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2, w którym R5, R6 oznacza proton lub grupę metylową lub grupę 
nitrową lub grupę aminową.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 386607 (22) 2008 11 26

(51) A23L 1/29 (2006.01)
 C11C 3/10 (2006.01)
 C07C 67/02 (2006.01)
 A23K 1/22 (2006.01)
 A23C 9/13 (2006.01)
 A21D 2/16 (2006.01)

(71) ZAJĄC PIOTR, Kraków
(72) ZAJĄC PIOTR; ZAJĄC TADEUSZ

(54) Dodatek żywieniowy, sposób jego wytwarzania 
oraz instalacja do realizacji tego sposobu 
i zastosowanie dodatku żywieniowego 
wytwarzanego tym sposobem

(57) W jednym z rozwiązań dodatek żywieniowy, zawierający po-
chodne kwasów tłuszczowych, charakteryzuje się tym, że stanowią 
je substancje aktywne, szczególnie wielonienasyconych jadalnych 
niezbędnych kwasów tłuszczowych, w formie koncentratu nasyco-
nych i nienasyconych estrów etylowych wyższych kwasów tłusz-
czowych, zwłaszcza oleju lnianego. Sposób wytwarzania dodatku 
żywieniowego z trójglicerydów, szczególnie oleju lnianego i eta-
nolu w kilkunastokrotnym nadmiarze, w obecności roztworu alka-
licznego katalizatora, w procesie transestryfikacji, odpędem nie-
przereagowanego alkoholu, rozdzieleniem fazy estrowej od fazy 
glicerolowej i oczyszczeniem fazy estrowej, charakteryzuje się tym, 
że proces transestryfikacji estrów z glicerydów surowego oleju, 
zwłaszcza lnianego z 16-18-krotnym nadmiarem bezpośrednio od-
wodnionego etanolu, bezwodnego farmaceutycznego o stężeniu 
co najmniej 99,8% wagowych i z katalizatorem - etanolowym roz-
tworem wodorotlenku metalu alkalicznego, przykładowo wodoro-
tlenku potasu, prowadzi się w beztlenowej atmosferze nasycenia 
azotem do stanu równowagi, przy zabezpieczeniu czystości dla 
ochrony przed wilgocią, dwutlenkiem węgla i tlenem atmosfe-
rycznym, w temperaturze dogodnie pokojowej, przez efektywną 
homogenizację mieszaniny reakcyjnej wskutek mieszania strumie-
nicami, współpracującymi z pompami cyrkulacyjnymi, z zabezpie-
czeniem konformacji przestrzennej cis-kwasów ω - tłuszczowych, 
po czym prowadzi się co najmniej jednostopniowy odpęd nie-
przereagowanego etanolu przy podciśnieniu co najmniej 0,95 bara 
w temperaturze do maksimum 80°C, następnie wykroplenie par 
przez płaszczowe chłodzenie oraz rozdział pozostałej mieszaniny 
na fazę estrową i glicerolową wraz z doczyszczeniem fazy estro-
wej oraz poddaje się dalszej obróbce, po czym produkt kieruje się 
do magazynowania i konfekcjonowania. Instalacja do wytwarzania 
dodatku żywieniowego obejmuje węzły: magazynowania surow-

ców, transestryfikacji, odpędu etanolu, oddzielenia fazy gliceryno-
wej od fazy estrowej, oczyszczania fazy estrowej, magazynowania 
i konfekcjonowania. Ujawniono zastosowanie wytworzonego do-
datku żywieniowego do żywienia zwierząt hodowlanych, do pro-
dukcji pieczywa, zwłaszcza chleba, makaronu oraz mięsa oraz wy-
robów mlecznych.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 387077 (22) 2008 12 04

(51) A47J 37/10 (2006.01)

(71) BUGALSKI SZCZEPAN, Warszawa
(72) BUGALSKI SZCZEPAN

(54) Patelnia trzykomorowa i czterokomorowa 
do podgrzewania potraw

(57) Przedmiotem wynalazku jest energooszczędna, umożliwiają-
ca jednoczesne podgrzanie czterech składników potraw na jednym 
palniku kuchni, patelnia czterokomorowa oraz  energooszczędna 
umożliwiająca jednoczesne podgrzanie trzech składników potraw 
na jednym palniku kuchni, patelnia trzykomorowa.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 386670 (22) 2008 12 03

(51) A47J 39/02 (2006.01)
 A47G 19/22 (2006.01)
 A47G 19/30 (2006.01)

(71) KORONA SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń
(72) WRÓBEL ANDRZEJ; CHUDECKI ADAM; 

KOTALA ROMAN; CIEŚLAK PIOTR; WRÓBEL TOMASZ; 
WOŁOWIEC JAROSŁAW

(54) Pojemnik na świecowy podgrzewacz stołowy

(57) Pojemnik na świecowy podgrzewacz stołowy posiada dno (1), 
nachylone do poziomu pod odpowiednim kątem, z umieszczonym 
w centralnym punkcie zagłębieniem (2). W dnie znajdują się row-
ki (3), łączące się z zagłębieniem (2) i tworzące kąt z poziomem.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 386637 (22) 2008 11 28

(51) A61B 3/12 (2006.01)
 A61B 3/02 (2006.01)
 A61B 3/14 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) ZACHARA BOLESŁAW; JASNOS PAWEŁ

