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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz U Nr 43, ροz. 272) - dokonuje ogłoszenia
w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych.
Zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia
21.ΧΠ.1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r.
Nr 1, ροz. 4) ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" zawierają następujące dane:
- oznaczenie klasy i podklasy według klasyfikacji patentowej narodowej oraz międzynarodowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wystawy - jeżeli je zastrzeżono,
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców),
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- niezależne zastrzeżenia patentowe lub ochronne zgłoszenia, a do zgłoszeń dokonanych po 31 grudnia 1972 r. zamiast zastrzeżeń - skrót opisu wynalazku lub
wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującego wynalazek lub
wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego osoby trzecie
mogą:
1) zapoznawać się ze wskazanym, opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzać z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co
do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa 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 18S.
Informuje się, iż odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można
zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia
o zgłoszeniu oraz numer stronicy,
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.
URZĄD PATENTOWY PRL PODAJE DO WIADOMOŚCI KONTA W NBP:
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1529-91-83856 cz. M dz. 91 rozdz. 9111 9 77 - opłaty związane z rejestracją 1 ochroną wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; opłaty ta skargi i odwołania;
2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1529-91-53S56 cz. 54 dz. 74 rozdz. 7511
5 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw.
9 44 - wpłaty za usługi poligraficzne 1 mikrofilmowe.
3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1529-98-93856 - wpłaty za powołanie biegłego.

Egzemplarze zdezaktualizowane można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek Informacji Patentowej, 00-931 Warszawa, Al. Niepodległości 188
URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Numer oddano do składu w październiku 1973 r. Ark. wyd. 16, ark. druk. 13,25. Papier druk. sat. V kl. 70 g,
Nakład 2330+25 egz.
Cena 45 zł
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BIULETYN
URZĘDU PATENTOWEGO
Warszawa, dnia 02.01.1974 r.

Nr 1, Rok Π

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony

I. WYNALAZKI
1a

P. 156362

30.06.1972

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków (Kazimierz Sztaba, Wiesław Blaschke, Wiktor Pudło, Władysław Pilch).
Sposób otrzymywania koncentratów pirytowych, znamienny tym, że odpady węgli energetycznych i z młynów
misowo-rolkowych rozdrabnia się do wielkości około
3 mm w kruszarkach lub młynach, po czym frakcję
grubszą poddaje się wzbogaceniu grawitacyjnemu
w osadzarkach, w wyniku czego uzyskuje się wstępny
koncentrat pirytowy i produkt przejściowy, natomiast
frakcję drobniejszą kieruje się wprost na stoły koncentracyjne.

1c

P. 161796

01.09.1971

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakład Doświadczalny Lubin, Polska (Jerzy Mordalski, Wojciech
Czajowski.
Sposób wyznaczania zawartości metalu w procesie
flotacji kopalin, zwłaszcza rud miedzionośnych w przypadku zmiennej zawartości metalu w nadawie, znamienny tym, że z rozdrobnionej nadawy lub półproduktu
korzystnie osadu pobiera się część materiału do próby,
dekantuje się lub odsącza oraz umieszcza się w pojemniku o ustalonych rozmiarach, następnie poddaje się
gamma aktywacji, po czym mierzy się aktywność próbki zawartej w pojemniku, a wynik pomiaru stosuje się
do modyfikacji procesu flotacji, powodując dalsze wykorzystanie osadów zawierających zwiększoną okresowo ilość metalu.

2b

P. 156056

17.02.1972

Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ", Warszawa (Edmund Galia).
Mechanizm podnoszenia i opuszczania miesidła,
zwłaszcza w miesiarkach do ciasta, znamienny tym, że
zawiera dwubieżniową o zarysach ewelwentowych
krzywkę (1) mającą punkt obrotu poniżej bieżni krzywizn, będąc zarazem osią obrotu ślimaka (14) elementu
napędu ruchu obrotowego miesidła (4), oraz hydrauliczne jednostronnego działania siłowniki (2) i (3) podnoszenia i opuszczania miesidła (4).

3b

P. 151658

19.11.1971

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze „Inco" Sp. z o.o.
Warszawa, Polska (Jerzy Gładysz, Hanna Sikorska, Helena Czaykowska, Ryszard Pawłowski).
Rękawiczki ochronne z folii z tworzyw sztucznych,
szczególnie przeznaczone w gospodarstwie domowym,
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znamienne tym, że kształt rękawiczek przedstawia
dłoń o rozsuniętych palcach, nienaturalnej wielkości.
Rękawiczki ochronne wg zastrzeżenia 1, znamienne
tym, że kształt ich jest jednakowy bez uwzględnienia
tego kształtu dla palców prawej lub lewej dłoni. (2 zastrzeżenia).

4c

P. 135811

osadzona jest rurka zaworu (55) z otworem zaworu
(63), między którym tarczą regulacyjną (61) utworzona
jest komora (72), która wypełniona jest materiałem
sorpcyjnym (73), tarcza regulacyjna (61) spoczywa na
runie owczym (62) do którego dociskany jest knot (74)
służący do dławienia przepływu gazu. (13 zastrzeże:

13.09.1969

Przedsiębiorstwo Geologiczne, Kraków (Jan Bobrzecki, Leszek Adamczyk, Adam Dudek, Stanisław Jucha,
Ryszard Kaim, Andrzej Kuźniarski, Józef Raczkowski,
Stanisław Serafini, Aleksander Teleśnicki, Jerzy Twaróg, Stefan Wacnik).
Zbiornik wgłębny do magazynowania gazu pod wysokim ciśnieniem, o niewielkiej grubości ścianki, znamienny tym, że zbiornik (11) połączony jest nierozerwalnie ze ścianami i dnem wyrobiska (7) płaszczem (8)
cementowym.

5a; E21b
4e; F23q

P. 160939

27.02.1973

Pierwszeństwo: 01.03.1972 - NRF (nr P. 2209683.9)
Braun AG, Frankfurt n/Menem, NRF.
Sposób utrzymywania niezawodności zapłonu zapalniczek gazowych i urządzenie do stosowania tego sposobu. Sposób utrzymywania niezawodności zapłonu zapalniczek gazowych polegający na zapobieganiu zanieczyszczeniu się zaworu palnika oraz elektrod charakteryzujący się tym, że w zbiorniku zapalniczki lub pojemniku do uzupełniania, zawierającym gaz palny
umieszcza się środek sorpcyjny, którym jest węgiel aktywowany, hydrat dwutlenku krzemu, korzystnie ziemia okrzemkowa.
Urządzenie do stosowania tego sposobu, charakteryzuje się tym, że zawór napełniający (11) zbiornika gazu (5) i zawór palnika (7) są tak rozmieszczone, że
w przestrzeni utworzonej przez oba zawody (7, 11), dno
zbiornika (6) i obudowę zapalniczki (1) umieszczony
jest materiał sorpcyjny otoczony przez materiał przepuszczający gaz. W korzystnym wykonaniu, element zamykający (53) umiejscowiony jest w otworze (52) obudowy zbiornika (51), w elemencie zamykającym (53)

P. 160322

30.12.1972

Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych, Zielona
Góra, Polska (Józef Szymkowicz, Stanisław Kuliński,
Zdzisław Musiał).
Urządzenie do nakładania protektorów na przewód
wiertniczy. Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do
nakładania protektorów na przewód wiertniczy stosowane zwłaszcza na bazach rurowych. Dotychczas nakładanie protektorów na przewód wiertniczy odbywało się
bezpośrednio na otworze, przy użyciu stołu obrotowego
urządzeniem pracującym w układzie pionowym, przy
czym taki proces nakładania bardzo niekorzystnie wydłużał nieproduktywny czas pracy wiertnicy.
Wynalazek polega na zastosowaniu stabilnego urządzenia z hydraulicznym układem napędowym do przesuwania głowicy (20) wykonanej w postaci płyty stalowej z otworem przelotowym (24) i osadzonymi na
jego obwodzie segmentami (27) na sprężynach (25), która
współpracuje w układzie poziomym z cylindryczno-stożkowym kadłubem (21). Protektor (3), nałożony na kadłub (21) połączony wcześniej z rurą płuczkową (1)
wciskany jest poprzez zwornik (22) na tę rurę przy
pomocy głowicy (20) uruchamianej hydraulicznym
układem napędowym (4), (12), (11), (8), (16) i (24).
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Urządzenie według wynalazku posiada - w części
napędowej - silnik elektryczny (17), pompę olejową
(10), zbiornik olejowy (28) oraz układ przewodów tłoczących (16) i (24), a w części roboczej - dwa cylindry (12) z tłokami (4), głowicę (20), na kółkach jezdnych, kadłub stożkowy (21) połączony z rurą płuczkową 1, przy czym całość urządzenia jest zamocowana
na dwóch płytach nośnych 9 i 2
(1 zastrzeżenie)

5c

P. 161118

07.03.1973

Pierwszeństwo: 09.03.1972 - Niemiecka Republika
Federalna (nr P. 2211271.6-24)
Salzgitter Maschinen Aktiengesellschaft, Salzgitter,
NRF (Heinrich Kotyza, Leo Schmid).
Narzędzie tnące do drążarek lub urabiarek. Narzędzie tnące do drążarek lub urabiarek dwuwrębnych
posiadających na suporcie narzędziowym ukształtowanym w formie wysięgnika dwie głowice tnące, zamocowane w pewnej odległości od siebie i połączone nieprzechylnie z suportem. Suport narzędziowy (10) składa
się z dwóch połówek (11) i (12) połączonych śrubami
w jeden element głowicy (13) suportu. Element głowicowy (13) suportu jest belką wykonaną z materiału o jednakowej wytrzymałości. Każda połówka (11)
i (12) elementu głowicowego suportu posiada otwór
po stronie swobodnego końca w którym przyspawane
są kształtki rurowe (15) i (16) podtrzymujące głowice
tnące (17) i (18), których osie tworzą ze sobą kąt (22),
tak że głowice tnące (17) i (18) w obszarze cięcia zbliżone są wzajemnie względem siebie na odległość wykluczając utworzenie się niewybranej warstwy skalnej.
(4 zastrzeżenia)

P. 160738

14.02.1973

Pierwszeństwo: 16.02.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr P. 2059893.0)
Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 151929
Aktiengesellschaft Eisenhütte Prinz Rudolph, Dülmen, Niemiecka Republika Federalna.
Obudowa chodników kopalnianych w postaci nośnych odrzwi 7, 8, 23) opinki siatki okładzinowej.
Wzdłużne pręty (2) siatki okładzinowej do których
przyspawane są poprzeczne pręty (1) posiadają na swoich końcach ukształtowane w kształcie haków pętle (15),
które zespawane są z odpowiednimi wzdłużnymi prętami (2) i które obejmują odrzwia (7, 8, 23). Pętle (15)
wzdłużnych prętów (2) sąsiednich siatek okładzinowych powiązane są ze sobą za pomocą ściągaczy z drutu (19), przy czym ilość i wytrzymałość ściągaczy z drutu (19) odpowiada obciążeniu niszczącemu wzdłużnych
prętów (2) przynależnych do pętli (15). (1 zastrzeżenie)

6b; C120

5b; E21c
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P. 161165

09.03.1973

Pierwszeństwo: 09.03.1972 - W. Brytania (nr 11077/72)
Bush Boake Allen' Limited, Londyn, Wielka Brytania.
Sposób warzenia piwa, zwłaszcza ograniczania skłonności piwa do wytryskiwania. Sposób ograniczania
skłonności piwa do wytryskiwania polegający na tym,
że piwo miesza się z nienasyconym kwasem tłuszczowym zawierającym 6-25 atomów węgla w cząsteczce
w ilości 1-20% wagowych. Kwasy dodaje się bezpośrednio albo w postaci ekstraktu chmielowego.
(8 zastrzeżeń)

7a

P. 160639

07.02.1973

Pierwszeństwo: 07.02.1972 - Szwecja (nr 1380/72)
Morgardshammar AB, Smedjebacken, Szwecja.
Urządzenie do regulacji ustawienia pary walców
i prowadzących rolek zamontowanych w pobliskiej
prowadnicy rolkowej zawiera źródło światła przystosowane do przenoszenia wiązki światła między walcami (1) i między rolkami prowadnicy rolkowej (2)
oraz mierzący przyrząd optyczny (10), który jest przystosowany do odtwarzania na matówce (11) umieszczonej w mierzącym przyrządzie optycznym (10) drogi
przebytej przez wiązkę światła. Mierzący przyrząd optyczny (10) jest umocowany obrotowo wokół osi promieniowania.
(3 zastrzeżenia)

4
7a; B21b
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P. 161134

08.03.1973

Pierwszeństwo: 09.03.1972 - USA (nr 233241)
USS Engineers and Consultants, Inc. Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki (Haran Worthy Bullard).
Urządzenie do obrotowej i wzdłużnej manipulacji
przedmiotem o kształcie wydłużonym. Przedmiotem
wynalazku jest urządzenie do obrotowej i wzdłużnej
manipulacji przedmiotem o kształcie wydłużonym,
zwłaszcza szyną kolejową podczas operacji prostowania. Urządzenie zawiera podstawę (10), parę równoległych szyn (12, 13) przymocowanych do podstawy, wózek (15) poruszający się po tych szynach, układy napędowe połączone z wózkiem i napędzające go wzdłuż
szyn, układy obracające połączone z wózkiem i służące do obracania przedmiotu dokoła jego osi podłużnej
oraz zaciski połączone z wózkiem (15) i służące do mocowania jednego końca przedmiotu.
Urządzenie według wynalazku posiada zastosowanie
przy manipulacji przedmiotem o kształcie wydłużonym
zwłaszcza szyną kolejową podczas operacji jej prostowania.
(12 zastrzeżeń)

7a; B21b

P. 161135

7b
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P. 159844

28.12.1972

Pierwszeństwo: 31.12.1971 - Włochy (nr 33197 A/71)
Technofil S.p.A., Ascoli Pieeno, Włochy.
Układ bębnów ciągnących przeciągarek cienkich
drutów metalowych pracujących z poślizgiem, który
składa się z konstrukcji wsporczej dla wielu obracających się bębnów ciągnących, na które kolejno nawija się drut przeciągany i których osie obrotu usytuowane są równolegle do siebie w odpowiednich odstępach, przy czym między dwoma sąsiednimi bębnami znajduje się ciągadło w celu zmniejszania średnicy drutu przezeń przeciąganego, zaś każdy bęben
obraca się nieco prędzej niż poprzedni, proporcjonalnie do wydłużenia drutu wskutek zmniejszania się jego średnicy, znamienny tym, że bębny ciągnące (14)
usytuowane są wzdłuż spirali.

08.03.1973

Pierwszeństwo: 09.03.1973 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 233176)
Ussengineers and Consultants, Inc, Pittsburgh, Stany
Zjednoczone Ameryki (Loyal Duane Warren).
Mechanizm do sterowania ruchem wózka. Mechanizm do sterowania ruchem wózka w dwóch kierunkach, z napędem zwrotnym o bezstopniowej regulacji
prędkości przeznaczonej zwłaszcza do manipulatorów
stosowanych w urządzeniach do prostowania szyn.
Składa się z obrotowego wału (100), krzywki centru-

7c; B21d

jącej (101) obracanej przez ten wał i mającej dwa ramiona (102), elementy dociskowe (106, 108) opierające
się o ramiona tej krzywki dla utrzymania wału (100)
w określonym położeniu spoczynkowym, elementy (116,
117, 120, 121) uruchamiane ruchem obrotowym wału
w jednym lub w drugim kierunku powodujące przemieszczanie się wózka w kierunku odpowiadającym
kierunkowi obrotu wału oraz elementy (119, 123 i 124)
uruchamiane ruchem wału w obu kierunkach i służące
do zmiany prędkości ruchu wózka.
(5 zastrzeżeń)

P. 160946

27.02.1973

Pierwszeństwo: 02.03.1972 - NRF (nr P. 2210055.6)
Xaver Lipp, Tannhausen, NRF.
Urządzenie do łączenia dwóch stykających się krawędzi co najmniej jednej odkształcalnej plastycznej
płyty, zwłaszcza blachy i sposób stosowania tego urządzenia. Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do
łączenia dwóch stykających się krawędzi, co najmniej
jednej odkształcalnej plastycznie płyty, zwłaszcza blachy i sposób łączenia krawędzi, przy czym jedna z krawędzi ma dwa zagięcia pod kątem 90°, umieszczone
w pewnym odstępie od siebie i wygięte zawsze w tym
samym kierunku, a druga krawędź ma dodatkowe zagięcie pod kątem 90° wygięte w przeciwnym kierunku.
Urządzenie ma kilka par elementów odkształcających, przy czym jedna para elementów odkształcających (4, 5) służy do zmniejszania kąta zagięcia odcinka płyty znajdującego się między dwoma położonymi najbliżej środka płyty zagięciami (13, 14, 16, 17)
oraz do przyłożenia uprzednio odgiętego swobodnego
końca (19) do końca (18) drugiej krawędzi.
Sposób łączenia stykających się krawędzi charakterystyczny tym, że przy zginaniu w końcowe położenie końca (19) jednej krawędzi (19, 22, 21) w stosunku do końca (18) drugiej krawędzi (18, 23) odcinek sąsiadujący jednocześnie z obiema krawędziami zostaje
odgięty od mającego ulec zagięciu w położenie końcowe swobodnego końca (19).
(2 zastrzeżenia)
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dzenie o ruchu ciągłym do obróbki ciśnieniowej taśm,
a zwłaszcza taśm papierowych tekstylnych i tym podobnych. Urządzenie składa się obrotowego walca (2)
wokół którego owinięta jest współbieżna taśma formująca (5). Taśma obrabianego materiału (1) prowadzona jest między powierzchnią walca (2) a taśmą formującą (5), która opiera się o płaszczyznę oporową
utworzoną przez płaszcz (6). Między ten płaszcz a taśmę formującą wprowadzone są elementy zmniejszające tarcie w postaci łańcuchów rolkowych (9) i są ze
sobą połączone urządzeniami ściągającymi ze wspornikami (13). Urządzenia te zgodnie z wynalazkiem są nastawne. Wynalazek dotyczy szczegółów konstrukcyjnych elementów urządzeń ściągających i ich połączenia z płaszczem (6), a także rozwiązania szczegółów
napędu taśmy (5) wraz z taśmą dodatkową (34) i taśmą
dodatkową (38), które są wykonane z materiału o innych cechach powierzchni niż stal (zwłaszcza z poliamidu). Walec i płaszcz według wynalazku mogą być
podgrzewane. Szybkość zaś napędu walca (2) i taśmy
(5) albo walca (2) i taśmy (34) albo taśmy (38) i taśmy
(5) mogą się różnić.
(19 zastrzeżeń)

8a

P. 157653

8.09.1972

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 150619
Pierwszeństwo: 10.09., 15.09., 29.10., 24.11.1971 - Szwajcaria
Sandoz AG., Bazylea, Szwajcaria (Pierre Albrecht,
Josef Frauenknecht, Rolf Hass,. Emanuel Hervot, Max
Perrig).
Sposób barwienia i wykończania materiałów włókienniczych, znamienny tym, że materiał poddawany
obróbce impregnuje się kąpielą farbiarską zawierającą
środek pianotwórczy tak,. aby stosunek materiału do
kąpieli wynosił 1 : 5 do 1 : 10, po czym barwnik utrwala się utrzymując materiał przed i w czasie procesu
utrwalania w ciągłym ruchu, nie poddając go zgniataniu lub rozciąganiu.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że składa się z urządzenia do impregnowania i urządzenia do utrwalania, przy czym
urządzenie do utrwalania składa się z przystosowanej
do wypełnienia gorącym powietrzem i/lub parą komory
zawierającej co najmniej jedną motarkę.
8a; D06c

P. 161189

10.03.1973

Pierwszeństwo: 10.03.1972 - Niemiecka Republika Demokratyczna (WP D06C/161600)
VEB Textilkombinat Cottbus, Cottbus, Niemiecka
Republika Demokratyczna (Frank Witting, Günther
Müller, Ellen Patitz).
Sposób wytwarzania
ukształtowanych wyrobów
o modyfikowanej powierzchni. Wynalazek dotyczy
sposobu wytwarzania ukształtowanych wyrobów o modyfikowanej powierzchni. Ukształtowane wyroby poddaje się działaniu promieni jonizujących i nasyca monomerem przed, podczas lub po napromieniowaniu,
a następnie w pewnym określonym czasie po napromieniowaniu lub po traktowaniu monomerem płucze
się odpowiednim rozpuszczalnikiem. Płukanie prowadzi się do momentu zakończenia reakcji rodnikowej,
gdy przywarte do powierzchni substancje pochodzące
z resztek roztworu są jeszcze rozpuszczalne. Dzięki temu sposobowi ogranicza się do minimum ujemne reakcje końcowe.
(3 zastrzeżenia)
8c; B41f

P. 160580

05.02.1973

Pierwszeństwo: 05.02.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr P. 22055034)
Eduard Küsters, Krefeld - Forstwald, Niemiecka
Republika Federalna.
Urządzenie do drukowania na wstęgach materiału
w sposób ciągły. Przedmiotem wynalazku jest urzą-

8h

P. 150134

23.08.1971

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź,
Polska, (Zbigniew Rybicki, Stefan Bulik, Henryk Lipecki, Edward Masłowski, Włodzimierz Wroński).
Sposób otrzymywania runa włókniny z polimerów
syntetycznych, jak: poliamidów, poliestrów, poliolefin
oraz innych polimerów i kopolimerów włóknotwórczych
lub ich mieszanin poprzez karbikowanie ich w procesie formowania, znamienny tym, że wiązkę formowanych włókien wprowadza się z prędkością równą prędkości odbioru włókna wynoszącą 2000-6000 m/min,
między dwa elementy urządzenia karbikującego, z których jeden jest nagrzany do temperatury w granicach
100-250°C, a drugi element nie jest ogrzewany, przy
czym różnica temperatur między elementami zespołu
karbikującego nie może być mniejsza niż 20°C, po
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czym za pomocą ssawek powietrznych rozprowadza się
włókno ruchem wahadłowym na przenośniku i tak
otrzymane runo poddaje się następnie dalszej obróbce
znanymi sposobami.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1 i 2 wyposażone w zestaw głowic przędzących z dyszami wielootworowymi, zespół rozciągająco-odbiorczy,
zespół karbikujący
włókna oraz rozprowadzający
wiązki włókien na przenośniku, znamienne tym, że zespół karbikujący stanowią dwa koła zębate (4) i (5),
z których koło (4) wykonane jest z materiału źle przewodzącego ciepło, zaś koło (5) wyposażone w grzejny
element (6) wykonane jest z materiału dobrze przewodzącego ciepło.

funkcyjnej substancji posiadającej wolne układy reaktywne, jak 1, 3, S-trójakrylilo-sześciohydro-s-trójazyny w ilości odpowiadającej masie użytego barwnika i w obecności związku nadającego zasadowość reakcji, jak wodorowęglanu sodowego lub potasowego,
węglanu sodowego albo potasowego, w ilości 5-20 g,
zaś otrzymane wybarwienia lub wydruki poddaje się
procesowi termicznej obróbki parą wodną o temperaturze 103-107°C, na przykład w parowniku w czasie
15-10 minut lub gorącym powietrzem, na przykład
w dogrzewaczu w czasie 5 - 3 minut w temperaturze
140-160°C.

12c

8m

P. 123823

30.11.1967

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andrzej Wawrzyniak).
Sposób trwałego barwienia i drukowania wyrobów
z włókien celulozowych naturalnych, regenerowanych
oraz ich mieszanek barwnikami azowymi kwasowymi
z wolnym układem lakotwórczym o wzorze ogólnym
przedstawionym na rynku, w którym ΑR1 oznacza aromatyczny pierścień benzenowy lub naftalenowy posiadający w położeniu orto do wiązania azowego grupę
V1 oraz w dowolnych położeniach podstawniki takie
jak atom Cl, grupę NO2, R1 ORi i inne, Ar2 oznacza
aromatyczny pierścień benzenowy naftalenowy lub
l-fenylo-S-metylo-S-pirazolonowy, posiadające w położeniu orto do wiązania azowego grupę V2 oraz w dowolnych położeniach podstawniki, takie jak atom Cl,
grupy V3, NO2, R1, OR1 i inne, V1 oznacza grupę OH lub
COOH, V2 oznacza grupę OH lub NH2, V3 oznacza
atom Η lub grupę OH, NH2, NHR1, NHCORj, NHAr,
NHCOAr, NHSO2Ar, Y oznacza atom H lub resztę
Ν = Ν - Ar, X oznacza grupę atomów, takich jak
SO2NH2)
SO2NHR1,
SO2NHAr8,
SO2NHC2H4OH,
SO2N = (C2H4OH)2, Z oznacza grupę SO8H, Ar oznacza kwas salicylowy lub aromatyczny pierścień benzenowy czy naftalenowy posiadający w dowolnym położeniu podstawniki, takie jak atom Cl, grupę OH, NO2,
SO2NH2, SO2NHR1, SO2NHAr8, SO3H, Rj oznacza resztę
alkilową posiadającą 1-5 atomów węgla, Ar3 oznacza
aromatyczny pierścień benzenowy, η oznacza cyfrę 1
lub 2, znamienny tym, że do kąpieli barwiącej lub
pasty drukarskiej dodaje się barwniki azowe kwasowe
z wolnym układem lakotwórczym do metalizowania
o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, w którym wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenia,
w ilości 0,03-0,07 mola, w obecności soli metali o liczbie koordynacyjnej cztery lub sześć, takich jak chlorek, azotan lub siarczan kobaltowy, chlorek lub siarczan czteroaminoniklawy albo miedziowy ewentualnie
chromosalicylan sodowy, potasowy lub sodowopotasowy w ilości 0,015-0,07 mola oraz w obecności wielo-
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P. 160061

30.12.1972

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Adam
Blum, Mieczysław Kuźmiński).
Urządzenie do zagęszczania roztworów, zwłaszcza do
cieczy szczególnie wrażliwych na przedłużone działanie
podwyższonej temperatury, składające się z zespołu
przeznaczonego do nakładania cieczy, zespołu transportującego ciecz, grzejników promiennikowych L/lub
pojemnościowych oraz zespołu zbierającego zagęszczony roztwór i urządzenie do jego odprowadzania na zewnątrz urządzenia, znamienne tym, że zespół transportujący jest wykonany w postaci obrotowego pierścienia (1) mające obie lub tylko jedną powierzchnię
zwilżalną (hydrofilową), który przemieszcza się między współśrodkowo z nim umieszczonymi zespołem
grzejnikowym (4) i/lub grzejnikiem pojemnościowym (5).

12c; BOlf

P.160332

18.01.1973

Pierwszeństwo: 18.01.1972 - Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich (nr 1739492/23-26)
VEB Chemieanlagen - und Montagekombinat Leipzig, Lipsk, Niemiecka Republika Demokratyczna.
Urządzenie do bezstopniowej
ciągłej ekstrakcji
w przeciwprądzie środków roślinnych i/lub zwierzęcych. Urządzenie według wynalazku zawiera połączo-
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ne specjalne urządzenie, zadająco-oddzielające złożone
z czterech pomieszczeń użytkowanych kolejno wewnątrz siebie, korzystnie z wewnętrznego pomieszczenia cylindrycznego (3), pomieszczenia otaczającego je,
korzystnie o kształcie kołowym i przekroju rozszerzającym się ku górze, dalszego pomieszczenia, korzystnie w postaci płaszcza stożkowego (4) i pomieszczenia
zewnętrznego, korzystnie ograniczonego płaszczem cylindrycznym (7) oraz znaną cylindryczną kolumnę (1),
w której jest osiowo osadzony wirnik (8) zaopatrzony w narządy (10, 11) do wytwarzania ukierunkowanej turbulencji, a w pobliżu powierzchni rozpuszczalnika w jeden lub liczne elementy mieszające (9) do zapewnienia ścisłego styku pomiędzy środkiem stałym
i rozpuszczalnikiem, a także znane urządzenia oddzielające (14), korzystnie wirówkę z której odpływ oddzielony cieczy jest skierowany z powrotem do kolumny (1) powyżej króćca wlotowego (13) świeżego
rozpuszczalnika.
Urządzenie umożliwia przy oczyszczaniu z mikroorganizmów rozmnożonych na węglowodanach otrzymanie cieczy o zawartości ciała stałego co najwyżej
0,5% i biomasy o zawartości węglowodanów co najwyżej
0,05%.
(1 zastrzeżenie)
12d

P. 144084

27.10.1970

Spółdzielnia Pracy Chemików „Xenon", Łódź, Polska
(Jerzy Grelewicz, Stanisław Machowski, Stanisław Tyczyński).
Ciśnieniowy filtr rurowy, znamienny tym, że składa
się z dwóch współśrodkowych rur (1) i (8), przy czym
rura (1) wewnętrzna ma na swej pobocznicy otwory
(7), między którymi znajdują się wzdłużne listwy (2),
na które jest nałożony szczelnie worek (4) filtracyjny.

I2d
12c; BOld

P. 161584

29.03.1973

Pierwszeństwo: 29.03.1972 - Francja (nr 72/10951)
Société Fives Lille - Cail, Paryż, Francja (Georges
Windal).
Aparat do krystalizacji ciągłej przez odparowanie.
Przedmiotem wynalazku jest aparat do krystalizacji
ciągłej przez odparowanie, utworzony przez zamknięty zbiornik (10) cylindryczny w osi pionowej, którego
część (15) dolna podzielona jest za pomocą przegród
promieniowych na kilka komór wzajemnie połączonych. Aparat zawiera rurę prysznicową (32) umieszczoną w górnej części zbiornika (10) i obracającą się
dookoła osi tego zbiornika, oraz urządzenie do regulowania przepływu roztworu nienasyconego wprowadzonego do każdej komory.
Urządzenie to może być utworzone przez ruchome
żaluzje (18) zamocowane obrotowo na górnej krawędzi
przegród (15).
Wynalazek ma zastosowanie do krystalizacji produktu rozpuszczonego w rozpuszczalniku parującym,
zwłaszcza do wytwarzania kryształów cukru z soku
buraczanego.
(8 zastrzeżeń)

P. 155395

15.05.1972

Zakłady Urządzeń Przemysłowych P.P., Nysa, Polska
(Jerzy Szypelow).
Sposób regeneracji przegrody filtracyjnej na bębnie filtra bębnowego próżniowego polegający na wstępnym przemyciu przegrody natryskiem zewnętrznym,
a następnie na szorowaniu mechanicznym przegrody
z udziałem środka wykwaszającego przy pomocy
szczotki urządzenia regeneracyjnego, dociskanej do przegrody mechanizmem dociskowym, znamienny tym, że
środek wykwaszający jest doprowadzany do przegrody filtracyjnej pod ciśnieniem od wewnątrz bębna (9)
w strefie odbioru osadu, za pośrednictwem przewodu
(21) powietrza, poprzez głowicę (23) i orurowanie bębna (9).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
składające się z walcowej szczotki, zamocowanej w wahliwych ramionach umieszczonych na osiach usytuowanych w dowolnej części wanny filtra i napędzanej motoreduktorem umieszczonym w osi podłużnej
szczotki i zamocowanym na wsporniku jednego z wahliwych ramion oraz z mechanizmu dociskowego
szczotki do przegrody, znamienne tym, że walcowa
szczotka (1) jest zaopatrzona w miotełki (2) zamocowane w linii śrubowej na pobocznicy szczotki (1).

8

I2d

P. 155939

10.06.1972

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego,
Słupsk, Polska (Piotr Murawski, Franciszek Kułakowski, Feliks Pątkowski).
Odśrodkowy filtr do oczyszczania cieczy zwłaszcza
chłodziwa stosowanego w obiegu zamkniętym z zanieczyszczeń ciałami stałymi posiadający elektryczny silnik napędzający wirnik, znamienny tym, że w obudowę (1) stanowiącą zbiornik (2) oczyszczonej cieczy
wmontowany jest wirnik (3) posiadający wklęsłe dno
uformowane w postaci stożka o zaokrąglonym wierzchołku, przy czym wnętrze wirnika (3) wyścielone jest
elastycznym, wyjmowalnym pojemnikiem (4) oraz podzielone jest na szereg komór przegrodami (5) przymocowanymi do pierścieniowej pokrywki (6) wirnika (3),
w której otwór wprowadzony jest króciec (7) doprowadzający zanieczyszczoną ciecz, który to króciec (7)
umieszczony jest w pokrywie (8) zbiornika (2) bezpoSrednio nad wierzchołkiem stożka wklęsłego dna wirnika (3) i częściowo wierzchołek ten okala.
(1 zastrzeżenie)

I2d; B01d
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P. 161253

14.03.1973

Pierwszeństwo: 16.03.1972 - Węgry (nr TA-1176)
Tatabányai Szénbányák, Tatabánya, Węgry (György
Kálmán).
Sposób rozdzielania i filtrowania fazy stałej i ciekłej szlamów i błota oraz urządzenia do stosowania tego sposobu. Sposób rozdzielania i filtrowania fazy stałej i ciekłej szlamów i błota według wynalazku rozwiązano wykorzystując zależność pomiędzy zdolnością
(wydajnością) filtracji a gęstością szlamu. Ustala się
korzystną wartość gęstości obrabianego błota lub szlamu przeznaczonego do filtracji przez wprowadzenie do
obiegu rozdzielającego lub recylkulację celowo wcześniej odwodnionego błota filtracyjnego. Zmiana zawartości materiału stałego w procesie filtrowania zapewnia
ciągłość tego procesu. Błoto filtracyjne kieruje się przez

zbiorczy pojemnik lub zbiornik służący do równomiernego zasilania i ujednorodniania oraz zbiornik do
ustalania pożądanej gęstości błota filtracyjnego. Zmieszane w ten sposób materiały kieruje się do urządzenia rozdzielającego fazę stałą i ciekłą, tak zwanego
filtra.
Urządzenie do stosowania sposobu składa się z rurowego przewodu (1) doprowadzającego szlam do przyjmującego zbiornika (2), z którego szlam w równych
ilościach przepływa przez rurowy przewód (3) do mieszalnika (4) gdzie ustala się wymagana gęstość szlamu
odpowiadająca optymalnej wydajności filtra (5), z którego błoto filtracyjne transportuje się taśmowym
przenośnikiem (6) do zbiorczego zbiornika (7), a następnie taśmowym przenośnikiem (8) przekazuje się je
dalej: poprzez wózek zrzutowy (9) do hałdy (11); zaś
część błota filtrującego oddziela się i poprzez przewód
(3) zawraca się do obiegu. Ciekłą pozostałość z filtra
(5) zawraca się do dowolnego miejsca poprzez rurowy
przewód (10).
(9 zastrzeżeń)

12e

P. 147095

23:03.1971

Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicznych, Kraków, Polska (Zbigniew Białecki).
Element wypełniający do aparatów kolumnowych,
wykonany w kształcie pierścienia z dowolnego tworzywa, posiadający w pobocznicy otwory o kształcie
równoramiennych trójkątów wycięte wzdłuż ich ramion oraz wycinki rozmieszczone w odległości około
1
/4 szerokości pierścienia od jego obu krawędzi i odgięte w kierunku geometrycznego środka pierścienia
wzdłuż linii podstawy tych trójkątów, skierowane
wierzchołkami na przemian przeciwnie, znamienny
tym, że posiada wewnątrz swobodnej przestrzeni przepływu płaszczyzny ażurowe, utworzone z wycięcia
w wycinkach pobocznicy języków (3) dowolnego kształtu, najkorzystniej o kształcie współosiowych geometrycznie podobnych do wycinków pobocznicy trójkątów równoramiennych, odchylonych wzdłuż ich podstawy ku osi pierścienia pod dowolnym kątem.
Odmiana elementu wypełniającego wzdłuż zastrz. 1,
znamienna tym, że posiada wewnątrz swobodnej przestrzeni przepływu płaszczyzny ażurowe, utworzone
przez otwory powstałe z wycięcia w wycinkach pobocznicy co najmniej dwóch języków (4, 5) dowolnego
kształtu, najkorzystniej o kształcie trójkątów równoramiennych, odchylonych parami wzdłuż ich podstawy
ku osi pierścienia w tym samym lub przeciwnym
kierunku pod dowolnym kątem.

1/74
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P. 141088

04.06.1971

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych CHEMADEX w Warszawie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska (Marian
Blicharz, Zygmunt Bojan, Adam Nosek, Józef Strzelski).
Kołpak zaworu półki kolumny, złożony z elementu
zamykającego gniazdo zaworu w postaci krążka z rozmieszczonymi symetrycznie na jego obwodzie trzema
elementami dystansowo-uchwytowymi w postaci występów, znamienny tym, że każdy element dystansowouchwytowy (3) ma kształt paska wyciętego do formy
zbliżonej do profilu „ceowego", w którym to elemencie
(3) można wyróżnić część dystansową (4) mającą formę
zbliżoną do litery ,,L', to jest kątownika nierównoramiennego o wysokości krótszego ramienia zależnej od
dystansu zamknięia (h) zaworu i długości dłuższego ramienia zależnej od dystansu otwarcia (H) zaworu
i grubości półki (13) kolumny oraz część uchwytową
w postaci trapezowej stopki zaczepowej (5), przy czym
część dystansowa (4) elementu (3) przechodzi w łącznik trapezowy (6), którego krótsza krawędź równoległa
(7) jest w przybliżeniu równa podwójnej grubości blachy z której wykrawa się kołpak, część dłuższej krawędzi równoległej (9) stanowi linię zagięcia promieniowego elementu (3), zaś krawędź (8) łącznika trapezowego (6) znajdująca się w strefie przejścia łącznika
(6) w krążek (11) i odległa od obwodu krążka (1)
w przybliżeniu grubość blachy stanowi linie nag-ęcia
obwodowego elementu (3), natomiast krawędź (10) stanowi linie zagięcia obwodowego trapezowej stopki
zaczepowej (5) jednego dowolnego elementu dystansowo-uchwytowego (3).
Kołpak zaworu półki kolumny według zastrz. 1,
znamienny tym, że w strefie wyoblania (2) krążka (1)
znajdują się dwa dodatkowe przecięcia (11), usytuowane w przybliżeniu jako przedłużenia krawędzi równoległych (7 i 9) łącznika trapezowego (6).
Kołpak zaworu półki kolumny, znamienny tym, że
rozmieszczenie symetryczne elementów dystansowouchwytowych (3), w którym przedłużenia dłuższych
krawędzi równoległych (9) łączników trapezowych (6)
wszystkich trzech elementów dystansowo-uchwytowych (3) tworzą z sobą kąty 120° jest przekształcone
na takie rozmieszczenie, w którym jeden dowolny element (3) ma położenie obrócone około przedłużenia
dłuższej krawędzi równoległej (9) o kąt 180° i następnie obrócone około osi krążka (1) o zależny od wymiarów elementów (3) kąt (a) do położenia wpisanego
w trójkąt (T).

9

Sposób wytwarzania kołpaka zaworu półki kolumny
według zastrz. 1-4, wykrawanego z blachy w jednej
operacji technologicznej jako krążeek łącznie z występami tworzącymi elementy dystansowo-uchwytowe (3),
przy czym ta operacja wykrawania może być połączona z przecinaniem i wyoblaniem obrzeża krążka, znamienny tym, że drugą operacją, dającą całkowicie gotowy kołpak zaworu, jest operacja jednoczesnego zaginania obwodowego i promieniowego łączników
trapezowych (6) i części dystansowych (4) trzech elementów dystansowo-uchwytowych (3) każdego kołpaka,
korzystnie połączona z operacją zaginania obwodowego
jednej stopki zaczepowej (5) dowolnego elementu
dysłansowo-uchwytowego (3), jeżeli to zaginanie obwodowe stopki (5) nie zostało wykonane w pierwszej
operacji.
12g

P. 156060

17.06.1972

Huta Szkła im. F. Paplińskiego, Wołomin (Janina
Gurzyńska, Kornel Wesołowski).
Sposób wytwarzania półprzewodników dla grzejnictwa elektrycznego nakładanych jako przeźroczyste
warstwy grzejne półprzewodnikowe, znamienny tym,
że mieszaniny do nakładania powłok składającą się
ze związku chemicznego, w którym występuje kation
o zmiennej wartościowości i stanowiącego półprzewodnik bazę, ewentualnie z substancjami domieszkowymi
i koniecznie z substancjami buforującymi, czyli ze
związkami chemicznymi, których kation ma promień
jonowy mniejszy więcej niż o 20% od kationu półprzewodnika bazowego, poddaje się aktywizacji w ten sposób, że mieszaninę dobrze wstępnie wymieszaną przez
rozpuszczenie lub rozproszenie w rozpuszczalniku lub
rozpraszalniku, bądź wstępne stopienie, podgrzewa się
do temperatury bliskiej temperatury topienia mieszaniny, po czym szybko chłodzi przy intensywnym miażdżeniu, przy czym proces powtarza się kilkakrotni, aż
do uzyskania suchego bardzo drobno krystalicznego
proszku.
12g; B01j

P. 160996

01.03.1973

Pierwszeństwo: 01.03.1972 - Włochy (nr 21248 A/72)
Snam Progetti S. p. A. Mediolan, Włochy (Vittorio
Fattore i Bruno Notari).
Katalizator do amoutleniania i utleniania węglowodorów i sposób' jego wytwarzania. Katalizator do utleniania i amoutleniania węglowodorów olefinowych
odpowiada wzorowi Te Ti n Mo p PqX m O r , w którym X
oznacza pierwiastek z grupy IB, IIB, ΠΙΑ, IVB, VIIB
i VIII układu okresowego, zaś η zawiera się w granicach 1-15, m zawiera się w granicach 0-0,3, ρ zawiera
się w granicach 0,05-0,4, q zawiera się w granicach
0-0,3, a r ma wartość określoną wartościowością pozostałych pierwiastków.
Sposób wytwarzania katalizatora polega na przeprowadzeniu reakcji pomiędzy tellurem, kwasem tellurowym lub tlenkiem telluru i użytymi w odpowiednich ilościach związkami pozostałych pierwiastków.
(14 zastrzeżeń)
12g B01j

P. 161280

15.03.1973

Pierwszeństwo: 15.03.1972 - Wielka Brytania
(nr, 12088/72)
21.12.1972 - Wielka Brytania
(nr 59108/72)
21.02.1973 - Wielka Brytania
(nr 120 88)
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania.
Sposób
wytwarzania
kształtowanych
wyrobów
o cienkim przekroju poprzecznym, zawierających tlenek glinu, lub tlenek glinu uwodniony charakteryzuje
się tym, że w kolejnych stadiach procesu najpierw
formuje się kształtowany wyrób z mieszaniny składającej się ze związku glinu ulegającego rozkładowi na
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tlenek glinu, organicznego polimeru w mniejszej ilości wagowej niż związku glinu i rozpuszczalnika związku glinu i organicznego polimeru, następnie usuwa się
co najmniej część rozpuszczalnika z uformowanego wyrobu, powodującej co najmniej częściowy rozkład
związku glinu na tlenek glinu lub tlenek glinu uwodniony.
(44 zastrzeżenia)
12i

P. 128632

14.08.1968

Politechnika Śląska, Katedra Chemii Ogólnej B, Gliwice (Władysław Augustyn, Andrzej Kossuth, Mirosław Fligier).
Sposób wytwarzania fluorku wapniowego specjalnej
czystości zwłaszcza do potrzeb przemysłu luminoforów
halofosforanów z węglanu wapniowego i roztworu
fluorku amonowego otrzymanego w hydrolizie fluorokrzemianu sodowego, znamienny tym, że roztwór pohydrolityczny fluorku amonowego poddaje się działaniu czystego węglanu wapniowego w temperaturze
80-85°C w reaktorze polietylenowym lub polipropylenowym ogrzewając żywą parę i intensywnie mieszając,
po czym osad fluorku wapniowego oddziela się od roztworu macierzystego, ekstrahuje fluorowodorem, przemywa i suszy.
Odmiana sposobu według zastrzeżenia 1, znamienna
tym, że w przypadku zastosowania węglanu wapniowego o zawartości żelaza i metali ciężkich kilkudziesięciokrotnie wyższej od wymaganej w produkcji,
otrzymane kryształy fluorku wapniowego ekstrahuje
się w temperaturze bliskiej wrzenia działaniem roztworu kwasu fluorowodorowego i kwasu solnego lub
wodorofluorku amonowego i kwasu solnego po czym
przemywa się wodą.
12m

P. 128413

31.07.1968

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Wiesław Kawecki, Janusz Pysiak, Jerzy Piskorski).
Sposób otrzymywania tlenku glinowego przez rozkład termiczny zasadowych siarczanowych soli glinowych polegający na dwuetapowym wyprażaniu, gdzie
najpierw sole te praży się celem usunięcia z nich wody i ewentualnie amoniaku a następnie poddaje się
je prażeniu w obecności czynnika redukującego, znamienny tym, że w drugim etapie tego procesu wsad
praży się w temperaturze 600-900°C w obecności siarki pierwiastkowej, którą doprowadza się korzystnie
w postaci pary.
12m

P. 156063

17.06.1972

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Henryk Janicki, Tadeusz Pompowski, Edward Wiewiórkowski).
Sposób utylizacji chlorku wapniowego i ubogich surowców glinonośnych, znamienny tym, że do mieszaniny chlorku wapniowego i surowca glinokrzemianowego, w stosunku wagowym tlenku wapniowego
i krzemionki od 1: 2 do 1: 0,5 oraz tlenku wapniowego
i glinowego od 1:5 do 1:1, wprowadza się w temperaturze od 550° do 1000°C przegrzaną parę wodną
w ilości od 1 do 100 kG pary na kG wsadu, w czasie
od 3 do 120 minut, otrzymany spiek ługuje się wodnym
roztworem alkaliów i oddziela mieszaninę krzemianów
i węglanu względnie wodorotlenku wapniowego, a powstały roztwór glinianu sodowego nasyca się dwutlenkiem węgla, po czym oddziela wytrącony osad
wodorotlenku glinowego i przeprowadza go w tlenek
Ρ linowy znanymi sposobami, zaś pozostałość zagęszcza
się i zawraca do procesu ługowania następnej partii
spieku.
12n

P. 159967

29.12.1972

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Pierwszeństwo: 11.02.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 225636)
Sposób wytwarzania syntetycznego magnetycznego
tlenku żelazowego gamma z lepidokrokitu, znamienny
tym, że łączy się chlorek żelazowy z wodnym roztwo-
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rem zasadowym utrzymując stężenie chlorku żelazowego 24,95-49,90 g/l, a powstałą mieszaninę miesza się
energicznie podczas wprowadzania do niej gazu zawierającego tlen do chwili uzyskania przez mieszaninę
wartości pH = 2,9-4,1, po czym wytworzoną papkę
zarodkową miesza się energicznie w temperaturze
27-60°C przy wartości pH = 2,9-4,1 i w obecności
nadmiaru chlorku żelazowego wprowadza się w sposób ciągły i jednocześnie zasadę i gaz zawierająy tlen
do chwili wytworzenia 1,2-5 części wagowych całkowitego produktu na 1 część zarodka, a wytworzony
lepidokrokit redukuje się i utlenia do tlenku żelazowego gamma, który zagęszcza się mechanicznie, przy czym
wytworzone cząstki są krystaliczne, drobnoziarniste
i mają kształt igiełek, a co najmniej 70% z nich ma
stosunek długości do szerokości większy niż 10:1
i długość około 2 mikronów, natomiast stosunek orientacji w polu magnetycznym o natężeniu 1000 oerstedów
wynosi co najmniej 2,4.
(1 zastrzeżenie)
12n; C01g

P. 160336

19.01.1973

Pierwszeństwo: 21.01.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr 22 02 853.1)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka
Republika Federalna.
Sposób wytwarzania igiełkowatcgo, ferromagnetycznego tlenka żelazowego o dużym natężeniu koercyjnym przez utlenienie zawiesiny wodorotlenku żelazawego za pomocą gazu zawierającego tlen, odwadnianie
otrzymanego igiełkowatego hydroksytlenku żelazowego
i ewentualnie obróbkę cieplną produktu, po czym redukcję produktu i/lub ponowne utlenianie, polegającego
na tym, że proces utleniania zawiesiny wodorotlenku
żelazawego prowadzi się przy wartości pH wynoszącej
co najmniej 13 i utlenianiu poddaje się zawiesinę zawierającą dodatkowo dwutlenek krzemu w postaci
zolu lub rozpuszczalnej soli, otrzymując hydroksytlenek żelazowy zawierający osadzony dwutlenek krzemu.
(6 zastrzeżeń)
12n; C01g

P. 160653

08.02.1973

Pierwszeństwo: 09.02.1972 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 224743)
E. J. du Pon/t de Nemours and Company, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób utleniania chlorku żelaza polega na przeprowadzeniu mieszaniny par chlorku żelaza i gazu zawierającego tlen w kierunku ku górze poprzez pionowy
reaktor. Przestrzeń wewnętrzna tego reaktora posiada
szereg stref reakcyjnych, które dzielą między sobą
dziurkowane przegrody. Podczas procesu utrzymuje się
wraz z przepływem gazu przepływ stałych cząstek
obojętnych poprzez reaktor w ilości co najmniej równej szybkości przepływu gazu w stosunku do jego masy. W ten sposób osiąga się wysoki stopień konwersji
chlorku żelaza, przy czym na ścianach reaktora i pozostałej aparaturze nie powstaje niepożądany kamień
zelenku żelaza.
(6 zastrzeżeń)
12o

P. 135172

01.08.1969

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn, Polska
(Daniela Rowińska, Jan Płandowski, Zbigniew Ledziński).
Katalizator do bezpośredniego uwodornienia kwasów
tłuszczowych do alkoholi tłuszczowych, znamienny
tym, że składa się z mieszaniny tlenku miedziawo-chromowego i barowo-chromowego uzyskanego w wyniku reakcji azotanu miedzi z tlenkiem chromu azotanu baru z tlenkiem chromu, azotanu baru z tlenkiem
chromu i związku chemicznego miedzi, chromu i tlenu
oraz trójtlenku wolframowego jako aktywatora.
Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że trójtlenek wolframu lub kwas wolframowy w ilości 0,17 do
0,23, najkorzystniej 0,2 kg wprowadza się do mieszaniny reakcyjnej neutralizowanej wodą amoniakalną do
pH w zakresie 1,0 do 3,0 a najkorzystniej do pH 2.
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P. 152546

29.12.1971

Zakłady Chemiczne „Pronit" im. Bohaterów Studzianek, Pionki, Polska (Zofia Izdebska, Zbigniew Żubr).
Sposób oczyszczania karboksymetylocelulozy oraz
urządzenie półciągłe do stosowania tego sposobu. Sposób oczyszczania karboksymetylocelulozy metodą ekstrakcji soli z produktu technicznego, znamienny tym,
że ekstrakcję prowadzi się w nuczy ciśnieniowej połączonej w sposób trwały przy pomocy uszczelnionego
zsypu z suszarnią Venuleth'a.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrzeżenia 1, znamienne tym, że składa się z nuczy (1) połączonej przy pomocy zsypu (8) z suszarnią (9), do nuczy (1) wprowadza się roztwór alkoholowo-wodny ze
zbiornika (2) przy pomocy pompy (3) i przy pomocy
pompy (4) prowadzi się cyrkulację roztworu, po przeprowadzeniu produktu zsypem (8) do suszarni (9) doprowadza się wodę do chłodnicy (11) znajdującej się
nad odbieralnikiem (12) i wodę do płaszcza suszarni
(10) uruchamiając mieszadło i pompę wodno-pierścieniową (13) z zamkniętym obiegiem wodnym.
(3 zastrzeżenia)

12o

P. 153746

28.02.1972

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn, Polska
(Zbigniew Szopa, Izabela Cieślikowa, Jerzy Kanci).
Sposób absorpcji formaldehydu i resztkowego metanolu otrzymanego w wyniku katalitycznego utleniania metanolu za pomocą powietrza na katalizatorach
srebrowych lub tlenkowych, znamienny tym, że gazy
poreakcyjne wprowadza się z odpowiednią szybkością
do absorbera od dołu i płyną one do góry, przez otwory w półkach spieniając przy tym ciecz absorbującą,
która wpływa na półkę z otworami i płynie po niej
poprzecznie do przepływu gazu, a następnie opuszcza
ją po stronie przeciwległej przelewem na półkę z otworami położoną poniżej, względnie ciecz absorbująca płynie w przeciwprądzie do gazów poreakcyjnych spieniając się na kolejnych półkach i przeciekając przez nie
w dół na niższe półki.
(l zastrzeżenie)
12o
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P. 154037

14.03.1972

Universal Oil Products Company, Des Plaines, Stany
Zjednoczone Ameryki (John Chandler Hayes, Ernest
Leo-Pollitzer).
Katalizator do izomeryzacji węglowodorów składający się z tlenku glinu jako nośnika, składnika metalicznego i grupy platynowców układu okresowego pierwiastków, składnika chlorowcowego takiego jak fluor
lub chlor oraz związku typu Friedel Craftsa takiego
jak chlorek, bromek lub fluorek metalu, znamienny
tym, że zawiera ponadto składnik renowy w ilości
0,01-l% wagowych, w przeliczeniu na pierwiastek
oraz składnik germanowy, w którym german jest na
wyższym stopniu utlenienia niż w czystym metalu
pierwiastkowym, w ilości 0,01-5% wagowych, w przeliczeniu na pierwiastek, przy czym te dwa ostatnie
składniki sprowadzają reakcje rozkładu węglowodorów
do minimum.

12o

P. 155078

02.05.1972

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa,
Polska (Czesława Danuta Księżny, Maria Skibińska,
Józef Wajcht, Teresa Uszycka-Horawa, Romana Jaworska, Jadwiga Smolińska, Teresa Strzelecka).
Sposób wytwarzania 21-acetoksy-6a-fluoro-4-pregnen-3,20-dionów o wzorze ogólnym 1, w którym R1j
oznacza atom wodoru lub grupę hydroksylową, a R,
oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1-3 atomów
węgla lub atom chlorowca, lub Rj razem z R2 oznaczaję grupę izopropylidenodwuoksylową, znamienny tym,
że 5a, 21-dwubromowo-6ß-fluoro-3ß-hydroksypregnan-20-on o wzorze ogólnym 2. w którym R1 ma podane
wyżej znaczenie, a R3 oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1-3 atomach węgla lub grupę hydroksylową,
przy czym jeżeli R3 oznacza grupę hydroksylową, to
R1 oznacza również grupę hydroksylową, lub R1 razem
z R3 oznaczają atom tlenu, poddaje się reakcji z octanem
metalu alkalicznego w celu wymiany bromu w pozycji 21 na grupę acetoksylową, wytworzony 21-acetoksy-5a-bromo-6ß-fluoro-3ß-hydroksypregnan-20-on
o wzorze ogólnym 3, w którym R1 i R3 mają podane
wyżej znaczenie, utlenia się za pomocą trójtlenku
chromowego, chromianu metalu alkalicznego lub odczynnika Jonesa, przy czym w przypadku, gdy R1 i R3
oznaczają równocześnie grupy hydroksylowe, przeprowadza się je uprzednio w ugrupowanie izopropylidenodwuoksylowe, a wytworzony 21-acetoksy-5a-bromo-6ß-fluoropregnan-3,20-dion o wzorze ogólnym 4, w którym
R1 ma podane wyżej znaczenie, a R4 oznacza atom
wodoru lub grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, lub
R1 razem z R4 oznaczają atom tlenu lub grupę izopropylidenodwuoksylową, poddaje się działaniu bezwodnego chlorowcowodoru w celu dehydrobromowania w pozycji 4,5 i równoczesnej izomeryzacji fluoru.
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P. 155079

02.05.1972

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa,
Polska (Czesława Danuta Księżny, Maria Skibińska,
Józef Wajcht, Taresa Uszycka-Horawa, Romana Jaworska, Jadwiga Smolińska, Teresa Strzelecka).
Sposób wytwarzania 2l-acetoksy-6a-fluoro-4-pregnen-3,20-dionów o wzorze ogólnym 1, w którym R1
oznacza atom wodoru lub grupę hydroksylową" a R2
oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1-3 atomach
węgla lub atom chlorowca, lub R1 razem z R2 oznaczają atom tlenu, znamienny tym, że 5α, 21-dwubromo-6ß-fluoro-3ß-hydroksypregnan-20-on o wzorze ogólnym 2, w którym R, ma podane wyżej znaczenie, a R3
oznacza atom wodoru lub grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, lub R1 razem z R3 oznaczają atom tlenu,
utlenia się za pomocą trójtlenku chromowego, dwuchromianu metalu alkalicznego lub odczynnika Jonesa,
po czym wytwarzony 5a, 21-dwubromo-6ß-fluoropregnan-3,20-dion o wzorze ogólnym 3, w którym R1 i R3
mają podane wyżej znaczenie, albo poddaje się działaniu bezwodnego chlorowcowodoru w celu dehydromowania w pozycji 4,5 i równoczesnej izomeryzacji
fluor, a wytworzony 21-bromo-6a-fluoro-4-pregnen-3,20-dion o wzorze ogólnym 4, w którym R1 ma podane wyżej znaczenie, a R4 oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1-3 atomach węgla lub atom chlorowca
poddaje się reakcji z octanem metalu alkalicznego
w celu wymiany bromu w pozycji 21 na grupę acetoksylową, przy czym następuje równoczesne zamknięcie
pierścienia epoksydowego w przypadku, gdy R1 oznacza grupę hydroksylową, a R4 oznacza chlorowiec,
albo też poddaje się reakcji z octanem metalu alkalicznego w celu wymiany bromu w pozycji 21 na grupę acetoksylową i równoczesnego dehydrobromowania
w pozycji 4,5, a wytworzony 21-acetoksy-6ß-fluoro-4-pregnen-3,20-dion o wzorze ogólnym 5, w którym R1
i R3 mają podane wyżej znaczenie, poddaje się działaniu bezwodnego chlorowcowodoru lub bromowodoru
w celu izomeryzacji fluoru.

