po zakończeniu tego procesu obydwie
płyty prasujące (10, 11) jednocześnie odsuwa się od
elementu prasowanego.

76c

(P. 146055)

6.02.1971.

Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó
kienniczych, Łódź, (Marian Malinowski, Marian Sta
siak, Zbigniew Wrocławski, Stanisław Kędzia).
Sposób zgrzebnego i odpadkowego wytwarzania
przędzy z runa przezgrzeblonych włókien, znamienny
tym, że wychodzące z końcowej zgrzeblarki runo
przezgrzeblonych włókien, kształtuje się w co naj
mniej jedną taśmę, którą pocienia się nie mniej niż
dwadzieścia razy.
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76c
(P. 146075)
8.02.1971.
Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó
kienniczych, Łódź, (Marian Malinowski, Marian Sta
siak, Zbigniew Wrocławski, Stanisław Kędzia).
Sposób wytwarzania przędzy z taśmy rozciągarkowej lub zgrzeblarkowej, w którym taśma ta jest po
cieniana, a następnie skręcana przez obrót całego na
woju z przędzą dokoła osi skręcanej przędzy, znamien
ny tym, że rozciągarkową lub zgrzeblarkową taśmę (1)
rozluźnia się na pojedyncze włókna (19), które pro
wadzi się w powietrznym strumieniu (20), po czym
włókna (19) oddziela się od strumienia (20) i kształ
tuje się je w przędzalniczą taśmę (21) o masie na
jednostkę długości odpowiadającej wymaganemu nu
merowi przędzy (22) lub zbliżonej do tego numeru.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
3 znamienne tym, że ma bęben (7) z piłowym obiciem
(15) połączony ruchowo rurowym przewodem (9) z si
towym bębnem (10).

76c

(P. 146608)

3.03.1971.

Pierwszeństwo: 4.03.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
SKF Kügellagergabriken GmbH, Schweinfurt, NRF,
(Franz Fuchs).
Element obciążający walce górne mechanizmu roz
ciągowego przędzarki, zawierający umieszczoną w obu^

126

dowie sprężynę obciążającą jednym swym końcem za
mocowany wahliwie w obudowie prowadnik utrzy
mujący walce górne, znamienny tym, że na odwró• conym od prowadnika (4) górnym końcu obudowy
(13) umieszczony jest znany zaopatrzony w wiele po
wierzchni przyłożenia, obrotowy mimośród (14) do
regulowania nacisku sprężyny obciążającej (16), przy
czym mimośród (14) w górnym końcu obudowy (13)
wystaje z tej obudowy.

76c

(P. 146754)

9.03.1971.

Pierwszeństwo: 12.03.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
SPK Kugeligerfabriken GmbH, Schweinfurt, NRF.
Dźwigar walców górnych mechanizmu rozciągowego
przędzarki, umieszczony wychylnie do góry w nieru
chomej podporze i poruszany przez dźwignię obsługi,
która jest ułożyskowana w wymienionej podporze
i jest sprzężona ruchowo z dźwigarem, znamienny
tym, że dwa punkty zwróconego do podpory końca
dźwigara mają prowadzenie po stałych torach koło
wych.

126
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(P. 148979)
76c
23.06.1971.
Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włó
kienniczych, Łódź, (Stanisław Pietras, Bohdan Stasz).
Sposób traktowania taśmy, niedoprzędu lub przę
dzy, ukształtowanych z rozwłóknionych włókien w wi
rówce, znamienny tym, że po ich odebraniu z wirów
ki a przed dostarczeniem do gara lub nawinięciem
w nawój, są poddane czynności rozciągania.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że ma co najmniej dwie pary wał
ków (3, 4) i (5, 6) umieszczonych na drodze taśmy
(19), niedoprzędu lub przędzy, między wirówką (2)
a garem lub nawojem, przy czym odbierającą głowi
cę (7) traktuje się jako część zespołu gara (8).

kierunku obrotu oraz są przędzone za pomocą orga
nu odbiorczego, pola elektrycznego i układu skręca
jącego, znamienne tym, że pomiędzy elektrodami (9,
10) są umieszczone tarcze obrotowe (12, 13) lub po
dobne elementy posiadające krzywkowe wzniesienia
(14) lub proste wycięcia.

77f
(P. 151432)
8.11.1971.
76c
Pierwszeństwo: 12.11.1970 - Niemiecka Republika
Demokratyczna.
VEB Reifenkombinat Fürstenwalde, Fürstenwalde,
NRD, (Joachim Ramsperger, Naufred Tausche, Siegrid
Jester).
Przędza kord owa ujemnie asymetryczna, stanowiąca
materiał wzmacniający opony do pojazdów o wynikokowej numeracji nominalnej w przedziale od 650 do
850 texów, znamienna tym, że liczba skrętów przędzy
io °/
wstępnej jest o 20±
mniejsza od liczby skrętów

(P. 146564)

1.03.1971.

