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(54) Kondycjonujący szampon do włosów
(57) Kondycjonujący szampon do włosów, zawierający kondy-

cjoner włosów, stabilizator piany, surfaktanty, rozpuszczalnik, re-

gulator pH, modyfikator lepkości, kompozycję zapachową, barw-

nik i konserwant, charakteryzuje się tym, że zawiera 0-0,5% wag. 

kompozycji zapachowych, 0-0,02% wag. barwnika o stężeniu 0,1%, 

jako kondycjoner włosów i stabilizator piany zawiera 0,01-4% wag. 

glikolu silikonowego, jako surfaktanty zawiera 1-20% wag. oksyety-

lenowanego laurylosiarczanu sodu, 0,5-2% wag. mieszaniny dieta-

noloamidów kwasów tłuszczowych oraz 0-2,5% wag. mieszaniny 

diestru kwasu stearynowego z glikolem polietylenowym i oksyety-

lenowanym laurylosiarczanem sodu, jako rozpuszczalnik zawiera 

66,5-98,33% wag. wody destylowanej, jako regulator pH zawiera 

0-0,5% wag. kwasu mlekowego, jako modyfikator lepkości zawie-

ra 0,05-3% wag. chlorku sodu i jako konserwant zawiera 0,01-0,3% 

wag. mieszaniny parabenów.

(2 zastrzeżenia)
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(54) Zastosowanie usieciowanego polimeru 
chitozanowego do usuwania heparyny

(57) Ujawniono zastosowanie polimeru chitozanowego usiecio-

wanego genipiną, o wzorze 1, w którym R oznacza H lub –COCH
3
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 albo grupę X o wzorze 2 lub 

o wzorze 3, a n i m są liczbami naturalnymi, do usuwania heparyny 

z krwi i płynów fizjologicznych u ssaka.

(5 zastrzeżeń)
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(54) Przepływowy odolejacz emulsyjnych 
i wodorozcieńczalnych cieczy obróbkowych

(57) Przepływowy odolejacz do usuwania oleju przeciekowego 

z emulsyjnych i wodorozcieńczalnych cieczy obróbkowych ma 

koalescencyjną przegrodę (8) i rozdzielającą przegrodę (6), które 

są umieszczone wewnątrz zbiornika (1) odolejacza, zaopatrzone-

go w pokrywę (2). Na wlocie zbiornika (1) odolejacza znajduje się 

rurowy doprowadzający przewód z regulacyjnym zaworem (9) 

przepływu, a w pokrywie (2) umieszczony jest rurowy przewód (5) 

ze spiętrzającą kryzą (7) oraz rurowy wylotowy przewód ze spusto-

wym zaworem (11), na którym jest osadzone wziernikowe szkło (4), 

otoczone obudową (3).

(1 zastrzeżenie)
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(54) Urządzenie do oddzielania cząstek stałych od gazu
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że obudowa filtracyjna (3) 

i kanał wlotowy (1) mają czworoboczny przekrój poprzeczny, zaś 

kanał wlotowy (1) jest łukowy, korzystnie w postaci kolana o po-

żądanym kącie zakrzywienia, przy czym w obudowie (3) na boku 

stykającym się z krawędzią boku, leżącego na zewnętrznym łuku 

kanału wlotowego (1), wykonane są płaskoszczelinowe kieszenie 

osypowe (7) dla grubej frakcji odśrodkowo gromadzonej na tym 

boku, które zakończone są przewodami osypowymi (8), scho-

dzącymi w dół między wkładami szczelinowymi (4) do leja zsypo-

wego (9), natomiast kanał wylotowy (11) wyprowadzony jest przez 

boczną ściankę obudowy (3) między płytami wydzielającymi (5, 6) 