12o
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P. 155322

11.05.1972

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 148198.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników, Zgierz (Jerzy Gniłka, Tomasz Budzisz, Zofia Rogalska).
Sposób amonolizy 4,4'-dwuchlorodwufenylosulfonu do
0,4'-dwuaminodwufenylosulfonu według zgłoszenia P.
148198, znamienny tym, że reakcję amonolizy prowadzi
się w obecności soli sodowej kwasu dwubutylonaftalenosulfonowego, użytego w ilości do 2% wagowych
w stosunku do ilości 4,4'-dwuchlorodwufenylosulfonu.

12o; C07c

P. 160636

07.02.1973

Pierwszeństwo: 08.02.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr P. 2205732.5)
15.05.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr
Ρ 2223562.7)
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach/Riss, Niemiecka
Republika Federalna.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu propeno-1- i -2-karboksyloweço-l o ogólnym wzorze 1,
w którym R1 oznacza rozgałęziony lub nierozgałęziony rodnik alkilowy, o 1-7 atomach węgla, 5-, 6- lub
7-członowy rodnik cykloalkilowy lub cykloalkenylowy,
grupę piperydynową lub rodnik fenylowy, który ewentualnie może być podstawiony przez jeden lub dwa
atomy chlorowca, przez grupę nitrową lub cyjanową
lub przez ewentualnie podstawioną alifatycznym rodnikiem acylowym o 1-4 atomach węgla grupę aminową, R3 oznacza atom wodoru, atom chlorowca albo,
w przypadku, gdy R1 ma, z wyjątkiem ewentualnie
podstawionego rodnika fenylowego, wyżej podane znaczenie, oznacza grupę nitrową, aminową lub cyjanową,
pod warunkiem, że R3 ma inne znaczenie niż atom wodoru, o ile R1 stanowi niepodstawiony rodnik fenylowy i Β oznacza grupę hydroksylową, grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla, lub rodnik o ogólnym
wzorze 2, w którym R4 i R5 są jednakowe lub różne
i oznaczają atomy wodoru, albo, w przypadku, gdy
R1 stanowi wyżej podany, ewentualnie podstawiony
rodnik fenylowy, oznaczają rodniki alkilowe o 1-3
atomach węgla, przy czym R4 w tym przypadku może również oznaczać grupę hydroksyfenylową, o ile
R5 oznacza atom wodoru, A oznacza rodnik dwuwartościowy o wzorze -C(R 2 ) = C H - C H 2 - lub -CH(R 2 )- C H = C H - , w których to wzorach symbol R2 oznacza
atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-2 atomach Węgla.oraz ich farmakologicznie dopuszczalnych soli z zasadami nieorganicznymi lub organicznymi, o ile Β
oznacza grupę hydroksylową, oraz ich farmakologicznie dopuszczalnych soli z nieorganicznymi lub organicznymi kwasami, o ile R1 zawiera grupę zasadową
lub R3 oznacza grupę zasadową, charakteryzuje się
tym, że w przypadku wytwarzania wolnych kwasów
o ogólnym wzorze 1, kwas 4-hydroksymasłowy, jego
sól, ester lub amid o ogólnym wzorze 3, lub jego lakton o ogólnym wzorze 4, w których to wzorach 3 i 4
symbole R 1 -R 3 i Β mają wyżej podane znaczenie,
ogrzewa się w obecności soli wywodzących się z kwasów cholorowcowodorowych i trzeciorzędowych zasad
organicznych w temperaturze 140-200°C, albo w przypadku wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1,
w którym R1 ma wyżej podane znaczenie ale nie zawiera żadnej grupy nitrowej lub cyjanowej, R3 ma,
z wyjątkiem grupy nitrowej i cyjanowej, wyżej podane znaczenie, A oznacza grupę o wzorze - C H =
= C H - C H 2 - lub - C H 2 - C H = C H - , a Β oznacza grupę karkobsylową, związek o ogólnym wzorze 5, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie ale oznacza inną
grupę niż cyjanową, a R3 ma, z wyjątkiem grupy cyjanowej, wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji
w obecności kwasu z cynkiem lub amalgamowanym
cynkiem w temperaturze 50-150°C, albo w przypadku wytwarzania wolnego kwasu o ogólnym wzorze 1,
aldehyd o ogólnym wzorze 6, w którym R 1 - R 3 mają
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wyżej podane znaczenie, poddaje się kondensacji
z kwasem malonowym lub jego estrami w obecności
kwasowego lub zasadowego katalizatora a następnie
powstający jako pośredni produkt związek ewentualnie zmydla się i dekarboksyluje w podwyższonej temperaturze i/lub otrzymany kwas propeno-1-lkarboksylowy-1 lub buteno-1-karboksylowy-1 przekształca się
na drodze izomeryzacji w odpowiedni kwas propeno-2-karboksylowy-l lub buteno-2-karboksylowy-1, i następnie otrzymaną w podanych reakcjach mieszaninę
kwasu propeno-1- i -2-karboksylowego-1l o ogólnym
wzorze 1 ewentualnie rozdziela się za pomocą sposobów fizycznych na kwas propeno-1-karboksylowy-1
i propeno-2-karboksylowy-1 i ewentualnie równocześnie rozdziela się na cis- i trans-izomery tych kwasów
i/lub otrzymany związek o wzorze ogólnym 1, w którym Β oznacza grupę hydroksylową, ewentualnie przekształca się w związek o ogólnym wzorze 1, w którym Β oznacza grupę alkoksylową, i/lub związek
o ogólnym wzorze 1, w którym Β oznacza atom chlorowca lub grupę alkoksylową, przekształca się za pomocą aminy o ogólnym wzorze 7 w amid o ogólnym
wzorze 1 i/lub kwas o ogólnym wzorze 1 ewentualnie
przekształca się w sól z nieorganiczną lub organiczną
zasadą, a te spośród związków o ogólnym wzorze 1,
w którym R1 oznacza grupę zasadową lub R3 oznacza grupę zasadową, ewentualnie przekształca się
w sól addycyjną z kwasem nieorganicznym lub organicznym.
(8 zastrzeżeń)

12o; C07c

13

P.161228

24.02.1970

Pierwszeństwo: 14.11.1969 - Szwajcaria (nr 16947/69)
Wander Aktiengesellschaft, Berno, Szwajcaria (John
Bernard Bream, Claude Wolfgang Picard).
Sposób wytwarzania fanacetyloguanidyn. Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania fenyloacetyloguanidyn o wzorze 1, w którym R1 oznacza aitom wodoru,
chloru lub rodnik metylowy, R2 oznacza atom chloru
lub rodnik metylowy, R3, R4 i R5 są jednakowe lub
różne i oznaczają atom wodoru lub zawierające do
6 atomów węgla rodniki alkilowe, hydroksyalkilowe lub
alkoksyalkilowe, przy czym R3, R4 i R5 nie mogą oznaczać równocześnie atomu wodoru, albo Rj i R4 razem
oznaczają łańcuch dwumetylenowy lub trój metylenowy,
przy czym R1 oznacza atom wodoru. Związki o wzorze 1 otrzymuje się, traktując związki o wzorze 2,
w którym R 1 -R 5 mają wyżej podane znaczenie, kwasem, zwłaszcza wodnym roztworem kwasu mineralnego. Związki o wzorze 1 oraz ich sole addycyjne z kwasami wykazują działanie przeciwko podwyższonemu ciśnieniu.
(9 zastrzeżeń)
12o; C07c

P. 161373

20.03.1973

Pierwszeństwo: 21.03.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr P. 2213607.8)
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius u. Brüning, Frankfurt nad Menem, Niemiecka Republika Federalna.
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twarzania dwuestru kwasu sukcynylobursztynowego
z estru kwasu γ-chlorowcooctowego w prosty sposób,
z dużymi wydajnościami. Reakcję prowadzi się w organicznym polarnym rozpuszczalniku nie zawierającym grup OH, wykazującym w temperaturze 20°C stałą dielektryczną co najmniej 20 i przy pH o wartości 8-11.
(7 zastrzeżeń)

12o ; C07c

Sposób wytwarzania trójfluorometylo-salicyloanilidów oraz środki o działaniu przeciwrobaczycowym, zawierające te związki. Sposób wytwarzania nowych salicyloanilidów o wzorze 1, w którym Χ1 i X2 oznaczają, niezależnie od siebie, atom wodoru, atom chloru,
grupę metylową lub trójfluorometylową; Y1 i Y2 oznaczają, niezależnie od siebie, atom wodoru, atom chloru
lub grupę nitrową, przy czym co najmniej jeden z podstawników Υ1 i Y2 nie oznacza atomu wodoru, a Z
oznacza grupę hydroksylową, -O-CO-alkilową lub
grupę o wzorze 2, przy czym grupa alkilowa w podstawniku Z oznacza korzystnie grupę o 1-4 atomach
węgla, w szczególności grupę metylową lub etylową,
polega na tym, że podstawiony kwas salicylowy o wzorze 3, w którym Yx i Y2 mają wyżej podane znaczenie, a Zj oznacza grupę hydroksylową lub - O - C O alkilową, przeprowadza się za pomocą środka chlorującego w odpowiedni chlorek kwasowy i ten podaje się
reakcji z pochodną aniliny o wzorze 4, w którym Xi
i X2 mają wyżej podane znaczenie, albo podstawiony
kwas salicylowy o wzorze 3, w którym podstawniki
mają wyżej podane znaczenie, podaje się reakcji fenolem w obecności środka chlorującego w temperaturze
podwyższonej z utworzeniem odpowiedniego estru fenylowego i ten następnie poddaje się reakcji z pochodną ananiliny o wzorze 4, w którym podstawniki
mają wyżej podane znaczenie, w temperaturze podwyższonej, albo nitruje się salicyloanilid o wzorze 5,
w którym X1 i X2 oznaczają, niezależnie od siebie,
atom wodoru, atom chloru, grupę metylową lub trójfluorometylową, Y1 i Y2 oznaczają, niezależnie od siebie, atom wodoru lub chloru, przy czym co najmniej
jeden z podstawników Υ1 i Y2 oznacza atom wodoru,
a Ζ1 oznacza grupę hydroksylową lub - O - C O - a l k i lową. Salicyloanilidy o wzorze 1, w którym podstawniki mają wyżej podane znaczenie w mieszaninie z powszechnie używaną w farmacji substancją nośną wchodzą w skład środków o działaniu przeciwrobaczycowym.
(2 zastrzeżenia)

I2o; C07c

P. 161376

20.03.1973

Pierwszeństwo: 22.03.1972 - Szwajcaria (nr 4237/72)
Lonza A. G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania dwuestru kwasu sukcynylobursztynowego. Wynalazek dotyczy wytwarzania dwuestru
kwasu sukcynylobursztynowego z estru kwasu γ-chlorowcooctowego w prosty sposób, z dużą wydajnością,
przez reakcję wymiany estru kwasu γ-chlorowcooctowego w wodnym roztworze buforu soli nieorganicznej
o wartości pH 8-10 w temperaturze - 10 do +10°C.
(5 zastrzeżeń)
12o; C07c

P. 161407

21.03.1973

Pierwszeństwo: 11.04.1972 - Szwajcaria (nr 5280/72)
Lonza A. G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania dwuestru kwasu sukcynylobursztynowego. Przedmiotem wynalazku jest sposób wy-

P. 161448

24.03.1973

Pierwszeństwo: 24.03.1972 - Szwajcaria (nr 4400/72)
F. Hoffmann-La Roche & CO. Aktiengesellschaft,
Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania związków tryó jcyklicznych o wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza grupę etylenową,
grupę winylenową, oksymetylenową albo grupę tiometylenową, R1, i Rj w pozycji 1, 2 albo 3 oznaczają atom
wodoru, atom chlorowca, grupę cyjanową albo trójfluorometylową, R3 i R4 razem z atomem azotu oznaczają
grupę aminową, metylowoaminową, grupę dwumetyloaminową lub grupę dwuetyloaminową, a η oznacza liczbę 2 lub 3 oraz sole addycyjne tych związków z kwar
sami. Otrzymane związki mają zastosowanie jako substancje czynne w preparatach farmaceutycznych.
(32 zastrzeżenia)

12o; C07c

P. 161548

28.03.1973

Pierwszeństwo: 30.03.1972 - Francja (nr 12000/72)
Rhône-Progil, Paryż, Francja (Jean Berthoux, Ghislain Schwachhofer).
Sposób wytwarzania estrów alkilowych kwasów karboksylowych przez reakcję halogenoalkanu z solą metalu alkalicznego kwasu karboksylowego w jednorodnym środowisku organicznowodnym, polega na tym,
że mieszaninę reakcyjną ogrzewa się w obecności katalitycznej ilości związku azotowego, takiego jak amoniak lub amina pierwszorzędowa, drugorzędowa albo
trzeciorzędowa lub czwartorzędowa sól amoniowa o co
najmniej 10 atomach węgla.
Estry alkilowe kwasów karboksylowych mają duże
zastosowanie jako rozpuszczalniki i plastyfikatory
w dziedzinie polimerów, jak również, że przez zmydlenie takich estrów można otrzymać alkohole tłuszczowe
o dużej czystości.
(4 zastrzeżenia)

12o; C07c

P. 161551

28.03.1973

Pierwszeństwo: 29.03.1972 - Szwajcaria (nr 730/72)
29.03.1972 - Szwajcaria (nr 4731/72)
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych fenyloformamidyn oraz
środek szkodnikobójczy zawierający te związki. Sposób otrzymywania nowych fenyloformamidyn o wzorze
1 lub la, w którym R1 oznacza rodnik alkilowy o 1-4
atomach węgla, rodnik alkenylowy o 3 - 5 atomach
węgla lub rodnik alkinylowy o 3 - 6 atomach węgla,
R2 oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, rodnik alkenylowy o 3 - 5 atomach węgla lub rodnik alkinylowy o 3 - 6 atomach węgla, R3
oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, R4
oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, R5
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oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1 - 4 atomach węgla, a X oznacza grupę kwasu nieorganicznego lub organicznego, polegający na tym, że związek
0 wzorze 2 poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 3, w których to wzorach 2 i 3 symbole R1, R2, R s
i R4 mają wyżej podane znaczenie, w obecności SOCl2,
COCl2 POCI,, PC13> PCI5, (Ch3)2SO4 lub związku
o wzorze 4, oraz środek szkodnikobójczy, który oprócz
odpowiednich nośników i/lub innych substancji pomocniczych, zawiera jako substancję czynną związek
o wzorze 1 lub la.
(2 zastrzeżenia)

12o; C07c

P. 161555

12o; C07c
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P. 161560

07.03.1970

Pierwszeństwo: 29.01.1970 - Niemiecka Republika Federalna (nr 2004767)
Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Niemiecka
Republika Federalna, Berlin Zachodni.
Sposób wytwarzania nowych 21-chlorowcosteroidów
o ogólnym wzorze 1, w którym Z oznacza atom fluoru
lub chloru, Y oznacza atom fluoru, chloru lub bromu,
a X oznacza grupę wodorotlenową lub atom fluoru,
a w przypadku, gdy Y oznacza atom chloru lub bromu,
wówczas X może również oznaczać atom chloru, znamienny tym, że do podwójnego wiązania w pozycji
9(11) 21-chlorowcosteroidu o ogólnym wzorze 2, w którym Z ma wyżej podane znaczenie, przyłącza się znanymi sposobami fluor, chlor i/lub brom albo kwas
podchlorawy lub kwas podbromawy i jeżeli żądanym
produktem końcowym ma być 9a-fluoro-2-chloro-11ß-hydroksysteroid, wówczas otrzymany 9α-chloro-11ß-hydroksysteroid lub 9a-bromo-11ß-hydroksysteroid
o wzorze 1 przeprowadza się w odpowiadający mu
epoksysteroid, w którym następnie przez działanie
fluorowodorem otwiera się pierścień epoksydowy albo
21-hydroksysteroidzie o ogólnym wzorze 3, w którym
X i Y mają wyżej podane znaczenie, grupę wodorotlenową w pozycji 21 wymienia się znanym sposobem
na atom fluoru lub chloru.

28.03.1973

Pierwszeństwo: 28.03.1972 - Szwajcaria (nr 4632/72)
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych alkoksylowanycta związków N-metylolowych, polega na kondensacji składnika oznaczonego symbolem a) a stanowiącego N-metylowany związek azotowy, ze składnikiem oznaczonym
symbolem b) stanowiącym tlenek alkilenu o wzorze 1,
w którym R oznacza resztę fenylową lub alkil - 1-3
atomach węgla, resztę o wzorze 2 albo korzystnie
atom wodoru, prowadzonej w obecności składnika
oznaczonego symbolem c) stanowiącego alkoholan metalu określony wzorem M e (O-X) t (Q) n - r , w którym Me
oznacza η-wartościowy metal przejściowy IV, V lub
VI grupy układu okresowego, X oznacza rodnik alkilowy, cykloalkilowy lub rodnik aromatyczny, Q oznacza
chlorowiec lub grupę alkoksylową, a η oznacza odpowiednią wartość liczbową ewentualnie w obecności
wodorotlenku metalu alkalicznego lub alkoholanu metalu alkalicznego.
(13 zastrzeżeń)

12o;

C07c

P. 161579

29.03.1973

F. Hoffmann-La Roche und CO. Aktiengesellschaft,
Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych D-homosteroidów. Wynalazek dotyczy wytwarzania nowych D-homosteroidów o wzorze 1, w którym R6 oznacza atom wodoru,
fluoru, chloru lub rodnik metylowy, R9 oznacza atom
wodoru, fluoru, chloru lub bromu, R17 i R21 niezależnie
od siebie oznaczają grupy hydroksylowe lub acyloksylowe oraz ich 1-2 dehydropochodne.
Produkty otrzymane sposobem według wynalazku
wykazują działania przeciwzapalne.
(3 zastrzeżenia)
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P. 129788

28.10.1968

Pierwszeństwo: 26.02.1968, 1.07.1968 - Stany Zjednoczone Ameryki
Sandoz AG., Bazylea, Szwajcaria,
Sposób wytwarzania nowych l-izopropylo-4-fenylo-2(lH)-chinazolinonów o wzorze ogólnym 1, w którym
R oznacza atom wodoru, a Rj oznacza rodnik alkilowy
o 1-4 atomach węgla, grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla, grupę alkilotio o 1-4 atomach węgla,
grupę nitrową lub trójfluorometylową, albo R i R1 są
jednakowe lub różne i oznaczają atom fluoru, chloru
lub bromu, grupę alkilową zawierającą 1-4 atomów
węgla albo grupę alkoksylową zawierającą 1-4 atomów
węgla, Y oznacza atom wodoru, fluoru, chloru, bromu,
grupę alkilową zawierającą 1-4 atomów węgla, grupę alkoksylową zawierającą 1-4 atomów węgla albo
grupę trójfluorometylową, a Yt oznacza atom wodoru,
fluoru, chloru, bromu, grupę alkilową zawierającą
1-4 atomów węgla lub grupę alkoksylową zawierającą 1-4 atomów węgla, znamienny tym, że o-izopropyloaminobenzofenon o wzorze ogólnym 2, w którym
R, R1 Y i Y1 mają wyżej podane znaczenie, poddaje
się cyklizacji z karbaminianem alkilowym, w którym
grupa alkilowa zawiera 1-5 atomów węgla, w obecności katalitycznej ilości kwasu Lewisa.

12p

P. 155268

09.05.1972

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 153362.
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, NRF (Herbert
Merz, Adolf Langbein, Helmut Wick, Klaus Stockhaus).
Sposób wytwarzania 2-(furylometylo)-6, 7-benzomorfanów o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom
wodoru, rodnik metylowy lub acetylowy, R1 oznacza
atom wodoru, rodnik metylowy, etylowy, n-propylowy,
izopropylowy lub butylowy, R2 oznacza atom wodoru,
rodnik metylowy lub etylowy, a R3 oznacza atom wodoru, rodnik metylowy lub etylowy, oraz ich soli addycyjnych z kwasami według zgłoszenia P. 153362, znamienny tym, że benzomorfan o wzorze 2, w którym
R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, a R4 oznacza
atom wodoru, rodnik alkilowy, aralkilowy lub acylowy, poddaje się reakcji z czwartorzędową solą amoniową o wzorze 5, w którym Z oznacza atom wodoru,
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rodnik metylowy, etylowy lub podstawnik, który na
drodze reakcji chemicznej można przekształcić w atom
wodoru, rodnik metylowy lub etylowy, a A oznacza
anion kwasu nieorganicznego lub organicznego, otrzymując związek o wzorze 4, w którym R1, R2, R3 i Z
mają wyżej podane znaczenie, albo czwartorzędową sól
amoniową o wzorze 7, w którym Ri, Rj, R4 i Z mają
wyżej podane znaczenie, R5 oznacza grupę łatwo odszczepialną na drodze eliminacji Hoffmann'a, korzystnie rodnik 2-fenyloetyloyy, naftyloetylowy lub 1,2-dwufenyloetylowy, a X oznacza anion halogenkowy
lub sulfonianowy, traktuje się z alkaliami, otrzymując
związek o wzorze 4 i o ile w związku o wzorze 4 Z
ma inne znaczenie niż Rs, wówczas podstawnik Z na
drodze reakcji chemicznej przekształca się w atom
wodoru, rodnik metylowy lub etylowy, i ewentualnie
w przypadku wytwarzania związków o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru, związek o wzorze 4a,
w którym R„ Rj i Rj mają wyżej podane znaczenie,
a R4 ma rodnik alkilowy, aralkilowy lub acylowy, odalkilowuje się lub odacylowuje się i ewentualnie
w przypadku wytwarzania związków o wzorze 1,
w którym R oznacza rodnik metylowy lub acetylowy,
związek o wzorze 4a, w którym R1 i R2 mają wyżej
podane znaczenie, a R4 oznacza atom wodoru, metyluje
się lub acetyluje się, a związek o ogólnym wzorze 1
ewentualnie przekształca się w jego farmakologicznie
dopuszczalną sól addycyjną z kwasem.

12p
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P. 155269

09.05.1972

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 153546

C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim n/Renem, NRF
(Herbert Merz, Adolf Langbein, Helmut Wick, Klaus
Stockhaus).
Sposób wytwarzania N-(furylometylo)-morfinanów
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza altom wodoru, rodnik metylowy lub acetylowy, Rj oznacza atom

wodoru, rodnik metylowy lub etylowy, oraz ich soli
addycyjnych z kwasami, według zgłoszenia patentu nr
(P. 153546), znamienny tym, że
morfinán o wzorze 2, w którym R' oznacza
atom wodoru, rodnik alkilowy, aralkilowy lub
acylowy, poddaje się reakcji z czwartorzędową solą
amoniową o wzorze 5, w którym Z oznacza atom wodoru, rodnik metylowy lub etylowy, lub podstawnik,
który na drodze reakcji chemicznej można przekształcić w atom wodoru lub w rodnik metylowy lub etylowy, a A oznacza anion kwasu nieorganicznego lub
organicznego, otrzymując związek o wzorze 4, w którym R' i Z mają wyżej podane znaczenie, albo czwartorzędową sól amoniową o wzorze 7, w którym R' i Z
mają wyżej podane znaczenie, R2 oznacza grupę łatwo
odszczepialną na drodze eliminacji Hoffmann'a, korzystnie rodnik 2-fenyloetylowy, naftyloetylowy lub
1,2-dwufenyloetylowy, a X oznacza anion halogenkowy
lub sulfonianowy, traktuje się alkaliami, otrzymując
związek o wzorze 4 i o ile otrzymuje się związek
o wzorze 4, w którym Z ma inne znaczenie niż R1,
wówczas podstawnik Z na drodze reakcji chemicznej
przekształca się w atom wodoru, rodnik metylowy lub
etylowy i ewentualnie w przypadku wytwarzania
związków o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru, związek o wzorze 4a, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie, a R' oznacza rodnik alkilowy, aralkilowy lub acylowy, odalkilowuje się lub odacylowuje
się i ewentualnie w przypadku wytwarzania związków
o wzorze 1, w którym R oznacza rodnik metylowy
lub acetylowy, związek o wzorze 4a, w którym Rj ma
wyżej podane znaczenie, a R' oznacza atom wodoru,
metyluje się lub acetyluje się. a otrzymany związek
o ogólnym wzorze 1 ewentualnie przekształca się w jego farmakologicznie dopuszczalną sól addycyjną z kwasem.

12p

P. 155320

11.05.1972

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Permedia", Lublin,
Polska (Tadeusz Wolski, Włodzimierz Kiszczak, Andrzej
Statkiewicz).
Sposób otrzymywania pochodnych pirymidynowych
lub purynowych o wzorze ogólnym 1, w którym R
oznacza rodnik alkilowy, aryloalkilowy lub heterocyk-
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liczny, taki jak l-metylo-4-nitro-imidazolil, Y oznacza
atom wodoru, grupę - O H - - N O lub-NH 2 , Z1 i Z2
oznaczają atomy wodoru grupy - N O lub - N H 2 , lub
Z 1 +Z 2 oznacza - N H - C H = N - , przez reakcję związku o wzorze 2 ze związkiem o wzorze R - X , w których
to wzorach R, Y, Z1 i Z2 mają wyżej podane znaczenie a X oznacza atom chlorowca, w środowisku rozpuszczalnika i wobec środka wiążącego kwas, znamienny tym, że środowisko rozpuszczalnika składa się
z dwumetyloformamidu, dwumetylosulfotlenku i czterowodorofuranu, lub z Ν,Ν-dwumtyloacetamidu i czterowodorofuranu, lub z samego czterowodorofuranu,
a jako środek wiążący kwas stosuje się wodny roztwór
amoniaku lub aminy rozpuszczalnej w wodzie.

12p

P. 155582

25.05.1972

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicznej,
Warszawa (Krzysztof Krowicki, Aleksander Zamojski).
Sposób wytwarzania 8-hydroksyerytromycyny A i jej
pochodnych, znamienny tym, że 8,9-anhydro96-półketal
erytromycyny A poddaje się reakcji z nadkwasem
a otrzymany N-tlenek 8-hydroksyerytromycyny A redukuje się w obecności katalizatora, po czym wyodrębnia się zasadę przy pomocy jej soli i ewentualnie sól
przeprowadza się w wolną zasadę.

12p
Pierwszeństwo:

P. 156139

20.06.1972

31.03.1972 - Stany Zjedn. Ameryki
(nr 240252)
International Chemical Nuclear Corporation, Pasadena, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania 1,2,4-triazolonukleozydów o ogólnym wzorze 3, w którym G oznacza resztę pentofurazynylową, zawierającą zwłaszcza w położeniu 2' atom
tlenu umiejscowiony w pozycji trans do triazolowego
aglikonu, R1 oznacza grupę cyjanową karboksaamidową,
tiokarboksamidową, karboksymetylową, karboksamidoksymową, karboksamidynową albo fizjologicznie
dozwoloną sól addycyjną tej ostatniej grupy z kwasami,
jak i 0-acylowanych analogów tych związków i ich 5'-fosforanów, 3',5'-fosforanów cyklicznych jak również soli
amonowych oraz soli alkalicznych tych fosforanów,
znamienny tym, że trójmetylosilylową pochodną estru
metylowego
kwasu
l,2,4-triazolu-3-karboksylowego
poddaje się reakcji z odpowiednią 0-acylowaną chlorowcowaną pochodną rybofuranotydu o wzorze GX,
w którym G ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza atom chlorowca i z otrzymanej mieszaniny 0-benzoilowanej pochodnej estru metylowego kwasu 1-ß-D-rybofuranozylo)-l,2,4-triazo-3-karboksylowego
i
estru metylowego kwasu -5-karboksylowego odszczepia
się grupę benzoilową za pomocą aminolizy, a otrzymany amid kwasu l-(ß-D-rybofuranozylo)-l,2,4-triazolo-3-karboksylowego albo l-0-acetylo-2,3,5-trój-0-benzoilo-ß-D-rybofuranoze poddaje się reakcji z odpowiednią pochodną triazolu i w otrzymanym związku
odblokowuje się grupy osłaniające za pomocą aminolizy, albo 3-cyjano-l,2,4-triazolonukleozyd o wzorze 3,
w którym R3 oznacza grupę cyjanową, a G ma wyżej podane znaczenie, poddaje się bezpośrednio aminolizie do związku o wzorze 3, w którym R1 oznacza grupę NH 2 C= NH, a G ma wyżej podane znaczenie, albo
przeprowadza w związek o wzorze 3, w którym G ma
wyżej podane znaczenie, a R1 oznacza grupę o wzorze
HONAĆ = NH, a następnie redukuje katalitycznie do
związku o wzorze 3, w którym R1oznacza grupę o wzorze H2NC = NH, a G ma wyżej podane znaczenie
i otrzymany związek, w którym G ma wyżej podane
znaczenie, a R1 oznacza grupę cyjanową, karboksyamidową, tiokarboksamidową, karboksymetylową, karboksamidoksymową lub karboksamidową, przeprowadza
w fizjologicznie dozwoloną sól lub w 0-acylowane analogi tych związków i jej 5'-fosforany lub 3', 5'-fosforany cykliczne.
(1 zastrzeżenie)

12p
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P. 159744

21.12.1972

Pierwszeństwo: 13.12.1971 - Belgia (nr 777.207, P. V.
112.114)
22.06.1972 - Belgia (nr 785.274, P. V. 119.032)
Continental Pharma, Bruksela, Belgia.
Sposób wytwarzania pochodnych kwasów pirolooctowych i ich soli o wzorze ogólnym, w którym Rj oznacza rodnik alkilowy zawierający 1-4 atomów węgla,
ewentualnie podstawiony grupą hydroksylową, fenylową i heterocykliczną, taką jak furanowa, rodnik cykloalkilowy zawierający 5-6 atomów węgla, rodnik alkenylowy zawierający 3 - 4 atomów węgla, rodnik benzoilowy ewentualnie podstawiony atomem chlorowca,
rodnik heterocykliczny, taki jak pirydynowy, rodnik
fenylowy ewentualnie podstawiony grupą alkilową
zawierającą 1-4 atomów węgla, atomem chlorowca,
grupą alkoksylową zawierającą 1-5 atomów, grupą
alkilotiolową zawierającą 1-5 atomów węgla, grupą
aminową, grupą trójfluorometylową, grupą karboksylową, grupą karboksymetylową i grupą alkenyloksyIową, a także różne połączenia tych rodników, takie jak
rodnik alkilowy-atom chlorowca i rodnik alkoksylowy-atom chlorowca, R2 i R3, jednakowe lub różne,
oznaczają niższy rodnik alkilowy, rodnik fenylowy
ewentualnie podstawiony niższym rodnikiem alkilowym lub atomem chlorowca, korzystnie w pozycji
i R4 oznacza niższy rodnik alkilowy lub atom wodoru,
przy czym jeśli R1 oznacza rodnik fenylowy niepodstawiony, a R2 oznacza atom wodoru, wówczas tylko
jeden z rodników R2 i R3 oznacza rodnik metylowy,
a jeśli R2 i R3 oznaczają jednocześnie rodnik fenylowy
podstawiony w pozycji para atomem chloru, a R4 oznacza atom wodoru, wówczas R1 znaczy jak wyżej, z wyjątkiem rodnika metylowego lub fenylowego, znamienny tym, że poddaje się reakcji hydrolizy związki
o wzorze ogólnym 2, w którym R1, R2, R3 i R4 mają
wyżej podane znaczenie, a Y oznacza grupy takie
jak - O N , -COOR 5 , - CONH2, lub C( = S)NR6R7, przy
czym R5, R6 i R7 oznaczają rodniki alkilowe zawierające 1-4 atomów węgla, a rodniki R6 i R7 mogą również tworzyć z atomem azotu związek heterocykliczny
typu piperydyny lub morfiny.
Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako
korzystne sole pochodnych kwasów pirolooctowych
wytwarza się sole metali alkalicznych i metali ziem
alkalicznych, aminoalkoholi i amin.
Sposób według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że związek o wzorze ogólnym 2 poddaje się hydrolizie w rozpuszczalniku alkoholowym lub wodnoalkoholowym,
w temperaturze zawartej pomiędzy temperaturą pokojową, a temperaturą wrzenia wybranego rozpuszczalnika.
Sposób według zastrz. 1, 2 i 3, znamienny tym, że
wytwarza się związki o wzorze ogólnym 1, w którym
Ri oznacza rodnik p-chlorofenylowy, p-bromofenylowy,
p-fluorofenylowy, m-chlorofenylowy, niższy rodnik alkoksylowy lub rodnik 2',3'-dwumetylofenylowy, Rs i R3
są jednakowe i oznaczają rodnik metylowy, a R4 oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy.
Sposób według zastrz. 1, 2 lub 3, znamienny tym, że
wytwarza się związki o wzorze ogólnym 1, w którym
R1 oznacza rodnik chlorofenylowy lub fluorofenylowy,
R2 oznacza rodnik metylowy, R3 oznacza rodnik fenylowy lub p-metylofenylowy a R4 oznacza atom wodoru.
Sposób według zastrz. 1, 2 i 3, znamienny tym, że
jako związek o wzorze ogólnym 1 wytwarza się kwas
lp-chlorofenylo-2,5-dwumetylo-3-pirolooctowy.
(1 zastrzeżenie)
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P. 159839

Pierwszeństwo: 10.01.1972 - Francja
21.11.1972 - Francja
Rhône-Poulenc. SA, Paryż, Francja.

28.12.1972

(nr 7200650)
(nr 724172)

Sposób wytwarzania pochodnej izoindoiny o ogólnym
wzorze 1, w którym X oznacza atomy lub grupy, jednakowe lub różne, takie jak atom wodoru i chlorowca,
grupę alkilową zawierającą 1-4 atomów węgla, grupę
alkoksylową, której część alkilowa zawiera 1-4 atomów węgla, grupę nitrową, zaś Y oznacza atomy lub
grupy, jednakowe lub różne, takie jak atom wodoru
i chlorowca, grupę alkilową, zawierającą 1-4 atomów
węgla, grupę alkoksylową, której część alkilowa zawiera 1-4 atomów węgla, grupę cyjanową i nitrową,
a η oznacza liczbę całkowitą równą 0 lub 1, oraz ich
soli addycyjnych z kwasami, znamienny tym, że prowadzi się reakcję l-chlorokarbonylo-4-metylopiperazyny z solą alkaliczną, ewentualnie sporządzoną in situ,
pochodnej izoindoliny o ogólnym wzorze 2, w którym
X i Y mają wyżej podane znaczenie, lub prowadzi się
reakcję 1-metylopiperazyny z mieszanym węglanem
o ogólnym wzorze 5, w którym X i Y mają wyżej podane znaczenie, a Ar oznacza rodnik fenylowy, ewentualnie podstawiony, albo utlenia się produkt o ogólnym wzorze 1, w którym n = 0, a X i Y mają wyżej
podane znaczenie, następnie ewentualnie przekształca
się otrzymany produkt w sól addycyjną z kwasem.
(3 zastrzeżenia)
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P. 160355

20.01.1973

Pierwszeństwo: 20.01.1972 - Wielka Brytania
(nr 2794/72)
Glaxo Laboratories Ltd., Greenford, Wielka Brytania
Edward Mckenzie Wilson, Alfred Bartley Taylor).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych penicyliny,
takich jak solwat l(S)-tlenku penicyliny G z acetonem, polegający na wprowadzeniu acetonu do 1(S)-tlenku penicyliny G lub soli albo jej innego solwatu,
jak hydrat.
Solwat z acetonem otrzymuje się przez wytrącenie
1(S)-tlenku penicyliny G w obecności acetonu lub przez
wprowadzenie acetonu do stałego hydratu lub innego
solwatu 1l(S)-tlenku penicyliny G. Solwat wytrąca się
przez dodanie kwasu do roztworu (wodnego) lub papki
soli 1(S)-tlenku penicyliny G w obecności acetonu
w temperaturze - 2 0 do 80°C, korzystnie poniżej 0°C.
Penicylina G będąc sama antybiotykiem stanowi także produkt pośredni do otrzymania innych pochodnych
penicyliny oraz poprzez rozbudowę pierścienia pochodnych cefalosporyny.
(21 zastrzeżeń)

12p; C07d

P. 160634

07.02.1973

Pierwszeństwo: 07.02.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (nr 224292)
F. Hoffmann - La Roche & Co., Aktiengesellschaft,
Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych benzylopirymidyn. Wynalazek dotyczy wytwarzania nowych 2,4-dwuaminobenzylopirymidyn. Związki te wykazują działanie bakteriobójcze, wzmacniające szczególnie aktywność sulfonamidów.
Otrzymuje się je przez reakcję związku o wzorze 2,
w którym R1, R2, R3 i R4 oznaczają grupy alkilowe
o 1-7 atomach węgla z guanidyną i otrzymany produkt reakcji przeprowadza się w sól addycyjną z farmaceutycznie dopuszczalnym kwasem.
(2 zastrzeżenia)

12p; C07d

P. 160650

16.08.1969

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka
Republika Federalna.
Sposób wytwarzania nowych 2-fenyloimino-pirolidyn. Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nowych 2-fenyloiminopirolidyn o wzorze 1 w kto-
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rym R oznacza atom chlorowca lub rodnik alkilowy
0 1-6 atomach węgla R' oznacza rodnik alkilowy, alkenylowy lub cykloalkilowy, R'' oznacza atom wodoru
lub rodnik alkilowy a n oznacza liczbę 2,3 lub 4, polegający na tym, że aniliny w obecności środka odszczepiającego wodę kondensuje się z pirolidonami,
po czym produkt kondensacji wydziela się w postaci
soli chlorowcowodorowych lub w postaci wolnej
1 ewentualnie następnie przeprowadza w dowolne
sole.
(1 zastrzeżenie)

12p;

C07d

P.160828

20.02.1973

Pierwszeństwo: 22.02.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 227916); 8.12.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 313208)
The Upjohn Company, Kalamazoo, Stany Zjednoczone Ameryki (Jackson Boling Jr, Jacob Szmuszkowicz).
Sposób wytwarzania nowych związków organicznych. Związki o wzorze 3, w którym X oznacza atom
tlenu, siarki, grupę o wzorze 4, w którym R5 i R6 oznaczają atom wodoru, grupę alkilową, zawierającą od 1
do 3 atomów węgla i grupę o wzorze > N - R 1 w którym R1 oznacza atom wodoru, grupę alkilową określoną uprzednio, grupy o wzorach 5, 6, 7, 8, 9 i 10, w których η oznacza liczbę 1 do 4, a R oznacza atom wodoru lub grupę alkilową określoną uprzednio lub R1
oznacza grupę o wzorze 11 lub 12, w których R7 i R8
oznaczają oddzielnie atom wodoru i grupę alkilową
określoną uprzednio lub oznaczają łącznie grupę pirolidynową o wzorze 13, R2 oznacza atom wodoru, grupę
alkilową określoną uprzednio, grupę hydroksymetylową, grupy o wzorach 14, 15, 16, 17, 18 i 19, w których
n' oznacza liczbę 0-4, R oznacza atom wodoru lub
grupę alkilową określoną uprzednio lub Ra oznacza
grupę o wzorze 20 lub grupę o wzorze 12, w których
n' ma uprzednio podane znaczenie, R7 i R8 oznaczają
oddzielnie atom wodoru i grupę alkilową określoną
uprzednio lub oznaczają łącznie grupę pirolidynową
lub piperydynową o wzorze 13, R3 i R4, oznaczają atom
wodoru, fluoru, chloru, bromu, jodu, grupę aminową,
nitrową, cyjanową, alkilową określoną uprzednio trójfluorometylową oraz alkoksylową, alkilotio, alkilosulfinylową, alkilosulfonylową i alkanoiloaminową, w których fragment węglowy zawiera od 1 do 3 atomów
węgla, a także grupę dwualkiloaminową, w której
rodnik alkilowy posiada uprzednio podane znaczenie,
wytwarza się poddając reakcji tiozwiązek o wzorze 1,
w którym X' oznacza atom tlenu, siarki, grupę o wzorze 4, w którym R5 i R6 mają uprzednio podane znaczenie oraz grupę i >NH, R3 i R4 mają uprzednio podane znaczenie, z hydrazydem wybranego kwasu karboksylowego lub, w dwóch etapach, z hydrazyną, a następnie z halogenkiem lub bezwodnikiem kwasu karboksylowego. Otrzymane produkty o wzorze 2 można
dalej modyfikować uzyskując inne związki o wzorze 2,
zgodnie z uprzednim określeniem.
Związki o wzorze 3 i ich farmakologicznie dopuszczalne sole addycyjne z kwasami oraz ich N-tlenki
wykazują działanie przeciwdepresyjne na centralny
układ nerwowy i mogą być stosowane u ssaków i ptaków.
(4 zastrzeżenia)
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zawierające 3 - 8 atomów węgla, rodniki cykloalkenylowe zawierające 4 - 8 atomów węgla i rodniki cykloalkinylowe zawierające 4 - 8 atomów węgla, przy czym
grupa -N(R 1 )R 2 może być nasyconą heterocykliczną
grupą aminową, zawierającą 3-7 atomów w pierścieniu i co najwyżej 15 atomów węgla, polega na tym,
że sól addycyjną kwasu mineralnego i wodzianu hydrazyny poddaje się reakcji z 1,1,3,3-czteroalkoksypropanem w zasadniczo wodnym środowisku otrzymując
mieszaninę reakcyjną zawierającą pirazol, który in situ, poddaje się reakcji z bromem w obecności wodnego roztworu wodorotlenku metalu alkalicznego otrzymując 3,4,5-trójbromopirazol, który, in situ, poddaje
się reakcji z α, β, γ lub A-jednochlorowcoalkanokarbonamidami albo kwasami α, β, γ lub Δ-jednochlorowcoalkanokarboksylowymi w obecności zasadniczo równoważnikowej ilości wodorotlenku metalu alkalicznego
i wyodrębnia się pożądany produkt.
Nowe związki o wzorze 1 wykazują zdolności chwastobójcze i działają jako regulatory wzrostu roślin.
(17 zastrzeżeń)

12p; C07d

P. 160869

22.02.1973

Pierwszeństwo: 22.02.1972 - Niemiecka Republika Demokratyczna (nr WPCO 7d/161046)
VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radebeul, Niemiecka Republika Demokratyczna (Helmut Röhnert, Ernest
Carstens).
Sposób wytwarzania nowych 5H-dwubenzo[b,f]-azepin podstawionych w pozycji 5, o ogólnym wzorze 1,
w którym X oznacza grupę etylenową lub winylenową, symbole Y i Ŷ oznaczają jednakowe lub różne
podstawniki, jak atomy wodoru lub chlorowca, R ozna-

12p; C07d

P. 160847

21.02.1973

Pierwszeństwo: 23.02.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 228770)
The Upjohn Company, Kalamazoo, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania 3,4,5-trójbromopirazoli podstawionych w pozycji 1 o ogólnym wzorze 1, w którym
η oznacza liczbę całkowitą 0 - 3 , R oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy zawierający 1-5 atomów węgla, przy czym grupa -CH(R)CnH 2n - zawiera co
najwyżej 9 atomów węgla, A oznacza grupę karboksylową lub grupę karbonamidową o wzorze -CON(R 1 )R 2
w którym R1 i R2, jednakowe lub różne, oznaczają atomy wodoru, niższe rodniki alkilowe zawierające 1-8
atomów węgla, rodniki alkenylowe zawierające 3 - 8
atomów węgla, rodniki alkinylowe zawierające 3 - 8
atomów węgla, rodniki aryloalkilowe zawierające 7-13
•atomów węgla, rodniki arylowe zawierające 6-10 atomów węgla, przy czym R1 i R2 nie mogą być jednocześnie rodnikami arylowymi. rodniki cykloalkilowe
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cza atom wodoru lub alifatyczną lub aromatyczną resztę acylową, która może być podstawiona jednym lub
kilkoma atomami chlorowca, polega na reakcji 5H-dwubenzo[b,f] azepiny o wzorze 2, w którym Χ, Υ, Ϋ
mają wyżej podane znaczenie, z acyloizocyjanianem
o wzorze O = C = N - R , w którym R ma wyżej podane
znaczenie i otrzymany związek o ogólnym wzorze 1,
w którym R ma wyżej podane znaczenie ewentualnie
poddaje się hydrolizie w celu odszczepienia reszty acylowej.
Nowe związki mogą być stosowane jako leki w przypadku padaczki, ponieważ charakteryzują się zdolnością chronienia przed atakiem drgawkowym jak i wykazują właściwość rozluźniania mięśni oraz działanie
uspokajająco-kojące.
(7 zastrzeżeń)
12p; C07d

P. 161009

03.03.1973

Pierwszeństwo: 06.03.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr 2210672.5)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF (Horst
Mayer, Friedrich Bossert, Wulf Vater, Kurt Stoepel).
Sposób wytwarzania nowych
niesymetrycznych
estrów kwasów 1,4-dwuwodoropirydynodwukarboksylowych, odpowiednio podstawionych, o wzorze przedstawionym na rysunku, polegającego na tym, że odpowiednio podstawiony ester kwasu ß-ketonokarboksylowego, zawierającego podwójne wiązanie, poddaje się
reakcji z innym podstawionym estrem kwasu ß-ketokarboksylowego i z podstawioną aminą lub z solą
tej aminy, ewentualnie wyosabniając powstający przy
tym ester kwasu enaminokarboksylowego odpowiednio podstawiony, albo odpowiednio podstawiony aldehyd, w środowisku wody lub obojętnego rozpuszczalnika organicznego, poddaje się reakcji z podstawionym
estrem kwasu enaminokarboksylowego i z podstawionym estrem kwasu ß-ketokarboksylowego.
Związki te wykazują silne działanie na układ wieńcowy i powodują obniżenie ciśnienia.
(1 zastrzeżenie)

12p; C07d

P. 161010

03.03.1973

Pierwszeństwo: 06.03.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr 2210687.2)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF (Horst
Meyer, Friedrich Bossert, Wulf Vater, Kurt Stoepel).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 2,6-dwuamino-dwuwodoropirydyny. Wynalazek dotyczy sposobu
wytwarzania nowych odpowiednio podstawionych pochodnych 2,6-dwuaminodwuwodoropirydyny, występujących w trzech różnych postaciach tautomerycznych,
polegający na tym, że odpowiednio podstawiony aldehyd poddaje się reakcji z podstawioną amidyną
w obecności obojętnego rozpuszczalnika w temperaturze 20-200°C, albo pochodną podstawionego kwasu cyjanooctowego z nienasyconym ugrupowaniem poddaje
się reakcji z podstawioną amidyną, w obecności alkoholanu metalu alkalicznego i obojętnego rozpuszczalnika organicznego, w temperaturze 20-300°C.
Związki te mogą być stosowane jako środki lecznicze o szerokim i wielostronnym zastosowaniu.
(1 zastrzeżenie)

12p; C07d
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P. 161129

08.03.1973

Pierwszeństwo: 09.03.1972 - Wielka Brytania (nr
11107/72) 22.02.1973 - Wielka Brytania (nr 11107/72)
Glaxo Laboratories Limited, Greenford, Wielka
Brytania.
Sposób wytwarzania związków cefalosporynowych.
Wynalazek dotyczy sposobu obejmującego następujące etapy: wytwarzanie lß-tlenku penicyliny zawierającego ochronną grupę estrową w położeniu 3, przeprowadzenie wspomnianego estru w odpowiedni Δ3-3-metylowy ester cefalosporyny i usunięcie z otrzymanego
estru cefalosporynowego łańcucha bocznego w położeniu 7.
W sposobie według wynalazku zabezpieczającą grupą
estrową w położeniu 3 w 1ß-tlenku penicyliny i w położeniu 4 w związkach cefalosporynowych jest we
wszystkich stadiach estrowa grupa dwufenylometylowa.
Dalszą cechą wynalazku jest to, że usunięcie grupy
ochronnej z dwufenylometylowego estru kwasu 7-aminocefaloranowego prowadzi do utworzenia kwasu
7-aminodezacetoksy-cefalosporanowego.
W zakres wynalazku wchodzi ponadto dodatkowy
etap, w którym ester dwufenylometylowy kwasu 7-aminocefalosporanowego przeprowadza się w cefalexin.
Można tego dokonać przez poddanie reakcji estru dwufenylometylowego kwasu
7-aminocefalosporanowego
z pochodną np. halogenkiem (jak chlorek) kwasu a-aminofenylooctowego. W kwasie tym grupę aminową
zabezpiecza się np. za pomocą grupy trójchloroetylokarbonylowej.
(25 zastrzeżeń)
12p; C07d

P. 161157

09.03.1973

Pierwszeństwo: 10.03.1972 - Szwajcaria (nr 3549/72)
29.01.1973 - Szwajcaria (nr 1230/73)
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu chinolinooctowego o ogólnym wzorze 1, w którym Ar
oznacza ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy lub
rodnik heteroaromatyczny o 5 - 6 członkach pierścienia,
w którym atom wiążący się bezpośrednio z pierścieniem chinolinowym stanowi atom węgla R1 oznacza
atom wodoru, chlorowca, niższy rodnik alkilowy, niższą grupę alkoksylową lub grupę trójfluorometylową,
a Rg i R3 niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru
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lub niższy rodnik alkilowy, estrów i amidów tych
kwasów oraz soli tych związków, polegający na tym,
że w związku o wzorze ogólnym 2, w którym Ar, R1
i R2 mają znaczenie wyżej podane, a X oznacza grupę
dającą się przeprowadzić w ewentualnie zestryfikowaną lub zamidowaną grupę o wzorze - C H / 4 3 / - C / =
=OH, przeprowadza się grupę X w ewentualnie zestryfikowaną lub zamidowaną
grupę o wzorze
- C H / R 3 / - C / = O / - O H , albo pochodną aniliny o wzorze 3 lub jej ester albo amid w grupie karboksylowej,
kondensuje się ze związkiem o wzorze 4, przy czym we
wzorach 3 i 4 Ar, R i R mają znaczenie wyżej podane,
a Z1 i Z2 oznaczają grupy, które wraz z grupą anilinową mogą tworzyć pierścień chinolinowy i otrzymany
związek ewentualnie przeprowadza się w ramach podanej definicji w inny związek o wzorze 1 i/lub otrzymany wolny związek ewentualnie przeprowadza się
w spl lub otrzymaną sól w wolny związek i/lub otrzymaną mieszaninę izomerów ewentualnie rozdziela się
na poszczególne izomery. Związki otrzymane sposobem
według wynalazku można stosować jako środki przeciwbólowe, zwłaszcza w stanach zapalnych, a przede
wszystkim do leczenie schorzeń artretycznych.
(50 zastrzeżeń)
12p; C07d

P. 161336

17.03.1973

Pierwszeństwo: 18.03.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr Ρ 2213271.4)
Dr. Karl Thomae GmbH, Biberach/Riss, Niemiecka
Republika Federalna (Johannes Keck, Günther Engelhardt).
Sposób wytwarzania nowych oksazolidyn o ogólnym
wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru, rodnik
alkilowy, rodnik alkenylowy ewentualnie podstawiony grupą arylową, lub ewentualnie podstawiony atomem chlorowca rodnik arylowy lub heteroarylowy
oraz ich farmakologicznie dopuszczalnych soli z kwasami nieorganicznymi lub organicznymi przez reakcję
w warunkach odszczepienia wody, pochodnej III-rzęd.
butyloaminoetanolu z odpowiednim aldehydem. Nowe
związki wykazują cenne właściwości farmakologiczne,
zwłaszcza działanie broncholityczne.
(4 zastrzeżenia)

12p; C07d

P. 161410

21.03.1973

Pierwszeństwo: 21.03.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 236764)
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania cefalospornyn. Sposób wytwarzania cefalosporyn o wzorze 1, w którym R oznacza
wodór lub podstawnik chroniący grupę karboksylową. Cefalosporyny o wzorze 1 otrzymuje się w wyniku działania na pochodną 7-amido-3-acetoksymetylową
l-metylo-lH-tetrazolotiolem-5 lub jego solą z metalem
alkalicznym lub metalem ziem alkalicznych lub solą
amoniową, w wyniku czego otrzymuje się związek
7-acyloamido-3-/l-metylo-lH-tetrazolilo-tiometylowy-5,
który następnie rozszczepia się uzyskując związek 7-amino-3-1-metylo-1H-tetrazolilo-tiometylowy 4, który
poddaje się acylowaniu bezwodnikiem kwasu o-karboksy-migdałowego.
(9 zastrzeżeń)

P. 161420

22.03.1973

Pierwszeństwo: 22.03.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr Ρ 2213808.5)
Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter, Haftung, Darmstadt, Niemiecka Republika Federalna.
Sposób wytwarzania 3-(piperazynoalkilo)-pyrazolu.
Podano sposób wytwarzania 3-(piperazynoalkilo)-pirazoli o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom
wodoru lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla,
Ar oznacza grupę fenylową podstawioną chlorowcem,
takim jak fluor, chlor lub brom.
Związki te wytwarzane są z odpowiednich pochodnych zawierających zamiast wyżej wymienionego chlorowca taki podstawnik, który można wymienić na
atom chlorowca.
(1 zastrzeżenie)

12p;

12p; C07d
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C07d

P. 161421

22.03.1973

Pierwszeństwo: 22.03.1972 - Szwajcaria (nr 4251/72)
01.09.1972 - Szwajcaria (nr 12919/72)
20.12.1972 - Szwajcaria (nr 18530/72)
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu
penam 3- i cefamo-4-karboksylowego. Podano sposób
wytwarzania nowych pochodnych kwasu 6-amino-2,2-dwumetylopenam-3-karboksylowego i kwasu 7-amino-cef-3-emo-4-karboksylowego o wzorze 1, w którym
ugrupowanie -S-A-oznacza resztę o wzorze 2 lub 3,
w których R3 oznacza ewentualnie zabezpieczoną grupę karboksylową, a R4 oznacza atom wodoru lub ewentualnie podstawioną grupę metylową z tym, że jeśli
resztyR1 i R2 są rozdzielone, to R1 oznacza atom wodoru, a R2 oznacza ewentualnie podstawiony fenyl,
tienyl łub furyl, a jeśli reszty R1 i R2 są związane to
razem z atomem węgla tworzą ewentualnie podstawiony pierścień cyklcalkilowy o 4 - 7 atomach węgla i gdzie
R oznacza atom wodoru lub resztę związaną poprzez
atom węgla, tlenu, siarki lub azotu, przeważnie z co najwyżej 20, a zwłaszcza nie więcej jak 10 atomami węgla, który polega na tym, że związek o wzorze 7,
w którym Z oznacza resztę o wzorze 8, w którym R,
i R2 oraz A mają znaczenie wyżej podane acyluje sięprzy azocie resztą acylową o wzorze - S O - N H CO-R, w którym R ma wyżej podane znaczenie, albo
acyluje się przy azocie związek o wzorze 7, w którym
Z oznacza atom wodoru za pomocą reszty acylowej
o wzorze 9, gdzie R, R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie.
Nowe związki o wzorze 1 wykazują działanie farmakologiczne, a zwłaszcza szczególnie zdecydowane
działanie przeciwbakteryjne,
(39 zastrzeżeń)
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P. 161447

24.03.1973

Pierwszeństwo: 24.03.1972 - Japonia (nr 29984/1972)
Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Japonia.
Sposób wytwarzania pochodnych chinazolinonu.
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania farmakologiczni e aktywnych pochodnych chinazolinonu
polegający na reakcji pochodnej 2-aminoindolu z czynnikiem utleniającym. Stosowaną w sposobie według
wynalazku pochodną 2-aminoindolu otrzymuje się
z odpowiedniego 2-acyloaminoindolu na drodze hydrolizy lub katalitycznej redukcji albo przez hydrolizę
odpowiedniego indolo-2-izocyjanianu.
(13 zastrzeżeń)
12p; C07d

P. 161502

26.03.1973

Pierwszeństwo: 27.03.1972 - Włochy (nr 22422A/72)
Gruppo Lepetit, Mediolan, Włochy.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych pironoryfamycyny. Wytwarza się nowe pochodne pironoryfamycyny o wzorze 1, w którym Me oznacza grupę metylową, a R oznacza niższą grupę alkilową, grupę hydroksylową lub niższą grupę alkoksylową. Związki te
wytwarza się na drodze reakcji 3-formyloryfamycyny
SV lub jej pochodnej 25-dezacetylowej lub 16, 17, 18,
19, 28 i 29-sześciowodorowej z równomolową ilością
związku o wzorze 2, w którym R ma wyżej podane
znaczenie, R1 oznacza grupę CN, COOH lub COOR3,
w której R3 oznacza prosty łańcuch alifatyczny zawierający 1-4 atomów węgla. Reakcja cyklizacji przebiega poprzez kondensację grupy metylenowej w związku
0 wzorze 2 z grupą formylową w położeniu 3 w cząsteczce refamycyny z wyeliminowaniem wody przez
kondensację rodnika R1 i grupy OH w położeniu 4
w układzie ryfamycynowym. Zależnie od charakteru
rodnika R1 następuje odszczepienie wody, amoniaku
lub niższych alkoholi.
Nowe związki wykazują działanie przeciw drobnoustrojom, zwłaszcza przeciw bakteriom gram-dodatnim
i gram ujemnym.
(1 zastrzeżenie)

12p; C07d

P. 161446

24.03.1973

Pierwszeństwo: 25.03.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr P. 2214608.3)
Farbwerke Hoechs-AG vormals Meister Lucius &
Bruning, Frankfurt n/Menem, Niemiecka Republika
Federalna (Gerhard Lohaus, Walter Dittmar).
Sposób wytwarzania l-hydroksy-2-pirydonów. Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 1-hydroksy-2-pirydonów, które mogą być podstawione w pozycji 3, 4, 5, 6. Sposób według wynalazku polega na
tym, że odpowiednio podstawione 2-pirony poddaje się
reakcji z hydroksyloaminą lub jej solami w obecności
amin, przy czym jako aminy stosuje się ewentualnie
podstawione amino-pirydyny lub imidazole.
Wytwarzane związki wykazują działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.
(1 zastrzeżenie)