Zakład Usług Technicznych Okręgowego Związku
Spółdzielni Inwalidów, Wrocław, (Lech Rabenda, Eu
geniusz Tatarek, Antoni Teter, Tadeusz Kuźnićki,
Kazimierz Błasiński).
Zabawka - samochód z napędem elektrycznym,
znamienny tym, że mechaniczny element sterujący
lub jego osłona (11) stanowi obwód lub część obwodu
zasilającego lub sterującego układ lub układy elek
tryczne, przy czym obwody elektryczne układu oświe
tlenia są zastąpione odpowiednim układem optycz
nym (12).

5%

przędzy zewnętrznej, zaś skręt przędzy zewnętrznej
jest mniejszy lub równy skrętom przędzy zewnętrznej
odpowiedniej symetrycznej przędzy kordowej w opti
mum zmęczenia.
76c
(P. 153612)
22.02.1972.
Pierwszeństwo: 23.02.1971 - . N i e m i e c k a Republika
Demokratyczna.
VEB
Spinnereimaschinenbau
Karl-Marx-Stadt,
Karl-Marx-Stadt, NRD, (Rolf Langer)..
Otwarte, końcowe urządzenie przędzalnicze, w któ
rym włókna są nakładane w przybliżeniu równolegle
na obrotową, wykonaną w postaci bębna sitowego
zewnętrzną powierzchnię zbiorczą, poprzecznie do jej

77g
(P. 151574)
15.11.1971.
Pierwszeństwo: 30.11.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Siemens Aktiengesellschaft, Berlin Zachodni i Mo
nachium, NRF, (Wolfgang Bergfeld, Hans Weik).
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Urządzenie nastawcze do sterowania jasnością źró
deł światła, zawierające urządzenia do zadawania, za
pamiętywania i kasowania wielkości sterujących, zna
mienne tym, że przy zastosowaniu pamięci z niebezpośrednio czytelnym nośnikiem danych zawiera nie
zależny od urządzenia do zadawania wielkości steru
jących przyrząd (17) odtwarzający wartości zapamię
tane dla wszystkich zawartych w urządzeniu oświe
tleniowym obwodów świetlnych (1, 2) w pamięci ro
boczej (15) i/lub pamięci zewnętrznej (16).
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Lont detonujący, zwłaszcza stosowany w zakładach
zagrożonych mieszaniną gazów wybuchowych i pyłem
węglowym, powodujący detonację powietrznych ma
teriałów wybuchowych, znamienny tym, że zawiera
sznur rdzeniowy o silnie zredukowanym ciężarze
jednostkowym materiału wybuchowego na każdy metr
bieżący lonta wykonany ze proszkowanego, zobojęt
nionego materiału wybuchowego, wewnątrz którego
usytuowana jest współśrodkowo z rdzeniem z ma
teriału wybuchowego rurka wewnątrz pusta, oraz że
na zewnątrz tego sznura nałożone są powłoki ze
wnętrzne wykonane z obojętnych materiałów dzia
łających w sposób chłodzący i tłumiący płomień.

(P. 146946)
17.03.1971.
Pierwszeństwo: 23.03.1970 - Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania, (Borthwick, James Forrester Morman).
Mieszanka dla palących, znamienna tym, że zawiera
organiczną substancję dymotwórczą, środek wiążący
oraz nieszkodliwy dla zdrowia wypełniacz nieorga
niczny w ilości powodującej znaczne zmniejszenie
szkodliwych dla zdrowia produktów spalania mie
szanki, przy czym wypełniacz nieorganiczny stanowi
mieszaninę związków zrównoważonych pod względem
jonowym, wpływającą na szybkość spalania mie
szanki.
79c

78c
(P. 151641)
18.11.1971.
Pierwszeństwo: 20.11.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF,
(Werner Helfgen, Wilhelm Rohde).

79c
(P. 146947)
17.03.1971.
Pierwszeństwo: 23.03.1970 - Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania, (Robert Craig Anderson, Colin Ja
mes Webster).
Mieszanka dla palących, znamienna tym, że zawiera
tytoń i białko w proporcji wagowej białka do tytoniu
jak 1 : 2 - 50, korzystnie 1 : 8- 26.

79c

(P. 146948)
17.03.1971.
Pierwszeństwo: 23.03.1970 - Wielka Brytania.
• Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania, (Robert Craig Anderson).
Mieszanka dla palących, znamienna tym, że zawiera
palną substancję organiczną jako składnik dymotwórczy, białko oraz kwas fenylooctowy i/lub alkohol 2-fenyloetylówy.

79c

(P. 146949)
17.03.1971.
Pierwszeństwo: 23.03.1970 - Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania, (Collin James Webster).
Mieszanka dla palących, znamienna tym, że zawiera
tytoń i sprzężony polinienasycony izoprenoid lub jego
pochodną, w proporcji wagowej izoprenoidu do tyto
niu jak 1 : 50 - 750, korzystnie 1 : 60 - 500.

