
na obu koñcach przez przy³¹czone poprzez atom Si grupy hy-

droksylowe, (b) w razie potrzeby plastyfikatorów, (c) co najmniej

jednego przed³u¿acza ³añcucha o ogólnym wzorze R2

1 NCR2

6SiR
1
(OR

2
)2

i/lub produktów jego czêœciowej hydrolizy, (d) dezaktywatorów,

(e) w razie potrzeby silanów o ogólnym wzorze R
3
Si(OR

4
)3 i/lub

produktów ich czêœciowej hydrolizy, i (f) w razie potrzeby kata- li-

zatorów przyspieszaj¹cych reakcjê silanu (e) z grupami Si-OH

oraz ich zastosowanie w kompozycjach o niskim module sprê-

¿ystoœci, które mo¿na sieciowaæ w temperaturze pokojowej,

a zw³aszcza tych, które podlegaj¹ sieciowaniu z eliminacj¹ al-

koholi.

(10 zastrze¿eñ)

A1 (21) 356367 (22) 2001 02 14 7(51) C08J 3/22

(31) 00 0001788 (32) 2000 02 14 (33) FR

(86) 2001 02 14 PCT/FR01/00441

(87) 2001 08 16 WO01/58988 PCT Gazette nr 33/01

(71) OMYA SAS, Pary¿ Cedex, FR

(72) Blanchard Pierre, Husson Maurice

(54) Zastosowanie polipropylenów izotaktycznych
o bardzo du¿ej p³ynnoœci do wytwarzania
koncentratów wype³niaczy, nadaj¹cych siê
do u¿ytku w termoplastach typu olefin,
koncentraty wype³niaczy i tak otrzymane
termoplasty

(57) Wynalazek dotyczy zastosowania polipropylenów izotak-

tycznych o bardzo du¿ej p³ynnoœci do wytwarzania koncentratów

wype³niaczy nadaj¹cych siê do u¿ytku w termoplastach typu ole-

fin, jak polipropylen, polietylen i ogólnie: polimery u¿ywane poje-

dynczo lub w mieszaninie, na osnowie, monomerów ety-

lenowych zawieraj¹cych 2-6 atomów wêgla, spolimeryzowanych

pojedynczo lub w mieszaninie. Wynalazek dotyczy te¿ koncen-

tratów wype³niaczy lub przedmieszek wytworzonych z polipro-

pylenów izotaktycznych o bardzo du¿ej p³ynnoœci. Na koniec wy-

nalazek dotyczy wype³nionych materia³ów termoplastycznych

otrzymanych z dodatkiem polipropylenów wybranych wed³ug

wynalazku i przemys³owych produktów, wytworzonych z nich lub

zawieraj¹cych takie materia³y termoplastyczne.

(17 zastrze¿eñ)

A1 (21) 356722 (22) 2001 12 13 7(51) C08J 5/18
B29C 51/00
C08L 23/14

(31) 00 00204737 (32) 2000 12 22 (33) EP

(86) 2001 12 13 PCT/EP01/14667

(87) 2002 07 04 WO02/51912 PCT Gazette nr 27/02

(71) BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.P.A.,
Milano, IT

(72) Pelliconi Anteo, Lonardo Angelo, Mei Gabriele

(54) Arkusze poliolefinowe do kszta³towania
termicznego

(57) Arkusz polipropylenowy do kszta³towania termicznego,

w którym przynajmniej jedna warstwa obejmuje polimer pro- pyle-

nu zawieraj¹cy przynajmniej 0,8% wagowych etylenu i ewen- tu-

alnie jedn¹ lub wiêcej �-olefinê C4-C10, lub kompozycjê

polimeru propylenu zawieraj¹c¹ przynajmniej 0,8% wagowych

jednego lub wiêcej komonomerów wybranych spoœród etylenu

i �- olefin C4-C10 o nastêpuj¹cej charakterystyce: temperatura to-

pnienia wynosi 155°C lub wy¿ej; 2) zawartoœæ frakcji roz- pusz-

czalnej w ksylenie w temperaturze pokojowej (temperatura oko³o

25°C) jest mniejsza ni¿ 4% wagowych i wielkoœæ stosunku frakcji

polimeru zbieranej z wymywania w temperaturze w za- kresie od

25°C do 95°C do wspomnianej frakcji rozpuszczalnej w ksylenie

jest wiêksza ni¿ 8%.

(5 zastrze¿eñ)

A1 (21) 356473 (22) 2001 01 12 7(51) C08J 9/12

(31) 00 60180446 (32) 2000 02 04 (33) US

(86) 2001 01 12 PCT/US01/01206

(87) 2001 08 09 WO01/57120 PCT Gazette nr 32/01

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, INC.,
Midland, US

(72) Welsh Gary C., US; Salmang Roldolfo J., NL;
Ballot Michael M., NL

(54) Sposób wytwarzania formowalnego
termicznie spienionego arkusza
z wykorzystaniem fizycznego œrodka
porotwórczego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
termoplastycznego spienionego arkusza, charakteryzuje siê tym,
¿e ³¹czy siê stopiony aromatyczny polimer monowinylidenowy
lub polimer poliolefinowy z fizycznym œrodkiem porotwórczym
do utworzenia mieszanki polimeru i œrodka porotwórczego oraz
spienia siê mieszankê w obszarze ni¿szego ciœnienia wewn¹trz
linii do wyt³aczania arkuszy, gdzie wyt³aczany produkt wyci¹ga
siê i prasuje do postaci termoplastycznego spienionego arkusza
o równomiernej gruboœci, mniejszej ni¿ 3 mm.