12p; eO7d

P.161527

27.03.1973

Pierwszeństwo: 27.03.1972 - Włochy (nr 22421 A/72)
Gruppo Lepetit, Mediolan, Włochy (Renato Criccnio,
Giancarlo Laneini).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych ryfamycyny.
3-Acylohydrazono pochodne ryfamycyny o wzorze
1 zwłaszcza jej 25-dezacetylowe i 16, 17, 18, 19, 28
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i 29-sześciowodorowe pochodne, w którym to wzorze
X oznacza grupę - C O - , - C S - , - C ( = N H ) - lub
- S O 2 - , R oznacza atom wodoru, R, oznacza grupę
alkilową, alkoksylową, arylową i aryloalkilową oraz
grupę -NR 2 R 3 , w których R2 i R3 oznaczają niezależnie atom wodoru, grupę alkilową o 1-6 atomach węgla, grupę alkenylową o 3 - 6 atomach węgla nitrową
i anilinową. R1 oznaczać też może grupę - C O - N H - Ν = CH-A
lub
- ( R 4 ) - C O - N H - Ν = CH-A,
w których R4 oznacza dwuwartościowo grupę alifatyczną, cykloafilatyczną, aromatyczną lub heterocykliczną, a A oznacza grupę ryfamycyny SV o wzorze 2 lub też jej pochodne 25-dezacetylową lub 16, 17,
18, 19, 28 i 29-sześciowodorową. Rx i R1 mogą razem
z grupą - Ν - X stanowić 5, 6 lub 7-członowy pierścień
heterocykliczny, skondensowany z pierścieniem benzenowym. Związki te wytwarza się na drodze reakcji
3-formyloryfamycyny SV lub jej 25-dezacetylowej albo odpowiednich sześciowodorowych pochodnych w odpowiednim rozpuszczalniku organicznym z zasadniczo
równomolową ilością hydrazyny o wzorze 3, w którym
R i X mają wyżej podane znaczenie, R5 może mieć to
samo znaczenie jak R1 a ponadto może oznaczać grupę
- C X - N H - N H 2 lub - ( R 4 ) - C X - N H - N H 2 , w której
R4 ma wyżej podane znaczenie, a R i R5 razem mogą
oznaczać łańcuch karbocykliczny tworzący wraz z sąsiadującą grupą - Ν - X - 5, 6 lub 7-członowy pierścień heterocykliczny skondensowany z pierścieniem
benzenowym. Związki te wykazują aktywność przeciw
drobnoustrojom.
(1 zastrzeżenie)

25

te wytwarza się przez reakcję odpowiednio podstawionych 3-(fenoksymetylo)-pirolidyn z reaktywnym estrem
4-(p-fluorofenylo)-4-ketobutanolu, przy czym grupa ketonowa ewentualnie jest chroniona, albo przez reakcję
związków o wzorze 2, w którym Z oznacza dającą się
odszczepiać grupę anionoidową, z podstawionym fenolem. Związki o wzorze 1 można stosować jako Antipsychotika, jako środki rozluźniające mięśnie, jako
środki przeciwbólowe oraz do leczenia zaburzeń snu.
(1 zastrzeżenie)

12p;

C07d

P. 161558

07.12.1968

Pierwszeństwo: 24.10.1968 - Japonia (nr 77498/1968)
Sankyo Company Limited, Tokio, Japonia (Ryuji
Tachikawa, Hiromu Takagi, Tetsuno Miyadera, Toshiharu Kamioka, Mitsunobu Fukunaga, Yochi Kawano).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 5-fenyIo-2,3,4, 5-czterowodoro-lH-l,
i-benzodwuazepinonu-E.
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania no-

12p;

C07d

P. 161549

28.03.1973

Pierwszeństwo: 30.03.1972 - Szwajcaria (nr 4800/72)
Wander AG, Bern, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych związków organicznych. Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania związrków o wzorze 1, w którym R oznacza grupę alkilową,
alkoksylową, alkilosulfonylową, w których alkil zawiera
1-4 atomów C, atom fluoru, chloru, grupę nitrową,
trójfluorometylową lub -SO2N(R1)R2, przy czym R1
i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają wodór lub
alkil o 1-4 atomach C, a n oznacza 0, 1 lub 2. Związki
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wych pochodnych 5-fenylo-2,3,4,5-czterowodoro-lH-l,4-benzodwuazepinonu-2 o ogólnym wzorze 1, w którym
Rx oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, atom
chlorowca lub grupę nitrową, R2 oznacza niższy rodnik alkilowy, atom chlorowca lub grupę nitrową, R3
oznacza atom wodoru, niższy rodnik alkilowy, atom
chlorowca lub grupę nitrową, A oznacza rodnik dwulub trójmetylenowy, ewentualnie podstawiony niższym
rodnikiem alkilowym, a X oznacza atom tlenu lub siarki albo grupę - N H - . Związki te, mające właściwości
lecznicze, wytwarza się na drodze reakcji związku
o ogólnym wzorze 2, w którym R1, R2 i R3 mają wyżej
podane znaczenie, a Hal oznacza atom chlorowca, ze
związkiem o ogólnym wzorze H 2 N - A - Y , w którym
A ma wyżej podane znaczenie, a Y oznacza grupę
wodorotlenową, aminową lub merkapto. Reakcję tę
prowadzi się w temperaturze pokojowej, w ciągu dłuższego czasu.
(1 zastrzeżenie)

12p; C07d

P. 161559

07.12.1968

Pierwszeństwo: 18.10.1968 - Japonia (nr 76013/1968)
Sankyo Company, Limited, Tokio, Japonia (Ryuji
Tachikawa, Hiromu Takagi, Tetsuo Miyadera, Toshiharu Kamioka, Mitsunobu Fukunaga, Yoichi Kawano).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 5-fenylo-2,
3, 4, 5-czterowodoro-lH-l.í-benzodwuazepinonu-2. przedmiotem wynalazku jeest sposób wytwarzania nowych
pochodnych
5-fenylo-2,3,4,5-czterowodoro-lH-l,4-benzodwuazepinonu-2 o ogólnym wzorze 1, w którym R1;
R2 i R3 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru, niższe rodniki alkilowe, atomy chlorowca lub
grupy nitrowe, R4 oznacza atom wodoru lub niższy
rodnik alkilowy, R5 i R6 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru lub niższe rodniki alkilowe,
A oznacza rodnik dwu-lub trójmetylenowy, ewentualnie podstawiony niższym rodnikiem alkilowym, zaś X
oznacza atom tlenku lub siarki.
Związki te, mające właściwości lecznicze, wytwarza
się przez reakcję związku o ogólnym wzorze 2, w którym R1, R2, R3, R4, R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie, a Q oznacza atom chloru, bromu lub jodu, grupę
p-toluenosulfonyloksylową, grupę metanosulfonyloksylową lub grupę dwufenylofosforylową, ze związkiem
o ogólnym wzorze H 2 N - A - X - H , w którym A i X
mają wyżej podane znaczenie.
(1 zastrzeżenie)

12p; C07g
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P. 161580

29.03.1973

Pierwszeństwo: 30.03.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr Ρ 22 15 539.)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka Republika Federalna (Fritz Hüper, Erich Rauenbusch,
Günter Schmidt-Kastner, Bruno Bömer, Herbert Bartl).
Nierozpuszczalne w wodzie preparaty proteinowe
i sposób ich wytwarzania. Nierozpuszczalne w wodzie
preparaty proteinowe charakteryzują się tym, że zawierają białko związane z usieciowanym kopolimerem
składającym się z kopolimeryzowanych jednostek
A) 0,1-50% wagowych bezwodników a, ß-monoolefinowo nienasyconych kwasów dwukarboksylowych o 4 - 9
atomach węgla i B) 99,9-50% wagowych dwu- i/lub
poli-(met)akrylanów dwu- i/lub polioli, przy czym
usieciowany kopolimer posiada objętość nasypową
2-20 ml/g, powierzchnię właściwą 1-400 m2/g i po
zmydleniu grup bezwodnikowych posiada 0,02-10 milirównoważników kwasu na gram.
Sposób wytwarzania preparatów proteinowych polega na tym, że polimeryzuje się w odniesieniu do całkowitej ilości monomerów A) 0,1-70% wagowych, korzystnie 2-35% wagowych bezwodników a, ß-monoolefinowo nienasyconych kwasów dwukarboksylowych
0 4 - 9 atomach węgla i B) 99,9-30% wagowych, korzystnie 98-65% wagowych dwu- i/lub poli-(met) akrylanów dwu- i/lub polioli metodą polimeryzacji strąceniowej lub polimeryzacji perełkowej w rozpuszczalnikach lub mieszaninach rozpuszczalników obojętnych
w stosunku do grup bezwodnikowych, w temperaturze
20-200°C w obecności związków tworzących rodniki
1 otrzymany kopolimer poddaje reakcji w wodnej zawiesinie z roztworem białka. Otrzymane, nierozpuszczalne w wodzie preparaty proteinowe na przykład
preparaty enzymów, można stosować w reakcjach katalizowanych enzymami, a zwłaszcza do hydrolitycznego rozszczepiania substancji.
(12 zastrzeżeń)

12p; C07g

P. 161582

29.03.1973

Pierwszeństwo: 30.03.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr Ρ 2215687.2)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka Republika Federalna (Fritz Hüper, Erich Rauenbusch,
Günter Schmidt-Kastner, Bruno Bömer, Herbert Bartl).
Nierozpuszczalny w wodzie preparat proteinowy i sposób jego wytwarzania. Nierozpuszczalny w wodzie preparat proteinowy charakteryzuje się tym, że zawiera
białko związane z usieciowanym kopolimerem składającym się z kopolimeryzowanych jednostek A) 0,1-30% wagowych bezwodników a, ß-monoolefinowo nienasyconych kwasów dwukarboksylowych o 4 - 9 atomów węgla, B) 35-90% wagowych dwu- i/lub poli-(met)akrylanów dwu i/lub polioli i C) 5-60% wagowych przynajmniej jednego nie wymienionego pod
A) i B) hydrofilowego monomeru, przy czym suma zawartości procentowych A)-C) wynosi 100, a usieciowane kopolimery posiadają objętości nasypowe 22-0 ml/g powierzchnie właściwe 1-400 m2g i po zmydleniu grup bezwodnikowych zawierają 0,02-11 milirównoważników kwasu na gram.
Sposób wytwarzania preparatów proteinowych polega na tym, że polimeryzuje się w odniesieniu do
ogólnej ilości kopolimeru A) 0,1-50% wagowych, korzystnie 2-25% wagowych, bezwodników a, ß-monoolefinowo nienasyconych kwasów dwukarboksylowych
o 4 - 9 atomach węgla, B) 35-90% wagowych, korzystnie 50-85% wagowych, dwu- i/lub poli-(met)akrylanów
dwu- iAub polioli i C) 5-60%, korzystnie 10-50%
wagowych przynajmniej jednego hydrofilowego monomeru, przy czym łączna zawartość procentowa A)-C) wynosi 100%, metodą polimeryzacji strąceniowej
lub polimeryzacji perełkowej w rozpuszczalnikach lub
mieszaninach rozpuszczalników obojętnych w stosunku
do grup bezwodnikowych, w temperaturze 20-200°C,
w obecności związków tworzących rodniki, i tak
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otrzymany kopolimer poddaje reakcji z roztworem
białka. Otrzymane sposobem według wynalazku nierozpuszczalne w wodzie preparaty proteinowe, zwłaszcza preparaty enzymów, można stosować w reakcjach
katalizowanych przez enzymy, a zwłaszcza w reakcjach
hydrolitycznego rozszczepiania substancji.
(12 zastrzeżeń)

12p; C07d

P. 161583

29.03.1973

Pierwszeństwo: 31.03.1972 - Japonia (nr 32327/72)
Grelan Pharmaceutical CO, Ltd., Tokyo, Japonia.
Sposób wytwarzania związków heterocyklicznych.
Sposób wytwarzania1, 2, 3, 4, 5, 6, -sześciowodoro-8-hydroksy-2,6-metano-6, ll-dwumetylo-3-(3-metylo-2-butynolo)-benzocyny-3, o właściwościach znieczulających. Sposobem według wynalazku otrzymuje się związki
o wzorze 1 na drodze reakcji związku o wzorze 3 ze
związkiem o wzorze 21, w którym X oznacza atom
chlorowca, w obecności niższego ketonu alifatycznego
w temperaturze od około 10°C do około 30°C, uzyskując związek o wzorze 2, w którym X ma wyżej podane znaczenie i który poddaje się redukcji w obecności
kobaltu, Raney'a i amoniaku.
(2 zastrzeżenia)

12p; C07d

P. 161617

30.03.1973

Pierwszeństwo: 30.03.1972 - Wielka Brytania (nr 15018)
The Boots Company Limited, Nottingham, Wielka
Brytania (Christofer James Sharpe).
Sposób wytwarzania nowych anilinobenzotiazoli. Wytwarzanie nowych anilinobenzotiazoli o wzorze 1,
w którym R jest atomem wodoru lub grupą metoksylową oraz farmaceutycznie dopuszczalnych addycyjnych
soli tych związków z kwasami. Wytwarza się je:
a) w wyniku działania na 4-(2-pirolidyn-l-ylometoksy)-anilinę związkiem o wzorze 2, w którym R jest
atomem wodoru lub grupą metoksylową a Y jest podstawnikiem odszczepialnym,
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b) w wyniku działania na pirolidynę związkiem
o wzorze 3, w którym R jest atomem wodoru lub grupą metoksylową a X jest odszczepialnym podstawnikiem,
c) w wyniku działania na 4-(-pirolidyn-l-yloetoksy)-fenylo-izotiocyjanian związkiem o wzorze 5, w którym R jest atomem wodoru lub grupą metoksylową,
d) w wyniku działania na związek o wzorze 6, w którym R jest atomem wodoru lub grupą metoksylową.
związkiem o wzorze 7, w którym X jest odszczepialnym podstawnikiem,
e) w wyniku cyklizacji związku o wzorze 8, w którym R jest atomem wodoru lub grupą metoksylową.
W przypadku, gdy produktem ostatecznym ma być
farmaceutycznie dopuszczalna addycyjna sól związku
o wzorze 1 z kwasem, wówczas produkty reakcji a - e
poddaje się reakcji z kwasami.
Anilinobenzotiazole o wzorze 1 wykazują czynność
antydepresyjną (przeciwdziałają obniżaniu ciśnienia
krwi).
(2 zastrzeżenia)
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12p; C07d

P. 161908

13.04.1973

Pierwszeństwo: 14.04.1972 - Stany Zjedn. Ameryki
(nr 244271)
(nr 244271)
30.06.1972 - Stany Zjedn. Ameryki (nr 267846)
30.06.1972 - Stany Zjedn. Ameryki (nr 267845)
10.10.1972 - Stany Zjedn. Ameryki (nr 296356)
05.03.1973 - Stany Zjedn. Ameryki (nr 336561)
Merck CO., Inc., Rahway, Stany Zjednczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych cefalosporyny. Sposób według wynalazku dotyczy wytwarzania
nowych związków 7-azydo-3-cefem, które są otrzymywane z estrów kwasu α-aminofosfonooctowego. Związki cefem są użyteczne jako produkty pośrednie do
otrzymywania pochodnych cefalosporyny, stosowanymi
jako wartościowe antybiotyki.
(79 zastrzeżeń)

12q

P. 131720

13.02.1969

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Fizycznej,
Warszawa, Polska (Andrzej Mączyński, Stanisław Malanowski, Lech Dąbrowski).
Sposób wydzielania chinoliny i 2-metylonaftalenu
z pozostałości po destylacji oleju naftalenowego, znamienny tym, że pozostałość tę poddaje się rektyfikacji
i odbiera jedną frakcję o składzie zbliżonym do azeotropu 2-metylonaftalen-chinolina, a następnie te
ostatnie rozdziela się w dowolny sposób.
12q

P. 141131

06.06.1970

Pierwszeństwo: 07.06.1969 - Węgry
Északmagyarországi Vegyimüvek, Sajóbábony, Węery, Növényvédelmi Kutató Intézet, Budapeszt, Węgry
(György Matolcsy, Barna Bordás, Gyula Szilágyi, Sandor Marosvölgyi, Pál Gribovszki, Zoltán Pintér, István
Szita, Erzsébet Grega).
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Sposób wytwarzania podstawionych chloroacyloanilidów o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę
fenylową lub grupę alkilową o 1-4 atomach węgla,
R2 oznacza atom wodoru lub chlorowca, R3 oznacza
atom wodoru lub grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, a każdy z podstawników X1 i X2 oznacza atom
wodoru lub chlorowca, albo grupę metylową, znamienny tym, że podstawioną analinę o ogólnym wzorze 2, w którym R1 X1 i X2 mają wyżej podane znaczenie, acyluje się w obecności trójchlorku fosforu
w środowisku bezwodnym kwasem chlorokarboksylowym o ogólnym wzorze 3, w którym R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie.

12q

P. 148091

11.05.1971

Politechnika Śląska Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Gliwice, Polska (Zbigniew Jedliński,
Witold Pradellok, Antoni Kotas).
Sposób wytwarzania fenylo-dwn-(2-hydroksy-l-naftylo)metanu przez kondensację 2-naftolu z aldehydem
benzoesowym wobec kwasów mineralnych jako katalizatorów znamienny tym, że roztwór 2-naftolu w alkoholach alifatycznych o liczbie atomów węgla 1-4
lub mieszaninie takich alkoholi miesza się z aldehydem benzoesowym przy zachowaniu stosunku molowego 2-naftolu do aldehydu benzoesowego równego 1:1.

12q

P. 156291

27.06.1972

Polska Akademia Nauk Instytut Chemii Organicznej, Warszawa (Krzysztof Krowicki).
Sposób wytwarzania cyklicznych węglanów 8-hydroksyerytromycyny A oraz ich pochodnych o wzorach 1
lub 2, w których to wzorach R1 i R2 są jednakowe lub
różne i oznaczają atom wodoru lub grupę acylową
o liczbie węgli 2 - 7 , przy czym gdy R2 jest grupą acylową to R1 nie oznacza atomu wodoru, jak też sposób
wytwarzania soli tych związków, zwłaszcza laurylosiarczanów, znamienny tym, że na 8-hydroksyerytromycynę A lub jej odpjowiednią pochodną acylową
działa się w rozpuszczalniku organicznym węglanem
etylenu wobec zasadowego katalizatora a otrzymany
związek w postaci wolnej przeprowadza się ewentualnie w sól rozpuszczalną w wodzie.
Sposób według zastrz. 1, w przypadku cyklicznych
monowęglanów 8-hydroksyerytromycyny A o wzorze 1,
w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie,
znamienny tym, że reakcję prowadzi się w ciągu 15
minut-3 godzin w temperaturze do 100°C.

1/74

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
12q; C07d

12q; C07d

P. 160465

02.04.1969

Pierwszeństwo: 16.04.1968 - Wielka Brytania
(nr 17895/68)
Imperial Chemical Industries Ltd., Londyn, Wielka
Brytania (Derrick Michael O'Mant).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu fenyloheterocyklooctowego o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom wodoru, rodnik metylowy lub etylowy, albo atom chloru lub bromu, Y oznacza rodnik
fenylowy dowolnie podstawiony jednym lub dwoma
atomami fluoru, chloru lub bromu, R1 R2 są takie same lub różne i oznaczają atom wodoru lub rodnik metylowy, R3 oznacza rodnik alkilowy o 1-5 atomach
węgla a Β oznacza atom tlenu lub siarki, polegający na
tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w którym B, X,
Y, R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się
reakcji z alkanolem o ogólnym wzorze R3OH, w którym
R2 ma wyżej podane znaczenie, w obecności kwasu siarkowego lub chlorowodoru. Nowe pochodne kwasu fenyloheterocyklooctowego działają przeciwzapalnie, znieczulająco, przeciwgorączkowo oraz obniżają poziom
cholesterolu w krwi.
(1 zastrzeżenie)

P. 160466

02.04.1969

Pierwszeństwo: 25.10.1968 - Wielka Brytania
(nr 50788/68)
Imperial Chemical Industries Ltd., Londyn, Wielka
Brytania (Derrick Michael O'Mant).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu fenyloheterocyklomalonowego o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom wodoru, rodnik metylowy lub
etylowy albo atom chloru lub bromu, Y oznacza rodnik fenylowy dowolnie podstawiony jednym lub dwoma atomami fluoru, chloru lub bromu, R1 oznacza atom
wodoru lub rodnik metylowy, R2 i R3 są takie same
lub różne i oznaczają rodnik alkilowy o 1-5 atomach
węgla, Β oznacza atom tlenu lub siarki, przy czym Y
i grupa o ogólnym wzorze -CR 1 (CO 2 R 2 ) CO2R3, w którym R1, R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, są
przyłączone do niesąsiadujących ze sobą atomów węgla pierścienia heterocyklicznego, polegający na tym,
że sód lub potas albo ich wodorek, amidek lub tlenek
alkilowy o 1-4 atomach węgla poddaje się reakcji
z węglanem o ogólnym wzorze CO(OR3)2, w którym
R3 ma wyżej podane znaczenie i związkiem o ogólnym
wzorze 2, w którym B, X, Y, R1, R2 mają wyżej podane
znaczenie, przy czym Y i grupa o wzorze -CHRÍCO2R2
są przyłączone do nie sąsiadujących ze sobą atomów
węgla pierścienia heterocyklicznego. Nowe pochodne
kwasu fenyloheterocyklomalonowego wykazują działanie: przeciwzapalne, obniżające poziom cholesterolu
w krwi, znieczulające, przeciwgorączkowe.
(1 zastrzeżenie)

12q; C07,

P. 160522

02.04.1969

Pierwszeństwo: 25.10.1968 - Wielka Brytania
(nr 50788/68)
Imperial Chemical Industries Ltd., Londyn, Wielka
Brytania (Derrick Michael O'Mant).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych tiofenu
i furanu o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza
atom wodoru, rodnik metylowy lub etylowy albo atom
chloru lub bromu, Y oznacza rodnik fenylowy ewentualnie podstawiony jednym lub dwoma atomami fluoru, chloru lub bromu, Rx oznacza rodnik metylowy, R2
oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy, alkoksykarbonylowy o 2 - 6 atomach węgla, benzylooksykarbonylowy lub fenoksykarbonylowy, R3 oznacza rodnik al-
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kilowy o 1-5 atomach węgla, benzylowy lub fenylowy, Β oznacza atom tlenu lub siarki przy czym Y
i grupa o ogólnym wzorze - C R 1 R 2 C O 2 R 3 są przyłączone do niesąsiadujących ze sobą atomów węgla pierścienia heterocyklicznego, polegający na tym, że pochodną
metaloalkilową związku o gólnym wzorze 2, w którym B, X, Y, R, i R3 mają wyżej podane znaczenie,
a Y i grupa o wzorze -CHR 2 CO 2 R 3 są przyłączone do
niesąsiadujących ze sobą atomów węgla pierścienia heterocyklicznego, poddaje się reakcji z chlorkiem, bromkiem lub jodkiem metylu. Nowe pochodne tiofenu
i furanu o właściwościach biologicznie czynnych, wykazują działanie: przeciwzapalne, obniżające poziom cholesterolu w krwi, znieczulające i przeciwgorączkowe.
(1 zastrzeżenie)

atom chloru lub bromu, Y oznacza rodnik fenylowy
ewentualnie podstawiony jednym
lub dwoma atomami
fluoru, chloru lub bromu, R1 oznacza atom wodoru
lub rodnik metylowy, a Β oznacza atom tlenu lub siarki oraz farmaceutycznie dopuszczalnych soli tych
związków, polegający na tym, że 1 związek o ogólnym
wzorze 2, w którym
Β, Χ, Υ i R mają wyżej podane
znaczenie, a R2 i R3 są takie same lub różne i oznaczają rodnik alkilowy o 1-5 atomach węgla, benzylowy lub fenylowy, podaje się reakcji z zasadą nieorganiczną w obecności wody, w podwyższonej temperaturze, lub w przypadku, w którym sybol Β we wzorze 1
oznacza atom siarki,
związek o ogólnym wzorze 2,
w którym X, Y, R1, R2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, a Β oznacza atom siarki, poddaje się reakcji
z kwasem nieorganicznym w obecności wody, w podwyższonej temperaturze. Nowe pochodzenie tiofenu
i furanu o właściwościach biologicznie czynnych wykazują działanie: przeciwzapalne, przeciwgorączkowe,
znieczulające i obniżające poziom cholesterolu w krwi.
(1 zastrzeżenie)
12q; C07c

12q; C07d

P. 160523

02.04.1969

Pierwszeństwo: 25.10.1968 - Wielka Brytania
(nr 50788/68)
imperial Chemical Industries Ltd., Londyn, Wielka
Brytania (Derrick Michael O'Mant).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych tiofenu
i furanu o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza
atom wodoru, rodnik metylowy lub etylowy albo
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P. 160727

13.02.1973

Pierwszeństwo: 14.02.1972 - Japonia (nr 14865/1972)
Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha, Tokio, Japonia.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 4-nitrodwufenylu oraz środek roztoczobójczy zawierający
te związki. Sposób wytwarzania nowych pochodnych
eteru dwufenylowego o wzorze 1, w którym X oznacza
atom chlorowca, niższą grupę alkilową lub niższą grupę alkoksylową, R1 oznacza niższą nasyconą grupę
alkilową lub nienasyconą grupę alkilową, R2 oznacza
atom wodoru, atom chlorowca, niższą grupę alkilową,
niższą grupę alkoksylową, niższą grupę alkilotio, grupę
nitrową lub grupę trójfluorometylową, a n oznacza
liczbę 0, 1 lub 2, polegający na tym, że w obecności
środka wiążącego kwas poddaje się kondensacji związek o wzorze 2, w którym X oznacza atom chlorowca,
niższą grupę alkilową, niższą grupę alkoksylową, a R1
oznacza niższą nasyconą grupę alkilową lub nienasyconą grupę alkilową, a η oznacza liczbę 0, 1 lub 2 ze
związkiem o wzorze 3, w którym R2 oznacza atom
wodoru, atom chlorowca, niższą grupę alkilową, niższą
grupę alkilotio, grupę nitrową lub grupę trójfluorometylową.
Związki wytworzone sposobem według wynalazku
wykazują właściwości roztoczobójcze w związku
z czym stosuje się je do zwalczania chorób roślin, wywołanych przez roztocze. W zakres wynalazku wchodzą również środki roztoczobójcze zawierające jako
składnik czynny nowe związki wytworzone sposobem
według wynalazku.
(5 zastrzeżeń)

1/74
12q; C07d
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P. 160736

14.02.1973

Pierwszeństwo: 15.02.1972 - Szwajcaria (nr 2182/72)
29.02.1972 - Szwajcaria (nr 2857/72)
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych, trudno rozpuszczalnych
w wodzie pochodnych kumaryny lub imidu kuraaryny o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym X
oznacza atom tlenu lub grupę = NH, R1 oznacza ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy lub fenylowy,
R2 oznacza atom wodoru lub ma znaczenie podane
dla R1; albo wraz z R1 oznacza pierścień heterocykliczny, R3 oznacza atom wodoru, grupę acylową lub ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy, fenylowy lub
heterocykliczny, a R4 oznacza karbocykliczny lub heterocykliczny, ewentualnie podstawiony układ pierścieniowy.
Sposób według wynalazku polega na tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w którym R6 i R7 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru, grupy
acylowe albo rodniki alkilowe lub fenylowe, ewentualnie zawierające podstawniki albo R6 i R7 razem
z atomem azotu, z którym są połączone, tworzą pierścieniowy układ heterocykliczny, kondensuje się z kwasem dwukarboksylowym o ogólnym wzorze 3, w którym R'3 ma znaczenie podane wyżej dla R3, albo też
z bezwodnikiem takiego kwasu dwukarboksylowego.
W związkach o wzorze 2 podstawniki R6 i R7 korzystnie oznaczają atomy wodoru.
Związki te nadają się jako barwniki zawiesinowe do
barwienia lub drukowania włókien lub materiału
włóknistego z syntetycznych lub półsyntetycznych, hydrofobowych, wysokocząsteczkowych substancji organicznych, zwłaszcza aromatycznych poliestrów.
Za pomocą barwników tych osiąga się wybarwienia
żółte o silnej zielonkawej fluorescencji.
(3 zastrzeżenia)

12q; C07d
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21.02.1973

Pierwszeństwo: 23.02.1972 - Szwajcaria (nr 2590/72)
Zyma S. A. Nyon, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych związków dwupierścieniowych o wzorze 1a lub 1b, w których to wzorach n
oznacza liczbę całkowitą wynoszącą co najmniej 1,
A' oznacza tlen, siarkę lub grupę o wzorze - Ν - Β ,
w którym Β oznacza wodór lub ewentualnie podstawioną grupę alkilową, acylową lub arylową, Q oznacza wodór, chlorowiec, grupę hydroksylową, alkilową,
alkoksylową, arylową, karboksylową lub ewentualnie
związaną glikozydową resztę cukrową, Τ oznacza chlorowiec, grupę hydroksylową, alkoksylową, ewentualnie
podstawioną grupę arylową lub glikozydowo związaną
resztę cukrową. W oznacza wodór, chlorowiec, grupę
hydroksylową, alkilową, alkoksylową, ewentualnie podstawioną grupę arylową, karboksylową lub ewentualnie podstawioną grupę arylową, karboksylową lub
ewentualnie glikozydowo związaną resztę cukrową,
X oznacza grupę hydroksylową, alkoksylową, podstawioną grupę arylową, glikozydowo związaną resztę cukrową lub ewentualnie podstawioną grupę aminową,
Y oznacza wodór, chlorowiec, grupę hydroksylową, alkilową, alkoksylową, ewentualnie podstawioną grupę
arylową, karboksylową lub ewentualnie związaną glikozydowo resztę cukrową, a Z' oznacza tlen lub grupę o wzorze - Ν - Β , polegający na tym, że związek
o wzorze 2, w którym A oznacza tlen, siarkę lub grupę o wzorze - Ν - Β , Z oznacza grupę - O H lub - N H B ,
a pozostałe symbole mają wyżej podane znaczenie,
traktuje się alkaliami w środowisku co najmniej częściowo wodnym.
(16 zastrzeżeń)

12q; C07c

P. 161112

07.03.1973

Pierwszeństwo: 07.03.1972 - St. Zjedn. Am. (nr 232374)
31.01.1973 - St. Zjedn. Am. (nr 2381/70)
Janssen Pharmaceutica N. V., Burse, Belgia.
Sposób wytwarzania pochodnych salicyloanilidowych.
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
związków z grupy anilidów kwasu salicylowego podstawionych w pozycji 4 części anilinowej grupą Y -Ar, w której Y oznacza grupę karbonylową lub metylenową, natomiast Ar oznacza podstawioną grupę
fenylową.
Powyższe pochodne anilidu kwasu salicylowego stosowane są w farmacji jako środki niszczące przywry
i jako kokcydiostaty.
(13 zastrzeżeń)
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12q; C07c

P.161139

07.12.1968

Pierwszeństwo: 18.10.1968 - Japonia (nr 76012/1968)
Sankyo Company Limited, Tokio, Japonia.
Sposób wytwarzania nowych aminoacetyloaminobenzofenonów. Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych
aminoacetyloaminobenzofenonów
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 R2 i R3 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru, niższe rodniki alkilowe, atomy chlorowców lub grupy nitrowe,
R4 oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy,
R5 i R6 są jednakowe łub różne i oznaczają atomy
wodoru lub niższe rodniki alkilowe, A oznacza rodnik dwumetylenowy lub trójmetylenowy, ewentualnie
podstawiony niższym rodnikiem alkilowym, a X oznacza atom tlenu lub siarki. Cechą sposobu według wynalazku jest to, że związek o ogólnym wzorze 2, w którym R1, R2, R3) R4, R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie, a O oznacza atom chloru, bromu lub jodu,
grupę p-toluenosulfonyloksylową, metanosulfonyloksylową lub dwufenylofosfonylową, poddaje się reakcji ze
związkiem o ogólnym wzorze H 2 N - A - X - H , w którym A i X mają wyżej podane znaczenie.
(2 zastrzeżenia)

lub organicznymi, polega na rozdzieleniu racematu dl
na drodze frakcjonowanej krystalizacji mieszaniny jego diastereomerycznych soli z kwasami optycznie
czynnymi.
Nowe związki wykazują cenne właściwości farmakologiczne, zwłaszcza działanie broncholityczne.
(12 zastrzeżeń)

12q; C07c

P. 161191

10.03.1973

Pierwszeństwo: 10.03.1972 - Szwajcaria (nr 3548/72)
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria (Istvan Székely).
Sposób rozdzielania aminoantrachinonów. Sposób
rozdzielania mieszaniny aminoantrachinonów przez
ekstrakcję dysocjacyjną w układzie dwóch faz ciekłych składających się z kwaśnej fazy wodnej i fazy
organicznej rozpuszczalnika niemieszającego się z wodą.
Aminoantrachinony są ważnymi produktami wyjściowymi przy produkcji barwników.
(10 zastrzeżeń)
12q; C07c

P. 161277

15.03.1973

Pierwszeństwo: 16.03.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr Ρ 2212600.7)
08.01.1973 - Niemiecka Republika Federalna
(nr Ρ 2300614.6)
Dr. Karl Thomae Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Biberach nad Riss, Niemiecka Republika Federalna.
Sposób wytwarzania nowych związków optycznie
czynnych o wzorze 1, w którym Hal oznacza atom
chloru lub bromu, R1 oznacza atom wodoru, chloru
lub bromu, a R oznacza prosty lub rozgałęziony rodnik alkilowy o 2 - 5 atomach węgla lub rodnik cykloalkilowy o 3 - 6 atomach węgla oraz ich farmakoiogicznie dopuszczalnych soli z kwasami nieorganicznymi

P. 161408

21.03.1973

Pierwszeństwo: 22.03.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 236769)
Monsanto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone
Ameryki (Lowell Richard Smith).
Sposób wytwarzania N-fosfonometyloglicyny ewentualnie w postaci soli. N-fosfonometyloglicynę wytwarza się w wyniku katalizowanej działaniem mocnego
kwasu reakcji hydrolizy kwasu N-(fosfonometylo) iminodwuoctowego. Ν-fosfonometyloglicyna jest skuteczna jako środek chwastobójczy działający po wzejściu.
(5 zastrzeżeń)
C07c

12q; C07C
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P. 161418

22.03.1973

Pierwszeństwo: 24.03.1972 - Niemiecka Republika Demokratyczna (nr WP C07c/161772)
VEB Isis - Chemie, Zwickau, Niemiecka Republika
Demokratyczna (Heinrich Foken, Helmut Frommel,
Dieter Lohmann). Sposób wytwarzania l-(4-acetamidofenoksy)-3-izoprop>loaminopropanolu-(2). Podano sposób wytwarzania l-(4-acetamidofenoksy)-3-izopropyloamino-propanoiu 2 polegający na katalitycznym uwodornieniu chlorowodorku l-(4-nitrofenoksy)-3-izopropylo-amino-propanolu-2, w rzpuszczalniku, w temperatur
rze 20-60°C w obecności bezwodnika kwasu octowego.
Jako rozpuszczalnik stosuje się zwłaszcza lodowaty
kwas octowy, a jako katalizator pallad osadzony na
węglu aktywnym.
Wytworzony związek wykazuje specyficzną zdolność
blokowania ß-adrenergicznych recepterów serca i może być stosowany do leczenia schorzeń serca takich
jak np. zaburzenia rytmu serca i angina pectoris.
(3 zastrzeżenia)
12q; C07£

P. 161552

28.03.1973

Pierwszeństwo: 28.03.1972 - Szwajcaria (nr 004632/72)
22.12.1972 - Szwajcaria (nr 018728/72)
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania produktów kondensacji karbamidu i formaldehydu. Sposób wytwarzania produktów
kondensacji mocznika z formaldehydem, zawierających
co najmniej jeden rodnik hydrofobowy i jeden rodnik hydrofilowy. W kondensatach tych co najmniej
jeden rodnik hydrofobowy związany jest bezpośrednio
lub poprzez mostek o wzorze - ( A ) N - , w którym A
oznacza atom wodoru lub grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, z cyklicznym lub acyklicznym mocznikiem, a co najmniej jedna reszta hydrofilowa związana jest z wyżej wymienionym mocznikiem poprzez
mostek stanowiący grupę eteru N-metylowego.
Wymienione produkty kondensacji są reaktywnymi
tensydarni.
(13 zastrzeżeń)
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P. 160579

05.02.1973

Pierwszeństwo: 4.02.1972 - Wielka Brytania
(Nr 5285/72)
J. C. Bamford Excavators Limited, Rocester, Uttoxeter, Stafford, Wielka Brytania (Derek Arthur Prime).
Układ chłodzenia silnika spalinowego pojazda. Układ
chłodzenia do silnika spalinowego ma wentylator (22)
umieszczony między silnikiem (21) a chłodnicą (23)
oraz deflektor do odchylania strumienia powietrza
względem osi wentylatora (22) głównie w kierunku
ku górze.
Odchylenie strumienia powietrza ku górze osiąga się
za pomocą nieperforowanej ścianki (25) umieszczonej
w tyle pojazdu oraz dzięki licznym szczelinom (26).
Powietrze zasysane jest przez wlot (20) i kierowane
jest do otworu wylotowego (27) umieszczonego w górnej ściance (12) przedziału silnikowego. W odchylony
strumień powietrza zanim osiągnie on otwór wylotowy (27) wprowadzane są z rury wydechowej (29) gazy
spalinowe.
(10 zastrzeżeń)

18b; C21c

P. 156018

14.06.1972

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol", Machów k/Tarnobrzega, Polska (Edward
Luc, Stanisław Gajewski, Jan Bera).
Sposób wytwarzania niezbrylających się nawozów
sztucznych wieloskładnikowych, znamienny tym, że do
stopu niskotopliwego nawozu takiego jak azotan amonowy, mocznik, wodorsiaczan amonu, stężone roztwory siarczanu amonu, fosforanów amonowych stanowiącego do 90% masy nawozu, lub do ich mieszaniny
w dowolnych stosunkach zawierającej do 30% wody
dodaje się odpadów po flotacji lub po rafinacji siarki
względnie mieszaniny obu odpadów w dowolnych stosunkach jako czynnika poprawiającego własności fizyko-chemiczne nawozu.

18b

P. 133981

03.06.1969

Huta im. Lenina, Kraków (Mieczysław Owca, Tadeusz Stan, Bogusław Kwiecień, Mieczysław Stankiewicz, Andrzej Piliński).
Sposób wytapiania stali w piecu martenowskim, znamienny tym, że intensywne, nieprzerwane wrzenie kąpieli uzyskuje się przez wytworzenie żużla w okresie
przed całkowitym roztopieniem wsadu z równoczesnym zachowaniem przyrostu temperatury metalowej
od 70-90° powyżej linii „likwidus" układu żelazo-węgiel w okresie intensywnego wrzenia oraz przez dostosowanie wielkości i częstotliwości dawek rudy do
temperatury i zawartości węgla w kąpieli.
3 - Biuletyn UP nr 1

P. 159942

29.12.1972

Pierwszeństwo: 03.01.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 214989)
03.01.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 214988)
25.05.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 256689)
USS ENGINEERS und CONSULTANS, Inc. PITTSBURGH, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wykonywania usuwalnego dna w piecu do
wytwarzania stali. Sposób wykonywania odlewanego
lub ubitego wymiennego dna pieca stalowniczego,
w którym umieszczone są dysze służące do wtłaczania
gazu lub innego materiału do pieca.
Do wykonywania dna stosuje się ubitą mieszankę
ogniotrwałego kruszywa i węgla oraz wodną zasadową
ogniotrwałą mieszankę magnezu, mielonego paku, węgla i rozpuszczalnego w wodzie chemicznego środka
wiążącego.
(40 zastrzeżeń)

18c
16e

33

P. 159950

29.12.1972

Technofil S.p.a, Ascoli Piceno, Włochy.
Piec do ciągłego wyżarzania dla ciągarki drutu, znamienny tym, że ma komorę (20) do wstępnego podgrzewania ciągnionego drutu (12) oraz stację chłodzenia
wyżarzanego drutu składającą się z wielu komór chłodzących (30, 31), przy czym każda z komór (30, 31) ma
połączenie z przewodem prowadzącym ciecz chłodzącą
i jest wyposażona w otwór odpływowy chłodziwa.
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20a

P. 139429

16.03.1970

Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze (Teodor Gajek, Kazimierz Plichta, Stefan Gawliński, Ryszard Bałuka).
Urządzenie napędowe kolei linowych, zwłaszcza do
wyciągów narciarskich, zawierające zespół napędowy
składający się z silnika elektrycznego, sprzęgła, hamulca, przekładni zębatych oraz koła linowego, wprawiającego w ruch nośno-ciągnącą linę, znamienne tym,
że konstrukcję wsporczą stanowi wolnostojący słup
(8), utwierdzony na fundamencie, przy czym linowe
koło (1) ma większą średnicę od poprzecznego wymiaru gabarytowego konstrukcji wsporczej i zespołu napędowego.

dolna okienna półka (12), a część dolna tłoczonej blachy (3), tworzącej wyoblenie dachowe jest ukształtowana jako górna okienna półka (14), zaś jej część dolna
jest ukształtowana jako kątownik (15) do połączenia
dachu ze ścianą boczną pudła wagonu.

21a1

P. 132400

18.03.1969

Linke-Hofmann-Bunsch Waggon-Fahrzeug-Maschinen
GmbH, Salzgitter-Watenstedt, NRF.
Ściana boczna samonośnego pudła wagonowego,
zwłaszcza do kolejowego wagonu osobowego, którego
ściany zewnętrzne są wykonane z ułożonych poziomo
blach wytłaczanych i mających od strony wewnętrznej kołnierze dla zamocowania wewnętrznego oszalowania, znamienna tym, że wszystkie kształty potrzebne
przy budowie pudła wagonowego, jak żebra, półki
i tym podobne, eą wytłaczane na blachach poszyciowych, przy czym dolna część tłoczonej blachy poszyciowej (1), tworzącej dolną część ściany bocznej, jest
ukształtowana jako biegnąca z zewnątrz podłużnica (4),
górna część tłoczonej poszyciowej blachy (2), tworząca
górną część ściany bocznej jest ukształtowana jako

P. 156268

26.06.1972

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne „Telkom-PZT",
Warszawa, Polska (Jerzy Pietrzyk).
Układ generatora harmonicznych częstotliwości nieparzystych i parzystych zbudowany w oparciu o układy logiczne, znamienny tym, że do tak zwanego prostego wyjścia (1) bistabilnego przerzutnika (P) dołączone jest jedno wejście bramki typu „i" (B), a do tak
zwanego zanegowanego wyjścia (2) tego przerzutnika,
poprzez układ opóźniający (O), dołączone jest drugie
wejście bramki (B).

21a2
20c

1/74

P. 150532

16.09.1971

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Alina Karwowska-Lamparska, Tadeusz Bzowski).
Układ do synchronizacji sygnałem wizyjnym częstotliwości przetwornicy mocy, znamienny tym, że
w skład jego wchodzą obwód wydzielania impulsów
synchronizacji pola (1), połączony z obwodem synchronicznego wytwarzania dwóch symetrycznych przebiegów napięć prostokątnych (2).
Sposób do stosowania układu według zastrzeżenia 1,
znamienny tym, że do synchronizacji wykorzystuje się
całkowity sygnał wizyjny oraz, że dwa przebiegi fal
prostokątnych napięcia doprowadza się do baz przetwornicy sterującej przetwornicę mocy przez wzmacniacz transformatorowy z rdzeniem niespolaryzowanym składową prądu stałego.

1/74
21a2

P. 155201

05.05.1972

Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów, Polska (Józef
Madera).
Wzmacniacz półprzewodnikowy małej częstotliwości
z komplementarną parą tranzystorów w przeciwsobnym beztransformatorowym stopniu mocy, znamienny
tym, że dzielnik napięcia składający się z rezystorów
(1) i (2) zastosowany w obwodzie bazy tranzystora (3)
połączony jest szeregowo z diodą stabilizującą (4), która wraz z rezystorem polaryzującym (5) wykorzystana
jest jednocześnie do stabilizacji punktów pracy tranzystorów w torach (9) wielkiej i pośredniej częstotliwości sprzętu elektronicznego.

21a2

P. 155467

19.05.1972

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Zbigniew Kowalski-Habdank).
Muszla słuchawkowa
dopasowująca akustycznie
wkładkę słuchawkową do ucha, znamienna tym, że
zawiera krążek uszczelniający (1), wgłębienie krążkowe (2) oraz powierzchnię stożkową centrującą (3).

p. 155518

22.05.1972

Państwowe
Zakłady
Teletransmisyjne „Telkom-PZT", Warszawa, Polska (Andrzej Maruda, Henryk
Kowalewski).
Układ zapewniający stałą wartość zniekształceń
w funkcji poziomu wejściowego w szczególności w selektywnych odbiornikach zewu posiadający na w e j ściu kondensator separująy oraz równolegle do bazy
tranzystora rezystor polaryzujący bazę, diodę usprawniającą i kondensator detekujący, a w obwodzie kolektora tranzystora rezystancję obciążenia, znamienny
tym, że w obwodzie emitera tranzystora (5) włączona
jest dioda (6) w kierunku przewodzenia oraz w szereg z nią rezystor (7) połączony równolegle z kondensatorem (8).

21a3

21a2
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P. 160015

29.12.1972

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt" Zakład Doświadczalny, Poznań, Polska (Jerzy Kosmowski).
Urządzenie do generowania sygnałów telefonicznych
mające generator dzwonienia, znamienne tym, że posiada falownik (2) dla generacji napięcia i pracuje
przy ustalonej częstotliwości najdogodniej dwadzieścia pięć herców wymuszonej przez układ sterujący
(1) oraz posiada filtr (3) stanowiący układ rezonansowy szeregowy dla składowej podstawowej napięcia
wyjściowego falownika (2), posiada także generator
sygnałowy GS dla wytworzenia odpowiedniego napięcia o ustalonej częstotliwości najdogodniej czterysta
herców, składający się z układu sterującego (4) i równoległego tyrystorowego falownika (5) oraz filtru (6).
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P. 149755

29.07.1971

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Henryk Sraorąg, Ryszard Grzegorz Strużak).
Generator impulsów wzorcowych zwłaszcza do
sprawdzania miern ków zakłóceń radioelektrycznych
zawierający generator krótkich impulsów, generator
sinusoidalnych przebiegów wielkiej częstotliwości oraz
sterowany klucz elektroniczny, znamienny tym, że generator impulsów (I) jest połączony z kluczem elektronicznym (K) do wejścia którego przyłączony jest
generator (G) w ten sposób, że na wyjściu lub wyjściach generatora impulsów wzorcowych są dostępne
impulsy z generatora (I), sygnał sinusoidalny ciągły
z generatora (G) oraz kluczowany sygnał wielkiej częstotliwości z generatora (G) i klucza (K).
Odmiana generatora według zastrz. 1, znamienna
tym, że w miejsce wbudowanego generatora sinusoidalnych przebiegów wielkiej częstotliwości (G) posiada gniazdo wejściowe przeznaczone do połączenia z zewnętrznym generatorem sygnałów sinusoidalnych.
Odmiana generatora według zastrz. 1 lub 2, znamienna tym, że klucz elektroniczny (K) jest przyłączony
do wyjścia jednego ze stopni poprzedzających część
formującą (I2) generatora impulsów (I).

obudowy z tworzywa sztucznego dwie płytki z materiału elektroizolacyjnego, połączone ze sobą pod kątem
prostym, zaś w otworach przedniej ścianki obudowy
przyciski operacyjne w postaci klawiszy, zawieszone
jednostronnie zawiasowo na osi w obudowie zespołu,
przystosowane do współpracy z typowym przełącznikiem dwubiegunowym załączającym programy oraz na
przedniej ściance obudowy elementy regulacji, znamienny tym, że zawiera sprężynę (4) w kształcie litery
V, w gnieździe (5) obudowy (1) naprzeciw zamocowania
przycisku operacyjnego (2) na osi (3), oraz pokrętło
dostrojcze (7) sprzężone z kołem zębatym potencjometru paskowego (9) poniżej przycisku operacyjnego (2),
zaś pokrętło przełącznika zakresów (17) z okrągłą tarczą i występem (18) nad dźwignią przełącznika dwubiegunowego (6).
Zespół załączający programy według zastrz. 1 jest
znamieny tym, że zawiera podświetloną, podłużną skalę (8) przykrytą przyciskami operacyjnymi (2).

21a 4
21a4

P. 151092

18.10.1971

Zjednoczone Zakłady Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo", Warszawa, Polska (Andrzej Wiśniewski).
Paleta do mocowania płytek drukowanych, zwłaszcza do operacji montażu elementów i lutowania zautomatyzowanego składająca się ze znanej ramki, w której w znany sposób są umieszczone, mocowane i unieruchamiane listwy przesuwne, między którymi mocuje
się płytki drukowane, znamienna tym, że na listwach
przesuwnych (2) umieszczonych w równej i korzystnie małej odległości od płaszczyzny ramki (1) są przesuwnie umieszczone zespoły dociskaczy (fig. 5) a ponadto każdy zespół listew przesuwnych (2) jest powiązany z co najmniej jednym zespołem drążków dociskowych (18).

21a 4 , 21n7

P. 155044

28.04.1972

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Polska (Leszek Schmidt, Jerzy Rupiewicz).
Zespół załączający programy, współpracujący z układem programujące-pamięciowym kanałów telewizyjnych i pasm emisji radiowych, zawierający wewnątrz
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P. 155561

24.05.1972

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa (Andrzej Smereczyński, Leszek Bilewicz, Edward Berliński).
Urządzenie do montażu końcówek lutowniczych lub
elementów podobnych posiadające głowicę obróbczą
i ruchomy stół ustawczy oraz układ elektropneumatycznego sterowania, znamienne tym, że zawiera profilowaną płytkę tnącą (9) osadzoną w dolnej części głowicy tnącej (24) i stempel tnący (8) osadzony kołnierzem (30) w wybraniu (31) popychacza (6) przy czym
dolna część głowicy (24) jest zakończona szczękami (3),
(4), których szczelina prostokątna (29) jest usytuowana
zgodnie z osią pionową profilowanego o kształcie teowym kanału (27) zaś występ (28) w szczęce (3) stanowi oparcie dla występu (25) przesuwnego popychacza
(2), natomiast stół ustawczy (18) połączony jest wodzikiem (21) z szablonem (22).
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P. 156765

18.07.1972

Zakład Materiałów Magnetycznych „Polfer", Warszawa, Polska (Władysław Jastrzębski).
Sposób wytwarzania osłon ekranujących do elementów indukcyjnych i do obwodów rezonansowych układów elektronicznych, znamienny tym, że z folii metalowej niewielkiej grubości wykrawa się szablon o odpowiednich gabarytach oraz z odpowiednią perforacją (3), który to szablon zostaje za pomocą narzędzia
formującego uformowany w ekranujący szkielet metalowy (1), a jego ścianki złączone sztywno z sobą za
pomocą grotów wgniatających narzędzia formującego,
lub alternatywnie bez tych grotów i tak utworzony
metalowy szkielet ekranujący zalewany jest obustronnie tworzywem sztucznym normalnym sposobem
w formie wtryskowej na wtryskarce, tak że ścianka
wewnętrzna (2) i zewnętrzna (2') z tworzywa sztucznego łączą się poprzez otwory perforacji szkieletu (3)
w jedną całość przez co konstrukcja osłony jest mechanicznie wytrzymała, a nadlewy z tworzywa sztucznego
(5) na dolnej krawędzi ścianek osłony oraz otwór
strojeniowy w osłonie (6), w który wchodzi karkas
cewki pozwalają na sztywne a zarazem elastyczne, odporne na wstrząsy, zamocowanie elementów filtru
w osłonie ekranującej, w której nie ma możliwości
zwarcia tych elementów do osłony, gdyż zapobiega temu warstwa izolująca z tworzywa sztucznego ścianki
wewnętrznej osłony (2), a cały tak zmontowany podzespół mocowany jest do chassis za pomocą nóżek (4),
które równocześnie są punktami uziemienia do masy
metalowego szkieletu ekranującego osłony (1).

21a 4

P. 159006

21.11.1972

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Arkadiusz Góral, Zbigniew Denys, Tadeusz Woźniak).
Modulator magnetyczny o polach wzajemnie prostopadłych, wykonany na znanym kubku ferrytowym, na
którym są nawinięte dwa uzwojenia sterujące i wzbudzenia, znamienny tym, że wymiary kubka ferrytowego, a zwłaszcza odstęp pomiędzy zewnętrznymi membranami (9), są równe krotności połowy długości fali
napięcia przemiennego przykładanego na uzwojenie
wzbudzające (1-2).
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P. 142325

16.08.1967

Ośrodek Rozwojowy Łączników Niskonapięciowych
przy ZAE „Elester", Łódź, Polska (Kazimierz Krawczyk).
Sposób wykonywania komór gaszeniowych przeznaczonych do łączników elektrycznych, znamienny tym,
że rozdrobnione szkło borowo-krzemowe miesza się
z organicznym środkiem wiążącym takim jak stearyna, parafina lub ich mieszaniny, po czym wymieszaną
masę poddaje się procesowi prasowania w temperaturze otoczenia, bądź podwyższonej do temperatury
uplastycznienia środka wiążącego, a następnie uformowaną podczas prasowania komorę lub jej elementy
spieka się, najkorzystniej w formie zamkniętej w temperaturze niższej od temperatury topnienia składników
podstawowych.

2lc

P. 155069

29.04.1972

Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia
im. Dymitrowa, Warszawa (Jerzy Halladin, Stanisław
Bułaj i Zbigniew Szklar).
Komora gaszeniowa wyłącznika cieczowego wysokiego napięcia z amortyzatorem ciśnień, posiadająca tłok
umieszczony w cylindrze pod komorą gaszeniową, znamienna tym, że posiada amortyzator ciśnień w postaci
sprężyny cieczowej sprzęgniętej ze wspomnianym tłokiem (5) w ten sposób, że cieczowa komora wysokociśnieniowa (1) umieszczona w zbiorniku (2) usytuowanym w dolnej części cylindra (14) jest zamknięta od
góry pokrywą (3), w której jest osadzone ruchowo
i szczelnie tłoczysko (4), którego ruch ku dołowi powoduje sprężanie oleju w komorze wysokociśnieniowej
(1) i wywołuje efekt sprężyny cieczowej dzięki częściowej ściśliwości oleju.
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21c

P.155088

02.05.1972

Łódzkie Zakłady Aparatury Elektrycznej „APAREL",
Łódź (Zbigniew Jaworski, Lech Jędrzejczak, Tadeusz
Iwanowski).
Elektromagnetyczny przekaźnik zabezpieczający przed
zmianą prądu lub napięcia, wyposażony w elektromagnes pomiarowy, znamienny tym, że zestyk pomocniczy
(5) elektromagnesu pomiarowego (4) jest włączony
równolegle do cewki napędowej (1) elektromagnesu
wykonawczego (2), zasilanej poprzez rezystor (3).

1/74

niny metylowodoropoliksyloksanu o zawartości aktywnego wodoru w granicach od 0,2 do 1,5% i żywicy metylosilikonowej w stosunku grupy metylowej CH3 do
krzemu Si, zawartym w granicach od 1 do 1,2 z dodatkiem związku metyloorganicznego zdolnego do reakcji
z wodą i roztworem tym pokrywa się dokładnie oczyszczoną powierzchnię izolatora a następnie pokrytą powierzchnię suszy się w temperaturze pokojowej przez
około 24 godziny, po czym wygrzewa się w temperaturze około 100°C w czasie około 15 minut.

21c

P. 156029

15.06.1972

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 145195
Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Edward
Skowroński, Andrzej Balcerzak, Piotr Korycki).
Iskiernik do odgromnika zaworowego prądu przemiennego, w którym wysokość pierścieniowego opornika jest mniejsza od jego szerokości, a jedna z elektrod styka się z opornikiem na części powierzchni od
strony jego wewnętrznej krawędzi według zgłoszenia
P. 145195, znamienny tym, że magnes (M) lub magnes
(M) wraz z nabiegunnikami (N) i (S) umieszczony na
osi iskiernika między elektrodami czopowymi (1) posiada pole magnetyczne skierowane prostopadle do osi
iskiernika.

21c

P. 155361

13.05.1972

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Janusz Jankowski).
Sposób wytwarzania rezystora bezindukcyjnego z rurowym elementem oporowym, znamienny tym, że na
oczyszczony podkład nośny zamocowany w obrotnicy
natryskuje się plazmowo warstwę izolacyjną ceramiczną powstałą przez wprowadzenie proszku ceramicznego
w strumień plazmy, po ostygnięciu natryskuje się powtórnie warstwę oporową będącą kompozycją przetapianych plazmowo materiałów oporowych a następnie szlifuje na wymaganą wartość oporności.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
i 2, znamienne tym, że posiada podkład nośny (3) z natryskanej plazmowo warstwą ceramiczną (4) i następnie natryskaną plazmowo warstwą oporową (5) oszlifowaną na wymaganą średnicę (6).

21c

P. 155650

29.05.1972

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej, Warszawa (Stanisław Bancer, Paweł Rozciszewski).
Sposób wytwarzania warstwy o dużej rezystencji powierzchniowej na izolatorze szklanym lub ceramicznym,
znamienny tym, że w rozpuszczalniku typu chlorowcopochodnych lub węglowodorów, najlepiej w benzenie,
toluenie lub w benzynie sporządza się roztwór miesza-

21c

P. 156341

29.06.1972

Patent dodatkowy do patentu nr 63952
Łódzkie Zakłady Aparatury Elektrycznej „APAREL",
Łódź (Jerzy Krysiak, Tadeusz Starosta).
Napęd silnikowy łąctnika elektrycznego w szczególności wyłącznika, zaopatrzony w silnik elektryczny

napędzający dwie przekładnie zębate, korbę i cięgło,
według patentu nr 63952, znamienny tym, że silnik
elektryczny (2) jest zasilany napięciem poprzez zestyk
zwierny (23a) przekaźnika (23), w którego obwód sterowniczy jest włączony szeregowo zestyk przełączny
(14a) przełącznika miniaturowego (14) i dwa inne zestyki zwierne (23b, 23c) tego przekaźnika (23) spełniające
rolę zestyków samozatrzymania w procesie załączania
lub wyłączania wyłącznika, przy czym cięgło (15) jest
połączone z rękojeścią napędową (22) wyłącznika poprzez suwak (18), umocowany przesuwnie w prowadnicach (19).