79c

(P. 147000)
18.03.1971.
Pierwszeństwo: 23.03.1970 - Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania, (Colin James Webster).
Mieszanka dla palących, znamienna tym, że zawiera
organiczną substancję dymotwórczą, białko i sprzężo
ny polinienasycony izoprenoid lub jego pochodne, ta
kie jak kwasy lub estry.

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

128
79c

(P. 147001)
18.03.1971.
Pierwszeństwo: 23.03.1970 - Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania, (Robert Craig Anderson, Robert
Arthur Hall).
Mieszanka dla palących, znamienna tym, że zawiera
palną substancję organiczną jako składnik dymotwórczy i białko, w proporcji wagowej białka do substan
cji dymotwórczej jak 1:1 - 60, korzystnie 1:8 - 30.
79c

(P. 147002)
18.03.1971.
Pierwszeństwo: 23.03.1970 - Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania (James Bortwick, James Forrester
Morman).
Mieszanka dla palących, znamienna tym, że zawiera
tytoń w mieszaninie ze środkiem wiążącym i nieszko
dliwym dla zdrowia nieorganicznym wypełniaczem,
użytym w ilości odpowiedniej do zrównoważenia jo
nów występujących w tej mieszaninie, w celu zmniej
szenia ilości tworzących się w procesie spalania pro
duktów szkodliwych dla zdrowia i poprawienia włas
ności spalania tej mieszanki.

79e

(P. 147003)
18.03.1971.
Pierwszeństwo: 23.03.1970 - Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania, (Colin James Webster).
Mieszanka dla palących, znamienna tym, że zawiera
tytoń, białko i sprzężony polinienasycony izoprenoid
lub jego pochodną, taką jak kwas lub ester.

mieszania nieupłynniony bitum o lepkości odpowiada
jącej 180 do 8000 sek według BTA w 30°C i otwo
rze o średnicy 10 mm, asfalt drogowy upłynniony
rozpuszczalnikiem w ilości ok. 1/5 w stosunku do bi
tumu lub inne asfalty upłynnione małą ilością roz
puszczalnika.

80b

(P. 145464)
4.01.1971.
Pierwszeństwo: 6.01.1970 - Francja.
Progil i Ciments Lafarge, Paryż, Francja, (Chaurand
Patrice Magnan Regis, Coquery Jean-Paul).
Sposób wytwarzania gipsu palonego z gipsu synte
tycznego, znamienny tym, że przemyty gips poddaje
się stopniowo wzrastającemu ogrzewaniu w piecu
o nagrzewaniu pośrednim znanego typu, a następnie
wypalaniu w temperaturze powyżej 250°C w obec
ności pary wodnej jako katalizatora, w czasie nie
zbędnym do całkowitej przemiany na siarczan wapnia
bezwodny w postaci II.

80b

(P. 145593)

14.01.1971.

Chodzieskie Zakłady Porcelany i Porcelitu, Chodzież,
(Zdzisław Kozłowski, Marian Wojtaszek, Andrzej Ma
dej).
Sposób otrzymywania warstwy ochronnej na wyro
bach karborundowych używanych do wypalania por
celany, znamienny tym, że stosuje się zestaw masy
z udziałem wodorotlenku glinowego.
80b

(P. 145673)

27.01.1971.

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Dro
gowej, Warszawa, (Wiesław Tokaj, Juliusz Jaworski,
Stanisław Kryński, Janina Stasiewicz, Jan Pieńkos,
Adrian Marczyński).
Sposób wytwarzania mineralnych mączek bitumo
wanych, zwłaszcza w zastosowaniu do poflotacyjnych
mączek dolomitowych, znamienny tym, że do wypeł
niacza mineralnego wprowadza się wodę aż do osią
gnięcia wilgotności 2 0 - 2 5 % , następnie przy pomocy

(P. 145724)

19.01.1971.

Borsodnadasdi Lemezgyar Borsodnadasd, Węgierska
Republika Ludowa, (Mikloš Sandor, Ištvan Nyitray,
József Nemeth).
Sposób polepszenia własności wyrobów ogniotrwa
łych, zwłaszcza kamieni, znamienny tym, że rozgrzewa
się proszek boksytowy z szybkością 20 do 50°C/godzinę do temperatury 950 do 1100°C, utrzymuje się
w tej temperaturze przez 10 do 15 godzin, chłodzi się
do temperatury otoczenia, miele i przesiewa przez sito
o oczkach 0,4 do 1 mm, następnie do 40 do 60 pro
cent wagowych sproszkowanego boksytu dodaje się
60 do 40 procent wagowych metalu zdolnego do dy
fuzji i 1 do 6 procent wagowych chlorku, po czym
całość miesza się aż do uzyskania postaci jednorodnej,
a dla wytworzenia proszku podstawowego, ujednorodniony proszek praży się przez 22 do 26 godzin
w temperaturze 950 do 1100°C, po ochłodzeniu prze
siewa się i rozdrabnia, a w celu uzyskania proszku
aktywnego, do proszku podstawowego dodaje się 10
do 20 procent wagowych metalu zdolnego do dyfuzji
i 0,5 do 3% chlorku, przy czym całość miesza się aż
do uzyskania jego jednorodności, po czym kształtki
umieszcza się w proszku aktywnym i wraz z nim prze
trzymuje przez 18 do 36 godzin w temperaturze 900
do 1100°C w atmosferze beztlenowej.