(15 zastrze¿eñ)

A1 (21) 356539 (22) 2000 02 11 7(51) C08K 5/09

(86) 2000 02 11 PCT/US00/03496

(87) 2001 08 16 WO01/58998 PCT Gazette nr 33/01

(71) HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC, Salt
Lake City, US

(72) Moriarty Christopher J., Yavorsky James A.

(54) Œrodek przeciwadhezyjny zawieraj¹cy kwas
t³uszczowy i wosk poliolefinowy

(57) Przedmiotem wynalazku s¹ uk³ady przeciwadhezyjne
kwas t³uszczowy/wosk poliolefinowy, u¿yteczne do wytwarzania
materia³ów lignocelulozowych. Uk³ady przeciwadhezyjne kwas
t³uszczowy/wosk poliolefinowy s¹ szczególnie u¿yteczne w wy-
twarzaniu materia³ów lignocelulozowych wytwarzanych ze spoiw
poliizocyjanianowych.

(28 zastrze¿eñ)

A1 (21) 357985 (22) 2002 12 23 7(51) C08L 27/06

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa
Staszica, Kraków

(72) Hansel Józef, Blecharz Mieczys³aw, Maj
Zbigniew, Kubicki Ryszard, Farkowski
Miros³aw

(54) Sposób wytwarzania wyk³adzin ko³owrotów
i bêbnów napêdowych

(57) Sposób wytwarzania wyk³adzin ko³owrotów i bêbnów
napêdowych polegaj¹cy na wytwarzaniu mieszaniny z poli-
chlorku winylu, ftalanu dwubutylu, kopolimeru butadie-
nowo-nitrylowego, polimeru chloroprenowego, ¿ywicy fenolowej,
tlenku cynku, siarki, N-cykloheksylo-2-benzotiazylosulfenamidu,
a nastêpnie poddaniu jej formowaniu i dwuetapowej wulkanizacji,
charakteryzuje siê tym, ¿e sporz¹dza siê najpierw mieszaninê
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wstêpn¹ sk³adaj¹c¹ siê z polichlorku winylu emulsyjnego w iloœci
23,59 czêœci wagowych oraz ftalanu dwubutylu w iloœci 5,89 czê-
œci wagowych, któr¹ le¿akuje siê przez 24 h w temperaturze oto-
czenia. Nastêpnie dodaje siê do niej kopolimer butadie-
nowo-nitrylowy w iloœci 23,59 czêœci wagowych oraz polimer
chloroprenowy w iloœci 4,52 czêœci wagowe, po czym mieszankê
poddaje siê ujednorodnieniu. Z kolei sporz¹dza siê mieszankê
w³aœciw¹ wprowadzaj¹c nastêpuj¹ce sk³adniki podane w czê-
œciach wagowych: sadzê acetylenow¹ - 14,74, krzemionkê koloi-
daln¹ - 20,64, stearynê - 0,58, ¿ywicê fenolow¹ - 1,76, tlenek cyn-
ku - 1,76, N-2-aminoetylo-3-aminopropylo-trimetoksysi- lan -
1,17, 2,6 di-tert-butyl-4-metyl - 0,44, siarkê - 0,88 oraz N-cyklohe-
ksylo-2-benzotiazylosulfenamid - 0,44, a otrzyman¹ mieszankê
formuje siê i poddaje dwustopniowej wulkanizacji.

(1 zastrze¿enie)

A1 (21) 364218 (22) 2003 12 23 7(51) C08L 67/06

(31) 02 10261005 (32) 2002 12 24 (33) DE

(71) Degussa AG, Dusseldorf, DE

(72) Glockner Patrick, Mindach Lutz, Ortelt Martina

(54) Dyspersje amorficznych, uretanowych,
nienasyconych ¿ywic poliestrowych na bazie
okreœlonych izomerów dicidolu

(57) Dyspersje wodne amorficznych, uretanowych, niena-
syconych ¿ywic poliestrowych, przy czym ¿ywica poliestrowa
obejmuje: I. sk³adnik alkoholowy, II. 20-100% mol. sk³adnika
��-nienasyconego kwasu karboksylowego oraz 0-80% mol.
sk³adnika kolejnego kwasu karboksylowego, III. przynajmniej
jeden sk³adnik izocyjanianowy, znamienne tym, ¿e sk³adnik al-
koholowy obejmuje mieszaninê dicidolow¹ zwi¹zków izome-
rycznych 3,8-bis(hydroksymetylo)tricyklo[5.2.1.0