21c; H02j

P. 160638

P. 161013

liczterofluoroetylenu połączonego z nieorganicznym
materiałem wypełniającym, a pomiędzy obu elementami zestyku powstaje przestrzeń zajmująca najwyżej
około 20% ogólnej objętości właściwej komory sprężania i połączona bezpośrednio poprzez rury, szczelinę
i otwory z przestrzenią sprężania za tłokiem, przy
czym cylinder izolujący jest mechanicznie trwale zamocowany po stronie zestyku stałego przylega ściśle
od odpowiednich elementów konstrukcyjnych.
Przy tego rodzaju korzystnym ekranowaniu komory
gaszącej unika się zwarć.
(2 zastrzeżenia)

07.02.1973

Pierwszeństwo: 0.7.02.1972 - Republika Płd. Afryki
(nr 72/0777)
13.10.1972 (nr 72/7328)
Western Industries (Proprietary) Limited, Johannesburg, Republika Płd. Afryki (Bernhard Siegfried Rudert).
Sposób ładowania baterii akumulatorów i urządzenie
do stosowania tego sposobu. Sposób ładowania baterii
akumulatorów, w których napięcie sieci zasilającej (1)
prostuje się bezpośrednio i przetwarza w napięcie stałe (5) za pomocą przetwornicy pracującej z dużą częstotliwością na zasadzie modulacji szerokości impulsów, a energię z sieci zasilającej przekazuje się do
baterii.
Urządzenie prostownicze zawiera zespół (2, 3) złożony z mostkowego prostownika diodowego (4) połączonego z przetwornicą prądu stałego (5) pracującą z modulacją szerokości impulsu, której wyjście jest przystosowane do dołączenia ładowanej baterii.
Zespoły (2, 3) są połączone równolegle, a każdy z nich
zawiera szybki detektor prądowy połączony z wejściem przetwornicy dla uzyskania stałego wyjściowego
prądu ładowania.
(11 zastrzeżeń)

21c; H01h
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03.03.1973

Pierwszeństwo: 07.03.1972 - Niemiecka Republika Demokratyczna (nr WPH Olh/161360)
VEB Transformatorenwerk Karl Liebknecht, Berlin,
NRD (Ottmar Müller, Wilhelm Tragsdorf, Heinz Gonschorek, Walter Hojdem).
Automatyczny samoczynny wyłącznik mocy działający na zasadzie podwójnych dysz. Przy przełącznikach
mocy istnieje niebezpieczeństwo, że przy gaszeniu łuku
elektrycznego w wyniku doprowadzenia pod podwyższonym ciśnieniem gazu gaszącego gorącą plazmę mogą wystąpić zwarcia do ziemi pomiędzy ściankami
przełącznika a przewodami.
Dla uniknięcia tych zwarć skonstruowano komorę
gaszącą w ten sposób, że umieszczono w niej cylinder
izolujący wykonany z policzterofluoroetylenu lub z po-

21c; H02h

P. 161619

30.03.1973

Pierwszeństwo: 30.03.1972 - Stany Zjednoczone Amer,
(nr 239510)
Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, St.
Zjedn. Amer. (Joseph Charles Engel).
Urządzenie zabezpieczenia nadprądowego, stosowane
w wyłącznikach elektrycznych, zawiera pierwszy układ
dołączony do obwodu prądu przemiennego i dostarczający wyprostowane napięcie, drugi układ przekształcający co najmniej część wymienionego napięcia w prąd
wyjściowy, trzeci układ dostarczający drugi wyprostowany prąd wyjściowy.
Według wynalazku wymieniony trzeci układ zawiera
układ scalony z dwoma parami tranzystorów. Pierwsza para dołączona do wymienionego drugiego układu
dostarcza napięcia wyjściowego, które jest następnie
przykładane do układu szeregowego w celu dostarczenia wymienionego drugiego wyprostowanego prądu
wyjściowego. Do drugiej pary tranzystorów dołączono
kondensator. Czwarty układ dołączono do pierwszego
układu i kondensatora dla kontroli prądu przemiennego i ładowania kondensatora drugim prądem wyjściowym, gdy prąd przemienny przekroczy ustaloną wartość. Piąty układ dostarcza sygnału wyjściowego, gdy
ładunek kondensatora osiąga ustaloną wartość.
(5 zastrzeżeń)

21e

P. 136354

16.10.1969

Pierwszeństwo: 22.09.1969 - Francja
Commissariat à l'Energie Atomique, Paryż, Francja
(Daniel Correard, Emmanuel Friess, Antoine Salvo
i Roger Tregoures).
Różnicowy miernik
częstotliwości przeznaczony
zwłaszcza do pomiaru różnicy dwóch mało różniących
się częstotliwości (F1 i F2), których wartości mogą się
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zmieniać w czasie pomiaru, w szczególności różnicy
częstotliwości dwu sygnałów nadawanych z magnetometru jądrowego wyposażonego dla każdego sygnału,
w tor tworzenia różnicy każdej zmierzonej częstotliwości i częstotliwości odniesienia, przy czym tor ten zawiera generator sygnałów odniesienia o częstotliwości
(fR1 i lub fR2), która jest wyższa od odpowiadającej jej
pomiarowej częstotliwości F1 lub F2 oraz miészacz
częstotliwości i filtr dolnoprzepustowy dla przepuszczenia niższej, z dwóch częstotliwości fR1 - F 1 lub
f R 2 - F 2 wychodzącej z mieszacza, znamienny tym, że oba
tory zmiany częstotliwości łączą się we wspólny tor
zawierający mieszacz (9) częstotliwości (f R1 -F 1 ) i (fR2-F2) pochodzących z dwóch torów oraz filtr dolnoprzepustowy (10) do selekcji niższej częstotliwości (F1-fR1) - (F2-fR2) a ponadto zespoły do pomiaru tej niskiej częstotliwości.

21e

P. 155523

21e
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P. 156305

27.06.1972

„Era" Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych
im. Janka Krasickiego, Warszawa (Marek Guzek, Andrzej Kulik).
Tłumik drgań organu ruchomego z zewnętrznymi
ogranicznikami ruchu, przeznaczony zwłaszcza dla
mierników elektrycznych, posiadający tulejkę ogranicznika z przewężką wypełnioną cieczą tłumiącą, przez,
którą przechodzi tasiemka zawieszeniowa organu ruchomego, znamienny tym, że tulejka ogranicznika (6)
ma kanał (9) położony pomiędzy wzorkiem (10) a przewężką (7) łączący się z otworem tulejki ogranicznika (6).

22.05.1972

Biuro Studiów i Projektów Eenergetycznych „Energoprojekt" Zakład Doświadczalny, Poznań (Karol
Drewnik).
Mostek do pomiaru pojemności i współczynnika
stratności dielektrycznej zwłaszcza obiektów jednobiegunowo uziemionych i zwłaszcza przy wysokim napięciu, złożony z obiektu badanego, kondensatora wzorcowego bez strat, opornika nastawnego, dwóch zespołów
oporników nastawnych, potencjometru, kondensatora
nastawnego, dwóch oporników nienastawnych i dwóch
wyłączników, oraz ze wskaźnika równowagi i dwój nika zawierającego nastawne oporniki i kondensatory,
znamienny tym, że kondensator nastawny (4) jest przyłączony jednym zaciskiem do kondensatora wzorcowego (3), a drugim do dwójnika (14), a równolegle do tego
kondensatora przyłączona jest gałąź złożona z szeregowo połączonych ze sobą zespołów oporników nastawnych (6 i 7), potencjometru (8) i opornika nienastawnego (9), przy czym do dolnego zacisku zespołu oporników (6) i do górnego zacisku opornika nienastawnego
(9) przyłączony jest wyłącznik (10), zaś równolegle do
kondensatora (4) jest przyłączona gałąź zawierająca
szeregowo połączone ze sobą opornik nienastawny
(11) i wyłącznik (12), natomiast wskaźnik równowagi
mostka (5) jest przyłączony do styku ruchomego potencjometru (8) i do górnego zacisku opornika nienastawnego (2).

2le

P. 159773

22.12.1973

Instytut Łączności, Warszawa (Alfons Podemski).
Przyrząd do pomiaru fazy różnicowej posiadający
detektor załączony na wyjściu badanego czwórnika telewizyjnego, znamienny tym, że wejście (WE) czwórnika telewizyjnego (Cz. T.) jest połączone z pierwszym
wejściem (Wl) przyrządu do pomiaru fazy (Prz P),
które jednocześnie jest połączone z wejściem regeneratora podnośnej (a) oraz z wejściem drugim pierwszego
detektora fazy (b), przy czym drugie wyjście z regeneratora (a) jest połączone z pierwszym wejściem detektora fazy (b), natomiast pierwsze wyjście z regeneratora podnośnej (a) jest połączone z wejściem przesuwnika fazy (c) zaś wyjścia detektorów fazy pierwszego (b) oraz drugiego (d) są połączone z wejściami
do układu różnicowego (e), którego wyjście jest włączone na oscyloskop (f).
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21f

P. 151007

13.10.1971

Kombinat Techniki Świetlnej „Połam" Śląska Fabryka Lamp Żarowych, Katowice (Eryk Olszenka,
Zbigniew Ząbek, Teofil Stébel).
Sposób wykonywania szklanych rurkowych wsporników do elektrycznych żarówek, zasilanych napięciem
od 100 do 260 voltów i o poborze mocy od 15 do 200
watów, jak na przykład do żarówek głównego szeregu,
iluminacyjnych kulkowych, świecowych oraz rurkowych lub innych, w których skrętka jest podtrzymywana molibdenowymi podpórkami wtopionymi w szklany wspornik, znamienny tym, że z gniazda (2) pompowego automatu wyjmuje się pozostałą w nim po odpompowaniu i odtopieniu żarówki, resztkę pompowej
rurki (30), odmierza się na niej żądanej długości odcinek szklanej rurki, po czym wykonuje się w tym
miejscu rysę i odłamuje się odmierzony odcinek szklanej rurki od resztki pompowej rurki (30).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym/ że obok karuzeli (1) pompowego automatu umieszczony jest pionowy wałek (3), na którym
osadzone jest ramię (4) wyposażone w stałą szczękę (5),
ruchomą pryzmową szczękę (6) i płaski nóż (21) oraz
w zasięgu ramienia (4) umieszczony jest ogranicznik
(8), stały bark (9) i dwie zsypowe rynny (10 i 11).
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nicy potencjałów między wybranymi punktami górotworu i na tej podstawie określa się naprężenia występujące w tym obszarze.
Układ do stosowania sposobu według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera generatora (1) prądu zmiennego, zasilający co najmniej dwie elektrody (3) i (4)
umieszczone w górotworze (5), do którego jest dołączony
układ (11) napięcia odniesienia, połączony z detektorem
fazowym (10), na którego wejście jest podawane, poprzez wzmacniacz (8) i filtr (9), napięcie z pomiarowych
elektrod (6) i (7) mocowanych w górotworze, a do wyjścia jest podłączony, poprzez układ uśredniania (12),
rejestrator (13).

21g

P. 155228

08.05.1972

Ośrodek Naukowo-Produkcyjny Materiałów Półprzewodnikowych, Warszawa (Kazimierz Wolski, Andrzej
Miecznikowski).
Sposób wytwarzania materiału podłoża do pamięci
magnetycznej polegający na przeróbce plastycznej
i dwustopniowej obróbce cieplnej, znamienny tym, że
pomiędzy operacją przesycania i starzenia materiał
poddawany jest przeróbce plastycznej.

22a

P. 155502

20.05.1972

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników, Zgierz, Polska (Edward Kubicki, Maria Hencei,
Krystyna Szymańska, Ryszard Sałagacki).
Sposób wytwarzania nowych azowych barwników
metalokompleksowych typu 1: 2 o wzorze 1, w którym
podstawniki X, Y, Z i V oznaczają jednakowe lub różne atomy lub grupy atomów umiejscowione w dowolnych położeniach pierścienia benzenowego jak atom
wodoru, chlorowca lub grupy metylowe, nitrowe, sulfonamidowe, sulfonalkiloamidowe, gdzie alkil oznacza
metyl lub etyl, przy czym najwyżej dwa z podstawników mogą być grupami sulfonamidowymi lub sulfonalalkiloamidowymi, Β oznacza resztę składnika bierneP. 149500

19.07.1971

Polska Akademia Nauk Zakład Geofizyki, Warszawa
(Jerzy Jankowski, Antoni Ostaszewski).
Sposób pomiaru zmian naprężeń w górotworze, znamienny tym, że przepuszcza się przez górotwór prąd
elektryczny oraz jednocześnie dokonuje pomiaru róż-
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go posiadającego w położeniu orto do grupy azowej
atom tlenu, przy czym Β może oznaczać 4-acetyloamino-1-naftol lub inny składnik bierny zawierający lub
nie zawierający grup sulfonamidowych albo sulfonalkiloamidowych, K+ oznacza kation metalu alkalicznego
lub amonu, znamienny tym, że zasadowe roztwory
barwnika monoazowego o wzorze 2 lub mieszanin
barwników monoazowych o wzorach 2 i 3, w których
poszczególne symbole mają wyżej podane znaczenia,
przy czym w 1 molu takiej mieszaniny jeden z dwu
różnych barwników monoazowych stanowi co najmniej
1
/4 mola, poddaje się chromowaniu działaniem kompleksowych związków chromu lub kobaltowaniu prostymi lub kompleksowymi związkami kobaltu, używając te czynniki metalizujące w ilości odpowiadającej i gramoatomowi metalu na 2 mole barwnika monoazowego lub mieszaniny dwu różnych barwników
monoazowych, a następnie otrzymane barwniki metalokompleksowe po przesączeniu lub bez przesączenia
wydziela się z roztworów poreakcyjnych działaniem
soli kuchennej, obniżając zasadowość roztworu kwaśnym węglanem sodu lub kwasem mineralnym lub organicznym, korzystnie kwasem solnym lub kwasem
octowym.
22a

P. 156188

22.06.1972

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników, Zgierz (Eugeniusz Białkowski, Włodzimierz Sekuła, Zdzisław Świderski).
Sposób wytwarzania wodnych past pigmentowych
zawierających dowolny pigment organiczny, wodę, znane środki powierzchniowo-czynne oraz ewentualny dodatek znanych środków pleśniobójczych, koloidoochronnych, pianobójczych, zagęszczających, powłokotwórczych, żywic naturalnych lub sztucznych, znamienny
tym, że pigment organiczny w postaci proszku lub
wodnej pasty, dyspergator niejonowy lub niejonowy
o niskim stopniu siarczanowania oraz sole metali alkalicznych kwasów nieorganicznych i/lub organicznych,
korzystnie kwasu fosforowego, borowego, cytrynowe
w postaci stałej lub wodnych roztworów, miesza się
i/lub ugniata w środowisku wodnym o wartości pH
8-11,5, w temperaurze 20-85°C, korzystnie 30-70°C,
przy czym ilość użytych dyspergatorów i soli metali
alkalicznych kwasów nieorganicznych i/lub organicznych wynosi co najmniej 10°/o w stosunku do ilości
wody zawartej w produktach wyjściowych.
22a

P. 158675

07.11.1972

Pierwszeństwo: 9.11.1971. 5.09.1972 - Szwajcaria
Ciba - Geigy AG., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych barwnikowi kadziowych
o wzorze ogólnym 1, w którym każdy z R1 i B2 oznacza
atom wodoru lub niższą grupę alkilową, Α1 i A2 oznaczają różne lub takie same zdolne do kadziowania grupy o 3 - 6 skondensowanych pierścieniach, a X oznacza resztę szeregu benzenowego lub naftalenowego,
grupę heterocykliczną związaną przez pierścieniowy
atom węgla lub jedną z zdefiniowanych dla Α1 lub
A2 grup, znamienny tym, że dwuhalogenek kwasowy
o wzorze ogólnym 3, w którym Hal oznacza brom lub
zwłaszcza chlor, a X ma wyżej podane znaczenie, kondensuje się z mieszaniną 0 - 2 równoważników związku o wzorze A 1 -NHR 1 i 2 - 0 równoważników związku
0 wzorze A2NHR2, w których to wzorach A1 A3, R1
1 R2 mają wyżej podane znaczenie.

22a

1/74

P. 159933

29.12.1972

Pierwszeństwo: 29.01.1972 - NRF (nr Ρ 2204253.1)
19.08.1972 - NRF (nr Ρ 2240927.4)
Badische Anilin und Soda-Fabrik Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen, NRF.
Sposób wytwarzania pigmentów azowych szeregu
kwasu ß-hydroksynaftoesowego o wzorze 1, w którym
A oznacza resztę o wzorze - N H C O - lub - C O N H - ,
D oznacza resztę składnika dwuazowego, R1 oznacza
atom wodoru, chloru, bromu, rodnik alkilowy, alkoksylowy, alkilosulfonylowy lub grupę cyjanową, R2
oznacza atom wodoru, chloru, bromu, rodnik alkilowy
lub alkoksylowy, R3 oznacza atom wodoru, chloru, rodnik alkilowy lub alkoksylowy, X oznacza atom chloru
lub atom bromu, a η oznacza liczbę 0, 1, 2, 3 lub 4,
znamienny tym, że halogenek kwasu karboksylowego
o wzorze 2, w którym D ma wyżej podane znaczenie,
a Hal oznacza atom chloru lub bromu poddaje się kondensacji z aminą o wzorze 3, w którym wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenie, albo związek dwuazowy aminy o wzorze 4, w którym D ma wyżej podane znaczenie, sprzęga się ze składnikiem sprzęgania
o wzorze 5, w którym wszystkie symbole mają wyżej
podane znaczenie.
(5 zastrzeżeń)
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22a

P. 159934

29.12.1972

Pierwszeństwa: 21.01.1972 - NRF (nr Ρ 2202820.2)
30.11.1972 - NRF (nr Ρ 2258609.0)
16.12.1972 - NRF (nr Ρ 2261755.6)
Badische Anilin und Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen,
NRF (Guenter Dunkelmann, Johannes Dehnert).
Sposób wytwarzania pirymidynowych barwników
zawiesinowych o wzorze 1, w którym D oznacza resztę
podstawionej co najmniej jednym podstawnikiem II.
rzędu, zdolnej do dwuazowania aniliny, lub resztę zdolnego od dwuazowania aminonaftalenu, aminodwufenylu, aminoazobenzenu, aminoantrachinonu, lub heterocyklicznej aminy, A oznacza resztę o wzorze 3 lub 4,
w których to wzorach Z oznacza wodór lub ewentualnie podstawioną resztę alifatyczną, cykloalifatyczną,
aralifatyczną, aromatyczną lub heterocykliczną, Z1
oznacza wodór lub ewentualnie podstawioną resztę
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alifatyczną,
cykloalifatyczną, aralifatyczną lub aromatyczną, Z2 oznacza wodór lub1 ewentualnie
podstawioną resztę alifatyczną, lub Z i Z 23oznaczają razem
z azotem resztę
heterocykliczną, a Z ma to samo znaczenie
co Z1, Z4 ma to samo znaczenie co Z2, albo Z31
4
i Z razem z azotem mają to same znaczenie co Z
i Z2 razem z azotem i jedną z reszt Z 1 -Z 4 różna jest
od wodoru, znamienny tym, że związki dwuazowe amin
o wzorze D - N H 2 podaje się reakcji ze składnikiem
sprzęgającym o wzorze Η - A , przy występujące w tych
wzorach symbole D i A mają wyżej podane znaczenie.
(5 zastrzeżeń)

22a

P. 159938

29.12.1972

Pierwszeństwo: 12.01.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr P-2201242.6)
31.07.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr P-223763.7)
Badische Anilin und Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen,
Niemiecka Republika Federalna.
Sposób wytwarzania nowych pigmentów antrachinonoazowych o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru, chloru lub bromu, Arj oznacza rodnik arylenowy,
Y oznacza grupę o wzorze - C O N H - lub - N H C O - ,
a Ar2 oznacza podstawiony rodnik arylowy pozbawiony
grup amidowych kwasu sulfonowego lub karboksylowego, znamienny tym, że pochodne dwuazowe aminoantrachinonu o wzorze 2, w którym R ma wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z czynnikiem biernym, o wzorze 3, w którym Ar1 Y i Ar2 mają wyżej
podane znaczenie albo halogenki kwasów kar boksy lowych o wzorze 4, w którym R ma znaczenie wyżej
podane, a Hal oznacza atom chloru lub bromu, poddaje się reakcji z aminami o wzorze 5, w którym Ar1
Y i Ar2 mają wyżej podane znaczenie albo halogenki
kwasów karboksylowych o wzorze 6, w którym R, Ar1
i Hal mają znaczenie wyżej podane, poddaje się reakcji z aminami o wzorze 7, w którym Ar2 ma znaczenie wyżej podane.
(1 zastrzeżenie)
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P. 160735

14.02.1973

Pierwszeństwo: 15.02.1972 - Szwajcaria (nr 2181/72)
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania związków poliazowych o wzorze
przedstawionym na rysunku, w którym R' oznacza
grupę - S O 3 H lub -COOH, X1 oznacza grupę
- C O - N H - lub - N H - C O - , R oznacza grupę - N H 2
lub - O H , a n oznacza 1 lub 2, przy czym pierścienie
Β i/lub Ε korzystnie są niepodstawione. Według wynalazku nowe związki poliazowe można wytwarzać
drogą sprzęgania dwuazowej pochodnej związku aminoazowego ze składnikiem biernym.
Związki te nadają się zwłaszcza do barwienia skóry.
(6 zastrzeżeń)

22a; C09b

22a; C09b

P. 160682

10.02.1973

Pierwszeństwo: 11.02.1972 - W. Brytania (nr 6499/72)
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Anglia:
Sposób wytwarzania nowych barwników reaktywnych. Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania reaktywnych barwników azynowych o ogólnym wzorze 1,
w którym Am oznacza grupę anilinową lub dwualkiloaminową albo N-alkilobenzyloaminową o niższych
rodnikach alkilowych i w którym co najmniej jeden
z pierścieni benzenowych nieskondensowanych zawiera
grupę o wzorze NHQ, w którym Q oznacza grupę reaktywną z celulozą, przy czym cała cząsteczka barwnika
zawiera dodatkowo co najmniej jedną grupę sulfonową.
Sposób według wynalazku polega na tym, że związek fenazynowy o ogólnym wzorze 1, w którym Am
ma wyżej podane znaczenie, a co najmniej jeden z pierścieni benzenowych nieskondensowanych zawiera grupę NH2, poddaje się reakcji z siarczanem karbylu,
chlorkiem kwasowym kwasu karboksylowego lub sulfonowego, zawierającym grupę reaktywną z celulozą
lub ze związkiem heterocyklicznym zawierającym atom
chlorowca i co najmniej jeden podstawnik reaktywny
z celulozą, przyłączone do atomów węgla w pierścieniu, przy czym obydwa reagenty zawierają razem co
najmniej 2 grupy sulfonowe. Otrzymane barwniki nadają się do kąpielowego barwienia i do druku tkanin.
(4 zastrzeżenia)

P. 161037

02.03.1973

Pierwszeństwo: 03.03.1972 - Szwajcaria (nr 3133/72)
22.01.1973 - Szwajcaria (nr 855/73)
Ciba - Geigy A. G., Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych barwników kadziowych o ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza grupę
policyklicznego chinonu dającą się kadziować, X oznacza atom tlenu lub siarki, Β oznacza sześcioczłonowy
pierścień heterocykliczny o 2 lub 3 atomach azotu,
z którym ewentualnie są skondensowane dalsze pierścienie karbocykliczne, R oznacza aromatyczną grupę,
w której podstawniki o wzorze - X - Β znajdują się
w pozycji orto lub meta do grupy amidowej. Z oznacza atom wodoru lub grupę o wzorze - X - B , w którym
X i Β mają wyżej podane znaczenie, zaś a oznacza
atom wodoru lub grupę o wzorze 2, w którym R, Χ, Β
i Z mają wyżej podane znaczenie, polega na tym, że
związek hydroksylowy lub związek merkapto kondensuje się z bezbarwnym lub zabarwionym heterocyklicznym składnikiem czynnym, po czym jeżeli w otrzymanym produkcie o wzorze 1, podstawnik Β zawiera
dalsze grupy dające się odszczepiać, a pozostałe symbole mają wyżej podane znaczenie, wówczas produkt
ten kondensuje się z policyklicznymi chinonami lub
innymi związkami aromatycznymi, zawierającymi grupy dające się kondensować.
Związki wytwarzane sposobem według wynalazku
mogą być stosowane jako pigmenty.
(14 zastrzeżeń)
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P. 161156

09.03.1973

Pierwszeństwo: 10.03.1972 - NRF (nr Ρ 2211663.8)
02.06.1972 - NRF (nr P. 2226933.6)
21.10.1972 - NRF (nr Ρ 2251702.8)
01.12.1972 - NRF (nr P. 2258823.4)
02.12.1972 - NRF (nr P. 2259103.3)
06.12.1872 - NRF (nr P. 2259684.5)
Badische Anilin- und Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen, Niemiecka Republika Federalna.
Sposób wytwarzania barwników azowych z pochodnymi 2,6-dwuaminopirydyny jako składnikami sprzęgania. Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania barwników azowych z pochodnymi 2,6-dwuaminopirydyny
jako składnikami sprzęgania, przy czym pochodne te
korzystnie w pozycji -3 są podstawione przez grupą
cyjanową lub karbamoilową. Nowe barwniki dają zabarwienie od żółtego do niebieskiego i nadają się
szczególnie do barwienia syntetycznych poliestrów.
Otrzymuje się wybarwienia odznaczające się dobrymi
odpornościami.
(1 zastrzenie)
22a; C09b

P. 161158

Barwniki wytwarzane sposobem według wynalazku
użyte do barwienia celulozowych materiałów włókienniczych dają bardzo żywe odcienie czerwone, fioletowe lub niebieskie o doskonałej trwałości na pranie,
lecz tylko średniej trwałości na światło.
(3 zastrzeżenia)

09.03.1973

Pierwszeństwo: 10.03.1972 - Szwajcaria (nr 3547/72)
Ciba Geigy AG, Bazy lea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania nowych reaktywnych barwników. Sposób wytwarzania nowych reaktywnych wobec włókna barwników o poniższym wzorze a, w którym Ar oznacza resztę fenylenową zawierającą jedną
lub dwie grupy sulfonowe, X oznacza atom chlorowca,
a Z oznacza ewentualnie podstawioną grupę aminową,
alkoksylową lub aryloksylową.
Barwniki te są odpowiednie do wybarwiania również i metodą druku takich materiałów jak jedwab,
skóra, wełna, włókna superpoliamidowe i superpoliuretanowe, a zwłaszcza celuloza i bawełna.
(5 zastrzeżeń)

22g

P. 160843

21.02.1973

Pierwszeństwo: 21.02.1972 - W. Brytania (nr 7841/72)
14.06.1972 - W. Brytania (nr 27745/72)
Imperial Chemical Industries. Londyn, Anglia.
Sposób wytwarzania nowych barwników reaktywnych. Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania barwników o ogólnym wzorze 1, w którym Y oznacza H
lub CH3 lub dwa symbole Y razem oznaczają atom 0,
η oznacza wartość liczbową 0 lub 1, X oznacza H, Cl
lub SO3, R oznacza H, SO3 H lub grupę o wzorze NR1R2
lub o wzorze NHZ, w którym R1 oznacza H lub niższy
rodnik alkilowy ewentualnie podstawiony lub rodnik
benzylowy ewentualnie podstawiony, R2 oznacza niższy rodnik alkilowy ewentualnie podstawiony, rodnik
benzylowy ewentualnie podstawiony lub rodnik fenylowy ewentualnie podstawiony, m oznacza wartość liczbową 1 lub 2, Z oznacza rodnik acylowy kwasu karboksylowego lub rodnik heterocykliczny i zawiera
podstawnik reaktywny z celulozą, grupa NHZ albo
stanowi grupę o symbolu R albo jest przyłączona do
atomu węgla rodnika o symbolu R2, przy czym cała
cząsteczka barwnika zawiera co najmniej 2 grupy sulfonowe. Według tego sposobu do odpowiedniego związku aminowego lub dwuaminowego wprowadza się grupę reaktywną z celulozą.

P. 129818

30.10.1968

Instytut Farb i Lakierów, Gliwice, Polska (Wincenty
Witaliński).
Sposób otrzymywania lakieru i emalii do przewodów
samochodowych i lotniczych przez zastosowanie spoiwa
z acetylomaślanu celulozy, chlorowanego dwufenylu,
fosforanu trójkrezylu i glikoloftalanu metylu rozpuszczonego w acetonie, octanie etylu, etalolu i toluenie, znamienny tym, że stosuje się kompozycje plastyfikatorów, w której na 1 część wagową chlorowanego dwufenylu przypada 1,1 do 1,3 części wagowych
fosforanu trójkrezylu i 1,95 do 2,3 części wagowych
glikoloftalanu metylu oraz mieszaninę rozpuszczalników o składzie:
5,7 do 6,1 części wagowych acetonu
1,0 część wagowa octanu etylu
1,0 część wagowa etanolu
2,3 do 2,6 części wagowych toluenu.

22i

22e; C09b
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P. 144726

30.11.1970

Jerzy Nycz, Bielsko-Biała, Polska.
Kleiwo do tworzyw, a w szczególności do sklejania
tkanin, znamiene tym, że zawiera w swym składzie:
5-80°/o wypełniaczy jak na przykład kaolinu, talku, kredy, bieli cynkowej, 0,05-2% siarki, 0 - 5 % kalafonii, 0 - 5 % parametakrylanusodu, 0 - 6 % ftalanu-dwubutylu, 0,05 - 10°/o amoniaku i w pozostałej części lateksu syntetycznego, a w szczególności lateksu
3060.
Sposób wytwarzania kleiwa według zastrz. 1, znamienne tym, że wypełniacze roztwarza się w lateksie
w mieszalniku, a następnie stopniowo wprowadza
siarkę zapastowaną w wodzie z amoniakiem i parametakrylanem-sodu. Roztworzoną pastę wprowadza
się stopniowo nie zatrzymując mieszadła do mieszaniny lateksu z wypełniaczami, następnie jeśli receptura przewiduje dodaje się kalafonię, a na końcu
kroplami alkohol poliwinylowy w ilości zależnie od
konsystencji kleiwa.

22i 2

P. 156325

28.06.1972

Zakłady Chemiczne Blachownia, Blachownia Śląska
(Ludwik Kossowicz, Władysław Lasoń, Włodzimierz
Katowski, Jerzy Koczubik, Czesław Dolasiński, Józef
Cierpioł, Edward Luksa, Edward Kowalski, Fryderyk
Koźbiał, Henryk Kolbicz, Alojzy Sopot).
Sposób wytwarzania lepiszcza dla produkcji brykietów z węgla kamiennego, znamienny tym, że jako
surowiec stosuje się ekstrakty korzystnie furfurolowe,
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krezolowe lub fenolowe, pochodzące z procesu rafinacji destylatorów rop naftowych, parafinowych lub
bezparafinowych, o granicy września powyżej 250°C,
zawierające 60-85% wagowych węglowodorów aromatycznych, które utlenia się w sposób ciągły,
w temperaturze 220-280°C za pomocą powietrza lub
tlenu, a otrzymany produkt utleniania sam lub zmieszany w dowolnym stosunku wagowym z pakiem koksowniczym, stanowiący lepiszcze, miesza się z wysuszonym miałem węglowym w stosunku 5-12 części
wagowych miału węglowego, po czym mieszaninę poddaje się procesowi brykietowania.

23b

P. 155991

1/74

wieszakowy (24) przymocowany do ramy i wystający
ponad pakiet (12) pomiędzy dwiema sąsiednimi płytkami. Swobodny koniec tego elementu styka się z drugimi równoległymi końcowymi powierzchniami a jego kształt jest dostosowany do zaczepiania go za pomocą podnośnika, zaś jego położenie jest takie, że zasadniczo przechodzi przez środek ciężkości zestawu.
(12 zastrzeżeń)

13.06.1972

Zakłady Chemiczne „Blachownia", Blachownia Śląska, Polska, (Werner Kuszka, Andrzej Demitrow, Czesław Doiasiński, Lucjan Grabieć, Władysław Jankowski, Andrzej Żelazny, Andrzej Bociański).
Sposób pirolizy frakcji propylenowej prowadzony
w piecu rurowym w obecności pary wodnej w temperaturze 780-840°C, znamienny tym, że frakcje propylenową i etanową miesza się ze sobą, tworząc mieszaniny w których zawartość etanu jest nie mniejsza
niż 40% wagowych, po czym mieszaninę wprowadza
się do strefy radiacyjnej pieca rurowego wraz z przegrzaną wodą w ilości nie mniejszej niż 50°/o wagowych w stosunku do mieszaniny propylen-etan.
29a
23e; C11d

P. 161554

28.03.1973

Pierwszeństwo: 28.03.1972 - Szwajcaria (nr 4633/72)
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania niskocząsteczkowych środków
powierzchniowo-czynnych. Pochodną metylolową karbamidu ewentualnie zeteryfikowaną jedno wartościowym
alkoholem zawierającym 4 - 7 atomów węgla poddaje
się reakcji z hydrofobowym lub hydrofilowym związkiem zawierającym grupy wodorotlenowe, po czym
wprowadza się drugą grupę metylolową do otrzymanego związku eterowego za pomocą reakcji z formaldehydem lub związkiem odszczepiającym formaldehyd
i eteryfikuje się wprowadzoną grupę metololową hydrofilowym lub hydrofobowym związkiem zawierającym grupy wodorotlenowe tak, aby produkt końcowy
zawierał co najmniej jedną grupę hydrofobową i jedną grupę hydrofiłową.
Produkt otrzymany w sposób według wynalazku
może być stosowany w procesie wytwarzania mikrokapsułek, a także jako środek myjący, dodatek do
środków myjących, emulgator, dyspergator, dodatek
do środków hydrofobizujących, środek hydrofobizujący, hydrofobizujący środek zmiękczający albo napełniacz.
(8 zastrzeżeń)

24k; F23m

P. 160787

16.02.1973

Pierwszeństwo: 16.02.1972 - Szwecja (nr 7143/72)
Svenska Rotor Maskiner Aktiebolag, Sztokholm,
Szwecja (Bo Johanson).
Zestaw prostokątnych płytek do obrotowego regeneracyjnego wymiennika ciepła. Zestaw prostokątnych
płytek do obrotowego regeneracyjnego wymiennika
ciepła takiego jak wstępnego podgrzewacza powietrza,
zawierający pakiet płytek o kształcie tworzącym
otwarte na końcach kanały dla płynów wymieniających
ciepło, które to kanały przebiegają pomiędzy dwoma
równoległymi końcowymi powierzchniami pakietu.
Zestaw na podporę (14) zawierającą ramę pozostającą
w styku z równoległymi końcowymi powierzchniami
pakietu (12) i co najmniej jeden wydłużony element

P. 127597

19.06.1968

Pierwszeństwo: 19.06.1967 - NRF
Glanzstoff Aktiengesellschaft, Wuppertal, NRF.
Sposób jednoczesnego skręcania i wirowania wielonitkowego pasma włókien posiadających dobrą spoistość, znamienny tym, że stanowi kombinację procesu skręcania pasma, wywołanego przy pomocy zwartej wiązki strumienia gazu, przy czym miejsce działania tego strumienia na utrzymywany w stałym ruchu obrotowym wątek pasma leży bezpośrednio
w punkcie balonu lub w jego pobliżu.
Urządzenie do wykonywania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że ma układ zespołu pierścienia wirującego, działającego jednocześnie jako prowadnica
balonu urządzenia, za pomocą którego pasmo poddawane jest działaniu strumienia czynnika, przy czym
urządzenie, w którym pasmo poddawane jest działaniu
czynnika, jest tak usytuowane, że miejsce, w którym
czynnik napotyka na pasmo, leży bezpośrednio
w punkcie balonu lub w jego pobliżu.
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29a

P. 152478

24.12.1971

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska, (Wacław Ankudowicz, Stanisław Kurzyniec, Tadeusz Biegasik).
Dysza teksturująca do wytwarzania przędzy teksturowanej pętlonej metodą pneumatyczną na przewijarkach i skręcarkach posiadająca stożkowe gniazdo
przechodzące w otwór wylotowy przędzy, prostopadły
do osi dyszy, otwór wlotowy oraz usytuowany z boku gniazda dławik z labiryntowym kanałem doprowadzającym sprzężone powietrze do dyszy, znamienny
tym, że stanowi ją jednolity korpus 1, wewnątrz którego usytuowana jest komora teksturująca ze znanym
stożkowym gniazdem (2), zaopatrzonym w górnej części w wymienny wkład (3) z otworem wylotowym,
a w dolnej części korpusu (1) osadzony jest suwliwie
sworzeń (4) z osiowo usytuowanym kanałem przelotowym (5), zakończony główką (8), przytrzymującą sprężynę (9), górnym końcem opierająca się o pokrętło (6)
ze śrubą (7) osadzone w dolnej części korpusu (1),
w którego górnej ściance umocowany jest na wcisk
kołek (10).

29a

P. 155338
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30a

P. 155709

07.01.1972

Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, Polska (Witold Starkiewicz).
Przyrząd do badania widzenia stereoskopowego
znamienny tym, że powierzchnie boczne obudowy (1)
posiadają płyty (3) oświetlane źródłem światła (4) umieszczonym w komorach między przegrodami (2), przy
czym oś symetrii (0) przyrządu tworzy kąt zawarty
w granicach (5÷50)° względem poziomu, a na przedłużeniu osi symetrii umieszczony jest pierścień prowadzący (7).

12.05.1972

Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych, Łódź,
Polska (Rudolf Łachman, Janusz Płoszajski).
Zgarniacz martwych włókien z gaiety, znamienny
tym, że składa się z przecinającej listwy (1) dociskanej
do powierzchni gaiety (A) za pomocą rozpierającej
sprężyny (5) oraz z transportera (16) w postaci ruchomej taśmy bez końca okalającej przecinającą listwę
(1), przy czym przecinająca listwa (1) wykonuje ruch
posuwisto-zwrotny prostopadły do kierunku obrotów
gaiety (A).

30d; A61f

P. 160959

28.02.1973

Pierwszeństwo: 01.03.1972 - Włochy (nr 48666 A/72)
N. V. Komuklijke Fabrieck van Verhandsoften v/n
Utermöhlen an Co., Amsterdam, Holandia.
Bandaż chirurgiczny oraz sposób jego utwardzania.
Bandaż chirurgiczny lub ortopedyczny, nadający się do
wykonania z niego szyny chirurgicznej, charakteryzuje
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się tym, że zawiera mieszaninę włókien szklanych
i włókien z octanu celulozy, przy czym stosunek ilości włókien szklanych do ilości włókien octanu celulozy jest w przybliżeniu jak 1 : 3. Bandaż chirurgiczny utwardzony jest czynnikiem zawierającym octan
i opóźniacz utworzony z pochodnej ropy naftowej, który zawarty jest w czynniku w ilości objętościowej 5
do 50% lub też utwardzany jest czynnikiem zawierającym w przybliżeniu 27,5% objętościowo eteru naftowego i 72,5% objętościowo octanu lub też w przybliżeniu 25% objętościowo benzyny oczyszczonej i 75%
octanu.
30h

P. 155237

08.05.1972

VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radesbeul, NRD
(Helmut Kala, Heinz Moldenhauer).
Sposób wytwarzania preparatów o przewlekłym
wydzielaniu substancji czynnej w stanie wolnym, znamienny tym, że substancję czynną z dodatkiem lub
bez dodatku innych substancji pomocniczych miesza,
natryskuje lub zwilża się trójwymiarowo usieciowanymi polisiloksanami, które na 1 atom krzemu zawierają średnio jeden jednowartościowy ewentualnie
chlorowcowany rodnik węglowodorowy, taki jak rodnik alkilowy, arylowy, alkenylowy i alkiloarylowy
i spełniają funkcję przestrzennego nośnika, otrzymując
w znany sposób preparaty o dającym się kontrolować przewlekłym wydzielaniu substancji w stanie
wolnym.
30h; C12d

P. 156035

30h; Cl2d
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P. 160965

28.02.1973

Pierwszeństwo: 29.02.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki
02.02.1973 - Stany Zjedonczone Ameryki (nr 230399)
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób
wytwarzania mieszaniny antybiotyków
A-25822. Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania antybiotyków A-25822 o wzorze 1, w którym
R1 i R2 oznaczają równocześnie atomy wodoru lub
grupy metylowe, R3 oznacza grupę wodorotlenową, lub
acetoksylową. Związki te wytwarza się na drodze
fermentacji nowego szczepu Geotrichum flavo-brunneum. Hodowlę szczepu Geotrichum flavo-brunneum
NRRL 3862 prowadzi się na podłożu zawierającym
przyswajalne źródła węgla, azotu i soli nieorganicznych, w warunkach napowietrznej fermentacji głębinowej, do uzyskania z ustroju antybiotyku o znacznej
aktywności antybiotycznej, który następnie izoluje się
z podłoża hodowlanego.
(7 zastrzeżeń)

15.06.1972

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol", Wrocław Polska (Stefan Jaskólski, Stefan Popiołek).
Sposób rozdzielania skopolaminy od L-hioscyjaminy.
Ziele Datura Inoxia Mill ekstrahuje się roztworem
wodnym kwasu siarkowego. Otrzymywany ekstrakt
wodny alkalizuje się roztworem wodnym amoniaku
do wartości pH >= 10 i natychmiast reekstrahuje chloroformem.
Ekstrakt chloroformowy podgęszcza się na wyparce
próżniowej i następnie ekstrahuje się rozcieńczonym
roztworem wodnym kwaśnego siarczanu sodowego do
momentu uzyskania w roztworze wodnym wartości
pH4. Następnie ekstrakt wodny zawierający siarczany
skopolaminy i zespołu alkaloidów tropinowych zawierających głównie L-hioscyjaminę, alkalizuje się nasyconym roztworem wodnym kwaśnego węglanu sodowego do wartości pH 7, 8 i reekstrahuje skopolaminę
chloroformem. Ekstrakt chloroformowy zawiera ponad
90% skopolaminy. Pozostałą frakcję wodną doalkalizowuje się 10% roztworem wodnym amoniaku do wartości pH >= 0 i reekstrahuje chloroformem pozostałe
alkaloidy tropinowe zawierające około 85% L-hioscyjaminy.
(1 zastrzeżenie)
30h

P. 159796

22.12.1972

Pierwszeństwo: 24.12.1971 - Francja (nr 7146520)
Institut Pasteur, Paryż, Francja (Robert Fauve).
Sposób wyodrębniania czynnika immunostymulującego i wytwarzania roztworu injekcyjnego zawierającego ten czynnik immunostymulujący, jako substancję
aktywną, na drodze ekstrakcji czynnika immunostymulującego z bakterii rozpuszczalnikiem organicznym
i poddaniu dalszemu procesowi, w celu przeprowadzenia w roztwór injekcyjny, znamienny tym, że ekstrahuje się bakterie lub komórki pochodzenia zwierzęcego mieszaniną rozpuszczalników, w skład której wchodzi chlorowcowany węglowodór, jak np. chloroform,
i alkohol np. metanol, części nierozpuszczone oddziela się, korzystnie w drodze wirowania, frakcję ciekłą
odparowuje pod zmniejszonym ciśnieniem i w obniżonej temperaturze, pozostałość rozpuszcza w chloroformie i przesącza, w wyniku czego otrzymuje się
chloroformowy roztwór czynnika immunostymulującego, z którego następnie wytwarza się roztwór injekcyjny..
(18 zastrzeżeń)

30h; C12d

P. 161066

04.02.1970

Pierwszeństwo: 25.09.1969 - Japonia (nr 75845/69)
Meiji Seika Kaisha, Ltd., Tokio, Japonia.
Sposób wytwarzania nowych antybiotyków SF-837-A2, SF-837-A3 i SF-837-A.4, znamienny tym, że szczep
Streptomyces mycarofaciens ATCC 21454 hoduje się
w warunkach aerobowych w środowisku zawierającym źródła przyswajalnego węgla i azotu i z brzeczki
pohodowlanej wyosabnia się otrzymany antybiotyk
SF-837 oraz antybiotyki SF-837-A2, SF-837-A3, i SF-837-A4, po czym mieszaninę antybiotyków SF-837-A2,
SF-837-A3 i SF-837-A4, ewentualnie rozdziela się na
poszczególne składniki.

1/74
30h; C12d
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13.03.1973

Pierwszeństwo: 13.0.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 234347)
02.02.1973 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 329001)
The Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan, Stany Zjednoczone Ameryki (Ladislav James Hankę,
David Glenn Martin).
Sposób wytwarzania nowego antybiotyku AT-125.
Sposób wytwarzania nowego antybiotyku AT-125 stanowiącego pochodną kwasu L-(αS, 5S)-α-amino-3-chloro-2-izoksazolinooctowego-5 przy zastosowaniu szczepu
Streptomyces svicues hodowanego na wodnym podłożu. Antybiotyk ten sam lub w połączeniu z innymi
substancjami zwalczającymi drobnoustroje zwalcza
i hamuje rozwój bakterii gram-dodatnich i gram-ujemnych takich jak Bacillus subtilis i Eschrichia coli oraz
grzybów, oraz drożdży, takich jak Sacharomyces pastorianus, Panicillium oxalicum, Candida albicans i Saccharomyces cerevisiae.
(6 zastrzeżeń)
30h; A61k

P. 161281

15.03.1973

Pierwszeństwo: 16.03.1972 - Szwajcaria (nr 3930/72)
F. Hoffman - La Roche and Co., Bazy lea, Szwajcaria.
Kompozycja przeciw infekcji zwierząt. Przedmiotem
wynalazku jest
kompozycja substancji czynnych, zawierająca
N1-(4,5-dwumetylo-3-isoksozolilo)-sulfonilamid lub jego sól z metalem alkalicznym jako składnik
A i 2,4 dwuamino-5-(3,4,5-trójmetylo-ksybenzylo)-pirymidynę lub jej dopuszczalną pod względem fizjologicznym sól jako składnik B, stosowana przeciw infekcji
zwierząt, jako składnik w preparatach farmaceutycznych i mieszankach paszowych.
(4 zastrzeżenia)
30h; A61k

P. 161412
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Pokrywa w kształcie sklepienia dla prostokątnego
pieca elektrotermicznego z trzema szeregowo usytuowanymi elektrodami, przeznaczonego korzystnie do
produkcji technicznego karbidu, znamienny tym, że
składa się, z segmentów (7), posiadających szkielet nośny, z wężownic chłodzących (6) oraz z dławikowych
przepustów (8) dla rur zasypowych (9), przy czym pokrywa wsparta jest na konstrukcji nośnej, którą tworzą dźwigary (2) z kanałami chłodzącymi (5), zaś dźwigary (2) umieszczone są parami po obu stronach elektrody (1) i spoczywają na podporach (3).
3la 3

P. 149558

20.07.1971

Biuro Projektów Przemysłu Syntezy Chemicznej
„Prosynchem", Gliwice, (Hubert Bednarski, Edward
Franek, Jerzy Kabut, Alfons Kensbok, Józef Machoń,
Maksymilian Niechwiejczyk, Hubert Przegędza, Franz
Ebster, Franz Fronk, Karl-Heinz Henn, Hans Junge,
Kurt Kamprath, Richard Krisch, Heinfried Lauer).
Urządzenie do zasilania surowcami zamkniętego prostokątnego pieca elektrotermicznego z szeregowo usytuowanymi elektrodami, składające się z zasobników
mieszanki surowcowej i układu przenośników wibracyjnych usytuowanych w górnej przestrzeni obudowy
pieca oraz rur zasypowych przechodzących przez pokrywę pieca, znamienne tym, że między elektrodami
(11) oraz obok ich płaszczyzn zewnętrznych powyżej
pokrywy pieca (12) a poniżej wylotu zasobników mieszanki surowcowej (1) umieszczone są zasobniki pośrednie (3) gazoszczelne z ciągłym nadmuchem azotu, zakończone pionowymi rurami zasypowymi (4) i (5), których wysokość nad pokrywą pieca (12) w stosunku do
średnicy nie może być mniejsza jak 10 : 1.

21.03.1973

Pierwszeństwo: 21.03.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr Ρ 2213604,5)
Merz & Co-Chemische Fabrik, Frankfurt nad Menem, Niemiecka Republika Federalna (Arthur Scherm).
Środek antykoncepcyjny. Wynalazek dotyczy antykoncepcyjnego środka dopochwowego uformowanego
w postać stałą, a opartego na podstawie topiącego się
w temperaturze ciała nośnika i substancji plemnikobójczej. Środek ten zawiera substancję plemnikobójczą
w postaci zdyspergowanej w topiącym się w temperaturze ciała glikolu polietylenowym lub w mieszaninie
glikoli polietylenowych razem z mieszaniną substancji
wywiązujących dwutlenek węgla w obecności wody
oraz stabilizator piany.
(7 zastrzeżeń)
31b1
3

31a

P. 149556

20.07.1971

Biuro Projektów Przemysłu Syntezy Chemicznej
„Prosynchem", Gliwice, (Hubert Bednarski, Edward
Franek, Jerzy Kabut, Alfons Kensbok, Józef Machoń,
Maksymilian Niechwiejczyk, Hubert Przegędza, Franz
Ebster, Franz Fronk, Karl-Heinz Henn, Hans Junge,
Kurt Kamprath, Richard Krisch, Heinfried Lauer).

p. 123906

04.12.1967

Prof. dr inż. Adalbert Wittmoser Lampertheim/Hessen, Niemiecka Republika Federalna.
Sposób wykonywania form odlewniczych do wykonywania odlewów, znamienny tym, że powierzchnia
stałych form odlewniczych stykająca się z ciekłym metalem jest pokryta warstwą magnesowalnych, sypkich
materiałów, która jest przyciągana przed odlewaniem,
w trakcie odlewania oraz ewentualnie po wlaniu metalu przez pole magnetyczne wychodzące z formy odlewniczej.
31b1

P. 150482

13.09.1971

Zakłady Tworzyw Sztucznych, Pustków, Polska (Jerzy Chudzicki, Stefania Magierska, Krystyna Roczniak,
Zdzisław Wertz, Halina Wiekluk).
Sposób wytwarzania spoiwa fenolowo-formaldehydowo-furfurylowego do mas formierskich, znamienny
tym, że spoiwo wytwarza się z fenolu, paraformaldehydu i alkoholu furfurylowego przy stosunku molowym 1 : 1 : 4 : 1 , najkorzystniej 1 : 3 : 1 , przy czym kondensację prowadzi się w środowisku alkalicznym
4 - Biuletyn UP nr 1
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w temperaturze nie przekraczającej 40°C, przez czas
potrzebny do uzyskania optymalnych własności fizyko-chemicznych: takich jak czasu utwardzania z utwardzaczem kwaśnym najwyżej 100 sek i suchej pozostałości co najmniej 80%.
31b2

P. 136443

22.10.1969

Pierwszeństwo: 23.10.1968 - Stany Zjednoczone Ameryki
Southwire Company, Carrolton, Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki (George Erland Lenaneus i John
Hope Murphy).
Forma obrotowa maszyny do ciągłego odlewania metali posiadająca wnękę na swym obwodzie koła w postaci rowka zamkniętą na pewnej długości taśmą bez
końca, znamienna tym, że tworząc obwodowe koryto (1) ma grubość mniejszą w stosunku do grubości,
przy której naprężenia termiczne przy ściskaniu powodowane w tych ścianach przez ciepło pochodzące od
płynnego metalu w obwodowym korycie (1) są równe
granicy plastyczności przy ściskaniu dla metalu, z którego wykonane są te ściany.

2 Mp/cm2, po czym poddaje się spiekaniu w ciągu godziny w temperaturze 780 do 960°C a w końcu zagęszcza się korpusy cierne pod ciśnieniem 4 do 10
Mp/cm 2 w temperaturze pokojowej.
(2 zastrzeżenia)

32a

P. 153564

18.02.1972

Leszek Chomicki, Franciszek Chruszcz, Gliwice, Polska, Ireneusz Warzyński, Końskie, Polska.
Sposób odśrodkowego odlewania kielichowych rur
żeliwnych, znamienny tym, że stosuje się rdzeń metalowy korzystanie stalowy i/lub inwarowy wkładany
przed każdym zalaniem do kokili od strony kielicha,
przy czym rdzeń jest szybko wycofany najpóźniej
w momencie gdy ujemny skurcz krzepnącego żeliwa w strefie kielicha przechodzi przez linię zero czyli
w skurcz dodatni, co dzieje się w granicach temperatury równej temperaturze krzepnięcia i do około
950°C.
W odmianie sposób według zastrz. 1, znamienny tym,
że stalowcy i/lub lepiej miedziany rdzeń najpóźniej
w momencie gdy ujemny skurcz żeliwa przechodzi
w dodatni, rdzeń jest nagle ochłodzony, w znany sposób na przykład przez wewnętrzny natrysk wody
i w tym momencie rdzeń jest wycofany z kokili.
31b3; B22f

P. 162085

21.04.1973

Pierwszeństwo: 24.04.1972 - Niemiecka Republika Demokratyczna (nr WP Β 22 f/162547)
Kombinat VEB Keramische Werk Hermsdorf, Hermsdorf ,Thur, Niemiecka Republika Demokratyczna.
Sposób sterowania własnościami korpusów ciernych. Wynalazek dotyczy sposobu sterowania własnościami korpusów ciernych, w którym składniki materiałów z których wykonuje się korpusy są mieszane,
prasowane i spiekane. Istota wynalazku polega na tym,
że mieszaninę proszków miedzi, cyny, żelaza, ołowiu,
grafitu, mączki kwacowej dwusiarczku molibdenu miesza się, następnie sprasowuje się pod ciśnieniem

P. 128932

5.09.1968

Zakład Badań i Doświadczeń Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych, Warszawa,
Polska (Zyta Charkiewicz, Józef Dymel, Eugeniusz Mostrąg, Adam Vogtman).
Sposób wytwarzania surowca do wytopu szkła kwarcowego i optycznego, znamienny tym, że przez zastosowanie kolejno odpowiednich operacji przeróbczych
i wzbogacających z kwarcu żyłowego lub gorszych
jakościowo odmian kryształu górskiego otrzymuje się
wysoką jakość produktu finalnego stanowiącego surowiec do wytopu szkła kwarcowego i optycznego o niskiej zawartości szkodliwych zanieczyszczeń (związki
Fe i Ti).
32a

31b2
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P. 133850

28.05.1969

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, Polska
(Maciej Wilgocki).
Sposób homogenizacji masy szklanej przez mieszanie, znamienny tym, że masę szklaną poddaje się
turbulentnemu działaniu mieszadła, indukującego wir
wielki oraz wiry bezwładnościowe rozchodzące się odśrodkowo od obszaru wiru wielkiego aż do granic
ujednorodnionego ośrodka, przy czym te wiry bezwładnościowe nakładają się wzajemnie, a następnie w spotkaniu z granicą ośrodka ulegają rozdzieleniu na pary
wirów o cyrkulacji przeciwnej i kierunku dośrodkowym.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
do 3, znamienne tym, że ma postać mieszadła śrubowego (1) o dużym szkoku, zanurzonego w cylindrycznym
basenie (2), napełnionym masą szklaną (3) i składającego się z wału napędowego (4), połączonego w swej
dolnej części z łopatkami (5) obróconymi śrubowo tak,
że wszystkie przekroje główne (6) powierzchni roboczych (7) tych łopatek (4), wyznaczone są liniami krzywymi, przy czym proporcje wymiarów konstrukcyjnych opisane są niżej podanymi stosunkami: Stosunek średnicy D basenu i jego głębokości H do średnicy L mieszadła (1) wynosi D/L = 1,25 ÷2,5 i H/L = 1, 25÷2,5, zaś konstrukcja mieszadło (1) określona jest, stosunkiem wysokości h łopatki (5) do średnicy L mieszadła h/L< 0,75 oraz kątem natarcia Ω = 130-160°
i kątem skręcenia łopatki (5) Θ >= 90°.

1/74
32a
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P. 147903

03.05.1971

Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki, Warszawa,
Polska (Adam Andrusieczko, Wacław Tuszyński).
Piec elektrodowy do topienia szkła, z elektrodami
umieszczonymi w ścianach, w dnie, względnie w ścianach i w dnie basenu topliwego, przy czym basen topliwy wykonany jest w kształcie kwadratu lub prostokąta, znamienny tym, że otwór zasypowy, którego
usytuowanie oznaczone zostało strzałką (8) i otwór
przepływu (6), łączącego topliwny basen (1) z następną
częścią (7) pieca, znajdują się po przeciwnych stronach obydwu osi topliwnego basenu (1), prostopadłych
do ścian tego basenu.

32a

P. 155227

Pierwszeństwo:

P. 160436

P. 151520

12.11.1971

Albina Jerzykiewicz-Deblessan, Elbląg, Polska (Albina Jerzykiewicz-Deblessen).
Krzesło zdrowotne, znamienne tym, że zastosowano
poduszkę pneumatyczną z tkaniny gumowej z otworem
wentylowym.
Krzesło zdrowotne według zastrzeżeń, znamienne
tym, że pośrodku ma otwór o wymiarach ø 110 mm,
który daje przewiewność a sama poduszka miękkość
i elastyczność.
Krzesło zdrowotne według zastrzeżeń, znamienne
tym, że może być pokryte materiałem pokryciowym
a jeżeli skayem to z dziurkami o wymiarach 0 5 mm
nad otworem poduszki pneumatycznej.

08.05.1972

Krośnieńskie Huty Szkła, Krosno n/Wisłokiem, Polska (Andrzej Lewkowicz, Aleksander Krężałek, Jan
Bugielski, Józef Hołówkowicz).
Urządzenie rozkładacza odbieralek do produkcji
włókna szklanego zawierające rozkładacz, wałek wraz
z tuleją, skrzynię krzywkową, przekładnię i silnik, znamienne tym, że wałek rozkładacza (4) ma długość
między rozkładaczem (6) a czołem tulei (2) większą od
skoku tulei (2) podczas jej ruchu posuwisto-zwrotnego.