80b
80b

Nr 16/1973

<P. 146313)

18.02.1971.

Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, Świdnica, (Ka
rol Elsner).
Sposób wytwarzania magnezytowego spoiwa ognio
trwałego, zwłaszcza do chemicznego wiązania two
rzyw zasadowych, jak wyroby, masy i betony, na
drodze wspólnego przemiału składników, znamienny
tym, że do wysokospieczonego w temperaturze po1
wyżej 1650°C tlenku magnezu o zawartości MgO po
wyżej 90°/o w ilości 6 0 - 9 8 % wagowych oraz trójpolifosforanu sodu Na5P3O10 w ilości 2 - 4 0 % wagowych,
nie zawierających wody mechanicznej i/lub chemicz
nej, wprowadza się kwas polifosforowy (HP0 3 ) n lub
kwas trójfosforanowy H 5 P 3 O 10 lub kwas ortofosforanowy H3PO4 w ilości 0,2-0,4% wagowych i miele
się wspólnie, korzystnie w młynie rurowym, do czasu
uzyskania mączki o zawartości ziarn o granulacji po
niżej 0,09 mm w ilości co najmniej 95% wagowych,
przy czym w celu poprawy wiążących właściwości
spoiwa tlenek magnezu i trójpolifosforan sodu pod
daje się przed przemiałem dokładnemu suszeniu.

86b

(P. 146314)

18.02.1971.

Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, Świdnica, (Ka
rol Elsner).
Sposób wytwarzania ogniotrwałego spoiwa glino
wego do chemicznego wiązania tworzyw glino-krzemianowych, znamienny tym, że tlenek glinu o zawar
tości AI2O3 wyżej 80% w ilości od 60 do 98%, oraz
trójpolifosforan sodu Na 5 P 3 O 10 w ilości 2 do 40%, nie
zawierające wody mechanicznej i chemicznej miele
się wspólnie z dodatkiem 0,2 do 0,4% najkorzystniej
kwasu polifosforowego (HP0 3 ) n , lub kwasu trójfosforowego H5P3O10, lub kwasu ortofosforowego H 3 P0 4 ,
aż do uzyskania mączki o zawartości ziarn 95% po
niżej 0,09 mm.
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(P. 146340)
19.02.1971.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, (Międzyresortowy Instytut Technologu Materia
łów Budowlanych i Ceramiki), Kraków, (Jerzy Grzymek, Anna Derdacka).
Sposób otrzymywania mineralnego wiążącego two
rzywa budowlanego z hutniczego żużla pocynkowego,
znamienny tym, że żużel pocynkowy poddaje się dzia
łaniu wilgoci, a następnie wypala w atmosferze utle
niającej w temperaturze nie wyższej od 1100°C, po
czym uzyskany spiek schładza się do temperatury
otoczenia, a po zmieleniu miesza się ze znanymi sub
stancjami, regulującymi proces wiązania.
80b

(P. 146344)
19.02.1971.
Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, (Miro
sław Grylicki, Stanisław Pawłowski, Franciszek Nadachowski, Roman Wusatowski, Jerzy Natkaniec, Ka
zimierz Serwicki, Jerzy Sułkowski, Janusz Kwaczewski).
Masa ogniotrwała na wyłożenia ogniotrwałe elek
trycznych pieców indukcyjnych metalurgicznych, zna
mienna tym, że składa się ze spieczonego wapna
o uziarnieniu 0 - 8 mm z dodatkiem 0,5 do 2,0% pyłu
metalicznego aluminium lub 1,0 do 4,0% tlenku gli
nowego o uziarnieniu poniżej 0,1 mm.
80b
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nych, materiałów schudzających i materiałów węglonośnych, znamienna tym, że zawiera ogniotrwałą glinę
paloną o granulacji do 4 mm najkorzystniej w ilości
równoważnej objętościowo z ogniotrwałym łupkiem
palonym i/lub innym materiałem schudzającym.

8.03.1971.
(P. 146739)
Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowla
nych, Opole, (Aleksandra Thiel).
Sposób wytwarzania elementów gipsowych znamien
ny tym, że gips półwodny miesza się z wodą w sto
sunku wodnogipsowym 0,80 do 0,95.