2,6
]dekanu,

4,8-bis(hydroksymetylo)tricyklo[5.2.1.0
2,6

]dekanu oraz 5,8-bis(hy-
droksymetylo)tricyklo[5.2.1.0

2,6
]dekanu, przy czym ka¿dy z izo-

merów zawarty byæ mo¿e w mieszaninie w iloœci od 20 do 40%,
zaœ suma trzech izomerów wynosi 90 do 100%, przy czym mie-
szanina ta stanowi przynajmniej 10 do 100% mol. w sk³adniku
alkoholowym poliestru, przy czym wodne dyspersje charak- te-
ryzuj¹ siê: a) zawartoœci¹ sk³adników nielotnych w iloœci od 20 do
60% wag., b) zawartoœci¹ rozpuszczalnika od 0 do 60% wag., c)
wartoœci¹ pH miêdzy 5,0 a 9,5, d) lepkoœci¹ w temperaturze 20°C
w wysokoœci od 20 do 500 mPas.

(38 zastrze¿eñ)

A1 (21) 356327 (22) 2001 02 05 7(51) C08L 95/00

(31) 00 20000955 (32) 2000 02 25 (33) NO

(86) 2001 02 05 PCT/NO01/00039

(87) 2001 08 30 WO01/62852 PCT Gazette nr 35/01

(71) KOLO VEIDEKKE A.S, As, NO

(72) Larsen Olle R., NO; Robertus Carl C., SE

(54) Sposób i uk³ad do wytwarzania ciep³ej
spienionej kompozycji mieszanki asfaltowej

(57) Opisano sposób wytwarzania ciep³ej mieszanki asfal-
towej przez mieszanie ziarnistego kruszywa z miêkkim spoiwem
i dodawanie twardego spoiwa do zmieszanego kruszywa.
Twarde spoiwo spienia siê przed wprowadzeniem do zmie- sza-
nego kruszywa. Opisano równie¿ uk³ad wytwarzania ciep³ej mie-
szanki asfaltowej, zawieraj¹cy bêben susz¹cy do grzania
i suszenia kruszywa, m³yn mieszaj¹cy sk³adniki asfaltowe i zbior-
nik mieszanki, a ponadto urz¹dzenie do spieniania twardego spo-
iwa przed wprowadzeniem go do m³yna mieszaj¹cego.

(17 zastrze¿eñ)

A1 (21) 356212 (22) 2000 05 19 7(51) C08L 97/02

(31) 99 896 (32) 1999 05 20 (33) AT

(86) 2000 05 19 PCT/AT00/00142

(87) 2000 11 30 WO00/71620 PCT Gazette nr 48/00

(71) FUNDER INDUSTRIE GESELLSCHAFT
M.B.H., St. Veit an der Glan, AT

(72) Barbu Marius C., Resch Helmut J., Weiniger
Werner

(54) Pó³wyrób z w³ókien drzewnych
oraz sposób jego wytwarzania

(57) Wynalazek dotyczy pó³wyrobu z w³ókna drzewnego sk³a-
daj¹cego siê ze sprasowanych w³ókien drzewnych powleczonych
termoutwardzalnymi ¿ywicami kondensacyjnymi. Stopieñ powle-
czenia w³ókien drzewnych wynosi 30 do 60% ¿ywicy sta³ej w po-
staci mieszanek ¿ywic kondensacyjnych lub ¿ywic o kon- densa-
cji mieszanej (kopolimerów) w odniesieniu do 100%
atro-w³ókien, przy czym udzia³ ¿ywicy sta³ej w ¿ywicy mela-
minowo-formaldehydowej jako ¿ywicy kondensacyjnej wynosi
maksymalnie 45%, w odniesieniu do atro-drewna, a udzia³ ¿ywicy
sta³ej w ¿ywicy fonolowo-formaldehydowej jako dodatkowej ¿y-
wicy kondensacyjnej, jest mniejszy ni¿ 15%, w odniesieniu do
atro-drewna. Pó³wyroby z w³ókna drzewnego wed³ug wynalazku,
tak¿e przy zmiennych warunkach klimatycznych maj¹ stabilne
rozmiary, co powodowane jest dobranym wzajemnym oddzia-
³ywaniem chemicznym i fizycznym pomiêdzy w³óknami drewna
i klejowym œrodkiem powlekaj¹cym postaci specjalnych mie- sza-
nek ¿ywic kondensacyjnych lub ¿ywic o kondensacji miesza- nej
(kopolimerów). P³yty pilœniowe wykonane z tych pó³wyrobów sto-
suje siê we wnêtrzach oraz na zewn¹trz.

(9 zastrze¿eñ)

A1 (21) 356348 (22) 2001 02 08 7(51) C09D 5/03

(31) 00 0002845 (32) 2000 02 08 (33) GB

(86) 2001 02 08 PCT/GB01/00512

(87) 2001 08 16 WO01/59018 PCT Gazette nr 33/01

(71) INTERNATIONAL COATINGS LIMITED,
London, GB

(72) Care Martyn Paul, Crapper Gareth Dale, Kittle
Kevin Jeffrey
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