32b; C03c

34g
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27.01.1973

27.01.1972 - Wielka Brytania
(nr 3848/72)
Imperial Chemical Industries, Londyn, Wielka Brytania.
Powlekane pojemniki szklane oraz sposób ich wytwarzania. Wynalazek dotyczy pojemników szklanych
powlekanych fosforanem metalu z grupy III A-VIII,
III Β włącznie z borem lub IV Β układu okresowego
pierwiastków oraz dotyczy on również sposobu powlekania tych pojemników określoną wyżej powłoką, polegającego na tym, że powłokę tę nakłada się na warstwę gorącego szkła, lub szkło ogrzewa się po nałożeniu powłoki do temperatury 500-650°C.

34g

(P. 155313)

10.05.1972

Pomorskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego, Bydgoszcz, Polska (Zdzisław Sulecki).
Taboret z trójkierunkową regulacją położenia przystosowany zwłaszcza do taśm produkcyjnych lub stołów ślusarskich, którego siedzisko jest umocowane
w konstrukcji wsporczej trójnogu za pomocą wysuwalnej rury i zabezpieczone przed samorzutną zmianą położenia za pomocą dociskowej śruby, znamienny tym,
że trójnog jest osadzony za pomocą konstrukcji wsporczej (1) i dwóch prowadzących pierścieni (3 i 4) w tulei (2) stanowiącej jedno ramię wysięgnika, służącego
do utrzymania nie użytkowanego taboretu w pozycji
wiszącej i zmiany jego położenia w płaszczyźnie poziomej, którego drugie ramię równoległe do tulei (2)
skierowane ku dołowi i wykonane w postaci wspornika (10) jest osadzone w gnieździe (11) umocowanym
do podstawy stojaka (12) zaś trzecie ramię poziome
łączące tuleję (2) ze wspornikiem (10) jest wykonane
z dwóch odcinków rur (13 i 14) o różnej średnicy, przy
czym odcinek rury (13) o mniejszej średnicy osadzony
przesuwnie w rurze (14) jest połączony nierozłącznie
z tuleją (2) a odcinek rury (14) ze wspornikiem (10).

52
35a
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P. 152276

18.12.1971

Instytut Technologii Drewna, Poznań (Witold Rybarczyk i Tadeusz Grzeczyński).
Element hamujący do wyhamowywania wózków
szybowych, lub innych urządzeń o dużej energii kinetycznej, wykorzystywany w przypadku awarii zwłaszcza w górnictwie, stanowiący zakończenie prowadnika, znamienny tym, że ma postać bryły, której część
górna (1) ma kształt równoległościanu, najkorzystniej
prostopadłościanu o jednym, lub dwu wymiarach poprzecznych większych od wymiarów poprzecznych prowadnika szybowego (3), a jej część dolna (2) o kształcie
najkorzystniej klina ściętego ma wymiary dolne równe
wymiarom poprzecznym prowadnika (3) i wymiary
górne równe wymiarom poprzecznym części górnej (1)
tego elementu.

1/74

niej z blachy w postaci korytka z zawiniętymi do wewnątrz przeciwległymi brzegami stanowiącymi zaczepy, znamienny tym, że wieszanki (5) wykonane są
w postaci litery U z zawiniętymi do wewnątrz krawędziami na których spoczywają zaczepy (4) kaset (1)
przy czym różnica między długością kasety (1) a długością zaczepu (4) jest mniejsza od długości wieszaka
a większa od połowy jego długości, natomiast wysokość
wieszaka (5) jest co najmniej równa wysokości boku
(9) kasety z zaczepem (4), który jest co najmniej dwukrotnie większy od wysokości boku przyległego (10).

37b

P. 152923

15.01.1972

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pstrowski", Zabrze,
Polska (Bronisław Podgórski, Bernard Bethge).
Sposób wytwarzania lekkich ceramicznych materiałów budowlanych drogą spęczniania, znamienny tym,
że nadawę przedziela się warstewkami sypkiego materiału o szczególnie niskiej zawartości paliwa.

37b; E04c
35b

P. 159513

12.12.1972

Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsiębiorstwo Państwowe, Bytom (Julian Bobulski, Alojzy Hersztowski, Norbert Hoefler).
Układ zasilania chwytnika elektromagnetycznego
w suwnicy namiarowej, zawierający przetwornicę dwumaszynową, złożoną z prądnicy prądu stałego i silnika napędowego asynchronicznego zwartego, znamienny tym, że chwytnik elektromagnetyczny (E) jest
zasilany z amplidyny (G), przy czym napięcie wyjściowe amplidyny (G), jest regulowane w sposób ciągły, od
wartości dodatniej do wartości ujemnej, przez zmianę
prądu w uzwojeniach sterujących amplidyny (G1_2, G3_4,
G5_6) za pomocą potencjometru (Rp).

37a

P. 156010

14.06.1972

„Era" Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych
im. Janka Krasickiego, Warszawa (Feliks Sujkowski).
Składany sufit podwieszony posiadający wieszaki, na
których podwieszone są kasety wykonane najkorzyst-

P. 160848

21.02.1973

Pierwszeństwo: 23.02.1972 - NRF (nr Ρ 2208495.3)
Erwin Dimter, Illertissen, Niemiecka Republika Federalna.
Element budowlany i sposób jego wytwarzania.
Przedmiotem wynalazku jest element budowlany i sposób jego wytwarzania. Element jest złożony z płyt budowlanych i przekładki izolacyjnej. Między izolacją
(3, 11) z listwami (2) umieszczone są luźne elementy
dystansowe (12), które tworzą wraz z nałożoną na
wierzch elementu płytą (13) zamykającą przestrzeń (16)
do przewietrzania otworami (6) i wyjęciami (5).
Proporcje wymiarowe elementów dystansowych (12)
i listew (2) są tak dobrane, że po połączeniu elementu
w jedną całość następuje zagłębienie ich w warstwie
izolacji cieplnej (3, 11).
Sposób wytwarzania elementów budowlanych według
wynalazku polega na tym, że na płytę podstawową (1)
nakłada się listwy drewniane (2) a następnie między
te listwy (2) nakłada się warstwę izolacyjną o grubości umożliwiającej wystawanie listew (2). Na warstwę izolacyjną nakłada się elementy dystansowe (12).
Na końcu nakłada się wierzchnią płytę (13) zamykającą, którą mocuje się do listew (3) i elementów dystansowych (12) za pomocą gwoździ lub kleju z dociskiem.
Element budowlany według wynalazku ma zastosowanie do wytwarzania ścian lub części pokrycia dachowego.
(4 zastrzeżenia)

1/74"
37b; E04c
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30.03.1973

Pierwszeństwo: 1.04.1972 - Niemiecka Republika Federalna (P. 2216135.9)
Erwin Dimter, Illertissen, Niemiecka Republika Federalna (Erwin Dimter).
Element budowlany. Prefabrykowany element budowlany ma cienką płytę (18) połączoną z umieszczonymi w pewnych odstępach żebrami (1-5), których
wysokość jest większa niż wysokość izolacji, zaś żebra (1-5) mają pokrywające się w osi otwory (6, 7)
służące do przetknięcia co najmniej jednego pręta
transportowego (8, 9), zabezpieczonego przed wypadnięciem i utrzymującego izolację. Żebra (1-5) mają
wycięcia wentylacyjne (12-14) i służą jednocześnie jako podpora i umocnienie płaskiej płyty (15), która ma
na zewnątrz uszczelniającą folię (16). Element ten może być użyty jako płyta dachowa lub ścienna.

P. 156299

39a

27.06.1972

Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil", Wolbrom (Ryszard Osuch, Henryk Cygnarowski,
Jan Grzesiek, Tadeusz Konsor, Romuald Nowicki, Jan
Papaj, Jan Micyk).
Owijarka do konfekcjonowania węży, znamienna tym,
że pojemniki (29) z układami hamulcowymi (30) są zamocowane poprzez wsporniki (28) na wirnikach (26)
i (31) szeregowo co pozwala na zamocowanie znacznej
ilości pojemników (29) w bliskiej odległości od osi owijania duszy węża (33) nićmi (20).

Element budowlany wytwarzany jest z płyty budowlanej i z izolacji np. płyt falistych ązbestowo-cementowych lub z tworzyw termoplastycznych, oraz nakładanego na miejscu przeznaczenia na budowie pokrycia dachowego np. papy lub blach albo okładzin ściennych, przy czym te elementy budowlane są wiązane
na budowie za pomocą poprzecznych rur lub prętów
czy drutów w sposób ciągły w otworach żeber pokrywających się w osi.
Element budowlany lekki w transporcie i przystępny do nabycia pod względem niskiej ceny ponieważ
żebra poprzeczne mogą być wykonane z odpadów
drewna 20 X 15 mm lub 30 X 30. (16 zastrzeżeń)
39a;

37d

P. 140946

29.05.1970

Gdańskie Zakłady Remontowo-Montażowe P. L.,
Gdańsk, Polska (Tadeusz Darnowski).
Sposób łączenia kanałów wentylacyjnych o przekroju kołowym, kwadratowym lub prostokątnym, znamienny tym, że na odgięte krawędzie kanału pod kątem
około 45° nałożona jest listwa o stałym przekroju najkorzystniej zbliżonym do trapezu równoramiennego
(3, 14, 15) lub prostokąta (5), która dociska krawędzie
kanału oraz materiał uszczelniający (6, 8, 16, 17).

B29d

P. 161240

13.03.1973

Pierwszeństwo: 14.03.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 234634)
Union Carbide Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Torba z etykietą, zabezpieczoną przed otwarciem
przez osoby niepowołane, 3o pakowania łatwo psujących się towarów według fig. 1 charakteryzuje się tym,
że składa się z części rurowej utworzonej z przezroczystego plastyku, tworzącego płaską powłokę, wykonaną z dwóch równoległych bocznych ścian (11 i 15),
które są ze sobą połączone za pomocą sklejenia oraz
szwu utworzonego przez połączenie ścian od strony wewnętrznej torby, w celu utworzenia uszczelnionej
przegrody (21) dla etykiety umieszczonej w przedziale
między pierwszym i drugim szwem.
(7 zastrzeżeń)
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39a3;

39a1

P. 155460

18.05.1972

Japan Steel Works LTD Chiyoda-ku, Tokio, Japonia
(Toshio Okada, Katuma Taniguchi, Kiyoshi Kamimori).
Mieszadło do ciągłego mieszania żywic termoplastycznych, znamienne tym, że zawiera obudowę, dwa
wirniki umieszczone w tej obudowie, obracane w przeciwnych kierunkach względem siebie i przesuwne osiowo względem obudowy, komorę mieszania, dwie niezależne części stożkowe i dwie niezależne części wyjściowe, przy czym każdy z wirników jest wyposażony
w podający gwint śrubowy, przedni, mieszający, gwint
śrubowy, tylny, mieszający gwint śrubowy, część stożkową przystosowaną do współpracy z częścią stożkową
obudowy, część wytłaczającą i przednią część łożyskową, przy czym wymienione przednie i tylne gwinty
mieszające są nieciągłe, tak, że pomiędzy nimi są
szczeliny, a stosunek długości obu gwintów mieszających jest wybrany według potrzeby.

P. 155779

03.06.1972

Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil", Wolbrom (Romuald Nowicki, Tadeusz Konsor,
Adam Szpet, Henryk Cygnarowski, Jan Papaj, Ryszard
Osuch).
Urządzenie do konfekcjonowania węży z tworzyw
sztucznych, znamienne tym, że wyposażone jest w wannę progresywną (4) w wannę kompensacyjną (9) oraz
urządzenia (15) do aktywacji powierzchniowej duszy (3),

P. 161290

15.03.1973

Pierwszeństwo: 15.03.1972 - Holandia (7203390)
Wavin Β. W. Zwolle, Holandia (Willem Jan Leloux).
Sposób wytwarzania torebek plastykowych oraz
urządzenie do stosowania tego sposobu. Przedmiotem
wynalazku jest sposób wytwarzania torebek plastykowych, ciągły, w którym poddaje się działaniu elementu
zgrzewającego przesuwną spłaszczoną rurę z folii termoutwardzalnej. Element zgrzewający (10) działa na
nienapiętą rurę z folii (3) bez wywierania na nią ciśnienia, a następnie, gdy łączone powierzchnie zostają
zmiękczone, odsuwa się go i zgrzewane powierzchnie
wprowadza się pomiędzy dwie rolki zaciskające (12,
13) współpracujące ze sobą, przy czym powierzchnię
przynajmniej jednej ze wspomnianych rolek utrzymuje się w temperaturze poniżej temperatury mięknięcia tworzywa termoutwardzalnego.
Urządzenie do stosowania sposobu według wynalazku
zawiera rolki podające, rolki odbierające, elementy
prowadzące rurę z folii, jeden lub więcej elementów
zgrzewających, zespół oddzielający i/lub perforator.
We wspomnianym urządzeniu naprzeciw obrotowej rolki (8) znajduje się jeden lub więcej elementów (7, 9, 11)
powodujących stykanie, przy czym odległość pomiędzy wspomnianą rolką obrotową (8) i wspomnianymi
elementami (7, 9, 11) jest regulowana i zasadniczo równa całkowitej grubości wszystkich warstw rurowej taśmy folii.
(8 zastrzeżeń)

39b1

39a3

B29d
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P. 156030

15.06.1972

Instytut Przemyślu Organicznego, Warszawa (Wiesław Olczyk, Halina Jelin-Lipska, Mieczysław Kowalski).
Wodne dyspersje nitrocelulozowe, znamienne tym, że
zawierają nitrocelulozę i polimery uretanowe zemulgowane w wodzie.
Sposób otrzymywania wodnych dyspersji nitrocelulozowych według zastrz. 1, znamienny tym, że nitrocelulozę rozpuszczalną w rozpuszczalnikach organicznych wprowadza się do roztworu w rozpuszczalniku
organicznym prepolimeru poliuretanowego zakończonego grupami izocyjanianowymi, a otrzymanego z poliestrów lub polieterów i organicznych dwuizocyjanianów, następnie poddaje się związki z czynnym wodorem posiadające atomy trzeciorzędowego azotu, które
przeprowadza się w czwartorzędowe środkami alkilującymi lub kwasami, otrzymany jonomer rozpuszcza się
w wodzie i oddestylowuje całkowicie lub częściowo

rozpuszczalniki organiczne.
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P. 135447

20.08.1969

Warszawskie Zakłady Przemysłu Gumowego, Warszawa, Polska (Kazimierz Batorowski, Ryszard Popławski, Czesław Rogowski, Jerzy Goliszewski, Ryszard
Woźniakowski, Kazimierz Gromski, Jerzy Morawski).
Sposób ciągłej wulkanizacji formowych wyrobów
gąbczastych z lateksu zmieszanego uprzednio ze środkami dyspergującymi, żelatynizującymi i wypełniającymi oraz spienionego, znamienny tym, że wulkanizację przeprowadza się w atmosferze żywej pary w komorze otwartej po obu jej stronach.
P. 146965

17.03.1971

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska, Polska (Maria Nowakowska, Edward Grzywa,
Hanna Noworytko, Zdzisław Mańkowski, Mirosław Mikołajewicz, Andrzej Szydlik).
Sposób wytwarzania gumy z kauczuku przez wulkanizację siarkową, znamienny tym, że w mieszankach gumowych w charakterze kauczuku stosuje się
kopolimer α-olefiny z butadienem lub kopolimer mieszaniny α-olefin z butadienem lub kopolimery te
w mieszaninie z kauczukiem naturalnym lub syntetycznym.
39b3

P. 151969

06.12.1971

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Hanna Ambroż, Wacław Zieliński, Jerzy Kowalski, Maria
Chmielińska).
Sposób wytwarzania powłok i ukształtowanych przestrzennie wyrobów z lateksu kauczuku naturalnego
przeznaczonych do stosowania w farmacji, medycynie
i w zetknięciu z żywnością, znamienny tym, że lateks
kauczuku naturalnego o stężeniu do 65°/o wagowych
kauczuku naturalnego stabilizowany dodatkiem substancji nieorganicznych korzystnie alkalicznych do
wielkości η pH powyżej 7 lub kwaśnych do wielkości
odczynu pH poniżej 4, poddaje się napromienianiu
gamma lub beta dawką do 20 Mradów i następnie
formuje się wyroby o wymaganym kształcie oraz usuwa się rozpuszczalne substancje przez wypłukanie.
39b4

P. 153949
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P. 161162

0.9.03.1973

Pierwszeństwo: 11.03.1972 - Włochy (nr 21727A/72)
Snam Progetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Aldo Priola, Sebastiano Cesca, Giuseppe Ferraris).
Sposób polimeryzacji i ko polimeryzacji izobutylenu.
Przedmiotem wynalazku jest sposób polimeryzacji
i kopolimeryzacji izobutylenu, a zwłaszcza kauczuku
butylowego przy użyciu szczególnego układu katalitycznego, umożliwiającego prowadzenie reakcji w wyższej temperaturze od poprzednio stosowanej w procesach przemysłowych i uzyskanie wyższych wydajności polimeru o większym ciężarze cząsteczkowym
i ogólnie lepszych własnościach.
Układ katalityczny stosowany w sposobie według
wynalazku składa się ze związku metaloorganicznego
o ogólnym wzorze RmMeXn, w którym R oznacza jednowartościowy rodnik alkilowy arylowy, cykloalkidowy, aryloalkidowy lub alkiloarylowy zawierające
1-12 atomów węgla, X oznacza atom chlorowca, atom wodoru, grupę alkoksylową
lub estrową,
Me oznacza atom metalu takiego jak AI, Ti, Sh, V,
Zn, B, Pb, W, Zr, As, Bi, lub Mo, m oznacza 0 lub
liczbę całkowitą 1-4, a η oznacza liczbę 1-5, przy
czym suma m + n jest równa wartościowości metalu
i ze związku organicznego zawierającego 1-24 atomów węgla w cząsteczce, zawierającego jedną lub
więcej grup funkcyjnych, takich jak -NO 2 ,-COOR,
- N O , = S = O, - F , - C l , - B r , - J , = PO, =SO 2 , NO
i grupa o wzorze 1 lub 2 i posiadających powinowactwo
elektronowe 0,3-2 elektronowoltów, R' w grupie
o wzorze 1 ma takie samo znaczenie jak R lub oznacza atom wodoru.
(7 zastrzeżeń)

09.03.1972

Shinetsu Chemical Company, Tokyo, Japonia (Shunicki Koyanagi, Shigenobu Tajima, Toshihide Shimizu,
Kazuhiko Kurimoto).
Sposób polimeryzacji suspensyjnej chlorku winylu
lub mieszanin monomerów winylowych, o zawartości
ponad 50% wagowych chlorku winylu, w środowisku
wodnym zawierającym środki suspendujące i inicjatory polimeryzacji, znamienny tym, że do środowiska
reakcji przed zainicjowaniem polimeryzacji lub zanim
stopień przemiany osiągnie 30% dodaje się substancję alkaliczną w takiej ilości, aby wartość pH fazy
wodnej wynosiła co najmniej 8.
39b 4

P. 155349

12.05.1972

Shinetsu Chemical Company, Tokio, Japonia (Shunichi Koyanagi, Shigenotu Tajima, Toshihide Shimizu,
Yoshitaka Kiri).
Sposób prowadzenia suspensyjnej
polimeryzacji
chlorku winylu lub mieszaniny składającej się głównie z chlorku winylu, z dodatkiem co najmniej jednego innego monomeru winylowego, mającego zdolność
kopolimeryzowania z chlorkiem winylu, w środowisku
wodnym i w obecności katalizatora rozpuszczalnego
w oleju, znamienny tym. że do układu polimeryzacyjnego wprowadza się dodatkowo co najmniej jedną ciecz,
taką jak woda, wodny roztwór środka dyspergującego, wodny roztwór alkali i lub wodny roztwór nieorganicznego środka utleniającego, w takiej ilości, aby
powierzchnia graniczna między fazą gazową i fazą ciekłą w reaktorze polimeryzacyjnym nie ulegała obniżeniu poniżej poziomu, na jakim powierzchnia ta znajduje się w chwili rozpoczęcia procesu polimeryzacji.

39b5

P. 147536

15.04.1971

Politechnika Warszawska, Warszawa
(Zbigniew
K. Brzozowski, Stanisław Porejko, Janusz Kaczorowski).
Sposób otrzymywania samogasnących powłokotwórczych połiarylanów na drodze polikondensacji międzyfazowej chlorobisfenoli z chlorkiem kwasu tereftalo-"
wego i chlorkiem kwasu izoftalowego, znamienny tym,
że 50-80 części wagowych 2,2-bis-(4-hydroksyfenylo)-1,1-dwuchloroetylenu, ewentualnie jego chlorowanej,
pochodnej poddaje się reakcji, korzystnie w temperaturze pokojowej, z 20-50 częściami wagowymi mieszaniny chlorku kwasu tereftalowego i chlorku kwasu
izoftalowego o stosunku wagowym 4 : 1-1 : 1, w obecności soli IV-rzędowych zasad amoniowych lub fosfoniowych lub antymoniowych lub arseniowych, przy
czym stosunek organicznej do nieorganicznej fazy wynosi 1: 2 - 1 : 4.

oö
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39b5

P. 153912

08.03.1972

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zbigniew K. Brzozowski, Stanisław Porejko, Jędrzej Kiełkiewicz, Janusz Kaczorowski).
Sposób otrzymywania samogasnących powłokotwórczych poliarylanów na drodze polikondensacji międzyfazowej
2,2-bis(4-hydroksyfenylo),l,l-dwuchloroetylenu lub chlorowanego 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)l,l-dwuchloroetylenu oraz mieszaniny chlorku kwasu tereftalowego i chlorku kwasu izoftalowego w stosunku wagowym 4 : 1 - 1 : 1, w obecności soli IV-rzędowych zasad amoniowych lub fosfoniowych lub antymoniowych
lub arseniowych według zgłoszenia (nr Ρ 147536) znamienny tym, że mieszanina 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)l,l-dwuchloroetylenu i/lub chlorowanego 2,2-bis(4-hydroksyfenylo),l,l-dwuchloroetylenu z bis hydroksyarylo)
alkanami reaguje z mieszaniną chlorku kwasu tref talowego i chlorku kwasu izoftalowego.

39b5

P. 155406

16.05.1972

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Blachownia
Śląska, Polska (Jerzy Wojciechowski, Tadeusz Śnieżek,
Edward Grzywa, Helmut Burek, Leopold Haczek, Wajciech Zagórski, Henryk Gudaniec).
Sposób
wytwarzania
pianek
poliuretanowych
z wypełniaczem stałym, znamienny tym, że poliole, katalizatory oraz wypełniacze stałe w ilości 2 0 - 8 0 % wagowych w odniesieniu do całkowitej masy wprowadzanych surowców wprowadza się w sposób ciągły do
przedniej części transportera ślimakowego natomiast
dwu lub poliizocyjaniany wprowadza się w sposób ciągły do środkowej lub końcowej części transportera ślimakowego, z którego po wstępnym wymieszaniu składników poliuretanu z wypełniaczami stałymi masa przechodzi do głowicy, gdzie w krótkim czasie następuje
intensywne wymieszanie składników i odprowadzanie
w sposób ciągły jednorodnej pasty do form w których następuje spienianie.
Urządzenie do wykonania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że składa się ze zbiornika (1) wypełniacza stałego, transportera (2) podającego wypełniacz
poprzez usyp (3) do głównego transportera ślimakowego (4), zbiornika (5) polioli i katalizatora pompy dozującej (6), zbiornika izocyjanianu (7), pompy dozującej (8) izocyjanian oraz głowicy (9) zaopatrzonej
w szybkoobrotowe mieszadło (10).

cząsteczkowym 1800-2300 poddawane reakcji z tolilenodwuizocyjanianem w roztworze benzenu z dodatkiem
0,05 do 0,5 a korzystnie 0,1 do 0,2 części 2-etylokapronianu cynawego na 100 części polioli z następnym rozprowadzeniem produktu reakcji w octaniu etylu według patentu nr 63902, znamienny tym, że proces wytwarzania poliuretanów prowadzi się dwuetapowo przy
czym w I etapie przeprowadza się reakcję polioli
z nadmiarem tolilenodwuizocyjanianu użytym w stosunku grup izocyjanianowych do wodorotlenowych 1,15
do 4, w etapie II produkt reakcji etapu I reaguje się
z glikolami użytymi w takiej ilości by stosunek grup
izocyjanianowych do wodorotlenowych po obu etapach wynosił 0,8 do 1,1.

40b
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P. 155430

17.05.1972

Patent dodatkowy do patentu 63902
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa (Wiesław Olczyk, Wiesław Kalinowski).
Sposób wytwarzania roztworów elastomerów poliuretanowych przez reakcję polioli z tolilenodwuizocyjanianem w temperaturze 70-90°C w środowisku banzenu przy czym poliestry lub mieszaniny polioli zawierające co najmniej 40% poliestru otrzymanego
z kwasu adypinowego i glikolu etylenowego o ciężarze

P. 149858

05.08.1971

Huta „Baildon", Katowice, Polska (Stanisław Nowak, Henryk Serwicki, Wojciech Wyszomirski, Jacek
Feczko).
Stal kwasoodporna przeznaczona do pracy w środowiskach redukujących, zwłaszcza do pracy w kwasie
solnym przy procesach odbywających się z wymianą
ciepła, znamienna tym, że zawiera wagowo max.
0,07% C, 16-20% Cr, 1 6 - 2 0 % Ni, 7 - 1 1 % Mo, 0,20-0,40% N2, 0,002-0,01% B, a pozostałych pierwiastków
w ilości spotykanej normalnie w zwykłych austenitycznych kwasoodpornych stalach chromo-niklowych.

41d

P. 137747

22.12.1969

Skoczowskie Zakłady Wyrobów Filcowych, Skoczów,
Polska (Tadeusz Nawrocki, Eugenia Krogulska, Leszek
Ostaszewski, Włodzimierz Pluskowski, Bolesław Nitra).
Sposób wytwarzania wyrobów kapeluszniczych włosowych, z mieszanki włókien naturalnych z udziałem
profilowanych włókien syntetycznych np. poliakrylonitrylowych znamienny tym że mieszankę o udziale
procentowym 7 5 - 9 5 % włosa naturalnego i 5 - 2 5 %
profilowanych włókien syntetycznych np. poliakrylonitrylowych o grubości 6 - 1 6 denier o długości cięcia
16-36 mm przed zmieszaniem barwi się do pełnego
wysycenia barwnikiem a następnie poddaje się kilkakrotnemu procesowi melanżowania w temp. 295-298°K
przy wilgotności względnej 7 5 - 8 5 % po czym prowadzi się 2-fazową operację spilśniania którego 1-szą
fazę tj. zwartnianie przedłuża się o 50% czasu w stosunku do zwartniania włosa naturalnego zaś fazę folowania skraca się do 5 - 1 0 minut, po czym na powierzchnię wyrobu wydobywa się włókna syntetyczne
na długość do 5 mm po uprzednim sezonowaniu wyrobu przez 24 godz. w temp. 295-298°K i wilgotności
względnej 90-95%. w końcu wyczesany włos strzyże
się i natłuszcza olejkiem laurowym.

42c
6
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P. 153132

27.01.1972

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego „Hydrobudowa 4", Gdańsk, Polska (Stanisław
Onoszko, Janusz Kryczkowski).
Poziomnica do prac podwodnych, zwłaszcza dla nurków, do poziomowania podstaw fundamentowych budowli hydrotechnicznych, w postaci poziomej belki,
wyposażonej w poziomą rurkę, napełnioną cieczą, oraz
uchwytu, znamienna tym, że składa się z rurki (2)
z odgiętymi końcami (3 i 4), wypełnionej cieczą (5)
przewodzącą prąd elektryczny, przy czym rurka (2) zamocowana jest do podstawy (1), a jej odgięte końce (3

1/74
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i 4) zaopatrzone są w elektrody (6), które przy przechyleniu podstawy (1) zamykają obwód prądu powodując sygnalizację ukośnego położenia, natomiast przy
położeniu poziomym stan jest sygnalizowany przez
obwód.
Poziomnica według zastrz. 1, znamienna tym, że
położenie podstawy (1) jest sygnalizowane optycznie
za pomocą lampki (9) w jednym położeniu, a lampki
(10) - w drugim położeniu, a położenie poziome jest
sygnalizowane przez zapalenie się obu lampek (9 i 10),
zamocowanych do pulpitu (8).
Poziomnica według zastrz. 1 i 2, znamienna tym, że
położenie poziome podstawy (1) jest sygnalizowane dodatkowo za pomocą dźwięku przez buczek to jest
dźwiękowy sygnalizator (12), zamocowany do sygnalizacyjnego pulpitu (8).
Poziomnica według zastrz. 1-3, znamienna tym, że
obie pomocnicze elektrody (7) są połączone ze sobą
przewodem wyrównawczym, dołączonym do jednego
z biegunów baterii (14).

42c

P. 155211

42c
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P. 155212

06.05.1972

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Daniel
Pisarczyk).
Optyczny interpolator warstwie, znamienny tym, że
stanowi go rzutnik (6), który w dolnej części zakończony jest prowadnikiem (7) wyposażonym w wymienną linijkę (8) z podziałką, a w górnej części ma osadzony przesuwnie oświetlacz (9) wyposażony w oprawkę
(10) z żarówką (11) oraz filtr (12) światła, przy czym
rzutnik (6) zamocowany jest w prowadniku (3), który
z kolei osadzony jest przesuwnie w kolumnie (2) zamocowanej w podstawie (1), natomiast oś optyczna
oświetlacza (9) przechodzi przez punkt przecięcia się
linii jaką jest ścięta krawędź podstawy (1) ze wskaźnikiem (13) w postaci rysy naciętej na pochylonej
płaszczyźnie ścięcia podstawy (1).

06.05.1972

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Daniel
Pisarczyk).
Tangencjalna nasadka do niwelatora, znamienna
tym, że stanowi ją nakładany na obiektyw (8) lunety
niwelatora nieruchomy korpus (1) i połączona z nim
ruchoma obudowa (2) wyposażona w jeden lub więcej
wymiennych optycznych klinów (3) osadzonych w pierścieniach (4), których położenie ustalone jest dociskającym pierścieniem (5), przy czym ruchoma obudowa
(2) wyposażona jest ponadto w wymienną skalę (6)
o podziałce kątowej oraz wymienną skalę (7) o podziałce tangensowej pochyleń.

42c

P. 155213

06.05.1972

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Daniel
Pisarczyk).
Stykograf, znamienny tym, że stanowi go podstawa
(1) wyposażona w ruchomy wózek (3) do którego przymocowany jest nieruchomy łącznik (4) oraz obrotowy
prowadnik (5) na którym osadzone są suwaki (6), natomiast w łączniku (4) i suwakach (6) osadzone są obrotowo słupki (7) do których przymocowane są liniały
(8) o ostrych krawędziach skierowanych do podstawy,
a ponadto podstawa (1) wyposażona jest w znaczniki
(9) zaopatrzone w krzyże (10), których środki leżą
w płaszczyźnie przechodzącej przez osie obrotu słupków (7) osadzonych w łączniku (4).
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42e; G01f
42c

P. 156704

14.07.1972

Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, Polska
(Jerzy Gaździecki).
Sposób kartowania oryginałów map i urządzenie
do stosowania tego sposobu. Sposób kartowania oryginałów map, znamienny tym, że informacje kartograficzne w obrębie każdego elementarnego kwadratu
siatki, na które została podzielona mapa, są kolejno
przetwarzane przez komputer i wyświetlane na ekranie lampy oscyloskopowej w postaci zbioru punktów
i linii tworzących rysunek, a następnie rysunek ten
dla nadania żądanej dokładności i skali zmniejsza się
kamerą fotograficzną z kasetą przesuwną i rzutuje na
odpowiednie pole materiału światłoczułego, który po
naświetleniu wszystkich pól poddaje się obróbce fotochemicznej celem otrzymania oryginału mapy.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
sterowane komputerem, znamienne tym, że składa się
z oscyloskopu z ekranem (1), kamery fotograficznej
z obiektywem (2) oraz kasety (3) z materiałem światłoczułym przesuwanej w sposób zaprogramowany
w układzie osi x, y.
Odmiana urządzenia według zastrz. 2, znamienna
tym, że zamiast ekranu oscyloskopu (1) jest umieszczona taśma filmowa z zarejestrowanymi fotograficznie fragmentami mapy a obiektyw kamery fotograficznej (2), projektujący obrazy z taśmy filmowej jest
ruchomy w kierunkach osi x, y, w sposób zaprogramowany.

1/74

P. 142749

18.08.1970

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automatyki Elektronicznej, Wrocław (Wiesław Grochocki,
Krzysztof Janik i Wojciech Szczepanik).
Urządzenie do dokładnego pomiaru natężenia przepływu gazów w aparatach chromatograficznych, zaopatrzone w przetwornik utworzony z dwóch komór oddzielonych od siebie membraną sprężystą, a połączonych
zwężką, znamienne tym, że sprężysta membrana (8)
jest trwale połączona z ferrytowym rdzeniem (12)
umieszczonym
przesuwnie wewnątrz
różnicowego
transformatora (13), którego wtórne uzwojenia są połączone poprzez wzmacniacz (2) % detektorem (3) sterującym rejestrator lub elektryczny wskaźnik wychyłowy (4).

42h

P. 158173

10.10.1972

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Edward Hefig).
Mechanizm ruchu zgrubnego i drobnego, znamienny
tym, że składa się z ułożyskowanej współosiowo w pokrętkach (7) śruby (1) z gwintem drobnozwojowym,
zakończonej pokrętkami (8) ruchu drobnego, na której
osadzone są na gwincie drobnozwojnym nakrętka dociskowa (5) ze sprężyną (6) i nakrętka (2) z zewnętrznym gwintem wielozwojowym o dużym skoku, z wałka
(4) łączącego przesuwnie bez możliwości wzajemnego
obrotu nakrętkę dociskową (5), sprężynę (6), nakrętkę
(2) z gwintem zewnętrznym i pokrętki (7) ruchu zgrubnego oraz tulei (3) sprzęgniętej wewnątrz na gwincie
wielozwojowym o dużym skoku z nakrętką (2).
(1 zastrzeżenie)

42c

P. 157930

25.09.1972

Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Tarnowie Opolskim, Opole, Polska (Jan Juchkiewicz).
Wskaźnik kierunku wibracji, znamienny tym, że
składa się z podstawy z czopem (1) i pierścienia obrotowego (2) luźno nasadzonego na czop, przy czym elementy te wykonane są z materiałów trwałych i posiadają obudowę (3) umożliwiającą obserwację kierunku obrotu pierścienia (2), który jest zgodny z kierunkiem wymuszanych drgań.

42h
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P. 158657

06.11.1972

Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa, Polska
(Maksymilian Pluta).
Mikroskop interferencyjno-polaryzacyjny dla światła
odbitego, znamienny tym, że zawiera układ interferencyjno-polaryzacyjny z ciągłą zmianą wielkości i kierunku rozdwojenia obrazu, składający się z polaryzatora (P) zamontowanego w sposób obrotowy w epioświetlaczu, płytki ćwierćfalowej (Q) umieszczonej między
tym polaryzatorem a zwierciadłem półprzeźroczystym
(L2) epioświetlacza, z analizatora (A) umieszczonego
w części okularowej oraz z układu dwóch pryzmatów
dwójłomnych (W1, W2).
Odmiana mikroskopu interferencyjno-polaryzacyjnego dla światła odbitego znamienna tym, że układ interferencyjno-polaryzacyjny z ciągłą zmianą wielkości
i kierunku rozdwojenia obrazu zastosowany jest do
mikroskopu odwróconego, przy czym układ ten składa
się z polaryzatora (P), zamontowanego w sposób obrotowy przed półprzezroczystym zwierciadłem (L2) w części systemu oświetleniowego, z płytki ćwierćfalowej

umieszczonej między wymienionym zwierciadłem a polaryzatorem, z analizatora (A) zamontowanego w części okularowej, oraz z dwóch pryzmatów dwójłomnych
(W1 i W2) rozdzielonych płytką półfalową (H), umieszczonych między obiektywem (Ob) i zwierciadłem półprzeźroczystym (L2), przy czym jeden pryzmat dwójłomny (W1), znajdujący się bliżej obiektywu oraz płytka półfalową (H) są zamontowane w sposób obrotowy
wokół osi optycznej obiektywu, podczas gdy drugi
pryzmat dwójłomny (W2) jest przesuwny w kierunku
równoległym (h) i poprzecznym (p) do tej osi.

42h

P. 159291

05.12.1972

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu
Węglowego Zakład Elektroniki Górniczej, Tychy, Polska (Benon Halama, Anatol Hatwich, Zbigniew Turczyński).
Płytka optyczna do indykacji wstecznej sygnałów
świetlnych, z załamanym promieniem świetlnym, wykonana z materiału przeźroczystego, znamienna tym,
że ma co najmniej jedną parę krawędzi skośnych (2)
i (4) usytuowanych względem siebie pod kątem (6) od
40°-140°, przy czym jedna z krawędzi leży na wypolerowanej powierzchni stożkowej (3) tak, że obserwacja sygnałów od strony tylnej tablicy synoptycznej (11)
uzależniona jest od przebiegu promieni świetlnych
przez krawędzie skośne (2) i (4).

42k

P. 155500

20.05.1972

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa (Marian
Suchan).
Sposób określania miejsc w konstrukcjach zbrojonych, w których występują czynne ogniska korozji,
znamienny tym, że w badanej konstrukcji zbrojonej (1)
dokonuje się pomiaru potencjału stacjonarnego zbrojenia (2) występującego w punktach pomiarowych (3)
wzdłuż zbrojenia (2), usytuowanych na betonowej powierzchni badanej konstrukcji zbrojonej (1), po czym
mierzy się rezystancję otuliny (8), korzystnie w tych
samych punktach pomiarowych (2), a następnie posługując się wzorem Δij = Δγi · i n + 1/2, który wyraża
współzależność pomiędzy potencjałem stacjonarnym
zbrojenia, rezystancją otuliny oraz miejscami występowania czynnych ognisk korozji, podstawia się uzyskane wartości z wyniku pomiarów, określa się rozmieszczenie ognisk korozji i intensywności ich działania.
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42k; G01m

P. 161016

03.03.1973

Pierwszeństwo: 04.03.1972 - Włochy (nr 21.417 A/72)
Fabrica Italiana Magneti Marelli S.p.A., Mediolan,
Włochy (Horst Engele, Alberto Paloppi, Pasquale Casoli).
Automatyczne urządzenie diagnostyczne zwłaszcza do
pojazdów mechanicznych, charakteryzuje się tym, że
zespół przechowywania danych wzorcowych potrzebnych do przeprowadzania badań jest pamięcią magnetyczną w postaci urządzenia odczytu z taśmy magnetycznej oraz jednej lub więcej taśm magnetycznych
umieszczonych w kasecie.
Wymieniona pamięć magnetyczna jest połączona
przez rejestr (14) z centralnym układem logicznym (4),
komparatorem (7) oraz urządzeniem do podawania wyników badań (8). Automatyczne urządzenie diagnostyczne posiada zastosowanie przy przeprowadzaniu badań
odpowiednich parametrów silników pojazdów mechanicznych.
(2 zastrzeżenia)

421

P. 155373
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wadnicy (1) jest umieszczony rozłącznie między dwoma
ćwierćfalowymi transformatorami (4 i 5) impedancji
i rodzaju fali i jednocześnie między dwoma dławikami
(6), a ponadto pomiędzy odcinkiem prowadnicy falowej (1) i ćwierćfalowymi transformatorami (4 i 5)
impedancji i rodzaju fali znajdują się dielektryczne
przekładki (15 i 16).
421

P. 155422

17.05.1972

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Jan Lasa, Tadeusz Owsiak).
Radionizacyjny detektor argonowo-triodowy dla
chromatografii gazowej, zawierający głowicę, połączoną z korpusem, wyposażoną w elektrody i źródło promieniotwórcze, znamienny tym, że złącze (6) korpusu
(1) ma dyszę (27), stanowiącą anodę, umieszczoną najkorzystniej w oczku (11), osadzonym na elektrodzie
zbiorczej (7), przy czym nad oczkiem (11) znajduje się
źródło promieniotwórcze (23) w obudowie (21), zamocowanej do elektrody centralnej (16).

13.05.1972

Polska Akademia Nauk Instytut Fizyki, Warszawa,
Polska (Andrzej Kraszewski, Ryszard Nowaczyk, Janusz Walewski).
Czujnik mikrofalowego urządzenia do pomiaru zawartości wody w substancjach sypkich i ciekłych, włączony w obwód mikrofalowego toru przesyłowego lub
odbiciowego, znamienny tym, że składa się z odcinka
prowadnicy falowej (1) stanowiącej jednocześnie pojemnik na badaną substancję, który to odcinek pro-

421

P. 156158

21.06.1972

Politechnika Częstochowska, Częstochowa (Stefan
Balicki, Stanisław Dyszy, Stanisław Iskierka).
Sposób ujawniania wielkości wysokotemperaturowego ziarna, polegający na tym, że badaną próbkę metalu
lub stopu z wykonanym zgładem wygrzewa się aż do
uzyskania stabilizacji ziarna w ośrodku ciekłym, rozpuszczającym tlenki metali, na przykład w boraksie,
znamienny tym, że po stabilizacji ziarna, boraks zadaje
się silnym utleniaczem, na przykład azotanem sodowym, a następnie próbkę chłodzi się intensywnie.

421

P. 157914

25.09.1972

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice, Polska (Zdzisław Maciejasz, Józef Świstak, Zygmunt Mieczysław, Henryk Kijas).
Urządzenie do pobierania prób powietrza kopalnianego dla analizy chemicznej, znamienne tym, że składa
się z pompki ręcznej do powietrza z wydłużalną końcówką wymienną na wlocie powietrza ssanego, zbiorniczka powietrza sprężonego zakładanego na wylot
powietrza tłoczonego, zaworu upustowego i manometru.
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P. 161797

01.09.1971

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakład Doświadczalny Lubin, Polska (Jerzy Mordalski, Wojciech
Czajowski).
Sposób wyznaczania zawartości metalu w rudzie
z pokładów pochyłych lub falistych, znamienny tym,
że rudę metalu pobraną w czasie eksploatacji złoża,
w postaci próbki ze ściany lub chodnika, rozdrabnia
się mechanicznie do postaci umożliwiającej wprowadzenie jej w ustalonej ilości do pojemnika, umieszcza
się w pojemniku, następnie poddaje się gamma aktywacji, po czym mierzy się aktywność próbki, a wynik
pomiaru aktywności stosuje się do wyznaczenia najkorzystniejszego kierunku eksploatacji złoża lub do
selekcji wydobywanego urobku.
42m7; G06m

P. 160690
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10.02.1973

Pierwszeństwo: 10.02.1972 - Wielka Brytania
(nr 6372/72)
Les Parsons and Sons (Engineers) Limited, Ashuurnham Works, Burry Port, W. Brytania (Alan Jones,
John Shaw Bustard).
Urządzenie do transportowania przedmiotów z leja.
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do transportowania przedmiotów z leja w celu ich przeliczania lub
kontrolowania względnie dostarczenia do miejsca gdzie
podlegają przeróbce. Urządzenie zawiera lej zsypowy
z otworem poniżej którego znajdują się rolki (25, 26)
oraz przenośnik bez końca, a także parę szyn (23, 24)
skierowanych w stronę rolek, które to szyny są przystosowane do utrzymywania przedmiotów powyżej
przenośnika w czasie gdy przedmioty są przesuwane
przez nośniki (15) i mają zmniejszającą się wysokość,
co pozwala przedmiotom wpaść w zagłębienia (19)
w nośnikach (15).
(9 zastrzeżeń)

42o; G01p

P. 161154

09.03.1973

Pierwszeństwo: 10.03.1972 - NRF (nr P. 2211694.5)
Paul Pleiger Maschinenfabrik, Hammertal, Niemiecka Republika Federalna (Albert Tertilt).
Sposób pomiaru prędkości przepływu płynu oraz
urządzenie do stosowania tego sposobu. Przedmiotem
wynalazku jest sposób pomiaru prędkości przepływu
płynu oraz urządzenie do stosowania tego sposobu.
Sposób pomiaru prędkości przepływu polega na tym,
że mierzy się temperaturę płynu przepływającego
przez przewód w dwóch oddalonych od siebie miejscach w przewodzie, korzystnie w obszarze gdzie występuje zmiana przekroju przepływu lub w obrębie
miejsca gdzie występują zakłócenia tego przepływu,
a prędkość przepływu określa się na podstawie różnicy
mierzonych temperatur. Urządzenie do stosowania sposobu charakteryzuje się tym, że składa się z przynajmniej dwóch termoczułych elementów pomiarowych
(6 i 8) umieszczonych wewnątrz kanału przepływowego
lub przewodu (13), mających postać termoogniw lub innych czujników pomiarowych, przy czym przewody
przyłączeniowe tych elementów są wyprowadzone przez
ścianki przewodów do przyrządów rejestrujących.
(12 zastrzeżeń)

42r3

P. 155377

15.05.1972

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Oddział w Łodzi, Łódź, Polska (Edward Bolek).
Mostkowy stabilizator prądu stałego zawierający
tranzystor szeregowy i porównujący oraz w jednej ga-

42o

P. 155744

02.06.1972

Polska Akademia Nauk Zakład Mechaniki Górotworu, Kraków Polska (Jan Kiełbasa, Józef Rysz, Andrzej
Smolarski, Bolesław Stasicki).
Anemometr oscylacyjny mający wzmacniacz napięcia, przerzutnik, miernik częstotliwości oraz czujnik
pomiarowy, który składa się z nadajnika i detektora
sygnału cieplnego, według patentu P. 145513, znamienny tym, że zawiera stałotemperaturowy układ (2) połączony z nadajnikiem (4), utrzymujący stałą temperaturę nadajnika, i/lub stałotemperaturowy układ (1),
połączony z detektorem (3), utrzymujący stałą temperaturę detektora.

62

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

1/74

łęzi mostka element stabilizujący napięcie, znamienny
tym, że w gałęzi zawierającej element stabilizujący
i w gałęzi przeciwległej do niej posiada włączone szeregowo półprzewodnikowe elementy kompensujące
(T3 i T4) o chsrakterystyce napięciowo-temperaturowej
zbliżonej edo charaktrystyki tranzystora porównującego.

42t1
P. 156303
27.06.1972
Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa (Edmund Koprowski).
Ferrytowa głowica wizyjna, znamienna tym, że nad
szczeliną roboczą (2) posiada wycięcie (1), które określa
czynną szerokość szczeliny roboczej (2) na czole głowicy wizyjnej (7), przy czym wycięcie (1) jest wypełnione materiałem niemagnetycznym na przykład lutowiem szklanym.

45g

45a; A01b

P. 161251

13.03.1973

Pierwszeństwo: 13.03.1972 - Nowa Zelandia (nr 166562)
Spintiller International Ltd, Ceramic House, Totaraave, New Lynn, Nowa Zelandia (John Michael
McCoomb).
Kultywator, sposób uprawy ziemi tym kultywatorem. Kultywator przystosowany do przesuwania go po
powierzchni gruntu ornego ma głowicę (2, 15) dającą
się przesuwać po powierzchni gruntu, do której to głowicy po obu jej stronach zamocowane są osie (5),
z których każda wystaje na bok pod kątem innym niż
prosty do kierunku ruchu głowicy po gruncie. Na każdej z wymienionych osi (5) osadzony jest obrotowo zębaty wirnik (6), a każdy z tych wirników może obracać się dokoła przynależnej doń osi (5) niezależnie od
innych wirników w celu spulchnienia gleby.
Sposób napowietrzania gruntu za pomocą kultywatora według wynalazku polega na tym, że wirniki zębate (6) osadza się w sposób umożliwiający ich obracanie się w kierunku odwrotnym, to jest tak, aby
wierzchołki zębów (10) były pochylone w kierunku
przeciwnym do kierunku obrotu wirnika (6) podczas
jego przesuwania po gruncie, następnie ciągnie się kultywator po gruncie w taki sposób, że zęby (10) wirnika (6) wchodzą i wychodzą z gruntu pozostawiając
po sobie otwór napowietrzający przy nieznacznym lub
całkowicie wyeliminowanym nadrywaniu powierzchni
gruntu.
(7 zastrzeżeń)

P. 151722

23.11.1971

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 151626
Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich, Okręgowy Oddział w Kielcach, Kielce, Polska (Kazimierz
Kwapisz).
Urządzenie do ciągłej produkcji twarogu kazeinowego na cele spożywcze, znamienne tym, że pięć tanków
ustawionych kaskadowo połączonych jest przepływami
(4) i (5). Urządzeniem do płukania twarogu (7). Przepływem do przekazywania twarogu do wirówki (8).
Urządzenie według zastrzeżenia 1, znamienne tym,
że przepływ (5) posiada otwory do odpływu serwatki
połączone przewodem nabiałowym (11) ze zbiornikiem
serwatkowym (10).
Urządzenie według zastrzeżenia 1, znamienne tym,
że do przewodu nabiałowego (11) podłączone są odpływy wanien twarożkarskich (12).
Urządzenie według zastrzeżenia 1, znamienne tym,
że piąty tank posiada zainstalowane natryskiwacze (7)
do wody ciepłej i zimnej oraz przelew (8) do przekazywania twarogu do wirówki.
Urządzenie według zastrzeżenia 1, znamienne tym,
że przelewy (5) posiadają zastawki (14).
Urządzenie według zastrzeżenia 1, znamienne tym,
że mieszadła (13) posiadają wydłużone skrzydła służące do przesuwania masy twarogowej.
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24.07.1970

Pierwszeństwo: 25.07.1969 - Wielka Brytania
The Murphy Chemical Limited, St. Albans, Wielka
Brytania (Max Pianka).
Środek grzybobójczy do zaprawiania nasion, znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera związek o ogólnym wzorze przedstawionym na rysunku, na
którym R i R1 są takie same lub różne i 2 oznaczają
grupy alkilowe o 1-4 atomach węgla a R i R8 są
takie same lub różne i oznaczają atom wodoru lub
grupy alkilowe
o 1-4 atomach węgla pod warunkiem,
że R i R1 nie oznaczają 2 jednocześnie
grupy n-butylowej w przypadku gdy R i R3 oznaczają atom wodoru
lub jego sól addycyjną z kwasem oraz znane dodatki
i ewentualnie znane związki grzybobójcze.

451

P.143987

20.10.1970

Pierwszeństwo: 21.10.1969 - Japonia
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF (Shigeo
Kishino, Yasuo Yamada, Akio Kudamatsu, Yoshio Kurahashi, Shoczo Sumi, Morisuke Seki, Kooji Shiokawa).
Środek owadobójczy i grzybobójczy, znamienny tym,
że jako substancję czynną zawiera organiczny
ester
1
kwasu fosforowego o wzorze 1, w którym
R
oznacza
rodnik alkilowy o 1 - 4 atomach węgla, R 2 oznacza nasycony rodnik alkilowy o 1 - 4 atomach węgla lub grupę o wzorze R 3 - O - C H 2 C H 2 - , w którym R 3 oznacza
rodnik alkilowy o 1 - 4 atomach węgla, X oznacza atom
wodoru lub atom chlorowca i n oznacza liczbę 1, 2
lub 3.

451

P. 145802
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23.01.1971

Pierwszeństwo: 24.01.1970 - Niemiecka Republika Federalna
Farbenfabriken Bayer, Aktiengesellschaft, Leverkusen, NRF (Klaus Sasse, Ludwig Eue).
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako substancję czynną zawiera 2-acyloamino-l,3,4-tiadiazolony(tiony)-5 o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza
ewentualnie podstawiony grupą alkoksylową rodnik
alkilowy, cykloalkilowy, cykloalkenylowy ewentualnie
zawierający dokondensowane pierścienie aromatyczne
lub cykloalifatyczne oraz ewentualnie podstawiony atomami chlorowca lub rodnikami alkilowymi, dalej oznacza rodnik aralkilowy lub arylowy, przy czym rodnik
arylowy i rodnik arylowy rodnika aralkilowego są ewentualnie podstawione rodnikami alkilowymi, grupami
alkoksylowymi, atomami chlorowca, grupami cyjanowymi, nitrowymi, trójfluorometylowymi i/lub dwualkiloaminowymi, R' oznacza rodnik alkilowy o 1-10
atomach węgla, rodnik alkenylowy o 2 - 6 atomach węgla lub cykloalkilowy o 3 - 8 atomach węgla, a X
oznacza atom tlenu lub siarki.