80b

(P. 146851)
11.03.1971.
Politechnika Wrocławska (Instytut Inżynierii Lądo
wej), Wrocław (Stanisław Mazur, Janina Włodarczyk).
Sposób wytwarzania elementów gipsowych, znamientym, że 100 części wagowych asfaltów lub innych bi
tumów miesza się z 50-150 częściami wagowymi po
piołów lotnych z węgla brunatnego i z 10-30 częścia
mi wagowymi szkła wodnego sodowego lub potaso
wego.
80b

80b

80b
(P. 146469)
25.02.1971.
Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego
„Miastoprojekt-Białystok", Białystok, (Michał Doliń
ski, Jerzy Kuropatwa).
Sposób wytwarzania zaprawy gipsowej składającej
się z gipsu i wody zarobowej, znamienny tym, że
w skład zaprawy wchodzi klej roślinny w ilości
7 - 1 2 % cięża»u wagowego użytego gipsu.
80b
(P. 146580)
3.03.1971.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, (Instytut Ceramiki Specjalnej i Ogniotrwałej),
Kraków, (Andrzej Kloska, Józef Dudka, Zofia Kloska).
Sposób wytwarzania ogniotrwałych tworzyw glinokrzemianowych o teksturze zwartej, znamienny tym,
że do zestawu surowcowego masy glinokrzemianowej
wprowadza się 1 - 3 % wagowych pyłu kanałowego,
powstałego przy elektrolitycznym otrzymywaniu alu
minium.

80b
(P. 146648)
4.03.1971.
Pierwszeństwo: 16.03.1970, 11.12.1970 - Wielka
Brytania.
Imperial Chemical Industries, Londyn, Wielka Bry
tania, (James Derek Birchall, John Edward Cassidy).
Mieszanka ogniotrwała, znamienna tym, że zawiera
ogniotrwałą substancję, oraz jako środek wiążący
związek kompleksowy fosforanu glinu zawierający
chlorowiec i związane chemicznie jedną lub kilka czą
steczek wody i/lub jedną lub kilka cząsteczek orga
nicznych zawierających tlen, w ilości 0,5-25% wago
wych związku kompleksowego do ogólnej masy mie
szanki oraz środek dyspergujący związek komplekso
wy w mieszance.

80b
(P. 146713)
6.03.1971.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, (Jerzy Szumakowicz, Jan Heliasz, Je
rzy Nowaczyński, Stefan Zieliński, Józef Roger).
Masa ceramiczna do wytwarzania mufli, zwłaszcza
stosowanych przy produkcji cynku hutniczego, skła
dająca się z ogniotrwałych glin chudych i plastycz

(P. 151179)
22.10.1971.
Pierwszeństwo: 24.10.1970 - Niemiecka Republika
Federalna.
Inca Gesellschaft für Verfahrenstechnik minerali
scher Stoffe mbH und Co. KG, Kolonia, NRF, (Franz-Josef Hundgeburth, Werner Roesky).
Sposób wytwarzania płyt wapienno-piaskowych
o różnych wielkościach, pasujących do siebie zgodnie
z którym formę napełnia się mieszaniną wapna, do
datków krzemionkowych i wody, ubija tę masę
i utwardza otrzymaną surową płytę w parze pod ciś
nieniem, znamienny tym, że formuje się płyty o sto
sunkowo dużej wielkości podstawowej i dużej twar
dości, a następnie rozcina się je częściowo przed
utwardzeniem na mniejsze płyty o wymiarach uzu
pełniających, przy czym szerokość szczeliny cięcia od
powiada w przybliżeniu grubości warstwy zaprawy
stosowanej przy stawianiu muru.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
do 8, w którym płyty surowe wychodzące z formy
układa się za pomocą zespołu załadowczego na wózki
doprowadzane następnie po szynach do autoklawu,
znamienne tym, że zawiera parę przesuwnych zde
rzaków (8,9 i 11,12) do ustawiania i unieruchamiania
wózków (4) względem zespołu załadowczego (3) oraz
piły (10), umieszczonej przed autoklawem (6).

(P. 151849)
30.11.1971.
Pierwszeństwo: 11.12.1970 - Wielka Brytania.
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn,
Wielka Brytania, (James Derek Birchall, John Edward
Cassidy).
Mieszanka grafitowa, znamienna tym, że zawiera
grafit, spoiwo w ilości 0,5-25% wagowych mieszan
ki, składające się bądź z kompleksowego fosforanu
glinu z co najmniej jedną chemicznie związaną czą
steczką związku wodorotlenowego o ogólnym wzorze
ROH, w którym R oznacza grupę organiczną lub
atom wodoru i grupę anionową mocnego kwasu nie
organicznego odmiennego niż kwas tlenofosforowy,
lub grupę kwasu karboksylowego, bądź z fosforanu
glinu, w którym stosunek ilościowy gramoatomów
glinu do gramoatomów fosforu wynosi co najmniej
1 : 1 oraz środek dyspergujący.
Sposób wytwarzania wyrobów kształtowanych z mie
szanki według zastrz. 1-15, znamienny tym, że
ukształtowany przedmiot poddaje się ogrzewaniu w
temperaturze 80-1200°C, zazwyczaj w temperaturze
200-1200°C.
80b
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(P. 153637)

23.02.1972.

