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(71) Spolek pro ekologicke bydleni - obcanske sdruzeni, 
Brezovice, CZ

(72) Maresova Hana, Verner Lubomir

(54) Paliwo i/lub pasza na bazie materiałów roślinnych

(57) Paliwo i/lub pasza na bazie materiałów roślinnych charak-
teryzuje się tym, że materiały roślinne stanowią co najmniej 50% 
całkowitej masy paliwa i/lub paszy. Materiał roślinny formowany 
jest w postaci granul (ziarn) brykietów lub pelet materiałem z grupy 
zawierającej otręby z młynów, słodowni lub gorzelni.
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(72) Arimondo Paola Barbara, Boutorine Alexandre, 
Sun Jian-Sheng, Bailly Christian, Helene Claude, 
Garestier Therese

(54) Związki i ich zastosowanie do specyficznego 
i równoczesnego hamowania genów 
zaangażowanych w chorobach i odpowiednie leki

(57) Wynalazek dotyczy związku o wzorze A-B-C, w którym 
A jest ligandem specyficznej sekwencji DNA zdolnym równocze-
śnie i specyficznie rozpoznawać sekwencję wspólną do genów pa-
tologicznego zaangażowania, B jest ramieniem linkera związanym 
 z 3’-końcem w ligandzie A, natomiast C jest toksyną topoizoome-
razy I, zastosowania tego związku do przygotowywania leku do le-
czenia choroby spowodowanej przez ekspresję genu, gdzie wymie-
niony gen jest hamowany przez ustabilizowane rozszczepienie DNA 
za pośrednictwem topoizomerazy I. Ponadto przedmiotem wyna-
lazku jest także zastosowanie związku, szczególnie, do leczenia cho-
rób zakaźnych wywoływanych mikroorganizmem albo wirusem, 
choroby dimetabolicznej i choroby autoimmuninzacyjnej.

(41 zastrzeżeń)
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(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
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(54) Sposób wytwarzania powłok ochronnych 
zabezpieczających elementy metalowe narażone 
na nawęglanie, utlenianie i wstrząsy cieplne

(57) Sposób wytwarzania powłok ochronnych zabezpieczających 
elementy metalowe narażone na nawęglanie, utlenianie i wstrząsy 
cieplne charakteryzuje się tym, że na elemencie metalowym wytwa-
rza się skorupę z materiałów aktywnych poprzez wielokrotne zanu-
rzanie elementu w zawiesinie składającej się z proszków aluminium 
i krzemu oraz wodnego roztworu spoiwa i topników i każdorazowe 
suszenie elementu. Tak uzyskaną skorupę wygrzewa się w piecu. 
Jako spoiwo stosuje się wodny roztwór szkła wodnego w postaci 
krzemianu sodowego, o module mk=2,4÷3,0. Jako topnik stosuje się 
mieszaninę chlorku sodu i chlorku potasu oraz fluorku sodu, przy 
czym chlorek sodu i chlorek potasu dodaje się w równych częściach, 
zaś udział fluorku sodu w mieszaninie wynosi 10÷50%.

(4 zastrzeżenia)
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(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
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(72) Guzik Edward, Kopyciński Dariusz

(54) Kąpiel do cynkowania ogniowego

(57) Kąpiel do cynkowania ogniowego, zawierająca 0,05-0,1% ma-
sowych glinu reszta cynk i nieuniknione zanieczyszczenia, charak-
teryzuje się tym, że zawiera 0,005-0,01% masowych strontu.

(1 zastrzeżenie)
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(54) Układ ogrzewania wanny, zwłaszcza do cynkowania 
ogniowego

(57) Wynalazek dotyczy układu ogrzewania wanny, zwłaszcza 
do cynkowania ogniowego, zawierającego usytuowane w komo-
rze grzejnej, pomiędzy wanną a jej obudową (2), rury dystrybucyj-
ne wyposażone w wylotowe otwory i połączone z palnikami (11). 
W układzie każda dystrybucyjna rura od strony palnika (11) zakoń-
czona jest kołnierzem (6) z otworami (7, 9 ), służącymi do moco-
wania dystrybucyjnej rury w pozycji odpowiadającej wybranemu 
ustawieniu jej wylotowych otworów względem bocznej ściany 
wanny. Otwory (7, 9) w kołnierzu (6) dystrybucyjnej rury są okrągłe 
i rozmieszczone kołowo co 10° do 20° lub mają kształt łukowatych 
wycięć.

(3 zastrzeżenia)
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Ostrowski Jarosław, Piotrzkowska Anna

(54) Sposób barwienia indykatorem wilgotności ziaren 
silikażelu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób barwienia indykatorem 
wilgotności ziaren silikażelu mający zastosowanie w osuszeniu po-