451

P. 148366

25.05.1971

Pierwszeństwo: 25.05.1970 - Stany Zjednoczone Ameryki
Esso Research and Engineering Company Linden,
New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki (Arnold Dale
Litt, John Edwin Engelhart).
Środek chwastobójczy, znamienny tym, że jako substancję aktywną zawiera pochodną cztero wodór obenzotiazolu o wzorze ogólnym 1, w którym W oznacza grupę o wzorze CHR3, w którym R3 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla; atom
tlenu, grupę o wzorze S(O)n, w którym η jest równe
0,1 lub 2, albo grupę o wzorze Ν-R 4 , w którym R4
ma znaczenie podane wyżej dla R3 oraz oznacza grupę
nitrową, aminową lub atom tlenu, Q w różnych pozycjach może być różne i oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-10 atomach węgla, alkenylowy
o 3-10 atomach węgla, alkinylowy o 4-10 atomach
węgla, cykloalkilowy o 3 - 8 atomach węgla, alkoksylowy o 1-7 atomach węgla, cykloalkoksylowy o 3-10
atomach węgla, alkilotio o 1-10 atomach węgla, alkiloaminowy o 1-10 atomach węgla, dwualkiloaminowy
o 2-20 atomach węgla, cykloalkiloaminowy o 3-10
atomach węgla, dwucykloalkiloaminowy o 6-20 atomach węgla, przy czym rodniki te ewentualnie są podstawione atomem chlorowca, grupą wodorotlenową, alkoksylową o 1-4 atomach węgla, sulfonamidową, alki-
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lotio o 1-4 atomach węgla, nitrową, cyjanową, tiocyjanową, perehlorowcoalkilową, rodnikiem arylowym
o 6 lub 10 atomach węgla, aryloksylowym o 6 lub 10
atomach węgla, ary lotio o 6 lub 10 atomach węgla,
przy czym rodniki te ewentualnie są podstawione rodnikiem alkilowym o 1-4 atomach węgla, alkoksylowym o 1-4 atomach węgla, alklotio o 1-4 atomach
węgla, atomem chlorowca, grupą wodorotlenową, nitrową, cyjanową, lub karboalkoksylową, Q oznacza
również grupę cyjanową, sulfonamidową, karboalkoksylową o 1-6 atomach węgla, perfluoroalkilową, nitrową, merkapto, heteroarylową o 4 - 9 atomach węgla
lub acyloksylową o 1-10 atomach węgla, ewentualnie
podstawioną rodnikiem alkilowym o 1-4 atomach węgla,
alkilotio o 1-4 atomach węgla, atomem chlorowca,
grupę nitrową, cyjanową, karboksylową, tiocyjanową
lub perchlorowcoalkilową, przy czym w przypadku gdy
Q oznacza rodnik alkilowy o 1-10 atomach węgla,
y jest równe 0-4, X oznacza grupę o wzorze 2, 3,4 lub
5, w którym Q ma wyżej podane znaczenie a Β oznacza atom tlenu lub siarki w połączeniu z nośnikiem,
rozcieńczalnikiem i innymi dodatkami.
451

P. 158296

02.12.1971

Pierwszeństwo: 15 lipca 1971 - NRF
H. Wilhelm Schaumann, Hamburg, NRF (Ludwig
Richter, Albert Liedicke).
Konserwowane nasienie knurów, znamienne tym, że
zawiera unieruchomione, dające się zmobilizować plemniki knurów w masie zamarzniętej wody, zawierającej
glikozę, octan sodowy, chlorek potasowy, kwas etylenodwuaminoczterooctowy, wodorowęglan sodowy, substancje białkowe i antybiotyki.
451;

B07

P. 159929

29.12.1972

Pierwszeństwo: 30.12.1971 - Japonia (nr 3186/1972)
7.01.1972 - Japonia (nr 4304/1972)
Nippon Soda Co. Ltd., Tokio, Japonia.
Sposób wytwarzania estrów kwasu tiazolotriazolilotiofosfonowego o ogólnym wzorze 1, w który R1 i R2
oznacza niższą grupę alkilową o 6 lub mniej atomach
węgla oraz X oznacza atom chlorowca, znamienny tym,
że związek o ogólnym wzorze 7 poddaje się reakcji ze
związkiem o ogólnym wzorze 8, przy czym Rj i R2
oznaczają niższą grupę alkilową o 6 lub mniej atomach węgla oraz X oznacza atom chlorowca.
(2 zastrzeżenia)

451;

A01n
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P. 160612

06.02.1973

Pierwszeństwo: 09.02.1972 - Holandia (nr 7201674)
N. V. Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holandia.
Środek chwastobójczy oraz sposób wytwarzania substancji czynnej. Wynalazek dotyczy nowych środków
szkodnikobójczych zawierających jako substancję czynną nowe pochodne pirazoliny o dużej aktywności biocidalnej w stosunku do członkonogów, sposobu ich wytwarzania, a ponadto sposobu wytwarzania nowych
pochodnych pirazoliny.
(33 zastrzeżenia)
451; A01n

P. 160614

06.02.1973

Pierwszeństwo: 07.02.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr P. 2205590.9)
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius u. Brüning, Frankfurt nad Menem, Niemiecka Republika Federalna.
Dodatek wstrzymujący parowanie do stężonych zawiesin środków ochrony roślin charakteryzuje się tym,
że zawiera 20-60% wagowych alifatycznego oleju mineralnego z zawartością maksymalnie 15°/o wagowych
związków aromatycznych (techniczny), 1-5% wagowych środka odpieniającego, 0-5°/o wagowych środka
zwiększającego przyczepność, 0,5-5% wagowych niejonowego emulgatora (HLB 10-12), 0,5-2,5% wagowych oleilometylotaurydu, 0-30% wagowych pigmentu, 0-40% wagowych alkoholu wielowodorotlenowego
oraz wodę do uzupełnienia do 100% wagowych, co
najmniej jednak 10% wagowych.
(7 zastrzeżeń)
451; A01n

P. 160616

06.02.1973

Pierwszeństwo: 07.02.1972 - Szwajcaria (nr 1739/72)
16.05.1972 - Szwajcaria (nr 7283/72)
Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Środek oddzialywający na wzrost roślin oraz sposób
wytwarzania nowych chlorowcoacetanilidów. Nowe,
wytworzone sposobem według wynalazku, N-podstawione chlorowcoanilidy odpowiadają wzorowi 1, w którym R1 oznacza atom wodoru lub grupę metylową,
A oznacza niepodstawiony łańcuch etylenowy, albo jednokrotnie podstawiony grupą etylową lub jedno- lub
dwukrotnie podstawiony grupą metylową łańcuch etylenowy, R2 oznacza grupę metylową, etylową, n-propylową, izopropylową, allilową lub metyloallilową
włącznie z grupą krotylową, grupę cyklopropylową lub
cyklopropylometylową, a X oznacza atom chloru lub
bromu.
Sposób wytwarzania nowych chlorowcoacetanilidów
wzorze 1 polega według wynalazku na tym, że N-podstawioną anilinę o ogólnym wzorze 2, w którym R1,
R2 i A mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze środkiem chlorowcoacetylującym, korzystnie
z bezwodnikiem lub halogenkiem kwasu chlorooctowego lub bromooctowego.
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Środek oddziaływający na wzrost roślin zawiera
^
dług wynalazku jako substancję czynną co najmniej
jeden chlorowcoanilid o wzorze 1, w którym R1( A, R2
i X mają wyżej podane znaczenie oraz odpowiednie
nośniki i/lub dyspergatory i ewentualnie inne substancje szkodnikobójcze.
(16 zastrzeżeń)
451; A01n

P. 161133

P. 161187

10.03.1973

Pierwszeństwo: 10.03.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 233817 i nr 233818)
Hercules Incorporated, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki (Anthony Broxholme, Clayton, Stanley
Keith Lehman).
Środek chwastobójczy zawierający substancje pomocnicze i efektywną ilość materiału fitotoksycznego charakteryzuje się tym, że jako fitotoksyczny materiał
zawiera nowe podstawione N-fenyloaminy o ogólnym
wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru, atom
chlorpwca, grupę nitrową, grupę trójchlorowcometylową, rodnik alkilowy o 1-7 atomach węgla lub grupę
alkoksylową o 1-7 atomach węgla, R' oznacza atom
wodoru, rodnik jedno-, dwu- lub trójacetylowy, R"
oznacza rodnik alilenowy o 1-7 atomach węgla lub
rodnik alkilidenowy o 2 - 7 atomach węgla, Q oznacza
5 - Biuletyn UP nr 1

grupę karboksylową lub jej sole albo estry z alkanolami o 1-7 atomach węgla, grupę amidową jedno- lub
dwupodstawioną podstawnikami, takimi jak rodnik alkilowy o 1-7 atomach węgla, lub rodnik ary Iowy,
grupę karbohydrazydową lub grupę karbohydrazydową 1-podstawioną podstawnikami, takimi jak rodnik
alkilowy o 1-7 atomach węgla lub rodnik arylowy.
(3 zastrzeżenia)

08.03.1973

Pierwszeństwo: 09.03.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr 2211388.8)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka Republika Federalna.
Środek owadobójczy i roztoczobójczy oraz sposób
wytwarzania N-(aminometylideno)-imidów estrów kwasów tiolofosforowych. Wynalazek dotyczy środków
owadobójczych i roztoczobójczych zawierających jako
substancję czynną nowe imidy estrów kwasów N-(aminometylideno)-tiolofosforowych o wzorze 1, w którym
R i R ' oznaczają rodniki alkilowe o 1-4 atomach węgla, a R'' oznacza rodnik alkilowy lub alkenylowy zawierające do 6 atomów węgla, rodnik cykloalkilowy
o 4 - 6 atomach węgla lub podstawnik heterocykliczny,
zawierający atom azotu, oraz sposobu otrzymywania
tych związków polegającego na tym, że estry alkilowe
kwasu fosforyloiminomrówkowego o wzorze 2, w którym R i R' mają wyżej podane znaczenie, a Alk
oznacza niższy rodnik alkilowy, poddaje się reakcji
z aminami o wzorze 3, w którym R'' ma wyżej podane znaczenie, ewentualnie w środowisku rozcieńczalnika.
Związki powyższe wykazują doskonałe działanie owadobójcze i roztoczobójcze w stosunku do szkodników
roślin, przy czym zwalczają owady i roztocza zarówno
o narządzie gębowym ssącym jak i gryzącym, przy
niewielkiej tylko fitotoksyczności.
(2 zastrzeżenia)

451; A01n
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451; A01n

P. 161255

14.03.1973

Pierwszeństwo: 14.03.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 234651)
14.03.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 234656)
12.02.1973 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 331947)
12.02.1973 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 331719)
Rohn and Haas Company, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki.
Środek chwastobójczy zawiera jako substancję aktywną dwufenyloeter o ogólnym wzorze 1, w którym X
oznacza atom wodoru lub chlorowca, rodnik trójfluorometylowy, rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla lub
grupę cyjanową, Y oznacza atom wodoru, chlorowca
lub rodnik trójfluorometylowy, a Z oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową lub alkoksylową zawierającą
do 6 atomów węgla, rodnik alkilowy zawierający do
4 atomów węgla, atom chlorowca, grupę aminową, grupę alkilotio zawierającą do 4 atomów węgla, grupę cyjanową, grupę karboksylową, grupę karboalkoksylową
zawierającą do 5 atomów węgla, grupę karboksyalkilową zawierającą do 4 atomów węgla, grupę karboalkoksyalkilową zawierającą do 6 atomów węgla, grupę alkanoiloksylową zawierającą do 4 atomów węgla bądź
grupę karbamyloksylbwą zawierającą do 6 atomów
węgla.
Dwufenyloeter wytwarza się poddając reakcji rodnik
trójfluorometylofenylowy z rodnikiem nitrofenylowym.
(2 zastrzeżenia)
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451; A01n

P. 161257

14.03.1973

Pierwszeństwo: 14.03.1972 - W. Brytania (nr 11766/72)
23.10.1972 - W. Brytania (nr 48631/72)
Imperial Chemical Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania (John Michael Cox, Raymond Alexander
Burrell).
Środek szkodnikobójczy. Wynalazek dotyczy środka
szkodnikobójczego, zwłaszcza grzybobójczego i bakteriobójczego, charakteryzującego się tym, że jako substancję czynną zawiera pochodną chinoksaliny o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę SO 2 X, SOX
lub SX, w której X oznacza grupę hydrokarbylową
ewentualnie podstawioną, m i n oznaczają wartość
liczbową 0 lub 1, przy czym pierścień chinoksalinowy
ewentualnie zawiera w pozycjach 3, 5, 6, 7 i 8 jeden
lub kilka podstawników.
(6 zastrzeżeń)

451; A01n

P. 161291

451; A01n
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P. 161292

15.03.1973

Pierwszeństwo: 15.03.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 235015)
19.04.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 245608)
18.10.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 298692)
Rohm and Haas Company, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki.
Środek przeciw gryzoniom zawiera jako substancję
aktywną co najmniej jeden karbaminian o wzorze 1,
w którym X oznacza niższy rodnik alkilowy, grupę
nitrową, grupę cyjanową, rodnik trójfluorometylowy
lub grupę sulfamidową, grupę alkilotio, grupę alkilosulfinylową lub grupę alkilosulfonylową, w których
część alkilowa oznacza niższy rodnik alkilowy w ilości
nie mniejszej niż 0,05% wagowych.
Sposób wytwarzania aktywnych N-fenylokarbaminianów (3-pirydylo)-metylu z podstawioną w pozycji
4 grupą fenylową polega na poddaniu reakcji równomolowych ilości (3-pirydylo)-metanolu i izocyjanianu
fenylu z grupą fenylową podstawioną w pozycji para
grupą nitrową, grupą cyjanową, rodnikiem trójfluorometylowym, grupą sulfamidową, grupą alkilotio, grupą
alkilosulfinylową lub grupą alkilosulfonylową, w których część alkilowa oznacza niższy rodnik alkilowy.
Reakcję prowadzi się w obojętnym rozpuszczalniku
w zasadniczo bezwodnym środowisku mieszając reagenty w ciągu co najmniej 2 godzin.
(14 zastrzeżeń)

15.03.1973

Pierwszeństwo: 15.03.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 234997
7.02.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 330457)
E. J. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
Środek do zwalczania grzybów wywołujących choroby roślin, zawierający jako substancję czynną nowe
2-cyjano-2-hydroksyiminoacetamidy o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-13
atomach węgla, podstawiony grupą alkoksykarbonylową o 2 - 4 atomach węgla, grupę acylową o 2 - 4 atomach węgla, grupę acyloksylową o 2 - 4 atomach węgla
lub grupę cyjanową, rodnik acylowy o 1-4 atomach
węgla, alkoksykarbonylowy o 2 - 4 atomach węgla, karbamoilowy, alkilokarbamoilowy o 2 - 4 atomach węgla,
dwualkilokarbamoilowy o 3 - 6 atomach węgla, fenylokarbamoilowy, p-chlorofenylokarbamoilowy, rodnik
aralkilowy o 7-10 atomach węgla lub atom metalu,
takiego jak sód, potas, wapń, mangan, miedź i żelazo,
Ri oznacza grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla
lub grupę o wzorze - NR2R8. w której R2 oznacza atom
wodoru, rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, alkoksykarbonylową o 2 - 4 atomach węgla lub grupę
o wzorze 2, R3 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, przy czym jeżeli R3 oznacza atom wodoru wówcza R2 oznacza grupę aíkoksykarbonylową lub grupę o wzorze 2, R4 i R5 mają takie
samo lub różne znaczenie i oznaczają atom wodoru
lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, a X oznacza
atom tlenu lub atom siarki.
(8 zastrzeżeń)

451; A01n

P. 161307

16.03.1973

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka Republika Federalna.
Środek owadobójczy i roztoczobójczy oraz sposób
wytwarzania estrów lub amidów estrów kwasów
l-karboalkoksy-2-cyjanowinylo-(tiono)-fosforowych (fosfonowych). Wynalazek dotyczy środków owadobójczych
i roztoczobójczych, zawierających jako substancję czynną nowe estry lub amidy estrów kwasów 1-karboalkoksy-2-cyjanowinylo-(tiono) fosforowych (fosfonowych)
o ogólnym wzorze 1, a także sposobu wytwarzania tych
związków.
Związki powyższe wykazują doskonałe działanie
owadobójcze, zwłaszcza w stosunku do owadów gleby,
oraz roztoczobójcze. Działają na szkodniki roślin, szkodniki sanitarne i magazynowe, działają skutecznie przeciwko owadom i roztoczom zarówno o narządzie gębowym ssącym, jak i gryzącym, przy niewielkiej tylko
fitotoksyczności.
(2 zastrzeżenia)

451; AOln

P. 161414

22.03.1973

Pierwszeństwo: 23.03.1972 - Niemiecka Republika Federalna (P. 2214059.6)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka Republika Federalna.
Środek owadobójczy oraz sposób wytwarzania estrów
chlorowcofenylopirydazynylowych kwasów tionofosforowych (fosfonowych). Wynalazek dotyczy środka owa-
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dobójczego, zawierającego jako substancję czynną nowe estry chlorowcofenylo-pirydazynelowe kwasu tionofosforowego (fosfonowego) o wzorze 1, oraz sposobu
wytwarzania substancji czynnej, polegającego na reakcji halogenków estrów kwasów tionofosforowych
(fosfonowych) z pochodnymi 3-hydroksypirydazyny.
Środki według wynalazku przy niskiej fitotoksyczności wykazują doskonałe działanie owadobójcze obok
działania roztoczobójczego w stosunku do szkodników
roślin, szkodników sanitarnych i magazynowych. Wykazują one dobre działanie w stosunku do owadów
zarówno o narządzie gębowym ssącym, jak i gryzącym,
a także w stosunku do roztoczy.
(2 zastrzeżenia)

451; A01n

P. 161416

P. 161495

P. 162119

24.04.1973

Pierwszeństwo: 25.04.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr 2220186.1)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka Republika Federalna.
Środek grzybobójczy. Wynalazek dotyczy środka
grzybobójczego, który jako substancję czynną zawiera
7-tioketo - 6,7 - dwuwodoro-pirazolo-[1,5-c] -pirymidyny
przedstawione wzorem la lub 1b, w których R i R'''
oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe zawierające
do 6 atomów węgla lub rodniki arylowe, a R' i R"
oznaczają atomy wodoru lub razem oznaczają rodnik
alkilenowy o 2 - 4 atomach węgla.
(1 zastrzeżenie)

22.03.1973

Pierwszeństwo: 23.03.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr P. 22146323)
Schering Aktiengesellschaft, Berlin Zachodni i Bergkamen, Niemiecka Republika Federalna (Heinz Schulz,
Friedrich Arndt).
Środek do regulacji wzrostu roślin. Przedstawiono
środek do regulacji rozwoju roślin przez opóźnienie
wegetatywnego wzrostu np. członów łodyg, umożliwiające osiągnięcie oszczędności przy pielęgnacji zieleńców, wzbudzenie odporności na mróz, mgły, zasolenie
i posuchę jak i przedłużenie okresu zbiorów i polepszenie dojrzewania. Substancję czynną środka stanowi
związek o wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru lub niski rodnik alkilowy, R2 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o łańcuchu węglowym ewentualnie jedno- lub wielokrotnie przerywanym przez
atomy tlenu lub siarki, resztę węglowodoru aromatycznego jedno- lub wielokrotnie podstawioną przez rodnik alkilowy i/lub atom chlorowca i/lub grupę alkilomerkapto i/lub grupę alkoksylową i/lub grupę trójfluorometylową i/lub grupę nitrową, a R2 i R3 razem
z atomem azotu oznaczają grupę morfolinową, piperydynową lub pirolidynową.
(11 zastrzeżeń)

451; A01n

451; A01n
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46a

P. 151425

08.11.1971

Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków (Bronisław Sendyka).
Eżektorowy układ wylotowy mający zastosowanie
w silnikach spalinowych, znamienny tym, że na początku układu wylotowego w obudowie (1) w zależności od ilości cylindrów silnika ma zamocowane w równej ilości zespoły eżektorów, na przykład dla silnika
dwucylindrowego eżektory (2) i (3) obniżające wzajemnie ciśnienie wylotu a w środku układu wylotowego
ma tłumik (6), poprzez który przewodami (5) są doprowadzone spaliny z cylindrów do eżektora (4) zasysającego spaliny z tłumika (6) do atmosfery.

26.03.1973

Pierwszeństwo: 28.03.1972 - Japonia (nr Sho 47-30283)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Niemiecka Republika Federalna.
Środek szkodnikobójczy oraz sposób wytwarzania jego substancji czynnej. Wynalazek dotyczy środka
szkodnikobójczego, zwłaszcza owadobójczego, roztoczobójczego i nicieniobójczego, zawierającego jako substancję czynną odpowiednio podstawiony nowy ester
kwasu dwutiofosforowego, o wzorze przedstawionym
na rysunku, oraz sposobu wytwarzania wymienionej
substancji czynnej. Sposób ten polega na reakcji odpowiedniego dwutiofosforanu z odpowiednio podstawionym związkiem kwasowym.
(9 zastrzeżeń)

46a

P. 151708

22.11.1971

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Czesław Piątek).
Czterotaktowy silnik lub maszyna robocza z wirującymi tłokami, w którym wewnątrz cylindra o zarysie
w przekroju poprzecznym zbliżonym do elipsy poruszają się ruchem obrotowym i wahliwym równolegle
do osi silnika tłoki zamocowane na przegubach, znamienny tym, że wirnik (2) w przekroju poprzecznym
ma kształt zbliżony do rombu i zaopatrzony jest
w cztery przeguby (14, 17, 19 i 21) usytuowane parami
(17-18 i 14-21) w pobliżu krótszej przekątnej rombu,
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symetrycznie do obu płaszczyzn przechodzących przez
oś obrotu wirnika (2) i przekątne rombu, przy czym
na przegubach (14, 17, 18 i 21) zamocowane są obrotowo cztery tłoki (3, 4, 5 i 6) o kształcie zbliżonym do
spłaszczonych prostopadłościanów na zewnątrz jednych ze swych węższych płaszczyzn wzdłużnych, natomiast w pobliżu drugich węższych ścian wzdłużnych
tłoków zamocowane są obrotowo suwaki (22, 22a, 23,
23a, 24, 24a, 25 i 25a) prowadzone dwustronnie w rowkach (27 i 27a) znajdujących się w czołowych ścianach
pokryw (46 i 47) cylindra (7).

46b

46a

P. 156794

13.07.1972

Pierwszeństwo: 16.07.1971 - Francja (nr 7126132)
Marcel Leroy, Albert Thiebaut, Le Perreux-sur-Marne, Francja.
Silnik o obrotowym tłoku zawierający stator posiadający wgłębienie o czterech identycznych wybraniach
i ruchomy w tym wgłębieniu rotor o trzech identycznych głowicach, z których każda pozostaje w styku ze
statorem, wyznaczając w ten sposób trzy o zmiennej
objętości komory utworzone między wewnętrzną powierzchnią statora a zewnętrzną powierzchnią rotora,
znamienny tym, że w rotorze mieści się zamknięty tor
w kształcie trójkąta krzywoliniowego, w którym znajduje się środek rotora i którego boki są równoległe do
boków krzywej, opisanej przez środek statora na roztorze, podczas przemieszczania się roztora a ponadto,
że silnik zawiera mimośród zespolony z wałem głównym, umieszczony współosiowo do środka statora i uruchamiany przez tor rotora, przy czym mimośród ten
ma kształt owalny i pozostaje w ciągłym styku z torem
w trzech punktach.
Odmiana silnika według zastrz. 1-5, znamienna tym,
że zawiera dwa zespoły stator-rotor, których rotory
są połączone wspólnym wałem, który przez nie przechodzi i jest zespolony z odpowiednimi mimośrodami.

P. 133638

16.05.1969

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „Delta-WZM",
Warszawa (Józef Armiński, Jerzy Kamiński, Kazimierz
Biernacki, Eugeniusz Mularski, Franciszek Głuchowski).
Regulator obrotów do silników spalinowych z zapłonem
samoczynnym, a zwłaszcza do silników trakcyjnych,
w skład którego wchodzą człony mierzący i zadający
obroty silnika oraz siłownik przedstawiający człon sterujący dawkowaniem pompy wtryskowej, znamienny
tym, że członem mierzącym obroty silnika jest prądnica (1) tachometryczna, członem zadającym jest nastawny potencjometr (4), a siłownikiem jest elektromagnes
(9) zasilany z zewnętrznego źródła energii, na przykład
z akumulatora pojazdu.

46c

P. 156548

07.07.1972

Pierwszeństwo: 09.09.1971 - Niemiecka Republika Federalna nr P. 2145042.0)
Hasco-Normalien Hasendever Co, Liidenscheid, Niemiecka Republika Federalna.
Urządzenie do formowania wtryskowego zwłaszcza
kołpaków gwintowanych śrubowych, składające się
z jednej strony z jednostki narzędziowej do formowa-
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nia wtryskowego, posiadającej wkładki kształtowe do
wtryskiwanych wyrobów, a z drugiej strony z jednostki
przekładniowej, wyposażonej w zębniki napędowe do
odwzorowywania śrubowego rdzenia gwintu, formowanych wtryskowo przez jednostkę narzędziową, znamienny tym, że jednostka przekładniowa (11), wypcsażona w zębniki napędowe (15) stanowi oddzielany od
jednostki narzędziowej wtryskowej (10) i użytkowany
niezależnie od niej zestaw przekładniowy, którego zębniki napędowe (15) są połączone odejmowalnie lub rozłącznie sprzęgłowo za pomocą środków wtykowo-sprzęgłowych (17, 18) z oddzielnymi od tego zestawu
rdzeniami gwintowymi (14).

wietrza i że pomiędzy nimi ma ujście przewód rurkowy (18), w którym umieszczony jest zawór (19) spalin,
prowadzący do wymiennika ciepła (8), przy czym oba
wymienniki ciepła są dwukrotnie połączone wzajemnie
ze sobą; i że od wymiennika ciepła (8) prowadzi przewód rurkowy (21) do podłączenia (3) dla przewodu (22)
spalin silnika spalinowego (2).

46i

46c

P. 156710

14.07.1972

Pierwszeństwo: 16.07.1971 - Niemiecka Republika Federalna (nr P. 2135650.3)
Siemens Aktiengesellschaft,, Berlin Zachodni i Monachium, Niemiecka Republika Federalna.
Sposób zasilania silników spalinowych i gaźnik
szczelinowy do stosowania tego sposobu. Sposób zasilania silników spalinowych, według którego paliwo
zawierające węgiel i wodór, jak na przykład benzyna
z dodatkiem pierwotnego powietrza lub spalin kierowane jest z silnika spalinowego poprzez nośnik katalizatora, posiadający drobne porowate kanaliki i wyposażony w katalizator, w celu bezsadzowego przetwarzania w podwyższonej temperaturze na gaz z rozszczepienia zawierający metan i tlenek węgla oraz
doprowadzane po dodaniu wtórnego powietrza do silnika spalinowego, znamienny tym, że do zapuszczania
doprowadzane jest paliwo i słabo podstechiometrycznie
w stosunku do całkowitego spalania, powietrze pierwotne oraz zapalane w urządzeniu zapłonowym i słabo
podstechiometrycznie doprowadzanie pierwotnego powietrza utrzymywane jest aż do temperatury zaskoczenia katalizatora, do nagrzewania zmniejszane jest dodawanie powietrza pierwotnego lub zwiększane dodawanie paliwa - w sensie zmniejszenia udziału powietrza w mieszance - tak długo, aż osiągnięta zostanie
temperatura reformowania mieszanki paliwo-spaliny
i że do przejścia na pracę pod obciążeniem od osiągnięcia temperatury reformowania powietrze pierwotne
i część paliwa zostają zastąpione spalinami w drodze
wymiany ciepła z mieszanką doprowadzaną do katalizatora w ten sposób, że temperatura katalizatora wzrasta do wysokości określonej uprzednio temperatury
roboczej i utrzymuje się na tym poziomie.
Gaźnik szczelinowy do wykonywania sposobu według
zastrz. 1-11, znamienny tym, że przed komorą (4) ze
spiekanymi kształtkami (5) zainstalowane są czujnik
(6) temperatury i urządzenia zapłonowe (7), a przed
kształtką spiekaną wymiennik ciepła (8), a za nią wymiennik ciepła (9); że od umieszczonego za kształtką
spiekaną wymiennika ciepła prowadzi przewód rurkowy (10) do sterowanego zaworu dławiącego (11) zaworu mocy - i do przyłączenia (3) dla silnika spalinowego, przed którym ma ujście przewód rurkowy
(12) z zaworem (13) wtórnego powietrza; i że dalszy
przewód rurkowy (10) prowadzi od wymiennika ciepła
(9) do urządzenia dozującego paliwo (zawór 15), przed
którym zainstalowany jest zawór (17) pierwotnego po-
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P. 151171

22.10.1971

Instytut Morski, Gdańsk, Polska (Janusz Kolenda,
Jan Pacześniak).
Amortyzator drgań, zwłaszcza do silników okrętowych, służący do elastycznego posadawiania maszyn
i urządzeń, znamienny tym, że wewnątrz obudowy (1)
znajduje się elastyczna poduszka (4) o własnościach
od cieczy do miękkiego metalu, na której spoczywa
łapa (7) amortyzowanego urządzenia, tuleja ślizgowa
(2), tuleja gumowa (6) i zderzak elastyczny (5).
Amortyzator drgań według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że posiada wkrętkę dwudzielną (3), ograniczającą ruch tulei ślizgowej (2).

47a; F16f

P. 161130

12.03.1973

Országos Gunnipon Vállalat, Budapeszt, Węgry.
Nóżka maszyny tłumiąca drgania. Nóżka maszyny
tłumiąca drgania charakteryzuje się tym, że złożona
jest z metalowego nośnego członu utworzonego w postaci kolumny wykonanej z wsporczej śruby i tłumiącego drgania elastycznego elementu, który wyposażony jest w pierścieniowe osadzenie (2a) i metalową podporę (2) zawierającą w środku swej górnej
części wgłębienie obejmujące kołnierz, nakrętki (3)
połączonej z mocującą śrubą (5), przy czym człon
jest całkowicie obłożony elastycznym materiałem
(1 i 4) na przykład gumową osłoną, a ponadto
elastyczna stopa (1) jest w swej środkowej części
przerwana przez wystające przez nią odsądzenie
(2a), podczas gdy przekrój zewnętrznego elastycznego
pierścienia jest większy w stosunku do przekroju
wewnętrznego pierścienia kołowego).
(2 zastrzeżenia)
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Przy ściskaniu sprężystego elementu konstrukcyjnego
pierścienie sprężynujące (4) rozszerzają się na płaszczyznach ślizgowych (5) pierścieni sztywnych (1).
Przedmiot według wynalazku posiada szczególne zastosowanie jako sprężyna zderzakowa do wagonów.
(3 zastrzeżenia)
47a8; F16f

47a3; F16f

P. 161184

10.03.1973

Pierwszeństwo: 10.03.1972 - Austria (nr A2049/72
i A2050/72)
Steirische Gusstahlwerke Aktiengesellschaft, Wiedeń,
Austria (Maximilian Russold, Heribert Sidan, Raimund
Scheck).
Sprężysty element konstrukcyjny. Przedmiotem wynalazku jest sprężysty element konstrukcyjny składający się z dużej liczby pierścieni ułożonych warstwami
w kierunku działania siły, przy czym pierścienie sprężynujące są umieszczone na przemian z pierścieniami
sztywnymi i opierają się o płaszczyzny ślizgowe pierścieni sztywnych a pierścienie sztywne posiadają tworzącą, która jest nachylona, zakrzywiona lub zgięta
w kierunku osi sprężyny. Przedstawione pierścienie
sztywne (1) posiadające płaszczyzny ślizgowe (2) i zakrzywioną tworzącą są prowadzone na osi (23). Płaszczyzny ślizgowe (2) pierścieni sztywnych (1) są otoczone
przez pierścienie sprężynujące (4), które ślizgają się
swymi krawędziami (5) na płaszczyznach ślizgowych
(2) i są z tymi płaszczyznami styczne liniowo. Pierścienie sprężynujące (4) są wyposażone w szczeliny osiowe.

P. 161185

10.03.1973

Pierwszeństwo: 10.03.1972 - Austria (nr A2050/72)
Steirische Gusstahlwerke Aktiengesellschaft, Wiedeń,
Austria (Maximilian Russold, Heribert Sidan, Gerard
Rogen).
Sprężysty element konstrukcyjny. Przedmiotem wynalazku jest sprężysty element konstrukcyjny składający się z dużej liczby pierścieni, ułożonych osiowo
warstwami w kierunku działania siły, przy czym pierścienie sprężynujące są umieszczone na przemian
z pierścieniami sztywnymi i opierają się o powierzchnie ślizgowe pierścieni szytwnych, a pierścienie
sztywne posiadają tworzącą nachyloną do osi elementu
konstrukcyjnego. Przedstawione pierścienie sprężynujące (1), utworzone z płaskich sprężyn spiralnych
współpracują z otaczającymi je powierzchniami ślizgowymi (2) pierścieni sztywnych (3) prowadzonych na osi
(4), przy czym pierścień sztywny (3) jest wykonany
jako pierścień skrajny. Przy obciążeniu pierścienie
sprężynujące (1) ślizgają się przy zmniejszeniu ich
średnicy na powierzchniach ślizgowych (2) pierścieni
sztywnych (3) i w stanie maksymalnego obciążenia
osiąga się położenie pokazane na fig. 2.
(11 zastrzeżeń)

47b

P. 156184

22.06.1972

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków (Marek Suchecki, Bohdan Kmita).
Łożysko hydrostatyczne dla łożyskowania wałów
i elementów płaskich wyposażone w komory nośne
i komory sterujące, znamienne tym, że składa się ze
stałego korpusu (1) zaopatrzonego w układ obwodowo
usytuowanych sterujących komór (3), (4), (5) i (6) oraz
odpowiadający im układ nośnych komór (7), (8) (9)
i (10) usytuowanych obwodowo po przeciwległej stronie
elementu łożyskowanego połączonych kanałami (12)
w wałku (2) lub kanałami (12') i osadzonego w nim
wałka (2) tworząc szczeliny h1 i h2 o długości ograniczonej krawędziami (31) i (32) lub krawędziami (33)
i (34) albo krawędziami (35), (36) i (37), (38) stanowiącymi dławiki wlotowe, oraz długości ograniczonej krawędziami (39), (40) lub (41), (42) albo krawędziami (43)
(44) i (45), (46) stanowiącymi dławiki wylotowe, przy
czym wymienione krawędzie usytuowane są na wewnętrznej powierzchni walcowej korpusu (1) lub parze
powierzchni równoległych korpusów (1") i (1").
Odmiana łożyska według zastrzeż. 1, znamienna tym,
że jego korpus (1") i (1") zaopatrzony jest w sterujące
komory w postaci pierścieniowych rowków (13) i (14)
oraz nośne komory w postaci pierścieniowych kana-
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łów (15) i (16) połączonych za pomocą łączących kanałów (17) i (18) zasilanych poprzez komunikacyjne otwory (19) i (20).
Łożysko według zastrzeż. 1, znamienne tym, że jego
korpus (1") zaopatrzony jest w zasilające komory
w postaci prostoliniowych ma postać przenikających
się osiowo dwóch stożków tworzących pierścień, i połączona jest z nakrętką (21) do ustalania szerokości
szczelin magnetycznych (14 i 15).

47b

P. 160275

P. 155492

korpusu (10, 11) cewki (12) pierścieniową zworę (16)
zaopatrzoną w powierzchnie (20 i 200 tworząc pod
wpływem indukowanego strumienia magnetycznego
(32) między korpusem (10 i 11) cewki (12) a elementem
(2) obwodu magnetycznego (32) nierównoległe lub wzajemnie prostopadłe do osi sprzęgła magnetyczne szczeliny (14 i 15) powodując osiowy ruch roboczy zwory
(16) w kierunku od cewki (12) elektromagnesu.

01.04.1971

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
Polska (Zygmunt Klinger, Jerzy Kwieciński).
Osłona ochronna z tworzyw sztucznych do wałów
przegubowych składająca się ze stożkowych zewnętrznych i wewnętrznych osłon oraz teleskopowych rur,
znamienna tym, że wewnętrzne stożkowe osłony (14)
są osadzone przegubowo, poprzez nity (16) lub podobne
elementy, na teleskopowych rurach (6 i 7) posiadających wzdłużne wyoblenia (19), przy czym rury (6 i 7)
są osadzone na wale (1) za pomocą kulkowych łożysk
(8) z metalowymi pierścieniami (10 i 11), koszyczka
(12) z tworzywa sztucznego wraz z kulkami, natomiast
zewnętrzne stożkowe osłony (4) są wciśnięte na krawędź (5) łożyskowych opraw (3).

47c
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47c

P. 155493

20.05.1972

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków (Janusz Adam Cieszewski, Jan Czuba, Jerzy Klejnowski, Zbigniew Momot, Włodzimierz Stępniewski).
Zespół sprzęgający wielopłytkowy, w szczególności
dla sprzęgieł wielopłytkowych włączanych elektromagnetycznie oraz mechanicznie lub hydraulicznie, znamienny tym, że połowa jego zestawu ciernego płytek
(2) i (3) osadzona jest w sprężystym elemencie (6) lub
(9) umożliwiającym ustalenie stałego lub zmiennego
luzu (14) między elementami zespołu przy niezaciśniętym pakiecie płytek (2) i (3), przy czym element sprężysty (6) i (9) ma postać płaskiej sprężyny złożonej
z części niosącej płytki (2) i (3) utworzonej między
jego powierzchniami (11) i (13) i części sprężystej określonej stosunkiem wysokości H do h.

20.05.1972

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków, Polska (Adam Janusz Cieszewski, Krystyna Giza,
Jerzy Klejnowski, Zbigniew Stanisław Momot).
Sprzęgło wielopłytkowe włączane elektromagnetycznie złożone z zespołu mechanicznego obrotowego przenoszącego moment obrotowy zawierający zestaw sprzęgający oraz usytuowanego obok nieruchomego zespołu
elektromagnetycznego zawierającego korpus cewki
z uzwojeniem cewki elektromagnesu osadzonego za
pomocą elementu łożyskowego na piaście zespołu mechanicznego, znamienne tym, że jego zespół elektromagnetyczny wyposażony jest w usytuowaną wewnątrz

47c

P. 155494

20.05.1972

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków, Polska (Adam Janusz Cieszewski, Jerzy Klejnowski, Jan Czuba, Zbigniew Stanisław Momot, Marek
Morawski).
Sprzęgło wielopłytkowe włączane elektromagnetycznie wyposażone w zworę zaciskającą zespół sprzęgający, znamienne tym, że jego pierścieniowa zwora (6) lub
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(60 prowadzona jest osiowo punktowo za pomocą pojedynczych tocznych elementów (8) lub ślizgowych elementów (27) centrujących pierścieniową zworę (6) lub
(60 wzglądem prowadzącej cylindrycznej powierzchni
(14), (25) tulei (1), (10 lub zabieraka (5) niosących połową zestawu sprzęgającego płytek (3), (4).

47e; F16d

P. 160896

48b

1/74
P. 130659

18.12.1968

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Aleksander Moszczyński, Tadeusz Sobusiak, Zygmunt Szczepanowski).
Sposób nawęglania stali wysokostopowych o zawartości powyżej 10% składników stopowych, znamienny
tym, że nawęglanie prowadzi się w piecu całkowicie
pozbawionym tlenu przy śladowych zawartościach
związków utleniających w atmosferze, składającej się
z mieszaniny 50-10% objętościowych węglowodorów
alifatycznych albo gazu ziemnego, albo węglowodorów
uzyskanych z odparowania ciekłych związków organicznych, jak np. nafta, toluen lub alkohole oraz 50-90%
objętościowych amoniaku gazowego lub produktów
dysocjacji amoniaku albo wodoru w temperaturze
900-1050°C, przy czym grubość warstwy nawęglonej
reguluje się czasem wygrzewania.

23.02.1973

Pierwszeństwo: 23.02.1972 - Francja (nr 7206159)
Agence Nationale de Valorisation de la Recherche
(Anvar), Neuilly-sur-Seine, Francja (Dossier Michel).
Sprzęgło odśrodkowe do jednokierunkowego napędu,
zwłaszcza wolnego koła. Przedmiotem wynalazku jest
sprzęgło do jednokierunkowego napędu. Sprzęgło zawiera dwa elementy obracające się jeden w drugim,
wokół tej samej osi (10), np. wał (A) i tuleję (B). Między tymi dwoma elementami są umieszczone środki
pośrednie w postaci klinów lub płyt, np. płyt oporowych (P), w których mogą obracać się klocki (S), które
równocześnie są umieszczone przesuwnie pomiędzy powierzchniami płaskimi (C).
Osie obrotu klocków są odpowiednio umieszczone
względem osi (yOy'), w ten sposób, że są zachowane
warunki napędu. Sprężyny (R) zapewniają styk między
powierzchniami ślizgowymi. Zastosowanie do wolnych
kół.
(24 zastrzeżenia)

48b

P. 155089

02.05.1972

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia (Augustyn
Osowski, Józef Holke, Józef Dominowski).
Sposób zabezpieczenia stalowej wanny cynkowniczej
przed korodującym działaniem ciekłego cynku, znamienny tym, że nad miejscami wewnętrznej powierzchni zbiornika (1), które ulegają najintensywniejszej korozji umieszcza się prostokątne ekrany (2) wykonane
z tego samego materiału co zbiornik (1).

48b; C23c

P. 160307

17.01.1973

Pierwszeństwo: 17.01.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 218459)
Dynachem Corporation, Santa Fe Springs, Kalifornia,
Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób nieelektrolitycznego miedziowania polegający
na zanurzaniu podatnej metalizowanej powierzchni do
alkalicznej wodnej kąpieli o wartości pH = 10,5-14,
zawierającej wodę, rozpuszczalną w wodzie sól miedziową, środek kompleksujący jon miedziowy i for-

maldehyd, w którym do kąpieli wprowadza się stabilizator o wzorze ogólnym 1, w którym R i R" oznaczają
rodniki alkilowe o 1-12 atomach węgla, rodniki fenylowe lub naftylowe i w podanym zakresie znaczeń
mają takie same lub różne znaczenia, Χ, Υ i Z oznaczają atomy tlenu lub siarki i R' razem z Z oznaczają
grupę kwasową, która może hydrolizować w kąpieli
alkalicznej i dodatkowy stabilizator o wzorze ogólnym
2, w którym R'' oznacza rodnik alkilowy o 1-12 atomach węgla, rodnik fenylowy lub naftylowy lub podstawiony rodnik fenylowy lub naftylowy, X' oznacza
grupę tia, sulfonylową, sulfotlenkową lub oksy, karbonylową lub iminową, η oznacza liczbę 1, 2 lub 3,
R" X' oznacza grupę imidową lub pierścień heterocykliczny zawierający azot i węgiel z tlenem lub bez
tlenu.
(16 zastrzeżeń)

49a
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P. 155898

49a; B23b

P. 161064

05.03.1973

Pierwszeństwo: 07.03.1972 - Niemiecka Republika Federalna (nr P. 2210816.3)
Karl Hertel, Nürnberg, Niemiecka Republika Federalna.
Narzędzie skrawające. Narzędzie skrawające do wałków, zaopatrzone w mocowaną zaciskiem odwracalną
płytkę skrawającą (1), mającą kształt płaski i ukośnokątny, której rombowe płaszczyzny (2) podstawowe
tworząc czołowe powierzchnie (3) natarcia mają swoje
ostrokątne końce stępione, a dwa boki (5, 6) lub (7, 8)
tworzące kąt (4) rozwarty rombu stanowią przy tym
każdorazowo główną krawędź skrawającą (5, 7) oraz
służącą do prowadzenia i wygładzania przedmiotu pomocniczą krawędź skrawającą (6, 8) tworząc przez to
wierzchołki i ostrza (9, 10), przy tym narzędzie jest
poza tym zaopatrzone w wyjęcie w swej oprawce dla
podparcia płytki skrawającej przeciw działaniu trzech
składowych siły skrawania, działających w strefie powierzchni podporowej, następnie w miejscu przytępienia figury rombu i przy powierzchniach przyłożenia nie
pracującej w tym czasie głównej oraz pomocniczej krawędzi skrawającej. Płytka skrawająca swoją boczną
powierzchnią (21a), która znajduje się z tyłu będącej
w roboczym położeniu powierzchni (22) przyłożenia
głównej krawędzi skrawającej, przylega do oporowego
elementu (25) przestawnego w stosunku do oprawki
(21). Oporowy element (25) stanowi klin, przy którym
jedna klinowa powierzchnia (26) tworzy powierzchnię
oporową dla skrawającej (1), podizas gdy druga klinowa powierzchnia (27) opiera się o oprawkę (21). Klin
jest przesuwny w kierunku zgodnym z jego wzdłużną
osią (28) i ustalany w stosunku do oprawki (21). Boczna
powierzchnia przylegania, należąca do klina (25) od
strony oprawki (21), ma wycięcie w kształcie jaskółczego ogona.
(17 zastrzeżeń)

08.06.1972

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Mechaniczne „Legmet", Legnica (Adam Kapelski, Jan Syk,
Tadeusz Koncki).
Sposób nacinania gwintu, zwłaszcza okrągłego, na
tokarce, znamienny tym, że wierzchołek ostrza noża
(6) nacinającego gwint odwzorcowuje ruchy palca wodzącego (4) urządzenia kopiującego (1) prowadzonego
wzdłuż obracającego się wzornika (3).
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1
do 3, znamienne tym, że jako wzornik (3) stosuje się
wałek z wykonaną linią śrubową (7) o wymiarach ściśle odpowiadających wymiarom nacinanego gwintu (8).
49a; B23b

P. 161278

15.03.1973

Pierwszeństwo: 16.03.1972 - Szwecja (nr 3373/72)
Sandvik Aktiebolag, Sandviken, Szwecja.
Nóż skrawający Skrawający nóż do skrawania metali lub innych materiałów składający się z umieszczanej lub usuwanej, niezależnej skrawającej wkładki,
podstawowej powierzchni przystosowanej do całkowitego umocowania za pomocą bocznych, oporowych części,
tworzących
wprowadzająco-usuwający
układ
w uchwycie charakteryzuje się tym, że przynajmniej
jeden z oporowych boków jest ustawiony na pierwszym przesuwnym układzie płaskowników (16, 25), który jest przystosowany do przesuwu nowej wkładki
z podajnika (30) w uchwycie doprowadzająco-usuwają-
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cego układu za pomocą osiowego przemieszczenia, przy
czym pierwszy przesuwny układ jest przystosowany
do współdziałania z drugim układem ramienia (42)
umieszczonego w końcu przesuwnego układu, podczas
gdy drugi układ przewidziany jest z dociskanym płaskownikiem (26) powodującym trwały docisk wkładki
po wprowadzeniu jej do uchwytu.
(10 zastrzeżeń)

1/74

snym zachowaniem energii liniowej spawania zawartej w granicach 25 do 65 kilodżuli na centymetr dla
każdego przejścia elektrody, a dla podpawki doprowadza się energię liniową spawania w granicach 30 do
35 kilodżuli na centymetr.
491

P. 155729

31.05.1972

Politechnika Częstochowska, Częstochowa (Stanisław
Drábek, Jerzy Wierzegolski, Tadeusz Michalski).
Urządzenie do dogniatania powierzchni walcowych
krzywoliniowych składające się z korpusu zaopatrzonego w trzpień oraz uchwytu z obrotową rolką znamienne tym, że uchwyt (3) wraz z rolką (1) osadzony
jest obrotowo w korpusie (6) między trzpieniami (4)
osadzonymi suwliwie w prowadnicach (7, 8) korpusu
(6) i nakrętkach (9) zaopatrzonymi w sprężyny (11),
przy czym urządzeniu zapewnia się promieniowe przemieszczenie a uchwytowi (3) wychylenie z płaszczyzny
przechodzącej przez oś obrotu uchwytu (3) i oś dogniatanego walca (12).
49h

P. 155730

31.C6.1972

Politechnika Częstochowska, Częstochowa (Wiesław
Stańczyk, Adam Wieczorek, Andrzej Sankowski, J e rzy Danowicz, Antoni Pyrc).
Matryca do zgrzewania doczołowego zwłaszcza prętów, znamienna tym, że jest dzielona podłużnie i składa się z obudowy (2), w której osadzona jest wkładka
(1) z materiału elektroizolacyjnego, odpornego na wysoką temperaturę, przy czym przekrój wkładki (1) jest
odwzorowaniem przekroju zgrzewanych prętów (3), powiększonym o tolerancję, uniemożliwiającą swobodne
poprzeczne przemieszczanie się prętów (3) wewnątrz
wkładki (1).

P. 155358

49m

49h

P. 156062

17.06.1972

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Mieczysław Myśliwiec, Jan Jaracz, Grzegorz Pestka, Zbigniew Pietrzyk).
Sposób spawania automatycznego lukiem krytym
stali o podwyższonej wytrzymałości, zwłaszcza stali
mikrostopowych z dodatkiem niobu, znamienny tym, że
brzegi blach ukosuje się jednostronnie i zestawia do
czoła, tworząc rowek spawalniczy o kącie rozwarcia
30°±5°, rowek ten zasypuje się na wysokość od 0,3 do
0,8 grubości spawanych blach wypełniaczem o granulacji od 1 do 3 milimetrów wykonanym z materiału
0 składzie chemicznym odpowiadającym składowi dTUtów spawalniczych do spawania łukiem krytym lub
w osłonach gazowych zalecanych do stali węglowych
i do stali podwyższonej wytrzymałości, a następnie spawa się blachy automatycznie łukiem krytym przy użyciu materiałów dodatkowych przeznaczonych do spawania stali o podwyższonej wytrzymałości, z jednocze-

13.05.1972

Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek, Pruszków, Polska (Adam Dzierżkowski).
Transporter wiórów obrabiarki zwłaszcza z frezarki
obwiedniowej do kól zębatych wyposażony w znany
napęd hydrauliczny posuwu liniowego zwrotnego znamienny tym, że do korpusu (6) zespołu posuwowego
na osi (12) przymocowany jest wahliwie zespół zgarniacza złożony z cięgieł (13) zakończonych poprzeczną
zgarniającą płytą (14), po obu stronach której zamocowane są rolki (17) i (18) współpracujące z prowadzącymi szynami (19) i (20) zamocowanymi wahliwie
na osiach (21) i (22) w wannie (23), przy czym do
prowadzących szyn (19) i (20) oraz wanny (23) przymocowane są sprężyny (24) do dociągania wokół osi (21)
i (22) prowadzących szyn (19) i (20) do pozycji wyjściowej.
4

6
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16.06.1971

Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn „Makrum"
Przedsiębiorstwo Państwowe, Bydgoszcz (Józef Kałędkowski i Józef Dorawa).
Kruszarka stożkowa z kruszącym wewnętrznym
stożkiem zawieszonym w górnym korpusie na łożysku, a zewnętrznym stożkiem mocowanym w korpusie
z napędem realizowanym poprzez przekładnię pasowo-klinową na napędowy wał z mimośrodowym czopem,
znamienna tym, że ma na mimośrodowej tulei (5)
łożysko (12) osadzone w obudowie (7), która wraz z pokrywą (9) i uszczelnieniem labiryntowym tworzą szczelną komorę, a biegowa rolka (6) osadzona na obudowie (7) służy do obtaczanis po bieżni (10) nośnego stożka (11).
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dowy i zespół dźwigni napędzających transporter materiału oraz zespół pokręteł do regulacji długości i kierunku ściegu znamienna tym, że jej mechanizm napędu transportera, umieszczony między głównym napędowym wałkiem (11), a wałkiem napędzającym transporter (54), ma zespół sterujących krzywek (1), (2)
i (3) stykających się z dolnymi częściami zapadek (13)
umocowanych obrotowo do dźwigni (15), której dolny
koniec jest połączony z jarzmem (25) poprzez łącznik (26) osadzony obrotowo na czopie (28) zamocowanym suwliwie w wałku (29), przy czym na czop (28)
jest nałożona zagiętym ramieniem dźwignia (42) połączona z wałkiem (47) napędzającym transporter, zaś
zespół sterujących krzywek (1), (2) i (3) połączony jest
z głównym napędowym wałkiem (11) poprzez koła zębate (5) i (10).

53c

P. 158155

07.10.1972

Wyższa Szkoła Rolnicza, Szczecin, Polska (Edward
Kołakowski, Anna Kołakowska, Leszek Gajowiecki).
Sposób wytwarzania mrożonego farszu rybnego,
szczególnie w warunkach morskich, znamienny tym, że
do rozdrobnionej, świeżej masy rybnej wprowadza się
jako antyoksydanty i substancje hamujące hydrolityczny rozpad tłuszczu mieszanki przypraw naturalnych,
po czym całość dokładnie miesza i zamraża.

53e

52a

P. 149331

08.07.1971

Zakłady Metalowe im. Gen. Waltera, Radom, Polska (Stefan Krupa).
Maszyna do szycia ściegiem pojedynczym lub wielokrotnym, prostym i zygzakowym, sterowana ręcznie
lub automatycznie, wyposażona w główny wałek napę-

P. 155562

24.05.1972

Wyższa Szkoła Rolnicza, Olsztyn (Stefan Poznański,
Zbigniew Śmietana, Aleksander Surażyński, Tadeusz
Królik).
Nowy sposób enzymatycznej koagulacji białek mleka, zwłaszcza przy wyrobie serów, dojrzewających preparatów białkowych,' twarogów i polkremu znamienny
tym, że sole wapnia dodawane są przed zabiegiem pasteryzacji.

53g

P. 154472

30.03.1972

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Kuter", Darłowo, Polska (Stanisław Nosowski, Miłosz Jakobschy, Andrzej Halama, Janusz Latanowicz, Edward
Kraus, Bernard Gluszczyński).
Sposób wytwarzania suchej paszy granulowanej dla
ryb hodowlanych z ryb świeżych paszowych morskich
i slodkowodnych, znamienny tym, że ryby świeże poddaje się procesowi sterylizacji - parowania w temperaturze 100-120°C, miesza się z paszami roślinnymi
i pozostałymi komponentami, a następnie mieszaninę
granuluje się i suszy do zawartości około 7-10% wilgotności w temperaturze nie przekraczającej +60°C.

53k; A231

P. 160902

24.02.1973

Pierwszeństwo: 25.02.1972 - Węgry (nr ZI-167)
09.02.1973 - Węgry (nr CI-1340)
Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára
RT, Budapeszt, Węgry.
Sposób
wytwarzania
środków
pokarmowych
o zmniejszonej kaloryczności, zawierających etery celulozy, polegana tym, że naturalne substancje odżywcze zawierające przyswajalne węglowodany poddaje
się wraz z eterem celulozy procesowi spęczniania
w obecności wody i otrzymany żel suszy, a następnie
ewentualnie rozdrabnia.
(31 zastrzeżeń)
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P. 155583

25.05.1972

Pomorskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Jutrzenka", Bydgoszcz (Kazimierz Wojtyna, Jerzy Szmelter, Marian Chyrek, Jan Ćwiok, Barbara Ciesielska).
Urządzenie do produkcji wyrobów żelowych składające się z transportera głównego, wylewaczki, trzech
transporterów wyrobów, transportera zwrotnego cukru,
ześlizgu do cukru, dozownika tłuszczu, zsypu do cukru, posypywaczki cukru, rurociągów i instalacji chłodniczej znamienne tym, że wyposażone jest w zasobnik do masy formierskiej z dozownikiem (8), bęben
formujący (7), przesiewacz wyrobów gotowych (11),
mieszalnik cukru z tłuszczem (1) i mieszalnik masy żelowej (4).

55a

P. 134608

57b
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P. 133945

02.06.1969

Pierwszeństwo: 03.06.1968 - S t a n y Zjednoczone Ameryki
Sposób wytwarzania materiałów fotograficznych poprzez nanoszenie na dowolnie wybrane podłoże warstwy ciekłej mieszaniny, znamienny tym, że mieszanina nakładana jest na przesuwające się podłoże w postaci swobodnie spadającej pionowej kurtyny, która
posiada jednolitą prędkość przypływu, w tej części
swojej szerokości, która odpowiada szerokości pokrywanego podłoża, przy czym prędkość ta wynosi co
najmniej 0,5 centymetrów sześciennych na sekundę
na centymetr szerokości kurtyny, a stosunek prędkości
przepływu kurtyny do prędkości przesuwania się podłoża mierzonej w centymetrach na sekundę wynosi
0,015 lub mniej.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
zawierające lej posiadający szczelinę wylotową, z której wypływa mieszanina fotograficzna poprzez nachyloną powierzchnię ślizgową, znamienne tym, że szczelina (11) leja (10) jest wąska, podłużna i umieszczona
pionowo, natomiast nachylona w dół powierzchnia ślizgowa (12), po której spływa mieszanina fotograficzna
zaopatrzona jest w krawędź (13), z której fotograficzna mieszanina pokrywająca spływa tworząc swobodnie
spadającą kurtynę (27') cieczy pokrywającej, która
uderza na powierzchnię umieszczonego przesuwnie
i poprzecznie pod krawędzią (13) podłoża (29) tworząc na nim warstwę pokrywającą mieszaniny fotograficznej.

04.07.1269

Pierwszeństwo: 4.07.1968 - Szwecja
Defibrator Aktiebolag, Sztokholm, Szwecja (Rolf Bertil Reinhall).
Urządzenie w aparatach mielących, zwłaszcza do materiału zawierającego lignocelulozę, wyposażone w dwie
obracające się w kierunkach przeciwnych tarcze mielące, z których przynajmniej jedna tarcza mieląca jest
osadzona osiowo przesuwnie w stosunku do drugiej
tarczy mielącej dla wytwarzania docisku pomiędzy tymi tarczami na wale za pomocą nie obracającej się
siłownika pierwotnego, składającego się z tłoka i obudowy, za pomocą łożyska osiowo-promieniowego znamienne tym, że jego wał jest uruchomiany jednocześnie co najmniej przez dalszy, nie obracający się siłownik wtórny współpracujący z łożyskiem promieniowo-oporowym.
57b
57a

Ρ. 151794

27.11.1971

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, Wrocław,
Polska (Włodzimierz Kałdowski).
Urządzenie do sterowania przesuwem przezroczy
w rzutnikach za pomocą magnetofonu znamienne tym,
że stanowi je dwudzielna głowica (1) z działkami metalowymi odizolowanymi od siebie, które zwierane są
okresowo przewodzącymi odcinkami taśmy magnetofonowej w trakcie odtwarzania dźwięku przez magnetofon i które włączone są w obwód prostownika (10) obniżającego napięcie wraz z kondensatorem (12) i równolegle połączonym z nim przekaźnikiem (11), do którego styków roboczych przyłączony jest obwód sterujący rzutnika (13).

P. 133946

02.06.1969

Pierwszeństwo: 03.06.1968 - S t a n y Zjednoczone Ameryki
Eastman Kodak Company, Rochesters, Stany Zjednoczone Ameryki (Donald James Hughes, Jack Francis
Greiller).
Sposób pokrywania podłoża warstwami ciekłej mieszaniny poprzez nanoszenie na przesuwające się podłoże jednocześnie kilku nałożonych na siebie warstw,
znamienny tym, że nakładane warstwy nanosi się
w postaci spadającej pionowej kurtyny, której nadaje
się stałą prędkość wypływu we wszystkich jej częściach wzdłuż szerokości, a jednocześnie wzdłuż szerokości pokrywanego podłoża, która wynosi co najmniej 0,5 cm3/sek na cm szerokości kurtyny.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz.
1-7 złożone z leja ze szczelinami wylotowymi, z których wypływa ciekła mieszanina fotograficzna spływając następnie po nachylonej powierzchni ślizgowej,
znamienne tym, że lej (10) posiada wloty mieszaniny
pokrywającej (15) (150 (15") połączone poprzez wydrążenia (14) (14') (14") z pionowymi szczelinami (13)
(13') (13"), z których wypływają oddzielne warstwy
(18) (180 (18") ciekłej mieszaniny pokrywającej spływając następnie wzdłuż nachylonych powierzchni ślizgowych (16) (160 (16") umieszczonych jedna nad drugą
w tej płaszczyźnie, z których dolna powierzchnia (16)

kończy się krawędzią (17), skąd ukształtowana na powierzchni ślizgowej warstwa spływa dzięki siłom ciężkości w postaci swobodnie spadającej pionowej wielowarstwowej kurtyny (19), która uderza na powierzchnię
umieszczonego poprzecznie i przesuwnie na wale (12)
pod krawędzią (17) podłoża (11).

57c
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P. 155965

jest w kaptur (10) o który opiera się sprężyna powrotna (7) umieszczona nad grzybkiem wraz z uszczelką (6) zakończony iglicą (9) przy czym obudowa (1) połączona jest rozłącznie z króćcem (2) połączonym z tuleją dociskową (3), diafragma (4) usytuowana jest pomiędzy króćcem (2) a tuleją dociskową (3).
Odmiana zaworu według zastrz. 1 znamienna tym,
że przesuwny trzpień wyposażony jest w sprężynę powrotną (7) umieszczoną pod grzybkiem wraz z uszczelką (6), zakończony iglicą (9) usytuowaną przed diafragmą (4) znajdującą się pomiędzy tuleją dociskową (3)
a króćcem (2) połączonym rozłącznie z obudową (1)
przy pomocy tuleji łączącej (11).

12.06.1972

Łódzkie Zakłady Kserotechniczne, Łódź (Marian
Jaśkiewicz, Stanisław Kwiatkowski, Bogdan Ciesielski).
Urządzenie do wywoływania i utrwalania termicznego w fototermokopiarkach znamienne tym, że ma elastyczną taśmę (2), opasującą rozmieszczone w trójkącie rolki (3), (4) i (5), dociskaną do powierzchni grzejnego korpusu (10) naprężającą rolkę (6) przy pomocy
sprężyny (7).

62a

61a

P. 158755

09.11.1972

Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych, Grodków, Polska (Józef Stec, Leon Pituła, Marian Lambor,
Aleksander Grzeszek).
Zawór gaśnicy zwłaszcza halonowej mający obudowę wewnątrz której jest kanał w którym umieszczony
.jest przesuwny trzpień, znamienny tym, że wyposażony

P. 157814

12.04.1972

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Świdnik, Polska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,
Polska (Bogdan Adamczyk).
Sposób zdalnego pomiaru niewspółtorowości łopat
wirnika nośnego śmigłowca, w którym określa się położenie końców łopat podczas ich obrotu, znamienny
tym, że strumień świetlny pochodzący od źródła światła (5) kieruje się na linię zataczaną przez odbłyśniki
(la, 2a, 3a) umieszczone w wirujących łopatach (1, 2,
3) a następnie dokonuje się za pośrednictwem lunety
(4) obserwacji powstających odbłyskow.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że zawiera podłużne źródło światła (5)
usytuowane pionowo poza wirnikiem w pobliżu końców łopat (1, 2, 3), lunetę (4) oraz odbłyśniki (la, 2a,
3a) zamocowane na końcach tych łopat, na ich poprzecznych zakończeniach.
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P. 151562

15.11.1971

Politechnika Częstochowska, Częstochowa (Wiesław
Stańczyk, Jerzy Danowicz, Adam Wieczorek).
Urządzenie hydrauliczno-mechaniczne nieblokujące
do hamowania, zawierające suwak rozrządczy, akumulator hydrauliczny, dławiki, cylindry siłowe i nadajnik
impulsów znamienne tym, że suwak rozrządczy (1) połączony jest z akumulatorem hydraulicznym (4) oraz
dławikami (5) umieszczonymi w zbiorniku przelewowym (12), przy czym dławiki te połączone są z cylindrami siłowymi (13), których tłoki z tłoczyskami
(14) zaopatrzone są w klocki hamulcowe (15), między
którymi umieszczony jest element hamowany (16) połączony z nadajnikiem impulsów (17), który połączony
jest z elektromagnesami (11) dławików (5).
62a 2

P. 150966

09.10.1971

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Benedykt Boliński).
Układ awaryjnego sterowania śmigłowcem znamienny tym, że zawiera pompę hydrauliczną (2) o zmiennej
wydajności, napędzaną reduktorem wirnika nośnego,
umieszczoną w dowolnym miejscu w kadłubie śmigłowca i zasilaną paliwem ze zbiornika (1) oraz dyszę
(4) umieszczoną na końcu belki ogonowej, połączoną
z pompą (2) przewodem wysokiego ciśnienia (3), przy
czym wydajność pompy (2) regulowana jest z kabiny
pilota.