Pierwszeństwo: 23.02.1971 - Stany Zjednoczone
Ameryki.
USS Engineers and Consulants, Inc., Pittsburgh,
USA, (Robert Wyły Patterson).
Sposób wytwarzania powłoki metalowej na taśmie
wynurzającej się z kąpieli stopionego materiału po
krywającego, przy czym grubość i ropzrowadzenie
powłoki w stanie ciekłym reguluje się za pomocą dzia
łania strumienia płynu z dyszy, znamienny tym, że
brzegi taśmy wprowadza się w zetknięcie z wycie
raczką mechaniczną w punkcie poniżej miejsca ude
rzenia strumienia płynu i wycieraczkę utrzymuje się
w stanie oparcia o brzeg taśmy.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
składające się ze zbiornika zawierającego stopiony
materiał pokrywający oraz z zespołu umieszczonego
wewnątrz i poza zbiornikiem, dla wyprowadzenia taś
my ze zbiornika, oraz z dyszy nad zbiornikiem, umoż
liwiającej kierowanie strumienia płynu na ciekłą po
włokę dla regulowania grubości i rozprowadzenia po
włoki, znamienne tym, że zawiera wycieraczkę (16)
umieszczoną poniżej miejsca uderzenia strumienia
płynu, dla zetknięcia z brzegiem przemieszczanej taś
my (10) oraz zawiera zespół do zawieszenia i utrzy
mania wycieraczki (16) w stanie opartym o brzeg
taśmy.
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Sposób automatycznego pomiaru czasu przemiesz
czania się sportowca podczas zawodów sportowych
i treningów, który określa się na podstawie czasu roz
poczęcia i czasu zakończenia biegu, znamienny tym,
że czas rozpoczęcia i czas zakończenia biegu rejestruje
się na układzie zegarowym, przy czym impulsy na
układ zegarowy podaje się za pomocą układu nadaj
ników i odbiorników promieniowania optycznego, przy
przerwaniu przez sportowca wiązki promieniowania
optycznego przebiegającej od nadajnika do odbior
nika.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że zawiera układ zegarowy (1), sta
nowiący zegar elektroniczny, co najmniej dwa nadaj
niki promieniowania (4), (5), stanowiące diody elektro
luminescencyjne oraz co najmniej dwa odbiorniki (2),
(3), promieniowania optycznego, stanowiące fotode
tektory optoelektroniczne, które połączone są z ukła
dem zegarowym (1) i sprzężone każdy odpowiednio
z jednym nadajnikiem (4) i (5).

8la

(P. 146112)
9.02.1971.
Pierwszeństwo: 11.02.1970 - Szwecja.
Soren Elof Mauritz Sollerud, Norrköping, Szwecja.
Sposób wytwarzania otwartych lub zamkniętych opa
kowań z tworzywa piankowego, zwłaszcza z polisty
renu piankowego, znamienny tym, że łączone wzajem
nie ze sobą powierzchnie spoiny nagrzewa się równo
cześnie na swojej całej długości do punktu topnienia
materiału, za pomocą elementów grzejnych, które do
prowadza się do bezpośredniej styczności z tymi po
wierzchniami, przy czym nagrzewanie prowadzi się
tak długo, aż warstwa materiału stopionego osiągnie
z góry określoną grubość, po czym elementy grzejne
usuwa się i powierzchnie spoiny zestawia się razem
i poddaje naciskowi ściskającemu, przy czym stosuje
się tworzywo sztuczne odznaczające się taką sztyw
nością, że w nienagrzanych miejscach opiera się temu
naciskowi bez odkształcenia.

83d

(P. 145644)

16.01.1971.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, (Andrzej Kassyk, Ryszard Ru
lewski, Andrzej Misiorny).

86c

(P. 145944)

1.02.1971.