(54) Urządzenie do samoobserwacji dna oka

(57) Wynalazek pozwala na badanie dna własnego oka. Urzą-
dzenie jest wyposażone we własne źródło światła, układ optyczny 
i charakteryzuje się tym, że ma układ nadawczy (1), stanowiący źró-
dło światła oraz układ optyczny (2), który jest skojarzony z układem 
odbiorczym (4), zawierającym odbiornik cyfrowy z wyświetlaczem, 
przy czym obydwa układy zamocowane są w mechanizmie regu-
lującym (3), pozwalającym na ustawienie przyrządu względem oka, 
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przy czym mechanizm regulujący połączony jest za pomocą ze-
społu łożyskowego z blokadą z uchwytem, umożliwiającym obrót 
urządzenia o 180°.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 386650 (22) 2008 12 01

(51) A61F 2/64 (2006.01)
 A61F 2/38 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz

(72) TOPOLIŃSKI TOMASZ; KRYWALSKI DARIUSZ

(54) Przegub kolanowy ortezy

(57) Przegub kolanowy ortezy, zwłaszcza do połączenia dwóch 
elementów przemieszczających się, kątowo względem siebie, 
składający się z korpusu górnego i dolnego, przesuniętych osiowo 
względem siebie, charakteryzuje się tym, że posiada dwie osie ob-
rotu leżące w jednej płaszczyźnie, które przesunięte są względem 
siebie korzystnie o 12 mm, przy czym obrót elementów łączonych 
ortezy realizowany jest dwustopniowo, tzn. w pierwszej osi (13) 
o kąt 20°, a po zablokowaniu obrotu w pierwszej osi (13), po obrocie 
o 20°, w osi drugiej o maksymalnie 130° oraz w kolejności odwrot-
nej podczas zmniejszania kąta położenia korpusu górnego części 
udowej (12) i korpusu dolnego części podudzia (21) przez spręży-
nę (8), umiejscowioną w górnym korpusie części udowej (12).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  B

RÓŻNE  PROCESY  PRZEMYSŁOWE;  TRANSPORT

A1 (21) 386617 (22) 2008 11 27

(51) B01J 20/10 (2006.01)
 C02F 1/62 (2006.01)
 A01N 33/12 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa
(72) ŁUKASIEWICZ ANDRZEJ; CHMIELEWSKA DAGMARA; 

WALIŚ LECH

(54) Sposób otrzymywania nowych krzemionkowych 
sorbentów metali i biocydów

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nowych 
krzemionkowych sorbentów metali i biocydów, polegający na tym, 
że do 10g krzemionki o strukturze silikażelu dodaje się 100 cm3 
10% wodnego roztworu etanoloaminy (EA) i miesza się przez 
10 minut, a po 30 minutach odstawienia roztwór dekantuje się 
i sączy i następnie do otrzymanego osadu przemytego trzykrotnie 
wodą dodaje się 50 cm3 5-10% wodnego roztworu QAC, korzystnie 
chlorku benzalkoniowego i po ewentualnym dodaniu jeszcze 5 cm 
1% wodnego roztworu AgNO3 otrzymany roztwór miesza się przez 
15 minut, a po odsączeniu osad przemywa się wodą i suszy na po-
wietrzu. Nowe krzemionkowe sorbenty otrzymane sposobem we-
dług wynalazku mogą być stosowane do oczyszczania ścieków 
przemysłowych i ścieków promieniotwórczych, a także do niszcze-
nia różnego rodzaju glonów i bakterii.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 386623 (22) 2008 11 27

(51) B01J 23/745 (2006.01)
 C01C 1/04 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) ARABCZYK WALERIAN; EKIERT EWA

(54) Sposób wytwarzania stopowego katalizatora 
żelazowego do syntezy amoniaku, o regularnych 
kształtach

(57) Sposób wytwarzania stopowego katalizatora żelazowego 
do syntezy amoniaku, o regularnych kształtach, polegający na sta-
pianiu rudy magnetytowej z dodatkiem tlenków promotorów, roz-
drabnianiu i przesiewaniu otrzymanego stopu, charakteryzuje się 
tym, że otrzymany prekursor poddaje się redukcji lub redukcji i pa-
sywacji i tak otrzymany katalizator w formie metalicznej mieli się, 
a następnie sprasowuje pod ciśnieniem mniejszym od 1,5 GPa.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 386676 (22) 2008 12 04

(51) B01J 29/076 (2006.01)
 B01D 53/60 (2006.01)

(71) SMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnik

(72) NAZIMEK DOBIESŁAW; MARCEWICZ-KUBA AGNIESZKA; 
WASINSKA ZOFIA

(54) Nanostrukturalny katalizator jednoczesnej redukcji 
tlenków azotu i utleniania dwutlenku siarki 
do trójtlenku siarki w gazach spalinowych

(57) Nanostrukturalny katalizator do jednoczesnej redukcji 
tlenków azotu i utleniania dwutlenku siarki do trójtlenku siar-
ki w gazach spalinowych pochodzących z urządzeń kotłowych 
w strefie spalania paliwa ma fazę aktywną, którą stanowi matryca 
glinokrzemianowa zeolitu syntetycznego, wcześniej aktywowana 