62a2

P. 158036

02.10.1972

Zakład Doświadczalny przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, Świdnik, Polska (Stefan Płowaś).
Rdzeń do kształtowania pustych wewnątrz elementów z tworzyw sztucznych, zbrojonych włóknem na
przykład szklanym, zwłaszcza łopat wirnika nośnego
śmigłowca, który to rdzeń ma możliwość zmiany objętości w zależności od ilości powietrza znajdującego
się w jego wnętrzu, znamienny tym, że stanowi go
elastyczna pianka (1) na przykład poliuretanowa pokryta z zewnątrz otoczką (2) z rozciągliwego materiału
nie przepuszczającego gazy - korzystnie z gumy.
Rdzeń do kształtowania według zastrz. 1, znamienny tym, że ma kilka lub jeden kanał (4) usytuowany
na przedłużeniu osi podłużnej końcówki (3) zasilającej
rdzeń w sprężony czynnik, taki jak powietrze.
(2 zastrzeżenia)

63c

P. 153117

01.12.1971

Alipio Lunardini, Massa, Włochy.
Urządzenie mocujące pojazd mechaniczny do prostowania nierówności i wgłębień nadwozia znamienne
tym, że zawiera parę oddalonych wzajemnie podłużnych belek (2) połączonych belkami poprzecznymi (3),
oraz parę elementów poprzecznych (4) i (5), które osadzone są na belkach podłużnych (2) przesuwnie i zawierające zespoły mocujące do mocowania elementów
pojazdu sztywno przymocowanych do jego nadwozia
w celu prostowania wgnieceń i nierówności tego nadwozia bez konieczności zdejmowania nadwozia z ramy
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pojazdu przy czym zespół mocujący na jednym z elementów poprzecznych ukształtowany jest w postaci
płyty wyposażonej w otwory odpowiadające śrubom
przedniej osi pojazdu w celu zamocowania dodatkowej
ramy przedniego zawieszenia tego pojazdu a zespół
mocujący na drugim elemencie poprzecznym wyposażony jest w przesuwane poprzecznie śruby w celu mocowania części pojazdu umieszczone poziomo pod jego
nadwoziem.
63c

P. 155667

29.05.1972

Głogowska Fabryka Maszyn Budowlanych, Głogów,
Polska (Józef Makarewicz).
Sposób usuwania oleju z mechanizmów dźwigowych
i instalacji znamienny tym, że po zakończeniu prób
wtłaczamy do mechanizmów sprężone powietrze, które napędzając mechanizmy równocześnie wypiera
z nich znajdujący się tam olej, przy czym utworzona
mieszanina powietrza z olejem przekazywana jest poprzez przewody do skraplacza, gdzie następuje rozpad
i czysty olej przekazywany jest poprzez przewody do
zbiornika oleju.

63c

63c

P. 156480

03.07.1972

Pierwszeństwo: 03.07.1971 Wielka Brytania (nr 31262 -1971)
Girling Limited, a British Company of Kingi Road,
Birmingham, Wielka Brytania.
Urządzenie hamulcowe, zawierające dwa hamulce
usytuowane obok siebie w nieruchomej obudowie, przy
czym każdy z nich jest samowłączającym się hamulcem
typu tarczowego, w którym obrotowe tarcze cierne
osadzone klinowo przesuwnie na obrotowej osi, są
przystosowane do wprowadzenia ich w sprzężenie
z przeciwległymi pwierzchniami promieniowymi obudowy za pomocą płyt dociskowych usytuowanych pomiędzy tarczami ciernymi, a we współpracujących nachylonych wgłębieniach w przyległych powierzchniach
płyt dociskowych usytuowane są kulki do rozpychania płyt i zmuszania tarcz ciernych do wejścia w sprzężenie z promieniowymi powierzchniami obudowy na
skutek kątowego przemieszczenia płyt dociskowych
względem siebie, przy czym zadziałanie hamulca jest
zapoczątkowane przez przemieszczenie płyt kątowo
w przeciwnych kierunkach a następnie płyty dociskowe obracają się względem tarcz ciernych aż jedna
z nich zostanie zotrzymana przez element zatrzymujący, po czym trwający ruch kątowy drugiej płyty powoduje działanie wykonawcze, znamienne tym, że tarcze cierne obu hamulców są osadzone na tej samej osi.

P. 157540

01.09.1972

Pierwszeństwo: 02.09.1971 - Finlandia (nr 2464/71)
Kone Lamminen Oy, Tamper, Finlandia (Jorma Paawola, Lasse Jutila).
Urządzenie kontrolujące działanie maszyny do mycia mechanicznych pojazdów, wyposażone we wzdłużny przesuwny pojazd o konstrukcji bramowej i przesuwany mechanicznie w dwóch kierunkach nad pojazdem przeznaczonym do mycia, przy czym urządzenie
to jest przesuwane wzdłuż przeznaczonego do mycia
pojazdu przynajmniej jeden raz podczas jego mycia,
dokonywanego za pomocą mechanicznie obracanych
szczotek, przeznaczonych do mycia górnej i bocznych
powierzchni pojazdu i przewidzianych z urządzeniami
kontrolującymi nacisk szczotek do powierzchni pojazdu przeznaczonego do mycia, podczas zróżnicowanej
siły nacisku szczotek, znamienne tym, że siły działające na szczotki mierzone są za pomocą tensometrów lub innych pomiarowych urządzeń mierzących odkształcenia lub wydłużenia oporowych części lub wałów szczotek na których są one umieszczone i których
różnice określone są przez te pomiarowe urządzenia,
przystosowane do kontroli nacisku szczotki do płaszczyzny przeznaczonej do mycia, a wzdłużne przesuwy
urządzenia mierzone są w sposób taki aby zachowany
był nacisk szczotek zgodnie z przewidywanym zakresem, niezależnie od zróżnicowanego obrysu pojazdu
przeznaczonego do mycia oraz od zróżnicowanego napięcia w sieci i innych czynników.
Urządzenia kontrolujące według zastrz. 1 do 3, znamienne tym, że przetworniki na przykład tensometry
umieszczone są na oporowych częściach szczotki.

63c .

P. 157655

08.09.1972

Pierwszeństwo: 09.09.1971 - W. Brytania (nr 42018/71)
Girling Limited, Birmingham, W. Brytania (Anthony William Harrison).
Hamulec samochodowy, w którym nieruchome klocki cierne są doprowadzane do styku z powierzchnią
obudowy obrotowego bębna, znamienny tym, że dwa
lub więcej rozmieszczonych w odstępach kątowych
klocków ciernych umieszczonych jest na ruchomym
wspomniku, który całkowicie lub częściowo otacza bęben i ma możliwość ruchu w kierunku pod kątem prostym do osi bębna ale nie ma możliwości obracania
się, przy czym przynajmniej jeden klocek cierny jest
przykładany do bębna za pomocą mechanizmu uruchamiającego osadzonego na nieruchomej podporze, a przynajmniej jeden z pozostałych klocków ciernych jest
przykładany do bębna na skutek reakcji wspornika.
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rowych przewodników włączonych w obwód prądu
elektrycznego o napięciu paru do kilkudziesięciu woltów.
Urządzenie według zastrz. 1 znamienne tym, że
obrzeża płytki elementu ogrzewczego są oklejone taśmą
dwustronnie oklejającą.

P. 158250

13.10.1972

Pierwszeństwo: 15.10.1971 - Wielka Brytania
(nr 47983/71)
Girling Limited, Birmingham, Wielka Brytania.
Hydropneumatyczny układ zawieszenie wy do pojazdów mechanicznych składający się z ciśnieniowej komory, zawierającej pod ciśnieniem powietrze lub gaz
przeznaczone do utrzymania obciążającego ładunku na
koło lub oś, przy którym objętość masy w ciśnieniowej
komorze jest zmienna w zależności od ładunku przenoszonego na ciecz przepływającą ze zbiornika w urządzeniu i ustalanego przez odnośne przesuwy między
poszczególnymi przesuwnymi elementami urządzenia,
znamienne tym, że ciśnieniowa komora połączona jest
ze zbiornikiem (7) przez dociskowy układ (42), (43), (44),
która jest normalnie zamknięta lecz która przystosowana jest do otwarcia w celu połączenia jej ze zbiornikiem, w przypadku gdy ciśnienie wewnątrz tej komory przewyższy ustaloną wartość.
(1 zastrzeżenie)
65a

P. 158014

29.09.1972

Politechnika Gdańska Polski Rejestr
Statków,
Gdańsk (Jan Zadrożny, Lech Kobyliński i Stefan Jaworski).
Morski statek wypornościowy dla dużych szybkości
eksploatacyjnych, znamienny tym, że składa się z kadłuba nawodnego (1) o pełnej wyporności w kształcie
jedno- lub wielokondygnacyjnego pontonu, wyposażonego w rejonie obła (11) w wąskie pływaki stabilizacyjne (12) lub w inne urządzenia, dające odpowiedni
wypór i siłę nośną, oraz z co najmniej jednego kadłuba śródwodnego (2) o pełnej wyporności w kształcie opływowych pływaków, korzystnie o małej powierzchni zwilżonej, posiadającego lekkie zbiorniki balastowe (20) i usytuowanego na zmiennej wysokości
pod kadłubem nawodnym (1) oraz połączonego z nim
wspornikami (3 i 4), zamocowanymi suwliwie w kadłubie nawodnym (1), zaopatrzonymi w zaczepy (13)
do mocowania w zamkach (14) kadłuba nawodnego (1),
umożliwiające sztywne łączenie kadłubów (1 i 2) po
wypchnięciu z nich wody sprężonym medium gazowym.

63c

P. 159327

06.12.1972

Wiktor Wezdecki, Warszawa, Polska.
Urządzenie zapobiegające oszronieniu szyb, zwłaszcza
tylnej i bocznych szyb pojazdów mechanicznych, znamienne tym, że stanowi cienką płytę elastycznego polimeru, przykładowo plastyfikowanego polistyrenu,
w którą to płytę są zagłębione jeden lub więcej opo-
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P. 160384

23.01.1973

Pierwszeństwo: 24.01.1972 - USA (nr 220206)
The Ralph M. Parsons Company, Los Angeles, USA,
Mitui Shipbuilding and Enginnering Company, Ltd,
Tokio, Japonia (Harold Andrew Futtrup, Oliver Johnstone).
Sposób transportu i ustawienia prefabrykowanych
modułów w czasie budowy statków morskich i urządzenie do stosowania tego sposobu. Przedmiotem wynalazku jest sposób transportowania i ustawiania prefabrykowanych modułów w czasie budowy statków
morskich oraz urządzenie do stosowania tego sposobu.
Urządzenie wykorzystuje obracane łoże dla przyjmowania lewo- lub prawoburtowych modułów spoczywających na boku. Obrotowe wprowadzenie łoża do
doku zmienia położenie modułu na pionowe i tak go
ustawia, by mógł być on odebrany przez zespół napędzanych hydraulicznie poprzecznie działających wózków w celu przesunięcia go w doku pomiędzy położeniami odpowiadającymi lewej i prawej burcie, które
to wózki dzięki swej konstrukcji mogą również podnosić i opuszczać moduł.
Wózki poprzeczne unoszą moduł z łoża i przesuwają
go na przeciwległą stronę doku gdzie opuszczają go
i ustawiają na blokach, po czym same usuwają się
z drogi.
Zespół wózków transportowych umieszczonych na
szynach wzdłużnych, kontrolowany przez wózek napędzająco-sterujący wsuwa się pod ustawiony moduł,
podnosi go i transportuje do drugiej strefy składowania dla umożliwienia powrotu modułu na tę stronę doku, w której znajduje się łoże, albo transportuje moduł do statku wzdłuż tej strony doku, w której początkowo go złożono. Jeżeli wózki transportu wzdłużnego złożą moduł w drugiej strefie składowania, to
zostaje on następnie uniesiony i przesunięty poprzez
dok do trzeciej strefy składowania przy pomocy ponownie wsuniętych wózków poprzecznych i wreszcie
po usunięciu wózków poprzecznych zostaje przy pomocy wózków transportu wzdłużnego ponownie uniesiony
i przetransportowany na przeznaczone dla niego miejsce.
Podczas gdy wózki transportu poprzecznego muszą
dokonywać czynności: ruchu do przodu i do tyłu, podnoszenia i opuszczania, to wózki transportu wzdłużnego, które poruszają się wzdłuż osi budowanego statku muszą posiadać możliwość ruchu do przodu i do
tyłu, a także możliwość podnoszenia, opuszczania, przesuwania bocznego, przechylania, nachylania i odchylania modułu. Czynności te są powodowane i sterowane przez nadzorujący wózki transportowe wózek
zasilająco-sterujący. W zalecanym rozwiązaniu wszystkie instalacje są napędzane hydraulicznie.
(15 zastrzeżeń)

65a2
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08.07.1972

Pierwszeństwo: 09.07.1971 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 161205)
Huck Manufacturing Company, Detroit, Stany Zjednoczone Ameryki.
Łącznik dwuczęściowy do łączenia przedmiotów mających współosiowe otwory, składający się z tulei mającej kołnierz opierający się z jednej strony o powierzchnię przedmiotu i cylindryczną część tulei przechodzącą przez otwory w łączonych elementach wystającą poza przeciwległą powierzchnię po przeciwnej
stronie łączonych elementów oraz kołek mający łeb
łączony mechanicznie z zewnętrznym końcem cylindrycznej części tulei przeciwległym do kołnierza
i trzon przechodzący poprzez tuleję i sięgający poza
kołnierz tej tulei, przy czym trzon ten ma odcinek
przystosowany do chwycenia przez narzędzie wywierające siłę osiową oraz rowek osłabiający usytuowany
pomiędzy główką kołka a odcinkiem chwytowym
z tym, że główka kołka ma wymiary przekraczające
zewnętrzne wymiary przedniego końca tulei i w spodniej swojej części ma pierścieniowe wgłębienie przez
co przedni koniec tulei stykając się ze spodnią stroną
łba zostaje odkształcony na zewnątrz, znamienny tym,
że zawiera pierścieniowe wgłębienie (28) w łbie kołka
tak dobrane wymiarowo, że pomiędzy przednią częścią
(22) tulei i pierścieniowym wgłębieniem (29) w łbie
kołka tworzy się mechaniczne połączenie.

65b

P. 155360

13.05.1972

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego „Promor", Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne, Gdańsk, Polska (Tadeusz Dźwigaj).
Sposób potokowej budowy statków w suchym doku,
znamienny tym, że poszczególne bloki kadłuba statku
montuje się kolejno na wyspecjalizowanych stanowiskach wyposażonych w stałe kilbloki, przenosi na zespół kilbloków tocznych, przeciąga na nich wzdłuż linii
montażu bloków, gdzie bloki są maksymalnie wyposażone, następnie gotowe bloki wciąga się na platformę
nośną, opuszcza wraz z nią po ześlizgu na dno doku,
skąd przy pomocy przeciągarek umieszczonych na płycie nośnej doku przeciąga się je na kilblokach tocznych na stanowisko montażu kadłuba, opuszcza na
kilbloki stałe i łączy kolejno tworząc kadłub, statku.
6 - Biuletyn UP nr 1
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Linia produkcyjna do stosowania sposobu według
zastrz. 1, znamienna tym, że stanowi ją linia (1) montażu bloków (4), składająca się z wyspecjalizowanych
stanowisk (3), suchy dok (7) z ześlizgiem (9) po którym przemieszcza się platforma (13) nośna oraz układ
transportowy poziomy usytuowany na płycie (10) nośnej suchego doku (7).

71a

P. 160499

31.01.1973

Ferd Clausen KG, Remagen-Rheinhafen, NRF (Ferd
Klausen).
Ster okrętowy, składający się z dwóch lub więcej
płatów, ustawionych pod stałym kątem względem strumienia wody płynącego ku sterowi od śruby okrętowej. Sterowanie odbywa się nie przez obrót steru około osi pionowej, lecz przez przesuwanie jednego z płatów w kierunku pionowym, wskutek czego siła hydrodynamiczna wywierana na drugi płat powoduje skręt
statku. Płaty mogą być osadzone przesuwnie w prowadnicach rowkowych (6) albo obrotowo około osi (8)
ustawionej w kierunku ruchu statku, mogą też się wychylać na podobieństwo płetwy, około w zasadzie poziomej osi, lezącej w płaszczyźnie płata lub poza tą
płaszczyzną.
(4 zastrzeżenia)

P. 139961

11.04.1970

Branżowe Laboratorium Przemysłu Obuwniczego,
Kraków, Polska (Józef Bożek, Wiktor Lasek, Tadeusz
Siekiera).
Sposób konstrukcji obuwia o wysokim stopniu elastyczności, znamienny tym, że stosuje się podpodeszwę
składającą się z dwóch nie łączonych ze sobą elementów: w części przedniej z półwyściółki (póípodpodeszwy)
ze skóry miękkiej, dwoiny, tkaniny lub innego materiału miękkiego, a w części tylnej ze sztywnej półpodpodeszwy z materiałów tradycyjnych, ścienionej do zaniku grubości, skośnie ostro, na całej szerokości na
linii krawędzi styku z przednim elementem półpodpodeszwy.

12.11.1971

P. 161500

26.03.1973

Pierwszeństwo: 25.03.1972 - Wielka Brytania
(nr 14107/72)
The British United Shoe Machinery Company Limited, Belgrave Road, Leicester, Wielka Brytania.
Brandzel buta zawiera sztywną część tylną i bardziej
elastyczną część przednią. Wykonany jest z masy nietkanych, związanych włókien, która ma większą gęstość w tylnej części w porównaniu z przednią częścią.
Składa się z niepełnej warstwy z nietkanych związanych włókien oraz z jednej lub więcej niepełnych
warstw związanych z tylną częścią pełnej warstwy,
przy czym co najmniej jedną z niepełnych warstw
stanowi podkład nietkanych związanych włókien. Gęstość tylnej części wynosi co najmniej 0,75 g/cm3,
a gęstość
przedniej części wynosi nie więcej niż
0,5 g/cm3.
Sposób wykonania polega na tym, że brandzel wycina się z arkusza materiału. Tylną część brandzla tnie
się w miejscu gdzie podkłady są nałożone na siebie
a przednią część brandzla w miejscu gdzie podkłady
nie są nakładane na siebie. Następnie przygotowuje się
zestaw składający się z pełnej warstwy stanowiącej
podkład nietkanych związanych włókien, który ma
kształt zewnętrzny odpowiadający kształtowi brandzla
oraz z jednej lub więcej niepełnych warstw nałożonych
na pełną warstwę, z których co najmniej jedna stanowi podkład nietkanych, związanych włókien, a które
mają zarys odpowiadający lub leżący wewnątrz zarysu
tylnej części, pełnej warstwy. Tak przygotowany zestaw poddaje się w czasie działaniu podwyższonej temperatury i ciśnienia nadając im kształt odpowiadający
w przybliżeniu zarysowi spodniej części stopy.
(18 zastrzeżeń)

72g

71a

P. 151533

Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego im. Mariana Buczka, Lublin, Polska (Kazimierz Walczak, Tadeusz Olejarz, Tadeusz Rowiński, Bogusław Zagórski).
Otok do obuwia, w kształcie ścienionego pasa, służący do uszczelnienia połączenia wierzchu ze spodem,
znamienny tym, że stanowi go elastyczny pas z termoplastycznego tworzywa sztucznego, korzystnie z uplastycznionego polichlorku winylu.

71a; A43b

65h; B63b
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P. 152060

10.12.1971

Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Budownictwa Miejskiego, Bielsko Biała, Polska (Jan
Grzywnowicz, Kazimierz Pawiński, Ryszard Jonkisz).
Wydzielacz do mgieł i pyłów, będący równocześnie
wentylatorem, składający się z jednej lub dwóch komór wlotowych, komory wylotowej, osłony zbiorczej
pyłów, wirnika osadzonego na wale oraz wylotu pyłów,
znamienny tym, że wstępne odwirowanie gazu od grubszej zawiesiny odbywa się przed wejściem gazu do
wirnika (d), w komorze (a), w której powstaje wir dośrodkowy gazu, gaz ze środka wiru jest wciągany do
wirnika (d), z promieniowymi łopatkami, które nadają
zawiesinie przyspieszenie Coriolisa, przyciskające pyły
i mgłę do powierzchni łopatek i sprowadzają je następnie do osłony zbiorczej pyłów (c).
Wydzielacz do mgły i pyłów wg zastrzeżenia 1, znamienny tym, że gaz schodzi z łopatek wirnika w kierunku poosiowym, nie dochodząc do obwodu, przy czym
krawędzie łopatek wygięte są do tyłu, tworząc kanały
skierowane przeciw kierunkowi ruchu wirnika.

1/74
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dratu i całkuje, znamienny tym, że przebieg napięcia
na wyjściu układu całkującego (7) próbkuje się i przetwarza na postać cyfrową w przetworniku analogowo-cyfrowym (9), a następnie wprowadza się do maszyny
cyfrowej (10), w której odejmuje się sąsiednie próbki
w każdej transmisji, sumuje się przyrosty próbek
o tych samych numerach w kolejnych transmisjach,
wykonanych na określonym odcinku drogi statku
i dzieli się otrzymane sumy przyrostów próbek przez
liczbę transmisji, przy czym wynik obliczeń, stanowiący
rozkład średniej siły rozproszenia objętościowego ryb
w funkcji głębokości, rejestruje się na plotterze (11)
w postaci wykresów, które po kalibracji dają rozkłady
wgłębne średniej gęstości objętościowej ryb na tych
odcinkach drogi statku.

74 b

P. 156298

27.06.1972

Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego,
Toruń (Ludwik Król, Zbigniew Byżykowski).
Sposób sygnalizacji zatrzymania przyrządu wgłębnego w otworze wiertniczym w czasie zapuszczania go
na kablu do otworu w celu wykonania pomiarów geofizycznych, znamienny tym, że umieszcza się urządzenie sygnalizujące najkorzystniej pomiędzy przyrządem
wgłębnym a kablem, przy czym wykorzystuje się
zmniejszenie lub ustanie działania siły pochodzącej od
ciężaru zapuszczanego przyrządu wgłębnego na kabel
do rozłączenia układu pomiarowego i prądowego przyrządu.
Urządzenie do stosowania sposobu, według zastrz. 1,
znamienne tym, że składa się z kompensatora ciśnienia (B) oraz układu sygnalizującego (A), który ma zewnętrzny pierścieniowy korpas izolacyjny (1) z umieszczonymi na nim pierścieniami kontaktowymi (2, 2a,
2b) i stykami zbierającymi (3) przemieszczający się
w stosunku do wewnętrznego pierścieniowego korpusu
izolacyjnego (4) z umieszczonymi na nim pierścieniami
ślizgowymi (5, 5a, 5b) pod wpływem zmian sił pochodzących od ciężaru przyrządu wgłębnego działających
na kabel i sprężyny rozpierającej (7).

75c

P. 153738

28.02.1972

Politechnika Gdańska, Gdańsk (Andrzej Stepnowski,
Roman Salamon, Włodzimierz Martin i Janusz Burczy ński).
Sposób hydroakustycznego szacowania zasobów rybnych, w którym w każdej transmisji sygnał echa z wyjścia echosondy poddaje się detekcji, podnosi do kwa-

02.12.1970

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Stanisław Ferens, Zofia Jaskólska, Barbara Skrzywan).
Sposób zabezpieczania części i elementów aparatów
i urządzeń elektrycznych, a w szczególności elementów
łączników elektrycznych narażonych na destrukcyjne
działanie łuku elektrycznego lub iskry elektrycznej
i ich agresywnych produktów jak ozon i tlenki azotu,
znamienny tym, że w/w elementy pokrywa się emalią
silikonową, lakierem silikonowym stanowiącym ich
rzeczywistą ochronę.
Emalia silikonowa i lakier silikonowy do stosowania
sposobu według zastrzeżenia 1, znamienne tym, że
w skład ich wchodzi tlenek glinu.

76c

74d

P. 144743

P. 145412

02.01.1971

Patent dodatkowy do patentu nr 66462
Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Ryszard Jóźwicki). ·
Urządzenie do wytwarzania przędzy z włókien naturalnych i chemicznych, składające się z nieobrotowej
komory przędzącej w kształcie walca, zamkniętej z jednej strony przegrodą, na obwodzie której znajdują się
śrubowe kanały powietrzne, z drugiej strony połączonej przewodem odsysającym ze źródłem podciśnienia,
wyposażonej w główne kierownice powietrza i kanał
doprowadzający włókno, według patentu nr 66462, znamienne tym, że wewnątrz komory przędzącej (1) ma
usytuowaną współosiowo z osią podłużną komory (1)
cylindryczną wkładkę (11) z otworem wewnątrz, która
swą pogrubioną dolną częścią (12) o średnicy zewnętrznej równej wewnętrznej średnicy komory (1), jest zamocowana na stałe do wewnętrznej ściany komory (1),
a górny koniec wkładki (11) znajduje się między górną
krawędzią głównych kierownic (6) powietrza a przegrodą (2).
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76c

P. 159639
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18.12.1972

Pierwszeństwo: 20.12.1971 - Włochy (nr 13095 A/71)
17.08.1972 - Włochy (nr 12849 A/72)
22.09.1972 - Włochy (nr 12906 A/72)
Eddybel, S. Α., Lugano, Szwajcaria.
Urządzenie do wytwarzania zwiniętych pakietów nici,
złożonych z zasadniczo ciągłych odcinków nici ułożonych w zasadniczo pierścieniowych warstwach tworzących pakiet, przy czym każda warstwa składa się
z szeregu pętli, które są ułożone wzdłuż pierścieniowej
drogi, znamienne tym, że zawiera płytę podstawową
(7) mającą zasadniczo pionową oś (8), płytę (21) nawijającą nici umieszczoną ponad wspomnianą płytą (7)
podstawową i mającą zasadniczo pionową oś (19), przy
czym wspomniana oś (19) wspomnianej płyty (21) nawijającej jest ustawiona mimośrodowo wzgędem osi
płyty (7) podstawowej, a wspomniana płyta podstawowa i wspomniana płyta nawijająca mają swobodę
wzajemnego ruchu ku sobie i od siebie w kierunku
pionowym, zespół dociskający sprężyście wspomnianą
płytę podstawową i wspomnianą płytę nawijającą nawzajem w kierunku zetknięcia, zespół obracający
wspomnianą płytę osadzającą wokół jej osi, dalszy zespół wywołujący względny ruch pomiędzy osią płyty
osadzającej i płytą podstawy, przelotowy otwór (29)
wykonany we wspomnianej płycie osadzającej, stanowiący przejście dla nici, które mają być osadzone na
płycie podstawowej (7), zespół podający nici, które
mają być osadzone na płycie podstawowej (7), przy
czym zespół ten zawiera wodziki (4 i 5) obracające się
łącznie ze wspomnianą płytą nawijającą, pierścieniowy
element (27) umieszczony bezpośrednio ponad płytą
nawijającą, na którym znajduje się pierścieniowa bieżnia o nieruchomym położeniu względem osi wspomnianej płyty nawijającej, z którą jest współosiowy, swobodnie obracającą się rolkę (25) podtrzymywaną za pomocą elementu obracającego się łącznie ze wspomnianą płytą nawijającą i stykającą się swą zewnętrzną

powierzchnią obwodową ze wspomnianym torem, przy
czym wspomniana rolka jest podtrzymywana przez
wspomniany element podtrzymujący w położeniu znajdującym się powyżej i w bezpośredniej bliskości wspomnianego otworu (29) w płycie nawijającej, wskutek
czego nici podawane z odpowiedniego źródła są prowadzone przez wspomniany wodzik w taki sposób, że
przechodzą przez obszar zetknięcia wspomnianej rolki
ze wspomnianą bieżnią, po której toczy się wspomniana
rolka (25), przechodzą przez otwór (29) w płycie nawijającej i są układane na płycie podstawowej pod wpływem obrotu wspomnianej płyty nawijającej i wzajemnego ruchu osi płyty nawijającej i płyty podstawowej.
(1 zastrzeżenie)
76c;

D01h

P. 161872

12.04.1973

Pierwszeństwo: 12.04.1972 - Austria (nr PA 8583/72)
Commonwealth Scientifie and Industrial Research
Organization, Campbell, Austria (Dieter Erich Alexander Plate, John Desmond Fechan).
Sposób wytwarzania nitkowych przędz włókienniczych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu.
Sposób wytwarzania przędzy nitkowanej składającej się
z co najmniej dwu, złączonych ze sobą splotów włókien staplowych. Sposób według wynalazku polega na
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tym, że w każdym z poszczególnych splotów występuje
indywidualny skręt, a z puktu wydawania każdy splot
dostarcza się oddzielnie i sploty skupia się w punkcie
zbieżności i skręca ze sobą przy czym okresowo blokuje się skręt w pozycji między punktem zbieżności
splotów i punktem wprowadzania skrętu.
Urządzenie do stosowania sposobu według wynalazku
zawiera zespół do oddzielnego dostarczania każdego
pasma z punktu wydawania, prowadnik dla skupiania
oddzielnych splotów, zespół skrawający dla nakładania skrętu na skupione sploty i skręcania ich ze sobą
oraz okresowo działający zespół (7, 8) blokujący skręt
dla dokonywania okresowego unieruchomienia skrętu
w pozycji między prowadnikiem skupiającym (1)
i punktem wprowadzania skrętu.
(11 zastrzeżeń)

79c; A24b

P. 160649

08.02.1973

Pierwszeństwo: 09.02.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 224996)
Celanese Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki.
Sposób wytwarzania środków tytoniozastępczych. Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania środków tytoniozastępczych o polepszonym smaku i zapachu, polegającego na wprowadzeniu do kompozycji do palenia
niewielkiej ilości protein i produktów ich hydrolizy,
z których co najmniej 80% wagowych pochodzi z alifatycznych i heterocyklicznych aminokwasów.
(7 zastrzeżeń)

80a; 37e

P. 142456

03.08.1970

Politechnika Śląska (Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa), Gliwice (Janusz Kajrunajtys, Marek
Kobiela, Jan Mikoś, Leon Rowiński, Włodzimierz Zarębski).
Urządzenie do nagrzewu betonu w przegrodach monolitycznych, znamienne tym, że ma żebra kolektorowe
(1) w kształcie korytka, za pośrednictwem których doprowadzane jest medium grzewcze z nagrzewnicy do
płyt grzewczych.

80b

P. 139185

04.03.1970

Pierwszeństwo: 06.03.1969 - Austria
Osterreichische Stickstoffwerke AG., Linz, Austria
(Heinrich Stich, Kurt Ruckensteiner, Walter Binder,
Joseph Huffer).
Sposób wytwarzania klinkieru cementowego z gipsu
stanowiącego produkt uboczny przy wytwarzaniu kwasu fosforowego, polegający na ogrzewaniu materiału
przed wprowadzeniem do pieca prażalniczego, do temperatury przekraczającej 500°C, znamieny tym, że
materiał ogrzewa się do temperatury mieszczącej się
w zakresie od 500 do 900°C, najkorzystniej w temperaturze 600-800°C, w zawierającej SO2 atmosferze piecowej, po czym dla uniknięcia strat cieplnych dodaje się
do gorącego materiału domieszki, bezpośrednio przed
wprowadzeniem do pieca prażalniczego.

80b

85

P. 141599

25.06.1970

Pierwszeństwo: 07.07.1969 - Norwegia
B. Rustan A/S, Drammen, Norwegia.
Sposób odlewania wyrobów gipsowych z wodnej mieszaniny gipsu i ewentualnie wypełniacz, znamienny
tym, że do mieszaniny dodaje się nadtlenek wodoru
w ilości 0,01 do 0,5% ciężaru wody zawartej w mieszaninie, bez dodawania jakichkolwiek katalizatorów.
80b

P. 141600

25.06.1970

Pierwszeństwo: 02.07.1969 - Norwegia
B. Rustan A/S. Drammen, Norwegia,
Sposób wytwarzania wyrobów gipsowych zawierających włókna, na przykład płyt i innych elementów
konstrukcyjnych, zwłaszcza ognioodpornych wyrobów
gipsowych zawierających jako składniki wzmacniające
i ognioodporne włókna szklane i/lub włókna wełny
żużlowej i w zależności od potrzeby spoiwo i/lub inne
dodatki, znamienny tym, że włókna szklane i/lub
włókna wełny żużlowej grępluje się· a podczas gręplowania dodaje się do nich proszek gipsowy w celu utworzenia suchej mieszaniny, którą miesza się z wodą
w celu wytworzenia mokrej mieszaniny, stosowanej
do odlewania wyrobów.
80b

P. 141925

09.07.1970

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska
(Irena Trybalska, Roman Krynicki, Antoni Paprocki).
Proszek hydrofobowy jako materiał hydro- i termoizolacyjny łącznie produkowany na bazie popiołów lotnych z węgla brunatnego lub kamiennego, znamienny
tym, że jako hydrofobizatora użyto oleju lekkiego
frakcji P3 w ilości 5-9°/o wagowo w stosunku do popiołu lotnego z węgla brunatnego lub kamiennego.
80b

P. 147062

22.03.1971

Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel", Radiin, Polska (Andrzej Gieżyński, Jerzy Kucharczyk, Stanisław
Kaczmarczyk, Hubert Holona).
Sposób produkcji elementów prefabrykowanych z popiołów lotnych, znamienny tym, że przygotowaną jednorodną masę popiołów lotnych z dodatkiem odpadowego wapna magnezjowego w ilości 12-15°/o i mączki
wapiennej w ilości 8-10% w stosunku do ciężaru popiołów, oraz dodatkiem chlorku wapnia w ilości 1-l,5% do ciężaru popiołów w postaci roztworu w wodzie
zarobowej w ilości wynoszącej 25-35% w stosunku do
ciężaru suchych składników masy, nakłada się do stalowych form bateryjnych (6) z podkładkami. (7), a następnie wałuje się ciężkim walcem (8) o nacisku 30-35 kG/cm2 10-15 razy celem silnego skomprymowania
masy, po czym zaformowane elementy transportuje się
na podkładkach (7) na miejsce sezonowania i układa
się warstwami (10), zaś po pokryciu górnej warstwy
(10) elementów masy warstwą ziemi (11) o grubości
25-30 cm sezonuje się przez okres co najmniej pięciu
miesięcy.
80b

P. 152040

19.12.1971

Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki, Warszawa,
Polska (Bolesław Ziemba, Wacław Tuszyński, Waleria
Ziemba).
Sposób wytwarzania materiału ceramicznego z dwutlenku cyny, znamienny tym, że w celu ułatwienia
mieszania i spiekania oraz modyfikacji własności materiału dodaje się do dwutlenku cyny rozpuszczone
w wodzie związki KMnO4, MnSO4, FeCl2, FeCl3, FeSO4
Cu(NO3)2, CuCl2, CuSo4, SbCl3, CrCl3, K2Cr2O7, K2CrO4
w ilości 0,1-5,0% suchej substancji pojedynczo lub
w kombinacji po kilka składników, miesza się otrzymaną masę na mokro, formuje się wyroby znanymi
sposobami, suszy się i spieka w temperaturze 1200-1500°C.
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80b

P. 153575

18.02.1972

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Jerzy Sulikowski, Teodor Werber, Lucyna Westfal).
Sposób impregnowania wyrobów azbestowo-cementowych według wynalazku, znamienny tym, że uformowane wyroby azbestowo-cemntowe impregnuje się
stopioną siarką o temperaturze od 130° do 170°C, a po
impregnacji nadmiar siarki usuwa się z powierzchni
wyrobów.
80b
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P. 155030

ziome, przy czym ściany zewnętrzne pojemnika stanowiące wloty do poszczególnych sekcji (7) osłonięte
są częściowo osłonami (4, 5) usytuowanymi najkorzystniej od dołu i od góry wlotu, z których jedna osłona (5)
w postaci drzwi uchylnych, natomiast pozostałe ściany
pojemnika najkorzystniej obudowane na całej powierzchni.

28.04.1972

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, Opole, Polska (Maria Badak, Jerzy Bębenek, Abdon Karkowski, Roman Szromba).
Sposób wytwarzania kruszyw lekkich z surowców
samopęczniejących, zwłaszcza z łupków ilastych i/lub
iłołupków, polegający na tym, że surowce rozdrabnia
się do właściwej granulacji, a następnie wypala się
w piecach przemysłowych w temperaturze od 1150 do
1400°C, znamieny tym, że rozdrabniane do właściwej
granulacji ziarna otacza się w znanym urządzeniu
obrotowym, zwłaszcza w sortowniku bębnowym, z dodatkiem niewielkiej ilości wody.
80b

P. 155145

04.05.1972

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Ceramicznego, Pruszków Polska (Jerzy Wencel, Jerzy
Plewczyński, Teresa Chmiel).
Sposób regulowania własności dylatometrycznych
mas ceramicznych zawierających surowce ilaste oraz
ewentualnie skalenie, kwarc i inne znane dodatki modyfikujące, znamienny tym, że do zestawu masy wprowadza się skałę granitoidową w ilości do 80°/o wagowych.
80b: C04b

P. 160284

16.01.1973

Instytut Szkła, Warszawa, Polska (Wacław Tuszyński, Bolesław Ziemba, Ferdynand Grocowski).
Sposób wytwarzania lekkiego tworzywa budowlanego z wypełniaczem. Przedmiot wynalazku dotyczy sposobu wytwarzania lekkiego tworzywa budowlanego
z wypełniaczem w postaci kulek szklanych o średnicy
od 5-40 mm i grubości ścianek od 0,1 do 2 mm z próżnią do 0,5 atm. wewnątrz kulek, które w ilości 70-90% objętości tworzywa układa się warstwami
w formach na przemian z tworzywem cementowym lub
innym.
(2 zastrzeżenia)
80b; C04b

P. 161132

08.03.1973

Pierwszeństwo: 09.03.1972 - Francja (nr 7208902)
Rhône-Progil, Paryż, Francja (Christian Hovasse,
Pierre Allemand).
Mieszanka przyspieszająca wiązanie i twardnienie
cementu glinowego w zaprawach i betonach. Mieszanka
zawiera w proporcji wagonowej do cementu 0,005-l%
wodorotlenku litu lub soli litu rozpuszczalnych w wodzie oraz 0,001-1% hydroksykwasu organicznego, jego
soli lub estrów.
(4 zastrzeżenia)

81c

P. 149964

11.08.1971

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi, Lubin, Polska (Stefan Kozior, Alfred Serafinowicz).
Pojemnik do transportu rur i prętów, znamienny
tym, że stanowi konstrukcję sztywną, najkorzystniej
w kształcie prostopadłościanu zaopatrzonego obustronnie w uchwyty (3), wnętrze którego podzielone jest
ściankami działowymi na sekcje (7) pionowe i (lub) po-

81c; B65d

P. 161242

13.03.1973

Pierwszeństwo: 04.03.1972 - Szwajcaria (nr 3691/72)
Tetra Park Développement S. Α., Lozanna, Szwajcaria (Ruben Rausing, Gert Nedstedt, Hakan Holmström, Lars Erik Palm, Stjepan Stefan).
Pojemnik oraz taśma do wytwarzania tego pojemnika. Pojemnik opakowaniowy ma pasek lub nitkę
rozrywającą (21) składającą się z dużej ilości cieńszych
nitek i powleczoną materiałem termoplastycznym
umieszczoną wzdłuż taśmy (2) bezpośrednio poniżej lub
w pobliżu wewnętrznej powierzchni żeberka spoiny
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(40). Nitka rozrywająca (21) przechodzi co najmniej
przez jedną spoinę. Części (22) paska lub nitki rozrywającej (21) są dostępne od zewnątrz pojemnika.
Taśma do wytwarzania pojemnika ma nitki rozrywające (21) przytwierdzone do warstwy termoplastycznej taśmy (2) według powtarzającego się wzoru. Położenie nitki rozrywającej (21) jest tak ustalone, że w gotowym opakowaniu nitka rozrywająca (21) umieszczona jest bezpośrednio poniżej spoin. Nitka rozrywająca
(21) jest złożona podwójnie i umieszczona jest prostopadle do osi wzdłużnej taśmy (2) a część (22) nitki rozrywającej (21) wystaje poza jedną krawędź wzdłużną
taśmy (2) tworząc pętlę.
(15 zastrzeżeń)
81e

P. 150309

07.10.1971

Huta Warszawa, Przedsiębiorstwo Państwowe, Warszawa (Marcel Gąsiorowski, Józef Rychlicki, Witold
Udziela).
Urządzenie do przeładunku długich materiałów
w krytych wagonach zawieszone na haku suwnicy
składa się z ramy w kształcie litery „U" położonej na
bok z umieszczonym na górnym ramieniu przeciwciężarem i wciągnikiem elektrycznym do napędu zblocza
zawieszonego na linie w dolnym ramieniu ramy. Zblocze złożone jest z korpusu pionowo umieszczonym kołem liniowym, oraz na zewnątrz korpusu obrotowo ułożyskowaną belką, zakończoną hakami do chwytania
materiału. Ponadto rama posiada uchwyt do sterowania urządzeniem.

81e; B65j
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P. 152204

16.12.1971

Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Poznań, Polska (Roman Kaczmarek, Andrzej Broda, Józef
Sługocki, Marian Stepczyński).
Przewoźne urządzenie do transportu masy asfaltowej,
zwłaszcza w kopalniach, składające się z pojemnika
z podwójnymi ściankami, usytuowanego na podwoziu
wózka kopalnianego, znamienne tym, że pojemnik (6)
na ściankach czołowych posiada czopy (10) do osadzenia
go na konstrukcji ramy pionowej (24) wózka torowego
(2), a na dnie dwie pary uszu (8) do usztywnienia pojemnika (6), za pomocą wsporników (5), zaś na przeciwległych bokach jedną parę uszu (9) do zamocowania
lin od dźwigu przy podnoszeniu i przenoszeniu pojemnika (6) z samochodu na podwozie nośne wózka torowego (2), przy czym uszy (8) służą również do łączenia
pojemnika (6) z platformą (19) do transportu masy
ładowarką, natomiast od góry pojemnik (6) zaopatrzony jest w drzwi (12 i 13) zabezpieczone antabą z kątownika (15).

81e

P. 155869

09.06.1972

Kopalnia Węgla Kamiennego „Barbara-Chorzów",
Chorzów (Rafal Piegrzyk).
Przenośnik zgrzebłowy do ścian o miękkim spągu
w szczególności do ścian warstwowych wyposażonych
w maszyny urabiająco-ładujące, znamienny tym, że
posadowiony jest na wspornikach (2), z których każdy
połączony jest poprzecznie usytuowaną w stosunku do
przenośnika (1) płytą (3) o wymiarze podłużnym większym niż szerokość przenośnika (1), przy czym na płycie (3) ułożona jest przesuwnie ślizgowa blacha (4) rozpieraną rozporą (6) do elementów stałych wyrobiska
i stanowiąca punkt zaczepienia przesuwnika (7), którego przeciwległy koniec połączony jest ze wspornikiem
(2).

81e

P. 152181

16.12.1971

Biuro Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicznych „Biprokop", Chorzów, Polska (Gustaw Różycki).
Urządzenie wielokomorowe do przewozu ładunków
masowych wyposażone w elasyczny element taśmowy
nawijany na bębny, znamienny tym, że składa się z pojemnika podzielonego na kilka magazynowych komór
(2) i (3), połączonych z transportową komorą (1) za pomocą urządzeń usypowych (8) i (12) przy czym transportowa komora (1) wyposażona jest w elastyczny
taśmowy element (7).
81e

P. 159937

29.12.1972

Pierwszeństwo: 11.01.1972 - Szwecja (nr 275/72)
Aktienolaget Fredr. Wagner, Sztokholm, Szwecja.
Urządzenie do zmiany kierunku transportu, zwłaszcza
dla przenośników do transportu pojedynczych przedmiotów, takich jak płyty, pakiety gazet, pudełka tekturowe i tym podobne, znamienne tym, że zawiera
pewną ilość kul (40), które tworzą płaszczyznę, trans-
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portu przedmiotów i są osadzone obrotowo we wszystkich kierunkach, a zarazem dają się wprawiać w ruch
obrotowy w dowolnym kierunku za pomocą umieszczonego pod każdą kulą (40), przestawnego mechanizmu
napędowego (24).
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wystające na zewnątrz prostopadle do osi łańcucha.
Czopy przeznaczone są do przenoszenia sił ciągnących.
Na kole łańcuchowym powierzchnie stykowe (5) dla
ogniw (1) ukształtowane są jako powierzchnie płaskie
i posiadają w strefie czopów wgłębienie (6), tak że
czop (3) lub (3') nie styka się z powierzchnią (5). W wyniku polepszenia warunków współpracy koła łańcuchowego (13) z łańcuchem (17) posiadającym (3, 3") staje
się możliwe powiększenie prędkości przesuwu zgrzebeł.
(4 zastrzeżenia)

82b

P. 142811

21.08.1970

Polska Akademia Nauk, Zakład Doświadczalny Budowy Aparatury Naukowej UNIPAN, Warszawa (Bernard Siczek, Jan Gonstał).
Wirówka preparatywna ze wskaźnikiem obrotów, zaopatrzona w komorę z wirnikiem umieszczoną w obudowie zamykanej za pomocą pokrywy, znamienna
tym, że nakrętka (3) mocująca wirnik (1) na wałku (2),
wykonana z materiału paramagnetycznego lub diamagnetycznego, ma otwarty ku górze pierścieniowy kanał,
a w pokrywie (5) w osi wałka (2) jest umieszczona oś
wskaźnika obrotów ze wskazówką (6) i z umocowanym
pod pokrywą (5) magnesem (4), który przy zamkniętej
pokrywie wchodzi w pierścieniowy kanał nakrętki (3),
zaś pokrywa (5) ma w przedniej części rolki (9) osadzone przesuwnie w priwadnicach obudowy i w środkowej części ramiona (10) umocowane zawiasowe do
tej obudowy i jest zaopatrzona w przezroczystą osłonę
(8).

81e; B65g

P. 161164

09.03.1973

Pierwszeństwo: 11.03.1972 - NRF (nr 2211922.8)
Ruhrkohle Aktiengesellschaft, Essen, Niemiecka Republika Federalna.
Łańcuch z ogniwami okrągłymi do przenośników
zgrzebłowych. Przedmiotem wynalazku jest łańcuch
z okrągłymi ogniwami do przenośników zgrzebłowych,
a zwłaszcza do przenośników zgrzebłowych jednołańcuchowych przeznaczonych do przenoszenia znacznych sił ciągnących. Co drugie ogniwo łańcuchowe (1) łańcucha (17) układające się na płasko na gwiazdowym kole łańcuchowym (13), po obu dłuższych
swych bokach (14) wyposażone jest w czopy (3, 3'),

84c

P. 128897

03.09.1968

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Drogowej, Warszawa (Jan Piaskowski, Andrzej Jarominiak,
Krzysztof Grzegorzewicz, Bolesław Kłosiński).
Sposób podnoszenia rury obsadowej z głowicą pokrętną przed jej zagłębieniem w grunt w miejscu posadowienia pala, znamienny tym, że podpiera się na
koźle montażowym (4) rurę (1) zamocowaną na jej
krótszym końcu przelotową głowicą pokrętną (2) i nawijając na bęben wciągarki (7) linę (11) zaczepioną do
pęta (10) ulokowanego na dłuższym końcu rury, ustawia się rurę obsadową (1) w pionie lub pod żądanym
kątem.
Urządzenie do stosowania sposobu według zastrz. 1,
znamienne tym, że składa się z kozłów montażowych (4)
z podstawą (3) posiadającą otwór dla prowadzenia rury
obsadowej (1) w punkt posadowienia oraz z wielonogu
ustalającego (5) i liny (6) nawijanej na wciągarkę kozłową (7), przy czym na rurze (1) poza przelotową
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głowicą pokrętną (2) znajduje się uchwyt przelotowy
zaciskowy (8), do osi którego przykręcona jest strzała
montażowa (9) oraz pęto (10), do którego zaczepiona
jest lina (11), biegnąca do wciągarki kozłowej (7) przez
krążek strzały montażowej (9).

84c, 84a

P. 136600

85d

89
P. 155244

09.05.1972

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa
Odkrywkowego, Wrocław, Polska (Czesław Maćkowiak,
Stanisław Bielewski, Jan Mazur, Tadeusz Posadowski).
Sposób zabudowy filtrów w otworze studziennym,
znamienny tym, że na linie (1) nośnej przechodzącej
przez zestaw kół (3) linowych znajdujących się na powierzchni terenu wiesza się dolną głowicę (6) z kołami (5) linowymi, na której zabudowuje się poszczególne filtry, przy czym po każdorazowym zabudowaniu poszczególnych odcinków filtra, głowicę (6) dolną
opuszcza się, zwiększając długość liny (1), aż do pełnej wysokości kolumny (7) i osiągnięciu dna studni.
Urządzenie do wykonania sposobu według zastrz. 1
znamienne tym, że składa się z wciągarki (2), której
lina (1) nośna przechodzi przez zestaw kół (3) linowych na powierzchni terenu, następnie przez koła (5)
linowe dolnej głowicy (6), na której umieszczona jest
kolumna (7) filtrowa, zaś koniec liny (2) jest umocowany po przeciwnej stronie otworu studziennego (7).

30.10.1969

Zakład Badań i Doświadczeń przy Zjednoczeniu Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego, Warszawa (Marek
Świeca, Andrzej Paszkowski, Waldemar Mierzejwski).
Sposób wykonywania w gruntach nieskalistych kotew iniekcyjnych formowanych z użyciem rur obsadowych znamienny tym, że stosuje się injekty w postaci zaczynu cementowego dla utworzenia buławy kotwiącej (1) i otuliny (2) cięgna (3) oraz zaczynu uszczelniającego dla utworzenia zewnętrznego uszczelnienia
(4) końca rury obsadowej (5) w momencie formowania
buławy kotwiącej (1) pod. wysokim ciśnieniem.

84c

P. 141135

08.06.1970

Przedsiębiorstwo Budownictwa
Inżynieryjno-Morskiego „Hydrobudowa 4" Gdańsk (Jerzy Ginda).
Prefabrykowany żelbetowy pal o zmiennym przekroju ze zwiększoną powierzchnią bezpośredniego nacisku na grunt, znamienny tym, że składa się z podłużnego słupa (1) i poprzecznej tarczy (2), przy czym
słup (1) ma u dołu uformowaną symetrycznie zbieżną
część (4) od pełnego przekroju w kierunku ostrza
(3), a tarcza (2) o poprzecznym trapezowym przekroju,
ma centralnie usytuowany otwór (5) o zbieżności odpowiadającej zbieżności słupa.

85e

P. 156242

24.06.1972

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z.o.o., Warszawa (Zbigniew Korda, Daniel Frenkler, Marian Bogobowicz, Andrzej Kolanowski, Kazimierz Borodziński).
Syfon zlewozmywakowy, znamienny tym, że komora korpusu (1) podzielona jest na dwie nierówne części - z których jedna mniejsza, dopływowa - umie-
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szczona przy ścianie korpusu, ograniczona jest wewnętrzną powierzchnią prowadnicy rury spustowej (2),
druga - większa - odpływowa - ograniczona jest
zewnętrzną powierzchnią prowadnicy rury spustowej
(2) i wewnętrzną powierzchnią części korpusu syfonu (1).

86c

P. 124349

27.12.1967

Pierwszeństwo: 8.06.1967 - Austria
Chemiefaser Lenzing Aktiengesellschaft, Lenzing,
Austria (Josef Alfred Eichler, Alfred Plammer).
Urządzenie do wytwarzania tkaniny z pasemek foliowych z urządzeniem do otrzymywania termoplastycznej wstęgi foliowej oraz urządzeniem do wzdłużnego przecinania wstęgi folii na pewną ilość równoległych pasemek folii oraz krosna lub maszyny tkackiej
znamienne tym, że pomiędzy urządzeniem do wytwarzania termoplastycznej folii i urządzenieme tnącym,
znajduje się urządzenie naciągające wstęgę folii, zawierające dwa blisko siebie umieszczone walce naciągowe tworzące szczelinę, wewnątrz której wstęga folii rozciągana jest bez zmiany szerokości oraz, że zawiera belkę nożową z szeregiem osadzonych na niej
w jednakowych odstępach noży, przez które wstęga
folii rozciągana jest na drobne pasemka i zawiera urządzenie do bezpośredniego doprowadzania do krosna lub
maszyny tkackiej przynajmniej tych pasemek folii,
które tworzą osnowę.

87a

P. 161017

03.03.1973

Pierwszeństwo: 4.03.1972 - Hiszpania (nr 400984)
Magin Desveus Duran, Sabadell/Barcelona, Hiszpania (Magin Desveus Duran).
Urządzenie do tkania bezczółenkowego. Przedmiotem
wynalazku jest urządzenie do tkania bezczółenkowego,
znamienne tym, że zawiera mechanizmy napędu igieł
przenoszące wątek, umieszczone na odpowiednich
dźwigniach igieł prowadzonych na elementach prowadzenia oraz drabinki natykowe zaopatrzone we wrzeciono pozwalające na stosowanie cewek o dowolnej
stożkowatości jak również drabinki natykowe posiadające cewki zaporowe i urządzenia zabezpieczające przed
rozprężaniem w kształcie ostrosłupa, a także wybieraki wątków działające przy użyciu urządzeń wybierających i urządzenie podające wątek służące również
do ułatwienia wejścia wątku do igły urządzenia, jak
również środki do utrzymania wątku w igle nawlekającej stanowiące hamulec regulujący napięcie nitki.
Ponadto zabudowane jest czułe urządzenie elektromechaniczne powodujące automatyczne zatrzymanie całego urządzenia w wypadku przerwania wątku oraz
aparat do wyboru nitki jednokrotnie przeprowadzonej
za każdym przejściem, a skrzyżowanie igły podającej
i odbierającej następuje dokładnie w środku urządzenia za każdym przejściem natomiast rozwijanie wątku
przy snuciu jest zautomatyznwane dzięki zabudowanemu po prawej stronie korpusu urządzenia mechanizmowi do ustalania napięcia snucia.
(37 zastrzeżeń)

P. 142733

17.08.1970

Polska Akademia Nauk, Zakład Doświadczalny Budowy Aparatury Naukowej „UNIPAN", Warszawa
(Bernard Siczek).
Uchwyt do szkła laboratoryjnego, zaopatrzony
w mocowany na kolumnie korpus, znamienny tym, że
ma dwie szczęki (2) umocowane zawiasowo na korpusie (1) oraz obrotową dźwignię (5) połączoną za pomocą cięgien (6) z trzymaczami (7), zaś trzymacze są
przesuwne umocowane na zewnętrznej powierzchni
szczęk (2).

87a

86c; D03d
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P.159962

29.12.1972

Pierwszeństwo: 31.01.1972 - Szwecja (nr 1047/72)
Atlar Sopco Aktiebolaget, Naćka, Szwecja.
Klucz udarowy z kowadłem do którego obracający
się młot przykłada okresowo moment obrotowy przenoszony na nakrętkę lub podobną do niej część poprzez zespół skrętny zawierający tuleję i współobracający się z nią drążek skrętny o regulowanej skutecznej długości a tym samym o regulowanych właściwościach sprężystych, znamienny tym, że zakończenie
tulei (17), które obejmuje drążek skrętny, tworzy wraz
z drążkiem skrętnym (21) połączenie przekazujące moment obrotowy, zezwalające na dokonywanie ruchów
wzdłużnych drążka względem tulei, a nie dopuszczające do ich wzajemnego przekręcania, przy czym zawiera środki do poosiowego ustalania położenia drążka skrętnego względem tulei, umożliwiające dobranie
odległości na którą drążek wystaje z połączenia.
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P. 160581

05.02.1973

Pierwszeństwo: 04.02.1972 - Szwecja (nr 01300 - 72)
Atlas Copco Aktiebolag, Naćka, Szwecja.
Klucz pneumatyczny uderzeniowy ma bijak (20) połączony z wirnikiem (25) pneumatycznego silnika łopatkowego (21). Na krótkim wałku (51) wirnika (25)
osadzony jest cylindryczny człon (52), który ma na obwodzie rowek (55) stanowiący wewnętrzną bieżnię dla
kulki (56). Zewnętrzną bieżnię dla kulki (56) tworzy
wycięcie (57) w ramieniu (48). Bieżnie (55, 57) oddalają
się nieco względem siebie w kierunku ruchu obrotowego. Podczas wstecznego ruchu bijaka (20) kulka (56)
przetacza się w kierunku przeciwnym do kierunku
wskazówek zegara wymuszając obrót ramienia (48)
w takt uderzenia bijaka (20).
Przy określonej wielkości uderzenia ramię (48) działa
na suwak blokujący (42) zaworu odcinającego (38) co
doprowadza do przełączenia zaworu (38) w położenie
zamknięcia i zatrzymania silnika.
(13 zastrzeżeń)
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nych otworach gwoździe (12), a ostrza wspomnianych
gwoździ (12) nie wystają poza płaszczyznę paska (2),
przy czym wspomniane występy (6) wysięgają w kierunku przeciwnym przemieszczaniu się ostrzy gwoździ (12) a podczas wbijania gwoździ ulegają zniszczeniu.
(12 zastrzeżeń)

87b; B25d

P. 161258

14.03.1973

Pierwszeństwo: 15.03.1973 - Wielka Brytania
(nr 12033/72)
Dobson Park Industries Ltd. Nottingham, Wielka
Brytania.
Narzędzie udarowe napędzane czynnikiem ciśnieniowym składa się: z wydrążonego podstawowego korpusu (10), w którym usytuowany jest zaopatrzony w kołnierz (20) wzdłużnie przesuwny narzędziowy uchwyt
(13), mający na swym tylnym końcu (12) powierzchnię
uderzeniową, o którą uderza idący w górę i w dół bijak narzędzia udarowego i mający na swym przednim
końcu połączone z nimi właściwe narzędzie (27) na
przykład dłuto; z absorbującego energię elastycznego

87a; P25b

P. 161229

12.03.1973

Pierwszeństwo: 13.03.1972 - Stany Zjednoczone Ameryki (nr 234217)
Hilti Aktiengesellschaft, Schaan/Fürstentum, Liechtenstein (Charles Magyar, Lewis Α. Rpot, Edwin C.
Senger).
Magazynek gwoździ. Przedmiotem wynalazku jest
magazynek gwoździ do zastosowania łącznie z narzędziem wbijającym. Magazynek składa się z paska (2),
w którym znajdują się liczne otwory otoczone występami (6) podtrzymującymi osadzone we wspomnia-

pierścienia (21) z tulejką (23) utrzymującą ten pierścień w korpusie (10), z absorbującego energię pierścienia (22) elastycznego usytuowanego w korpusie
w kierunku tylnego końca (12) narzędziowego uchwytu (13), który to pierścień (22) jest oddalony od pierścienia (21) i który także zaopatrzony jest w ustalającą go w swoim położeniu tulejkę (18), z tym, że kołnierz (20) narzędziowego uchwytu (13) znajduje się między tymi dwoma pierścieniami (21, 22) i idąc w dół
i do góry w czasie końcowych suwów roboczych i powrotnych narzędziowego uchwytu (13) o te pierścienie
uderza.
(16 zastrzeżeń)

Π. WZORY
21c

W. 49932

03.12.1970

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Robót
Elektrycznych „Elektromontaż", Warszawa (Jerzy Bialic, Jerzy Biernacki, Roman Rogowski).
Listwa przypodłogowa instalacji elektrycznej, która
składa się z podstawy i pokrywy, wykonana najkorzystniej z tworzyw sztucznych, wewnątrz której umieszczone są przewody elektryczne znamienna tym, że
pokrywa Β listwy w części środkowej ma na ścianie
przedniej (5) od strony wewnętrznej część zatrzaskową (10) współpracującą z elementem zatrzaskowym
(12) środkowej półki (9) podstawy A, przy czym część
zatrzaskowa (10) ściany przedniej (5) po osadzeniu pokrywy Β na podstawie A znajduje się pod elementem
zatrzaskowym (12) środkowej półki (9) podstawy A.