Pierwszeństwo: 3.02.1970 - Wielka Brytania.
Singer - Cobble Limited, Blackburn, Wielka Bry
tania, (Derek Pollard).
Sposób wytwarzania materiału tekstylnego, obej
mujący kolejno: ułożenie nitek osnowy w warstwę,
ułożenie nitek wątku w wzajemnych odstępach po
przecznie do nitek osnowy, wybranie niektórych ni
tek osnowy z warstwy w celu utworzenia przesmyku
dla przyjęcia wątku, wprowadzenia wątku lub wąt
ków do wspomnianej warstwy uzupełnione zmianą
wybranych z warstwy nitek w celu utworzenia no
wego przesmyku, znamienny tym, że każdy z wątków
kształtuje się w przesmyku przez wspólne dzianie
wybranych nitek wątku.
Urządzenie do tworzenia materiału tekstylnego, spo
sobem według zastrz. 1 do 11, znamienny tym, że za
wiera pierwsze środki dostarczające nici i przystoso
wane do podtrzymywania grupy nitek w postaci war
stwy, drugie środki dostarczające nici i przystosowane
do podtrzymywania drugiej grupy nitek rozstawio
nych w odstępach wzdłuż szerokości pierwszej wspo
mnianej warstwy, środki do tworzenia przesmyku
przystosowane do wybierania określonych nitek z
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pierwszej wspomnianej grupy nitek oraz do umiesz
czania tychże nitek ponownie w warstwie w celu do
konania dalszego innego wyboru i utworzenia innego
przesmyku, oraz środki do wprowadzania wątku
współpracujące z przesmykiem i przystosowane do
współpracy poprzez warstwę pierwszej wspomnianej
grupy nici z wybranymi nitkami drugiej grupy w celu
zdziania wspomnianych wybranych nitek należących
do drugiej grupy, przy czym środki do wprowadzenia
wątku zawierają środki prowadzące nici oraz sąsia
dujące ze sobą wciągane igły i są przystosowane do
poprzecznych ruchów względnych pomiędzy igłami
i środkami prowadzącymi.
(P. 146275)
16.02.1971.
Pierwszeństwo: 17.02.1970 - Włochy.
Calzificio Fratelli Protasoni Societa di fatto di Ma
rio e Trento Protasoni, Gallarate (Varese), Włochy,
Rosso Piętro and C.S.n.c, Turin, Włochy, (Piętro
Rosso).
Sposób łączenia wstęg brzegowych z wyrobami dzia
nymi na sczepiarce, znamienny tym, że wykonuje się
dzianą brzegową wstęgę (1) zaopatrzoną w pomocnicze
podłużne klapy (2,3,9,10,15,16) wystające z przeciwleg
łych brzegów (4,5) właściwej wstęgi (1) łączonej z dzia
nym wyrobem (7), następnie nanizuje się dziany wy
rób (7) i wstęgę (1) na igły (6) na obrotowej tarczy
(12) sczepiarki, nadając wstędze (1) kształt koryta,
przy czym co najmniej jedną jej klapę (12,15,16) przy
kłada się do wewnętrznej powierzchni (1a) w taki
sposób, że brzegowa część (7b) dzianego wyrobu (7)
wystaje na pewną długość do wewnątrz koryta, a na
stępnie wykonuje się na sczepiarce łańcuchowy szew
(8) łączący przeciwległe części brzegowe wstęgi (1)
z dzianym wyrobem (7).
Sczcpiarka zawierająca tarczę obrotową zaopatrzo
ną w igły, wirującą względem nieruchomej płyty
okrągłej, do stosowania sposobu według zastrz. 1-10,
znamienna tym, że ma zamek (A) zawierający pio
nową ściankę (19) usytuowaną w płaszczyźnie prze
cinającej tor pierścieniowy igieł (6), wystającą poza
strefę znajdującą się na zewnątrz tego toru, korzyst
nie, co najmniej do obwodu zewnętrznego i zakończo
ną u góry częściowo prostą krawędzią (19c) znajdu
jącą się nieco powyżej powierzchni obrotu igieł (6)
sczepiarki, oraz poziomą wydłużoną płytę (22) umiesz
czoną powyżej płaszczyzny obrotu igieł (6), zwróconą
swym prostym brzegiem (22b) na zewnątrz toru igieł
(6) i wystającą równolegle do pionowej ścianki (19),
przy czym płyta (22) wraz z krawędzią (19c) pionowej
ścianki (19) określają szczelinę równającą się, co do
szerokości, grubości pierwszej sekcji (15) pierwszej
klapy uformowanej na wstędze (1) na jej brzegu,
który jako pierwszy jest nanizywany na igły (6) oraz
zawierający drugą poziomą płytę (20) umieszczoną
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dalej po stronie pionowej ścianki (19) względem igieł
(6), poniżej płaszczyzny obrotu igieł (6) mającą prosto
liniowy brzeg (20a) wystający równolegle do pionowej
ścianki (19) i określającą z tą ścianką szczelinę, której
szerokość jest mniejsza od grubości drugiej sekcji (16)
pierwszej klapy wstęgi (1) i co najmniej równa gru
bości pierwszej sekcji (15) pierwszej klapy, przy czym
ta druga jest umieszczona na takim poziomie, że prze
strzeń pomiędzy jej spodem (20b) a spodem (22c)
pierwszej płyty (22) co najmniej równa się szerokości
pierwszej sekcji (15) pierwszej klapy wstęgi (1), oraz
zawierający urządzenie do mocowania tych części do
nieruchomej, okrągłej płyty sczepiarki.

86h

87a

(P. 158573)

23.04.1970.

