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Sposób wytwarzania żywic kumaronowo-indenowych 
rozpuszczalnych w oleju mineralnym 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzys-
kanie żywic kumaronowo-indenowych nadających się 
do produkcji farb graficznych. 

Sposób wytwarzania niskotopliwych żywic kuma-
ronowo-indenowych rozpuszczalnych w oleju mine-
ralnym na drodze polimeryzacji frakcji żywicotwór-
czej o zakresie wrzenia 155-200°C, wydzielanej z ben-
zolu ciężkiego, przy czym polimeryzację prowadzi 
się w obecności kwasu siarkowego lub kompleksów 
trójfluorku bonu, zwłaszcza kompleksu trój-
t lenku boxu z fenolem lub eterem dfwuetylo-
wym, względnie wobec gazowego BF3, jako kataliza-
torów, charakteryzuje się tym, że proces polimeryza-
cji prowadzi się w sposób ciągły, w reaktorze prze-
pływowym, w temperaturze 100-150°C przy czasie 
przebywania polimeryzowanej frakcji w strefie po-
limeryzacji nie krótszym niż 15 minut, a otrzymany 
polimeryzat w celu odpędzenia rozpuszczalnika i 
niższych polimerów poddaje się destylacji z parą wod-
ną w temperaturze 195°C-210°C lub destylacji próż-
niowej w temperaturze 180°C, pod ciśnieniem" 0,02 
MPA, aż do uzyskania produktu o lepkości 0,06-0,08 
N.s/m2 (Pa • s) w temperaturze 150°C. 

(1 zastrzeżenie) 

C08G P.239361 01.12.1982 

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska (Ze-
non Tybora, Arkadiusz- Wilczek, Maria Wiśniewska, 
Daniela Łapienis). 

Sposób podwyższania masy cząsteczkowej 
termoplastycznych poliestrów 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie technologii procesu umożliiwiającej zastosowa-
nie typowego przemysłowego granulatu i standardo-
wej aparatury. 

Sposób podwyższania masy cząsteczkowej poliestów, 
szczególnie na bazie politereftailanu etylenowego, pole-
ga na tym, że granulat poliestrowy o lepkości istot-
nej 0,6 do 0,75 zawartości grup karboksylowych nie 
przekraczającej 40 grarmorównoważini1ków/106g poli-
meru i stopniu krystaliczności nie wiejkszym niż 60% 
poddaje się najpierw suszeniu w temperaturze do 
175CC do uzyskania zawartości wody w granulacie po-
niżej 0,02% w ten sposób, aby przyrost grup karboksy-
lowych nie był większy niż 20%, a następnie tak wy-
suszony granulat ogrzewa się dalej z prędkością 
wzrostu temperatury 0,1-l,0°C/min do temperatury 
210-240°C, w której prowadzi się proces polikon-
densacji w próżni nie przekraczającej 500 Pa. 

(1 zastrzeżenie) 

C08L P.239400 08.12.1982 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Krzemiński, Adam Niesłochowski, Paweł Olczyk). 

Sposób wytwarzania tworzywa łatwo ścieralnego 
do ścierania napisów wykonanych na papierze 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania two-
rzywa nadającego się do wyrobu ścieralnych gum 
ołówkowych. 

Sposób wytwarzania tworzywa łatwościeralnego do 
ścierania napisów wykonanych na papierze, opartego 
na polichlorku winylu z dodatkiem wypełniaczy, 
środków tiksotropowych, środków smarnych, barwni-
ków i środków zapachowych, polega na tym, że mie-
sza się 10-40% wagowych sproszkowanego polichlor-
ku winylu suspencyjnego z 90-60% wagowych spro-
szkowanego polichlorku winylu emulsyjnego oraz 

120-70% wagowych plastyfikatora w stosunku do 
mieszaniny polichlorku, a otrzymaną masą formuje 
się w temperaturze 110-130°C pod ciśnieniem 1,1-5 
MPa w czasie 3-20 minut. (1 zastrzeżenie) 

C08L 
B29J 

P. 239465 09.12.1982 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po-
stępu Technicznego i Organizacyjnego „Posteox", 
Sopot, Zakłady Płyt Pilśniowych i Wiórowych, Karli-
no, Polska (Franciszek Grzegórzek, Alicja Ratajczyk). 

Emulsja hydrofobowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania e-
mulsji hydrofobowej, charakteryzującej się zwiększo-
ną stabilnością, stosowanej podczas produkcji płyt 
wiórowych. 

Emulsja według wynalazku zawiera jako środek 
hydrofobowy gacz parafinowy w ilości 5-50% wa-
gowych, jako emulgator zawiera oleinę w ilości 
0,2-10% wagowych, a ponadto zawiera wodę amonia-
kalną o stężeniu 25% w ilości 0,1-5% wagowych oraz 
wodę w ilości 35-94,7% wagowych. Korzystnie sto-
suje się emulsję do suchej masy wiórów w proporcji 
0,018:1. (1 zastrzeżenie) 

C08L P. 239486 10.12.1982 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Piotr Izak, Małgorzata Tworow-
ska). 

Masa do zabezpieczania elementów 
i układów elektronicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ma-
sy nadającej się do zabezpieczania elementów i ukła-. 
dów elektronicznych przed wilgocią i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

Masa do zabezpieczania elementów i układów elek-
tronicznych zawiera dowolny organiczny lub nieorga-
niczny wypełniacz w ilości 4,99-89,99% wagowych, le-
piszcze w postaci wodnej dyspersji kopolimeru styre-
nowo-tmaleinowego względnie jej mieszaniny z innymi 
plastyfikatorami w ilości 10-95% wagowych oraz u-
płynniacz amonowy w ilości 0,01-5% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

C09B P.241712 T 27.04.1983 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Wojciech Czaj-
kowski, Jan Kraska, Jolanta Sokołowska-Gajda, Danu-
ta Bauman, Aleksander Skibiński). 

Sposób wytwarzania nowych barwników 
niepleochroicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych barwników niepleochro-
icznych, znajdujących zastosowanie w układach cie-
kłokrystalicznych, zwłaszcza w trójchromatycznych ko-
mo/kach ciekłokrystalicznych o barwie czarnej, zapew-
niając w nich uzyskanie barwnego obrazu na czarnym 
tie bez konieczności użycia światła spolaryzowanego. 

Sposób wytwarzania nowych barwników niepleo-
chronicznych o wzorze ogólnym przedstawionym na 
rysunku, w którym X oznacza atom wodoru, grupę 
metylową, atom chloru lub grupę nitrową, Ri i R2 
oznaczają atom wodoru lub grupę alkilową albo Ri 
oznacza atom wodoru, zaś R2 oznacza grupę alkilową 
lub arylową, polega na tym, że zdwuazowane aminy 
aromatyczne, pochodne aniliny zawierające korzystnie 
podstawniki w położeniu orto do grupy aminowej, 
poddaje się sprzęganiu z 2-naftyloaminą lub N-arylo-
-2-naftyloaminą, przy czym reakcję sprzęgania pxo-