21e

W. 49576

20.01.1970

Zakład Doświadczalny Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Eureka" przy Zjednoczonych Zakładach
Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Elpo", Warszawa; (Witold Spława-Neyman, Andrzej Swiętochowski, Jerzy Konieczny).
Obudowa zwłaszcza do elektronicznych przyrządów
pomiarowych będąca jednocześnie konstrukcją nośną
składającą się z dzielonej osłony i dwóch boków połączonych poprzecznymi elementami konstrukcyjnymi,
znamienna tym, że szkielet (12) boku (1) zawierający
fazowane otwory (19) i wmontowane nitonakretki (20),
ma od strony zewnętrznej prostokątne wgłębienie,

w którym jest umieszczona boczna osłona (16) przy
mocowana do szkieletu (12) boku (1) wkrętami oraz ma
wzdłużne fazy (21) w których są umocowane pierwsze
kątowniki (15) korpusu (13) uchwytu (14), natomiast
od strony wewnętrznej szkielet (12) ma wgłębienie,
w którym umieszczone są boczne krawędzie jednolitej płyty czołowej (2) i tylnej płyty (9) lub zestawu
czołowej płyty (2a) i przedniej płyty montażowej (3),
albo tylnej płyty (4) i montażowej tylnej płyty (5) lub
kombinowanego zestawu tych płyt, albo czołowych
łączników (11) będących obramowaniem dzielonej czołowej płyty (10) oraz dolnej montażowej płyty (8) lub
dolnych wewnętrznych łączników montażowych (9),
przy czym wymienione elementy konstrukcyjne, dobrane w zależności od potrzeb konstrukcji nośnej aparatu, są umocowane do szkieletu (12) boku (1) za pomocą wkrętów, i dalej wzdłuż krawędzi poziomych
szkielet (12) ma żeberka (23) z podłużnymi wycięciami
(26) w części środkowej, ze schodkowymi dośrodkowymi wycięciami (24) w części przedniej i prostokątnymi zgrubieniami (25) w części tylnej służące do mocowania górnej i dolnej osłony (7) za pomocą dociskowych płytek (61).

24g
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W. 50289

04.08.1969

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń
Energetycznych, Tarnowskie Góry, Polska (Jan Rudzki, Teodor Salinger, Ireneusz Kulej).
Urządzenie do czyszczenia rur w układach rura
w rurze stalowanych w kotłach, najczęściej odzysknicowych pracujących na gazach mocno zapylonych, znamienne tym, że ma obrotowe klapy składające się ze
skrzydeł (1) umocowanych na drążku (2) zabudowanym w prowadnicach (7) na łożyskach (5), przy czym
drążek (2) połączony jest z korbką (3) i wskaźnikowo-zabezpieczającym urządzeniem (4).

części (1), (2) i (la), (2a), które na swej długości są
ukształtowane pod kątem nachylenia α płaszczyzny (2)
i (2a) względem osi symetrii i połączonych jednym końcem (3) zawiasowo, a drugi stanowi połączenie rozłączne za pomocą zamka obrotowego (7) i otworu (9).

33d

W. 48773

30.01.1971

Fabryka Wyrobów Nożowniczych „Gerlach", Drzewica, Polska (Władysław Abramczyk).
Niezbędnik turystyczny składający się z trzech zestawów znanych przyrządów znamienny tym, że każdy
zestaw posiada zamek, który znajduje się w pletyn-

30a

W. 48774

12.12.1971

Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, Polska
(Witold Starkiewicz).
Urządzenie do badania oceny odległości, zwłaszcza
mające zastosowanie przy badaniach oceny odległości
kierowców, pilotów jak również pracowników przemysłowych, znamienne tym, że składa się z płyty stołu
(1), do której zamocowana jest pionowa ścianka (2) posiadająca w dolnej części przyciski (4) zaś z drugiej
strony przycisków punkty świetlne (3).

30c

W. 49419

24.05.1971

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Powiatowy
Zakład Weterynarii, Tychy, Polska (Jan Szczerbak).
Nóż żyletkowy do golenia pola operacyjnego u zwierząt, znamienny tym, że składa się z dwu płaskich

kach (16), (17), (19), przy czym zamek (a) zestawu (4)
stanowi wytłoczenie w pletynce trójotworowej (19), zamek (a) zestawu (5) stanowi również wytłoczenie
w pletynce czterootworowej (16), natomiast dwie pletynki trójotworowe (17) zestawu (3) posiadają wycięcie (b) odpowiadające kształtem wytłoczeniu pletynek
(19) i (16).
(1 zastrzeżenie)
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W. 49657

11.12.1972

Gdańskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las",
Sopot, Polska (Stanisław Iwuć, Stanisław Jędrzejewski, Jan Łuczaj).
Kosz plażowy uchylny z wikliny i drewna, znamienny tym, że kaptur uchylny (8) jest połączony z wyplotem tylnym (2) przy pomocy zawiasów ograniczających (10), a z bokami (3) przy pomocy specjalnych
uchwytów bocznych (5), posiadających regulację ciągłą ustawienia katura (8) w stosunku do boków (3),
które z kolei posiadają, na ścianach wewnętrznych,
zamocowane stoliki składane (6) oraz siedzenie (4) pokryte tapicerką, pod którym znajdują się dwa wysuwane podnóżki (7) i skrytka na ubranie, przy czym
całość zamyka zasłona (9).

37c

W. 48993

10.07.1972

Katowickie Fabryki Mebli, Katowice, Polska (Józef
Mazurkiewicz).
Szafka do szatni, zwłaszcza pracowniczych, składająca się z trzech oddzielonych w układzie pionowym części, z których górna część zamykana drzwiami stanowi schowek na brudną bieliznę, część środkowa zamykana drzwiami i posiadająca pionową przegrodę
do przechowywania odzieży i żywności zaś część dolna posiadająca przegrodę pionową stanowi schowek
na obuwie i środki piorące, znamienna tym, że w części górnej (1) tylna ścianka (2) ma perforowane otwory
(3) zaś w części środkowej (4) wbudowany jest schowek (5) zamykany suwakami (6), (7) a na wewnętrznej
stronie drzwi (8) zamocowane są lusterko (9) i wieszak na ręcznik (10), zaś w części dolnej (11) znajduje
się wysuwany pojemnik (12) posiadający otwieraną po
wysunięciu pojemnika (12) górną klapę (13), przy czym
część górna (1) i dolna (11) są zamykane za pomocą
zasuwek (14), (15) otwieranych wewnątrz części (4).

W. 47394

23.08.1971

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Pomorze", Bydgoszcz, Polska (Stefan Piątkowski,
Henryk Grabowski).
Płyta pomostu roboczego rusztowania znamienna
tym, że ma jako konstrukcje nośną falistą blachę (1)
pokrytą żeberkową blachą (2) oraz poprzeczne, przyspawane ograniczniki (3) wykonane z blachy wygiętej w kształcie litery U.

42c
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W. 48487

12.04.1972

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Łódź,
Polska (Zbigniew Sierecki, Henryk Tokarski).
Wspornik pomiarowy wykonany z rurek grubościennych i cienkościennych znamienny tym, że składa się
z trzpienia (1) opatrzonego podziałką, zakończonego
grotem (2) przy czym na trzpieniu osadzona jest obrotowa tulejka (5) w dolnej części skośnie zakończona,
do której prostopadle przyspawane jest ramię (3)
wzmocnione zastrzałem (4) z tym, że do obrotowej tulejki (5) od spodu przylega podtrzymująca tulejka (6),
połączona z trzpieniem (1) przesuwnie śrubą dociskową (10), a ramię (3) połączone jest z drugiej strony
przesuwnie śrubą dociskową (9) z odnośnikiem wysokości składającym się z podstawy (7) i osadzonej na niej
oskalowanej tulejki (8).

42c

W. 48829

25.05.1971

Wyższa Szkoła Rolnicza, Kraków, Polska (Karol Noga, Janusz Szilbach).
Spadomierz procentowy, znamienny tym, że zawiera poziomą listwę (1), do której w pośrodku jest przymocowana prostopadle pionowa listwa (2), mająca
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w dolnej swej części, równolegle do listwy poziomej
(1), przytwierdzoną listwę (3) z podziałem wyskalowanym w procentach, usztywnioną poprzeczkami (4), zaś
w górnej części pionowa listwa (2) ma zawieszony pion
(5) na haczyku (6).
(1 zastrzeżenie)

42c

W. 49681

42h
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W. 49649

08.12.1972

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Jerzy Kawaler).
Polaryskop kołowo-liniowy, przystosowany do pracy w wiązce światła odbitego, posiadający dwa układy
optyczne, z których każdy składa się z polaroidu
i ćwierćfalówki, znamienny tym, że z zębatki (11), (12)
oprawek (7), (8) polaroidów (3), (4) i zębatki (13) (14)
oprawek (9) (10) ćwierćfalówek (5) (6) są ze sobą sprzężone pośrednimi kółkami zębatymi (15) (16), zamocowanymi obrotowo na przesuwnej osi (17), przy czym
w jednym skrajnym położeniu osi (17) następuje sprzężenie zębatek (11) (12) oprawek (7) (8) polaroidów (3)
(4) i zębatek (13) (14) oprawek (9) (10) ćwierćfalówek
(5) (6) w celu wspólnego obrotu polaroidów (3) (4) lub
wspólnego obrotu ćwierćfalówek (5) (6), natomiast
w drugim skrajnym położeniu osi (17) następuje odłączenie kółek zębatych (15) (16) od zębatki (11) oprawki
(7) polaroidu-analizatora (3) i od zębatki (13) oprawki
(9) ćwierćfalówki (5) analizatora, w celu indywidualnego obrotu polaroidu-analizatora (3), lub indywidualnego obrotu ćwierćfalówki (5) analizatora.
(1 zastrzeżenie)

16.12.1972

Wojskowe Biuro Studiów i Projektów Budowlanych,
Warszawa, Polska (Jerzy Bartkiewicz).
Łata geodezyjna typu lekkiego znamienna tym, że
łata wykonana jest z szyn metalowych (1, 2) o przekroju podwójnego teownika, łączonych ze sobą przy
pomocy przesuwanej prowadnicy (4).
(2 zastrzeżenia)

42k

42h

W. 48576

27.041972

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Krzysztof Wodiczko, Stanisław Wojciechowski, Zdzisław
Wyleżyński).
Mikroskop szkolny znamienny tym, że w górnej części korpusu (1), który stanowi jedną zwartą całość
z okularowym tubusem (2) i podstawą (3), jest zamocowany' okular (4), a we wnęce korpusu (1) zamocowany jest obiektyw (5) oraz stolik (6) i oświetlające lusterko (7), niewystające poza korpus (1).

W. 46811

09.04.1971

Główny Instytut Górnictwa. Katowice (Wojciech
Chlebowski, Andrzej Sanetra, Roman Kałahur).
Uchwyt mocująco-wzorcujący, zwłaszcza do czujników przemieszczeń liniowych, składający się z podstawy i umieszczonym na niej imaku, znamieny tym, że
podstawa (1) ma prowadnicze wycięcie (2), w którym
osadzony jest pizesuwnie za pomcą pociągowej śruby
(4) imak (3) z dociskową śrubą (6) służącą do mocowania sztywno czujnika.
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W. 47731

19.11.1971

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jan
Borowski).
Desorbometr do badania parametrów zagrożenia wyrzutami gazów i węgla, poprzez pomiar desorpcji gazu
wydzielającego się z badanej próbki węgla, znamienny
tym, że ma desorpcyjną komorę (2) wydrążoną w górnej części szklanego bloku (1), zamykaną hermetycznie
gwintowaną pokrywą (4), a poniżej ma wykonany kanał
(7) w kształcie litery „U" wypełniony częściowo cieczą,
połączony poprzez czopowy zawór (6) i kanał (5) z desorpcyjną komorą (2) tak, aby wydzielający się gaz
z próbki umieszczonej w komorze (2) był bezpośrednio
kierowany do kanału (7) przesuwając znajdującą się
w nim ciecz, której poziom w kanale zaopatrzonym
w poclziałkę wskazuje wielkość wydzielanego gazu
z badanej próbki węgla.

45f

W. 49160

1/74

strony przegubowo przymocowane są podstawy (1)
nóg, korzystnie wyposażone w ograniczniki (2) wychylenia nóg stabilizujące pozycję siłowników, a z drugiej
strony korzystnie połączone są przegubowo z siłownikiem (7), połączonym z elementami chwytowymi (8)
i (9).
W. 49248

45f

15.09.1972

Barbara Grodkowska, Warszawa, Polska.
Palik do podtrzymywania roślin, z wywieszkami,
mogący służyć również do oznakowania poletek
doświadczalnych, znamienny tym, że stanowi go pręt
(1) o czterech ściankach w kształcie ceowników, którego końce (2) i (3) są w kształcie stożków przy czym
górna część palika pod stożkiem w ceownikach posiada
między wybrzuszeniami (4) i (5) gniazda (6) mocujące
wywieszkę zaopatrzoną w otwór w kształcie równoramiennego krzyża.

05.11.1970

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Katowice,
Polska (Kazimierz Iskrzyński).
Urządzenie do wydobywania karpiny, znamienne
tym, że posiada dwie lub trzy nogi wykonane w postaci siłowników hydraulicznych do których z jednej

45h
Wzór

W. 49532
użytkowy

21.11.1972

dodatkowy do wzoru użytkowego
głównego W. 49540
Morski Instytut Rybacki, Gdynia (Witold Strzyżewski, Zbigniew Burawa, Zbigniew Krajewski, Andrzej
Lewandowski, Stanisław Pruffer, Jerzy Wawrzonowski,
Grzegorz Zdziebkowski).
Połączenie oczek prostokątnych sieci rybackiej,
zwłaszcza sieci ciągnionej, mające postać przesuwnię,
wykonanego skojarzenia krzyżujących się taśm i/lub'

1/74
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sznurków zmocowanych wzajemnie elementów łącznikiem według wzoru użytkowego głównego W. 49540,
znamienny tym, że łącznikowa sprzączka owalna (3) ma
kształt owalnej eliptycznej płaskiej ramki, zaopatrzonej w dwa prętowe łączniki (4) i (5) łączące jej przeciwległe boki (6) i (7) oraz przeciwległe naroża (8) i (9)
w taki sposób umieszczone, że tworzą kąt prosty
względem siebie i przebiegają wzdłuż osi głównych
elipsy, naprzemianległe po przeciwnych stronach ramki w połączeniu z ramką najkorzystniej trwałym nierozłącznym.
45h

W. 49534

21.11.1972

Morski Instytut Rybacki, Gdynia (Witold Strzyżewski, Zbigniew Burawa, Zbigniew Krajewski, Andrzej
Lewandowski, Stanisław Pruffer, Jerzy Wawrzonowski,
Grzegorz Zdziebkowski).
Połączenie oczek prostokątnych siatki z taśmy w postaci przesuwnie wykonanego skojarzenia mechanicznego krzyżujących się taśm, zamocowanych elementem
łącznikowym, według wzoru użytkowego głównego
nr W. 49540, znamienne tym, że łącznikowa płaska
sprzączka (7) ma kształt prostokątnego, korzystnie
kwadratowego
płaskiego
elementu
zaopatrzonego
w cztery wąskie szczeliny (8, 9, 10 i 11) równoległe do
obrzeży i usytuowane w niewielkiej od nich odległości
oraz zaopatrzone w łukowe wycięcia (12) wykonane co
najmniej po jednym na każdym z boków szczeliny,
przez które to szczeliny są przeprowadzone krzyżujące
się taśmy.

45h

W. 49536

45h

W. 49546

21.11.1972

Morski Instytut Rybacki, Gdynia (Witold Strzyżewski, Zbigniew Burawa, Zbigniew Krajewski, Andrzej
Lewandowski, Stanisław Prüffer, Jerzy Wawrzonowski,
Grzegorz Zdziebkowski).
Połączenie prostokątnych oczek sieci rybackich
klamrą dwustronnie zagiętą, mocującą taśmy krzyżujące się pod kątem prostym, znamienne tym, że łącznikowa klamra (7) ma postać prętowej prostokątnej
ramki, której dłuższe przeciwległe boki (6 i 7) są zagięte jednostronnie pod kątem prostym tak, iż odległość (G) zagięć (8, 9, 10 i 11) od narożników (12, 13
i 14, 15) w przybliżeniu jest równa podwojonej grubości krzyżujących się taśm (1 i 4 2 i 5 lub 3 i 6 siatki,
a proste odcinki dłuższych boków (6 i 7) pomiędzy zagięciami (9 i 10) oraz (11 i 8) oraz całe krótsze przeciwległe boki (16 i 17) w przybliżeniu są równe szerokości
(D) tychże taśm (l÷6) siatki, przy czym jedna z krzyżujących się taśm jest usytuowana bezpośrednio na
prostych odcinkach dłuższych boków (6 i 7), a druga-na niej, będąc przenizana pod krótszymi bokami klamry (16 i 17).

21.11.1972

Morski Instytut Rybacki, Gdynia (Witold Strzyżewski, Zbigniew Burawa, Zbigniew Krajewski, Andrzej
Lewandowski, Stanisław Prüffer, Jerzy Wawrzonowski,
Grzegorz Zdziebkowski).
Połączenie prostokątnych oczek sieci rybackich klamrą krzyżową, czteroramienną, mocującą krzyżujące się
pod kątem prostym taśmy, znamienne tym, że łącznikowa klamra (7) ma postać krzyża z płaskiego kawałka
tworzywa, którego cztery kwadratowe ramiona (9-12)
są parami zagięte pod kątem 180°, przy czym naprzeciwległe ramiona (9 i 11) zagięte są jednostronie wokół
jednej z krzyżujących się taśm (2), a drugie naprzeciwległe ramiona (10 i 12) zagięte są jednostronnie, lecz
w stronę przeciwną w stosunku do poprzednich, wokół
drugiej z krzyżujących się taśm (5), tak że środkowy
element krzyża, (13) stanowi przekładkę pomiędzy obu
taśmami (2 i 5).

46k

W. 49349

07.10.1972

Tadeusz Pala, Warszawa, Polska (Tadeusz Pala).
Końcówka do świecy zapłonowej, szczególnie do pojazdów samochodowych, łącząca górny koniec elektrody wewnętrznej świecy z przewodem wysokiego napięcia, wyposażona w opornik, znamienna tym, że
7 - Biuletyn UP nr
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w dolnej części pod ekranem (9, 10) wyposażona jest
w sprężynę (11) dociskającą kubek (12) zabezpieczony
przed wypadnięciem przez pierścień (13), natomiast
w górnej części posiada korek (7) przykrywający wkręt
(5) dociskający poprzez sprężynę (6) opornik (4).
Odmiana końcówki według zastrz. 1, znamienna tym,
że korek (7) usytuowany jest w bocznym ramieniu
kątowej końcówki, natomiast opornik (4) osadzony jest
w zabezpieczonej obudowie (14) posiadającej wymiar
gwintu korka (7).

57a

1/74
W. 49395

16.10.1972

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Jan
Figlewicz).
Przeglądarka do przezroczy, znamienna tym, że ma
w górnym korpusie podający magazyn (1) i zamykający go zbiorczy ruchomy pojemnik (2) przezroczy,
ukształtowane jako elementy dopełniające się, a w dolnym korpusie matówkę (6) umieszczoną bez mocowania
między ułożonymi na przemian dolnymi półkami (7)
a górnymi półkami (8) tego korpusu oraz uchwyt (9)
oprawki (10) żarówki (11) z przewodem (12), zabezpieczonym trwale z nim związaną odgiętką (13).
(1 zastrzeżenie)

57a

W. 49396

16.10.1972

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Kazimierz Kwaśniak).
Uchwyt pistoletowy szczególnie do aparatów fotograficznych, znamienny tym, że ma w korpusie (1)
i spuście (2) naprzemianległe, niewspółosiowe gwintowane otwory do przedniego lub tylnego mocowania
wymiennej tulejki (4) spustowego wężyka (0) z oparciem go o ściankę spustu (2) lub korpusu (1).
(1 zastrzeżenie)

47gi

W. 48064

1L12.1969

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy (Jan Marciniak, Stanisław Mazur).
Zawór zwrotny kulowy mający wielokanałowy korpus i wielogniazdowe urządzenie dociskowe, w którym
umieszczone są sprężyny dociskowe, znamienny tym,
że kule dociskowe są zaopatrzone w tulejkę prowadzącą, przy czym wprowadzenie to sięga poza ich środek.

1/74
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W. 49479

06.11.1972

Pierwszeństwo: 11.06.1972 - Polska (41 Międzynarodowe Targi Poznańskie)
Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Katarzyna Kwestarz).
Statywowa głowica panoramiczna, znamienna tym,
że ma w korpusie (1) dwa przeciwległe osadcze gniazda (2) i (3) dla prawego i lewego położenia prowadzącego ramienia (4) oraz wymienne zespoły mocujących
śrub (5) i nakrętek (6), przesuwne w podłużnym wycięciu stolika (7).
(1 zastrzeżenie)

57a

W. 49661

59a
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W. 48179

24.12.1971

Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Jerzy Rabsztyn, Franciszek Hudzikowski, Roman Brzozowski).
Urządzenie do pompowania szlamu składające się
z dwóch połączonych ze sobą pod kątem prostym
przewodów rurowych, z których jeden stanowi jego
kolektor, znamienne tym, że w osi kolektoda (1) przy
połączeniu z usytuowanym prostopadle ssawnym rurociągiem (4), jest osadzona wewnątrz dysza (6),
w której szersza końcówka zaopatrzona w zewnętrzne
wygięcie (7) jest osadzona w kołnierzu (8) kolektora (1)
łączącego ten kolektor z rurociągiem (2) doprowadzającym ciecz będąca pod ciśnieniem, a węższa końcówka dyszy (6) umieszczona poza wlotowym otworem (9)
ssawnego rurociągu (4) ma powierzchnię przekroju (P)
mniejszą w stosunku 1:4 od powierzchni wlotu (W)
zawartej pomiędzy dyszą (6) a wewnętrzną ścianką
(10) kolektora (1).

13.12.1972

Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa, Polska (Jan
Figlewicz, Krzysztof Wodiczko).
Kopuła do powiększalnika, znamiena tym, że ma
zamocowaną w górnej części kopuły odejmowalną od
całości kopuły pokrywę (4), w której umieszczony jest
przewód (7) poprzez odgiętkę (8) oraz oprawa (5) żarówki (6) i odbłyśnik (10).
(1 zastrzeżenie)

61

W. 47682

05.11.1971

Zakłady Chemiczne „Pronit" im. Bohaterów Studzianek, Pionki, Polska (Marian Stypka, Władysław Włoszczak).
Instalacja natrysku, a zwłaszcza natrysku bezpieczeństwa składająca się z rur natryskowych (1) zwiniętych w okrąg i zamocowanych na wsporniku (2),
znamienna tym, że w zagłębieniu (4) posadzki (3) znajduje się mechanizm włącznika składający się ze sprężyn (5) i dźwigni włącznika (6) połączonej z wrzecionem (8) zaworu zaporowego (7) stanowiącego element
włączający dopływ wody do natrysku.
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W. 49206

31.08.1972

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Detla Warszawa II", Warszawa, Polska (Mikołaj Romanowski,
Jerzy Frąc, Stanisław Pietrzykowski).
Maska przemyslowo-rolnicza, składająca się z elastycznej części twarzowej z szybkami okularowymi
i kanalikami powietrznymi oraz z pochłaniacza zanieczyszczeń i skażeń powietrza, znamienna tym, że ma
w dolnej partii zamocowaną komorę zaworów (2),
w której wmontowany jest zawór wdechowy (3) i osadzony pochłaniacz (4) oraz wbudowana jest komora
fizjologiczna (5), z dwoma zaworami wydechowymi (6
i 7).
(1 zastrzeżenie)

63c

W. 47467

14.09.1971

Poznańskie Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa, Poznań (Sylwester Kujawa, Bolesław Wójcik).
Płyta montażowa sprzętu saperskiego. Urządzenie do
mocowania sprzętu saperskiego składające się z płyty
(1), do której przytwierdzany jest sprzęt saperski oraz
włazu (13), umocowanego na pojazdach ciężarowych,
znamienne tym, że szpadel, łom, piła i siekiera, mocowana jest rozłącznie, przy pomocy zamków dźwigniowych (3), przy czym piła (10) jest zaklinowana wzdłuż
swojej osi łomem (5).

W. 48751

29.05.1972

Warszawskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego
„Stochern", Warszawa, Polska (Irena Barczyk).
Osłona gumowa pedału przyspieszenia wraz z podpórką na nogę, znamienna tym, że w konstrukcji swojej posiada nowe elementy, a mianowicie podpórkę na
nogę, ścinkę oporową, które to elementy ułatwiają
prawidłowe ułożenie nogi kierowcy podczas prowadzenia pojazdów samochodowych, dając w konsekwencji
bezpieczną jazdę.
(1 zastrzeżenie)

63c
63c

1/74

W. 48996

11.07.1972

Jerzy Bobrowicz, Warszawa, Polska (Jerzy Bobrowicz).
Urządzenie do rozkładania siedzeń zwłaszcza samochodowych, znamienne tym, że do wspornika (2)
w kształcie trójkąta w górnej jego części zamocowane
jest obrotowo ramię (1) śrubą (4) zaś w dolnej obrotowo z dźwignią (3) śrubą (5), przy czym ramię (3a)
dźwigni (3) posiada kształt odwróconej litery „Z", zaś
drugie ramię (3b) dźwigni (3) wyposażone jest w sprężynę (6), której drugi koniec mocowany jest do podstawy (10) siedzenia (9) natomiast ramię (1) z obu końców i wspornik (2) są z siedzeniem (9) w styku z oparciem (8).
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63c

W. 49178

19.12.1970

Fabryka Osprzętu Samochodowego „Polmo", Łódź,
Polska (Zenon Wieczorek, Stanisław Lach).
Zawór dwudrożny do instalacji sprężonego powietrza,
zwłaszcza powietrznych układów hamulcowych pojazdów samochodowych i przyczep, złożony z korpusu,
pokrywy, pierścienia uszczelniająego oraz elementu zamykającego, posiadający dwa przyłącza wlotowe i jedno wylotowe, znamienny tym, że element zamykający
(4) posiada kształt soczewki obustronnie wypukłej
i współpracuje ze stożkowymi gniazdami (5), (51) w korpusie (1) i pokrywie (2), przy czym powierzchnie (6)
(61) elementu zamykającego (4) są powierzchniami kulistymi.
(1 zastrzeżenie)

63c

W. 49307

02.10.1972

Branżowe Laboratorium Przemysłu Kaletniczo-Rymarskiego Warszawa, Polska (Anna Geppert, Czesław
Młynarski, Jolanta Podsiad, Andrzej Stelmasiak, Kazimierz Trzyna).
Pojemnik na narzędzia i akcesoria samochodowe,
znamienny tym, że na korpusie (1) umocowane są trwale taśmowe rozciągliwe uchwyty 3) dla narzędzi i akcesoriów samochodowych.
(1 zastrzeżenie)

63c

W. 49310

04.10.1972

Wiesław Antolak, Warszawa, Polska (Wiesław Antolak).
Układ sterowania zmianą biegów w samochodach
marki „FSO" typ „Syrena" dźwignią zmiany biegów
umieszczoną w podłodze samochodu w którym główny
wałek (23) zmiany biegów wystający z obudowy skrzyni biegów (24) stanowi bazę wyjściową do tego układu,
znamienny tym, że do wałka (23) przymocowane jest
ramię (20) zakończone tuleją do której wprowadzony
jest zderzak (32) zamocowany na odpowiednio ukształtowanym ramieniu (31), które połączone jest z drążkiem
(18) zamocowanego prostym końcem suwliwie-obrotowo
w tulei (16) przymocowanej do poprzeczki (26) ramy
samochodu na której umocowana jest skrzynia biegów,
a drugim końcem połączony jest za pomocą tulei (35)
i (36) poprzez sworzeń (29) z jarzmem (33) dźwigni
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zmiany biegów, w taki sposób, że wychylenie poprzeczne dźwigni zmiany biegów względem osi samochodu powoduje obrót drążka (18), natomiast wychylenie dźwigni zmiany biegów wzdłuż osi samochodu powoduje przesuw drążka (18).

63c

W. 49526

21.11.1972

Ryszard Woźniak, Dąbrowa Górnicza, Polska, Tadeusz Słomian, Dąbrowa Górnicza, Polska, Jerzy Sławeta, Będzin, Polska (Ryszard Woźniak, Tadeusz Słomian, Jerzy Sławeta).
Drążek do zmiany biegów, zabezpieczający pojazd
samochodowy przed kradzieżą, składający się z łącznika i ramienia zakończonego gałką, w którym jest
osadzony sprężynowy trzpień wchodzący do gniazda
łącznika gdzie jest blokowany, znamienny tym, że ma
dwuczęściowe ramię, którego dolna część (11) ma odsądzenie (12) dla oparcia sprężyny (5), a górna część
(13) ma odsądzenie (14), przy czym obydwie części (11,
13) są połączone ze sobą gwintem (15), natomiast gniazdo (4) łącznika (1) w dolnej części ma pierścieniowy
rowek (16) oraz po wyjęciu trzpienia (6) ma umieszczony w nim blokujący trzpieniowy zamek (17), którego wysuwne kluczem (19) zaczepy (18) osadza się
w pierścieniowym rowku (16).
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63c

1/74
W. 49704

19.12.1972

Zjednoczenie Transportu Samochodowego Łączności,
Warszawa, Polska (Janusz Gołaszewski).
Śruba nośna z nakrętką nośną w dźwignikach samochodowych, znamienna tym, że jest zawieszona swobodnie pionowo(l) w górnej podstawie kolumny stojącej (2) wraz z podkładką centrującą (3), nakrętką mocującą (4) i nakrętką kontrującą (5), przy czym śruba
nośna jest blokowana przed obrotem w dolnej części
kolumny (2) za pomocą podkładki centrującej (6) przykręconej śrubą (7) do podstawy kolumny, natomiast
nakrętka nośna (8) jest wisząca i posiada kołnierz
w dolnej części tulei oraz współpracuje z urządzeniem
zabezpieczającym.

63c

W. 49602

02.12.1972

Zakłady Przemysłu Precyzyjnego „Predom-Prespol",
Niewiadów, Polska (Zbigniew Gimpel, Jerzy Kilen,
Ewald Klimek, Roman Mieloch, Zdzisław Żarczyński).
Przyczepa campingowa, składająca się z nierozbieralnego pomieszczenia mieszkalnego i podwozia, znamienna tym, że pomieszczenie mieszkalne stanowi jednolitej
budowy samonośna skorupa (1) nadwozia wyposażona
w otwory dla zamontowania okien (4), drzwi (3) i wywietrznika (6), przy czym wokół otworów znajdują się
kształtowe zamknięte elementy usztywniające (25)
a boczne ściany skorupy (1) usztywnione są poprzez
skrzyniowej budowy szafę (27), tapczan (28) i szafokuchnię (29) trwale połączona do skorupy (1), a ponadto, że wewnętrzne powierzchnie ścian pomieszczenia
mieszkalnego stanowi jednolita wykładzina dekoracyjna (26).
66b

W. 49222

06.09.1972

Centrala Rybna, Olsztyn, Polska (Sławomir Winnicki).
Nóż do rozdzielania ryb mrożonych w bloki, znamienny tym, że składa się z dwóch ostrzy (1) zimnego
i ostrza (2) gorącego, spirali, która jest otulona war-
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stwą szamotu, a środkową część klingi stanowi oś (4)
zębata, która ma elementy (3) obróbcze i elementy
ostrza (1) i (2) do rękojeści (5) a ponadto rękojeść (5)
zaopatrzono w żarówkę kontrolną, wyłącznik (8) prądu
oraz kabel z wtyczką (12).

76b

W. 50802

14.04.1969

Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych, Zielona
Góra, Polska (Janusz Waszkowski, Antoni Głowienka,
Wiktor Kinski, Stefan Pigla).
Urządzenie do formowania równomiernego pokłada
z luźnej masy surowca włókienniczego, składające się
z części rozładowczej, zsypu i układu zasilającego
zgrzeblarkę, znamienne tym, że część rozładowcza
(15) zawieszona jest na sprężynach (6) i połączona ze
zsypem (1) wyposażonym na górnej części powierzchni
zewnętrznej w kątowniki (8), na których spoczywają
zewnętrzne średnie toczonych łożysk (2) umieszczonych
na mimośrodach (3) zamocowanych na wałku (4), przy
czym równocześnie o toczne łożyska (2) opierają się
wystające na zewnątrz zsypu (1) sworznie (10) przytwierdzone do wahliwie zawieszonej klapy (5).
76c

W. 48972

06.07.1972

Polmatex, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Dziewiarskich, Tkackich i Przędzalniczych Wifamatex,
Łódź, Polska (Henryk Serafin, Czesław Kałużka).
Urządzenie do mocowania naprężaczy pasków napędowych wrzecion przędzarek i skręcarek. Urządzenie
umożliwia zamocowanie naprężaczy (2) pasków napędowych wrzecion na kształtowniku z jednoczesnym
prawidłowym ich ustawieniem, przy zastosowaniu
kształtownika o profilu zbliżonym do ceowego, którego
zagięcia (6) bocznych ścian (5) tworzą szczelinę (7),
w którą wchodzą tworzące kształt klinów pary występów (15) bocznych ścian łącznika (3), które przy dokręcaniu łączących śrub (4) rozpierają kształtownik aż
do zlikwidowania luzów poprzecznych między bocznymi ścianami (5) kształtownika i ścianami wycięcia
(8) naprężacza.

76c

W. 45329

13.04.1970

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókienniczego. Łódź, Polska (Ireneusz Romanowski).
Urządzenie przerywające doprowadzanie przędzy po
jej zerwaniu w maszynach włókienniczych, szczególnie
w skręcarkach elastilu, znamienne tym, że przed podającym zespołem (2) ma zamocowany żarnik (5), stanowiący prowadnik przędzy (1), połączony za pośrednictwem bimetalicznego wyłącznika (6) z jednym z zacisków uzwojenia wtórnego transformatora (7) oraz
z umieszczonym przed odbierającym zespołem (4) czujnikiem (8), złożonym z dźwigni dwuramiennej, której
jedno ramię stanowi prowadnik przędzy (1), a drugie
ramię szczotkę kontaktową, przy czym przy styku
prowadnika z przeprowadzoną przędzą (1) szczotka
kontaktowa znajduje się w położeniu nie powodującym
zamknięcie obwodu prądu, zaś przy zerwaniu przędzy
(1) zamyka obwód prądu poprzez zetknięcie się z napędowym "wałem odbierającego zespołu (4), połączonego
z masą maszyny, z którą połączony jest drugi zacisk
uzwojenia wtórnego transformatora (7).

77f

W. 48002

25.01.1972

Bernard Kołecki, Warszawa, Polska.
Składanka budowlana, przeznaczona dla dzieci jako
zabawka, składająca się z monolitycznych elementów
konstrukcyjnych, wykonanych z tworzywa sztucznego,
pozwalająca układać elementy konstrukcyjne w dowolne kształty, w tym również w liniach prostych i łukowych, znamienna tym, że każdy element konstrukcyjny
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składa się z dwóch cylindrycznych segmentów (1), połączonych od góry eliptyczną obejmą (2), przy czym
w górnej części każdego segmentu (1) jest wykonany
jeden nie przelotowy otwór (3), zaś dolna część każdego
segmentu (1) zaopatrzona jest w cylindryczny występ (4).

wej lub cementowo-azbestowej, albo innej masy ceramicznej, względnie z domieszką wypełniacza, połączonej z warstwą laminatu o grubości od 3 mm, najkorzystniej około 1 mm za pomocą znanych klejów.

81c

77f

W. 49218

05.09.1972

Spółdzielnia Pracy Wytwórczości Różnej „Nasza Praca", Kraków, Polska (Stanisław Nawara, Zygmunt
Przeklasa).
Zabawka do wyrzucania lotek, znamienna tym, że
składa się z rury (1) z osadzonym na jej końcu ustnikiem (2) oraz zakończonej przyssawką (7) lotki (3)
w kształcie stożka, którego część wierzchołkowa posiada skrzydełka (4), a podstawa kołnierz (5) o średnicy
tak dobranej, że lotka (3) swobodnie przesuwa się
wzdłuż rury (1).

W. 47941

06.01.1972

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Mikołaj Korzuń).
Układ do detonowania zapalnika elektrycznego, znamienny tym, że zawiera kondensator impulsowy (5)
połączony szeregowo poprzez szybko działający łącznik
zwierający (4) z drutem żarowym (2) zapalnika (1)
i zasilany poprzez zasilacz (6) wysokiego napięcia stałego źródła prądu przemiennego 220 V.

80b

W. 49410

20.10.1972

Sitkowski Stanisław, Sitkowski Władysław, Radom,
Polska.
Uniwersalna płytka wykładzinowa, znamienna tym,
że jest wykonana o dowolnej wielkości i dowolnej grubości, najkorzystniej od 3 do 5 mm warstwy cemento-

W. 48268

07.03.1972

Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Łódź (Jadwiga
Kowalczykowska, Radosław Marciniak, Stanisław Harmazy).
Pojemnik do transportu drobnych, świeżych owoców
o delikatnej strukturze, a zwłaszcza malin i truskawek,
wykonany z drewna lub z tworzywa sztucznego w postaci prostokątnego koszyka z uchwytem umieszczonym
pośrodku, znamienny tym, że stosunek wysokości bocznych ścianek (1) do długości całego pojemnika wyraża
się w przybliżeniu jak 1:7,5, a wokół górnej krawędzi
bocznych ścianek (1) przebiega od strony zewnętrznej
wzmacniająca listwa (2), natomiast uchwyt (3) wystaje
w stopniu minimalnym ponad górną krawędź pojemnika.

81e

78e

1/74

W. 48399

23.03.1973

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal",
Kraków (Zygmunt Kucharski).
Palety wagonowe do przewozu kręgów blach, znamienne tym, że przeznaczone są do transportu kręgów
walcowanych osią poziomo bez potrzeby dodatkowych
zabezpieczeń.

Numerowy wykaz zgłoszeń wynalazków opublikowanych w BUP nr 1/1974 r.
N r zgłoszenia

Klasy

1

2

123823
123906
124349
127597
128413
128632
128897
128932
129788
129818
130659
131720
132400
133638
133850
133945
133946
133981
134608
135172
135447
135811
136354
136443
136600
137747
139185
139429
139961
140946
141088
141131
141135
141599
141600
141925
142255
142325
142456
142733
142749
142811
143987
144084
144726
144743
145412
145802
146965
147062
147095
147536
147903
148091

8m
31b1
86c
29a
12m
12i
84c
32a
12p
22g
48b
12q
20c
46b
32a
57b
57b
18b
55a
12o
39b3
4c
21e
31b2
84c, 84a
41d
80b
20a
71a
37d
12g
12q
84c
80b
80b
80b
451 .
21c
80a, 37e
87a
42e; GO1f
82b
451
12d
22i
75c
76c
451
39b3
80b
12e
39b5
32a
12q

Str.
6
49
90
46
10
10
88
50
16
45
72
28
34
68
50
76
76
33
76
10
55

2

39
50
89
56
85
34
82
53
9
28
89
85

85
85
63
37
85
90
58
88
63

7~

45
83
"83
63
55
85
8
55
51
28

2

1
148366
148824
149331
149500
149556
149558
149755
149858
149964
150134
150309
150482
150532
150966
151007
151092
151171
151425
151533
151520
151562
151658
151708
151722
151794
151969
152040
152060
152181
152204
152276
152478
152546
152923
153117
153132
153564
153575
153738
153746
153912
153949
154037
154472
155030
155044
155069
155078
155079
155088
155089
155145
155201
155211
155212

451
50c
52a
21g
31a 3
31a3
21a 4
40b
81c
8h
81e
31b1
21a2
62a2
21£
21a 4
46i
46a
71a
34g
63c
3b
46a
45g
57a
39b 3
80b
72g
81e
81e, B65j
35a
29a
12o
37b
63c
42c
80b
31b 2
74d
12o
39b 5
39b 4
12o
53g
80b
21a4, 21n 7

21c
12o
12o
21c
48b
80b

21a 2

42c
42c

3
63
75
75
41
49
49
36
56
86
5
87
49
34
78
41
36
69
67
82
51
78
1
67
62
76
55
85
82
87
87
52
47
11
52
78
56
50
86
83
11
56
55
11
75
86
36
37
11
12
38

72

86
35

57
57
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2

1
155213
155227
155228
155237
155244
155268
155269
155313
155320
155322
155338
155349
155358
155360
155361
155373
155377
155395
155406
155422
155430
155460
155467
155492
155493
155494
155500
155502
155518
155523
155561
155562
155582
155583
155650
155667
155709
155729
155730
155744
155779
155869
155898
155939
155965
155991
156010
156018
156029
156030
156035
156056
156060
156062
156063
156139
156158
156184
156188
156242
156268
156291
156298
156299
156303

42c
32a
21g
30h
85d
12p
12p

34g
12p
12o
29a
39b 4

49m
65b
21c
421
42r3
12d
39b5
421
39b5
39a1
21a2
47c
47c
47c
42k

22a
21a2
21e
21a4
53e
12p
531
21c
63c
30a
491
49h
42o
39a3
81e
49a
12d
57c
23b
37a
16e
21c
39b1
30h; C12d

2b

12g
49h
12m
12p
421

47b
22a

85e
21a1
12q
74b
39a
42t1

3
57
51
41
48

89

16
17
51
17
12
47
55
74
81
38
60
61
7
56
60
56
54
35
71
71
71
59
41
35
40
36
75
18
76
38
79
47
74
74
61
54
87
73
8
77
46
52
33
38
54
48
1
9
74
10
18
60
70
42

89

34
28
83
53
62

1
156305
156325
156341
156362
156480
156548
156595
156704
156710
156765
156794
157540
157653
157655
157814
157914
157930
158014
1158036
158155
158173
158250
158296
158657
158675
.158755
159006
159291
159327
159513
159639
159744
159773
159796
159839
159844
159929
159933
159934
159937
159938
159942
159950
159962
159967
160015
160061
160275
160284
160307
160322
160332
160336
160355
160384
160436
160465
160466
160499
160522
160523
160579
160580
160581
160612

1/74
2
21e
22i2
21c
la
63c
46c
65a2
42c
46c
21a4
46a
63c
8a
63c
62a
421
42c
65a
62a2
53c
42h
63c
451
42h
22a
61a
21a4
42h
63c
35b
76c
12p
21e
30h
12p
7b
451;
BO7
22a
22a
81e
22a
18b; C21c
18c
87a
12n
21a3
12c
47b
80b;
CO4b
48b; C23c
5a; E21b
12c;
BO1f
12n;
CO1g
12; CO7d
65a; B63b/LC
32b; CO3c
12q; CO7d
12q; CO7d
65h; B63b
12q; CO7a
12q; CO7d
141;
FO1p
8c; B41f
87a
451;
AO1n

3
40
45
38
1
79
68
81
58
69
37
68
79
5
79
77
60
58
80
78
75
58
80
64
59
42
77
37
59
80
52
84
18
40
48
19
4
64
42
43
87
43
33
33
90
10
35
6
71
' 86
72
2
'6
10
19
81
51
29
29
82
29
30
33
5
91
64
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1

2

3

1

160614
160616
160634
160636
160638
160639
160649
160650
160653
162682
160690
1,60727
160735
160736
160738
160787
160828
160843
160844
160847
160848
160869
160896
160902
160939
160946
160959
160965
160996
161009
161010
161013
161016
161017
161037
161064
161066
161112
161118
161129
161130
161132
161133
161134
161135
161139
161154
1Θ1156
161157
161158
161162
161164
161165
161184
161185
161187
161189
161191
161228

451; AO1n
451; A O l n
12p; CO7d
12o; CO7c
21c; HO2j
7a
79c; A24b
12p; CO7d
12n; CO1g
22a; CO9b
42m 7 ; GO6m
12q; CO7c
22a; CO9b
12q; CO7d

64
64
19
12
39
3
85
19
10
44
61
30
44
31
3
46
20
45
31
21
52
21
72
75
2
4
47
48
9
22
22
39
60
90
44
73
48
31
3
22
69
86
65
4
4
32
61
45
22
45
55
88
3
70
70
65
5
32
13

161229
161240
161241
161242
161251
161253
161255
161257
161258
161277
161278
161280
161281
161290
161291
161292
161307
161336
161373
161376
161407
161408
161410
161412
161414
161416
161418
161420
161421
16)1446
161447
161448
161495
161500
161502
161527

5c

24k; F23m
12p; CO7d
22e; CO9b
12q; CO7d
12p; CO7d
37b; EO4c
12p; CO7d
47e; F16d
53k; A231
4e; F23q
7c; B21d
30d; A61f
30h; C12d
12g; BO1lj
12p; CO7d
12p; CO7d
21c; HO1h
42k; GO1m
86c; DO3d
22a; CO9b
49a; B23b
30h; C12d
12q; CO7c
5b; E21c
12p; CO7d
47a; F16f
80b; CO4b
451; AO1n
7a; B21b
7a; B21b
12q; CO7c
42o; GO1p
2a; CO9b
12p; CO7d
2a; CO9b
39b 4 ; CO8f
81e; B65g
6b; C12c
47a 8 ; F16f
47a 3 ; F16f
451; A O l n
8a; DO6c
12q; CO7c
12o; CO7c

Ł61548

161549
161551
161552
161554
161555
161558
161559
161560
161579
1Θ1580
1611582
161583
161584
161617
161618
161619
161796
161797
161872
161908
182085
162119

107

2

87a; P25b
39a; B29d
30h; C12d
81c; B65d
45a; AO1lb
12d; BO1d
451; AO1n
451; AO1ln
87b; B25d
12q; CO7c
49a; B23b
12g BO1j
30h; A61k
39a3; B29d
451; AO1ln
451; AO1ln
451; AO1n
12p; CO7d
12o; CO7c
12o; CO7c
12o; CO7c
12q; CO7c
12p; CO7d
30h; A61k
451; AO1n
451; AO1ln
12q; CO7c
12p; CO7d
12p; CO7d
12p; CO7d
12p; CO7d
12o; CO7c
451; AO1n
71a; A43b
12p; CO7d
12p; CO7d
12o; CO7c
12p; CO7d
12o; CO7c
12q; CO7f
23e; C11d
12o; CO7c
12p; CO7d
12p; CO7d
12α; CO7c
12o; CO7c
12p; CO7g
12p; CO7g
12p; CO7d
12c; CO1d
12p; CO7d
37b; EO4c
21c; HO2h
lc
421

76c; DO1h
12p; CO7d
31b3; B22f
451; AOln

3
91
53
49
86
62
8
65
66
91
32
73
9
49
54
66
66
66
23
13
14
14
32
23
49
66
67
32
23
23
24
24
14
67
82
24
24
14
25
14
32
46
15
25
26
15
15
26
26
27
7
27
53
39
1
61
84
28
50

67

Numerowy wykaz zgłoszeń wzorów użytkowych opublikowanych w BUP nr 1/1974 r.
N r zgłoszenia

Klasy

Str.

1

1

2

3

76c
42k
37c

103
95
94
100
99
96
104
103
98
99
104
104
94
95
100
93
93
94
103
94
100
96
101
100

49218
49222
49248
49307
49310
49349
49395
49396
49410
49419
49479
49526
49532
49534
49536
49546
49576
49602
49649
49657
49661
49681
49704
49932
50289
50802

45329
46811
47394
47467
47682
47731
47941
48002
48064
48179
48268
48399
48487
48576
48751
48773
48774
48829
48972
48993
48996
49160
49178
49206

63c

61
421
78e
77f
47g1
59a
81c
81e
42c
42h
63c
33d
30a
42c
76c
34i
63c
45f
63c
61a

2
77f
66b
45f
63c
63c
46k
57a
57a
80b
30c
57a
63c
45h
45h
45h
45h
21e
63c
42h
34g
57a
42c
63c
21c
24g
76b

3
104
102
96
101
101
97
98
98
104
93
99
101
96
97
97
97
92
102
95
94
99
95
102
92
93
103

SPIS TREŚCI
Klasa 5 5 W y r ó b celulozy, p a p i e r u i t e k t u r y

I. WYNALAZKI
1 Przygotowanie rud, paliwa i i n n y c h minerałów oraz pozostałości p a l e n i s k o w y c h . . .

1

Klasa 57 Fotografia, k i n e m a t o g r a f i a
-dźwiękowy

Klasa

2 Piekarstwo

1

Klasa 61 R a t o w n i c t w o i p o ż a r n i c t w o

1

Klasa 62 L o t n i c t w o , p o d u s z k o w c e , a s t r o n a u t y k a

Klasa 3 Odzież
Klasa

4 Oświetlenie za pomocą materiałów palnych
i palniki grzejne w ogólności
. . . .

Klasa 5 Górnictwo
Klasa

Klasa
Klasa
Klasa

6 Przemysł farmaceutyczny, alkohol, w ó d k a ,
piwo, ocet, drożdże, jak również inne c z y n n i ki w y w o ł u j ą c e fermentację, produkty fermentacji, e n z y m y
7 Wyrób i obróbka blachy, rur m e t a l o w y c h ,
drutu oraz walcowanie metali
. . . .
8 Bielenie, pranie, barwienie, drukowanie tkanin i tapet, w y k a ń c z a n i e
12 Chemiczne procesy i aparaty nie w y m i e n i o n e
w specjalnych klasach
14 Silniki parowe, siłownie parowe i niezależne
do kotła parowego zasobniki pary świeżej
i odlotowej
16 Przyrządzanie n a w o z ó w i przeróbka padliny

i

film

.

Klasa

.

.

76

obrazowo76
77
.

.

Klasa 63 Pojazdy bezszynowe
2

Klasa 69 B u d o w a

2

Klasa 71 Obuwie

okrętów

78

i żeglarstwo

.

.

3
9

.

.

80

.

.

82

82

Klasa 7 2 B r o ń p a l n a , pociski i oszańcowanle

3

Klasa 74 Sygnalizacja
K l a s a 75 Rzeźbiarstwo,
wierzchni

.

81
malarstwo,

ozdabianie

po83

Klasa 76 P r z ę d z a l n i c t w o

83

Klasa 79 T y t o ń , c y g a r a , p a p i e r o s y

85

Klasa 80 W y r o b y z gliny, k a m i e n i a , w a p n a , c e m e n t u ,
gips, asfalt, r ó w n i e ż p r a s y do b r y k i e t ó w .
.

86

Klasa 18 Hutnictwo żelaza

33

Klasa 81 T r a n s p o r t i o p a k o w a n i e
Klasa 82 S u s z a r n i c t w o , t a k ż e p r a ż e n i e , piecyki do p a lenia k a w y , w i r ó w k i do ogólnego zastosowania
Klasa 84 B u d o w n i c t w o w o d n e i f u n d a m e n t o w a n i e
.
Klasa 85 Woda m i n e r a l n a i m u s u j ą c a , oczyszczanie
w o d y , wodociągi i k a n a l i z a c j a
. . . .

Klasa 20 Kolejnictwo

34

Klasa 86 T k a c t w o

Klasa 21 Elektrotechnika

34

Klasa 22 Barwniki, pokosty, lakiery, materiały p o w l e kające, kłeiwa

41

Klasa 87 Narzędzia i p r z y r z ą d y , r ó w n i e ż
p n e u m a t y c z n e d o ogólnego u ż y t k u
N u m e r o w y w y k a z zgłoszeń w y n a l a z k ó w
.

Klasa

Klasa

Klasa 2 3 Przemysł tłuszczowy i olejowy
Klasa 2 4 Instalacja paleniskowa
Klasa 29 Włókna

.

.

.
.

.
.

6

33
33

.

.

4β

.

.

46

przędzalnicze

47

retorty,

odlewnictwo,

metalurgia

proszków

Klasa 3 2 Szkło, wełna mineralna i żużlowa

.

.

.

24

Instalacja

OT

Klasa 30 Lecznictwo

93

50

Klasa 33 Przybory osobiste i podróżne

93

51

Klasa 34 Maszyny, przybory i wszelkiego rodzaju przedmioty do gospodarstwa domowego oraz meble

94

Klasa 35 Dźwignice

52

Klasa 37 Budownictwo lądowe
Klasa 39 Przeróbka mas plastycznych, kauczuku i rogopodobnych tworzyw, nie przewidziana na
innym miejscu; wytwarzanie produktów polikondensacji, poliaddycji i polimeryzacji
.
Klasa 40 Hutnictwo metali (prócz żelaza); stopy łącznie z e stopami żelaza
.
.
.
.
.
.

52

Klasa 43 Przyrządy

:

Klasa 45 Rolnictwo łącznie z leśnictwem;
zwierząt; polowanie i zakładanie
rybołówstwo

hodowla
pułapek:

56

Klasa 41 Nakrycia g ł o w y ; filce

56

Klasa 42 Przyrządy
Klasa 45 Rolnictwo łącznie z l e ś n i c t w e m ; hodowla
zwierząt; polowanie i zakładanie pułapek;
rybołówstwo
Klasa 46 Silniki spalinowe, na sprężone powietrze, spręż y n o w e i inne
.

56

53

62
67

Klasa 47 E l e m e n t y maszyn, materiały izolujące, h a mulce, urządzenia do smarowania, urządzenia
zamykające do e l e m e n t ó w w y t r z y m a ł y c h na
ciśnienie, przekładnie, zespoły konstrukcyjne
mechaniki precyzyjnej, zwijanie i nawijanie
w ogólności

69

Klasa 48 Obróbka i traktowanie metali sposobami i n nymi niż mechaniczne

72

Klasa 4 9 Obróbka

73

metali

.

.

.

.

90
105

92
paleniskowa

Klasa 37 Budownictwo lądowe

mechaniczna

89

49

Klasa 34 Maszyny, przybory i wszelkiego rodzaju przedmioty do gospodarstwa domowego oraz meble

88
88

90
narzędzia
. . .
. . .

Klasa 21 Elektrotechnika
Klasa

Klasa 31 Piece do wypalania, piece do prażenia, piece

86

II. WZORY

46

Klasa 30 Lecznictwo

77

75

Klasa 52 Szycie i haftowanie

75

Klasa 53 Środki spożywcze i używki, o ile nie należą
d o klas specjalnych, również pasze . . .

75

.

94

96

Klasa 46 Silniki spalinowe, na sprężone powietrze, sprężynowe i inne

97

Klasa 47 Elementy maszyn, materiały izolujące, hamulce, urządzenia do smarowania, urządzenia zamykające do elementów wytrzymałych na ciśnienie, przykładnie, zespoły konstrukcyjne mechaniki precyzyjnej, zwijanie
i nawijanie w ogólności

98

Klasa 57 Fotografia, kinematografia i film obrazowo-dźwiękowy
Klasa 59 Pompy i inne urządzenia do podnoszenia
cieczy
Klasa 6 1 Ratownictwo i pożarnictwo .

Klasa 50 Mielenie i rozdrabnianie łącznie z przygotow a n i e m przemiału, dalsza obróbka miewa
przez odsiewanie i mieszanie oraz oddzielanie
pyłu mącznego od użytego powietrza
.
.

94
.

.

.

.

.

98
99
99

Klasa 63 Pojazdy bezszynowe

100

Klasa 66 Rzeźnictwo i przerób mtęsa

102

Klasa 76 Przędzalnictwo

103

Klasa 77 Sport, gdy i zabawy ludowe
Klasa 78 Wyrób materiałów zapałowych, m a t e r i a ł y wychowe, rozsadzanie za pomocą m a t e r i a ł ó w
w y b u c h o w y c h , ognie sztuczne, światło błyskowe, w y t w a r z a n i e sztucznej mgły . . . .
Klasa 80 Wyroby z gliny, kamienia, w a p n a , c e m e n t u ,
gips, asfalt, również prasy do b r y k i e t ó w .
.
Klasa 81 T r a n s p o r t i o p a k o w a n i e

103

N u m e r o w y wykaz zgłoszeń wzorów u ż y t k o w y c h

108

.

.

104
104
104

Cena 45 zł