Pierwszeństwo: 24.04.1969 - Niemiecka Republika
Federalna.
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Troisdorf, NRF,
(Heinz Ratz, Heinz Gawlick, Günther Marondel, HellUrządzenie do wystrzeliwania za pomocą ładunków
pocisków, kołków i tym podobnych, w którym na jed
nym końcu lufy znajduje się komora spalania, do któ
rej wprowadza się z magazynku, w dających się do. zować ilościach ładunek, wypalający się bez reszty
lub zapalany w postaci lotnej, znamienne tym, że jego
komora spalania (11) ma szczelinę wejściową (12), do
stosowaną do przekroju ładunku (1), przez ktorą ła
dunek (1) jest wprowadzany odcinkami przy pomocy
urządzenia posuwu.

89a

(P. 146525)

27.02.1971.

Fabryka Maszyn Rolniczych „Rofama", Rogoźno
Wielkopolskie,' (Marian Trafas, Michał Wiśniewski).
Płuczka mechaniczna do oddzielania zanieczyszczeń
i do płukania ziemnych płodów rolnych zwłaszcza
ziemniaków, buraków i tym podobnych, złożona z
wanny wypełnionej wodą i z przenośnika odpadów
położonego na dnie wanny oraz z zanurzonego częścio
wo w jej wnętrzu rozdzielającego bębna, zaopatrzone
go na jego wewnętrznej powierzchni w wydalający śli
mak i ażurowe łapy i ułożyskowanego na poziomym
wale napędzanym elektrycznym silnikiem przez wielo
stopniową przekładnię i sprzęgło, a nadto z jednej
lub kilku przepływowych łopatek osadzonych osiowo
na wale lub na zewnętrznej powierzchni bębna, zna
mienna tym, że jej wanna posiada boczne ściany (3),
(4) ustawione skośnie lub podobnie korzystnie jednak
w ten sposób, że w przekroju poprzecznym tworzą
kształt litery „V" i/lub „U", które w .dolnej części
wanny łączą się z dnem (7) korzystnie pod kątem
90 stopni i tworzą rynnę (13) oraz jest zaopatrzona
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w położony w omawianej rynnie (13) zgrzebłowo-łańcuchowy przenośnik (17), którego robocze organy (18)
w kierunku ich przemieszczania posiadają kształt
zbliżony do przekroju poprzecznego rynny (13), a także
jest wyposażone co najmniej w dwa ażurowe, otwarte
ku górze kosze (58), (59), rozmieszczone w górnej czę
ści wanny między bębnem (43) i tylną ścianą (10),
mniej więcej ponad przenośnikiem (17), które są roz
dzielone pionową przegrodą (60) i są połączone w
«»sztywną całość z bocznymi ścianami (1), (2) i tylną
ścianą (10) wanny, nadto z których położony najbli
żej bębna (43) kosz (58) jest połączony z jego otworem
wylotowym za pomocą dyfuzora (61), przy czym urzą
dzenie jest wyposażone także w poziomy napędowy
wał (37) położony nad lustrem wody w wannie któ
rego oś obrotu pokrywa się z osią obrotu bębna (43)
albo jest do niej równoległa i który jest zaopatrzony
w promieniowo rozmieszczone, po obu jego stronach,
wzdłuż linii śrubowej robocze ramiona (44), (45) roz
ciągające się nad całą powierzchnią koszy (58), (59)
między bębnem (43) i tylną ścianą (10) wanny.

89c

(P. 145745)

21.01.1971.

Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Warszawa, (Wi
told Stankiewicz, Wasyl Krupa).
Sposób postępowania w procesie saturacji I węgla
nowej przeprowadzanej w znanym dwunaczyniowym
zestawie saturatorów oznaczony symbolami IA i IB
gazem saturacyjnym, znamienny tym, że automatycz
na regulacja alkaliczności soku wyjściowego jest wy
konywana dwustopniowo z zastosowaniem dwóch ob
wodów samoczynnego dozowania gazu saturacyjnego.

8Pd

(P. 153633)

23.02.1972.

Pierwszeństwo: 11.03.1971 - Finlandia.
Suomen Sokeri Osakayhtiö, Helsinki, Finlandia,
(Asko Melaja, Holger Forsberg).
Sposób krystalizacji fruktozy z jej wodnego roz
tworu, znamienny tym, że wytwarza się wodny roz
twór fruktozy, zawierający co najmniej 90% substan
cji suchej, w której zawartość fruktozy wynosi co
najmniej 90% wagowych, doprowadza się ten roztwór
do temperatury, w której roztwór jest nasycony
względem fruktozy, dodaje się do roztworu kryształy
zarodkowe fruktozy, obniża się temperaturę powsta
łej masy z regulowaną szybkością, aby spowodować
przesycenie masy względem fruktozy i wzrost krysz
tałów zarodkowych bez istotnego tworzenia nowych
kryształów fruktozy i oddziela się kryształy fruktozy
od masy krystalizującej gdy osiągną one wielkość
200-500 |im.

Sprostowanie
W Informatorze Patentowym A nr 12/96/1972 na str. 54 w ki. 21n7, 3/18 mylnie opublikowano imię twórcy
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