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Sposób wytwarzania żywicy 
fenolowo-rezonansowo-formaldehydowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia spo-
sobu, wytwarzania żywicy fenolowo-rezorcynowo-for-
maldehydowej, 

W sposobie według wynalazku kondensacje, prowa-
dzi się dwuetapowo. 

W pierwszym etapie fenol poddaje się reakcji z 
formaldehydem w środowisku zasadowym do lep-
kości 80-750 mPa.s w 20°C. 

W drugim etapie żywicę fenolowo-formaldehydową 
z pierwszego etapu miesza się z rezorcyną i dalej pro-
wadzi się proces do lepkości 50-3500 mPa.s w 20°C. 
Wodę z roztworu poreakcyjnego oddestylowuje się 
pod zmniejszonym ciśnieniem a uzyskaną żywicę roz-
puszcza się "w znanych rozpuszczalnikach organicz-
nych lub ich 'mieszaninie. 

Żywicę stosuje się do wytwarzania wodoodpornego 
kleju do drewna zwłaszcza do klejenia wielkowymia-
rowych konstrukcji z drewna i materiałów drewno-
pochodnych. (2 zastrzeżenia) 

C08J P.233204 25.09.1981 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 196522 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Za-
kład Tworzyw Sztucznych „Erg", Oława, Polska (Jerzy 
Józefoski, Roman Pawlik, Adam Graczyńska, Miro-
sław Spadliński, Zbigniew Telatyński, Jan Słaboń, 
Józef Iwanejko, Sławomir Zawadzki). 

Sposób przetwórstwa odpadów materiałów 
powlekanych PCW na podłożu włóknistym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przetworzenia 
odpadów w pełnowartościowy półprodukt do otrzymy-
wania wyrobów metodą kalandrowania, prasowania 
i wtryskiwania. 

Sposób przetwórstwa odpadów materiałów powleka-
nych PCW na podłożu włóknistym polega na zmie-
szaniu w typowym urządzeniu do przygotowywania 
mieszanek po lichlor o winylowych, najkorzystniej z za-
stosowaniem mieszalnika dwustopniowego szybkoobro-
towego gorąco- zimnego, zmielonych odpadów, czy-
stego polichlorku winylu i/lub kopolimeru chlorku 
winylu - octanu winylu i/lub terpplimeru chlorku 
winylu - etylenu - octanu winylu i/lub zmielonych 
odpadów folii ze zmiękczonego polichlorku winylu 
oraz zmiękcza czy i/lub wypełniaczy mineralnych, sta-
bilizatorów termicznych i smarów. Proces miesizania 
prowadzi się do osiągnięcia temperatury nie przekra-
czającej 120°C. (4 zastrzeżenia) 

C08L P.233165 23.09.1981 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samocho-
dowej, Sulejówek, Polska (Janusz Janecki, Ryszard-
Marczak, Jerzy Szumniak, Stanisław Zawalski). 

Sposób wytwarzania materiału łożyskowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia włas-
ności trybologiczmych materiału łożyskowego, wytwa-
rzanego na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej. 

Sposób wytwarzania materiału łożyskowego polega 
na tym, że żywicę fenolowo-formaldehydową mody-
fikuje się poprzez wprowadzenie do 100 jej części wa-
gowych 1-100 części wagowych wodnej dyspersji po-
liczterofluoroetylenu w obecności 0,1-10 części wago-
wych substancji powierzchniowo-czynnej, korzystnie 
w ipostaci oleju silikonowego, a po wymieszaniu tych 
składników wprowadza się znane napełniacze włók-
niste i/lub ziarniste, miesza, suszy w temperaturze 
00-80°C i rozdrabnia do wymaganej granulacji. 

(2 zastrzeżenia) 

C08L P. 233221 24.09.1981 

Akademia Górndczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Piotr Izak, Józef Widaj, Maria 
Knypl, Rudolf Fąferko, Marian Starzak, Eugeniusz 
Knypl, Zygmunt Ziemoński). 

Plastyfikator zwłaszcza do mas ceramicznych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie piastyfiikatora nadającego się zwłaszcza do 
wytwarzania mas ceramicznych zawierających surow-
ce nieplastyczne. 

Plastyfikator zwłaszcza do mas ceramicznych sta-
nowi kopolimer styrenowo-maleinowy ze środkiem 
sieciującym w ilości od 0,1-10% wagowych, względ-
nie mieszanina kopolimeru styrenowo-meleinowego ze 
środkiem sieciującym ze znanymi plastyfikatorami 
lub upłynniaczami w ilości 10% wagowych, przy czym 
udział komponentów mieszaniny waha się w grani-
cach 0,1-9,9% wagowych. (1 zastrzeżenie) 

C09C P.233128 22.09.1981 

Valer'jan Nikolaevič Aniikeev, Vitalij Fedoroviö 
Surovikin, Anatolij Nikolaevič Budin, Gennadij Va-
sil'evic Sažnin, Omak, ZSRR (Valer'jan Nifeola-evič 
Anikeev, Vitalij Fedorovič Surovikin, Anatolij Niko-
laevič Budin, Gennadij Vasdl'evic Sažin). ^ 

Sadza przewodząca prąd elektryczny 
oraz sposób wytwarzania sadzy przewodzącej 

prąd elektryczny 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy-
sikanie sadzy przewodzącej prąd elektryczny umożli-
wiającej zwiększenie przewodności elektrycznej kom-
pozycji polimerowych przy jednoczesnym zwiększeniu 
ich stabilności pod względem starzenia. 

Sadza przewodząca prąd elektryczny charakteryzu-
je się tym, że jej skupienia pierwotne mają postaô 
otwartą, przy średniej średnicy D wynoszącej 1500-
-2000 A (1500 X 10"1 -2000 X 10-1 nim) i gęstości 
skupienia y wynoszącej 0,14-0,25 g/cm8, średniej 
liczbie cząstek w skupieniu n wynoszącej 100-200 
i średnicy cząstek d wynoszącej 200-250 A (200 X 
X 10"1 - 250 X 10"1 ran), przy czym współczynnik 
szorstkości sadzy K wynosi 1,2-2,5. 

Sposób według wynalazku polega na rozkładzie 
termicznym surowca węglowodorowego, poddanego 
uprzednio pirolizie, iprzy czym pirolizę surowca prze-
prowadza się w strefie utworzonej przez trzy współ-
środkowe strumienie czynników reagujących wzglę-
dem strumieni surowca: pierwszy strumień gazu za-
wierającego tlen przepływającego z prędkością 
30-50 m/s, obejmującego strumień surowca, drugi 
strumień gazu zawierającego tlen przepływającego 
z prędkością 10-30 m/s i peryferyjny strumień pro-
duktów spalania paliwa przepływających z prędkoś-
cią 5-10 m/s. 

Wytworzoną w ten sposób sadzę wykorzystuje się 
jako wypełniacz przewodzących prąd elektryczny 
kompozycji polimerowych. (3 zastrzeżenia) 

C09C P.236788 T 02.06.1982 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jerzy Rzę-
ch ula, Henryk Warachim). 

Sposób wytwarzania niebieskiego 
barwnika spinelowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
technologii procesu przy jednoczesnym umożliwieniu 
ustalania intensywności barwy niebieskiej w szerokim 
zakresie. 

Sposób wytwarzania niebieskiego barwnika spinelo-
wego polega na tym, że z mieszaniny roztworu soli 
zawierającej jony glinowe, magnezowe i kobaltowe 
(II), wytrąca się amoniakiem wodorotlenki, w pro-
porcji wodorotlenek glinu: wodorotlenek magnezu: 


