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z betuliną z udziałem chlorku mezytylenosulfonowego, jako czyn-
nika sprzęgającego, i 4-dimetyloaminopirydyny (DMAP), w środo-
wisku pirydyny. Otrzymany w ten sposób ester charakteryzuje się 
zwiększoną polarnością w stosunku do wyjściowej betuliny, wyka-
zuje wyższe powinowactwo do błon fosfolipidowych, co ułatwia 
transport tego związku. Może stanowić także nośnik aktywnej 
biologicznie betuliny i kwasu fosfatydowego oraz dostarczać eg-
zogennych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Uzyskany ester 
może znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym.
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(54) Nowe pochodne antybiotyków antracyklinowych 
oraz sposób ich otrzymywania

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne antybiotyków 
antracyklinowych o wzorze ogólnym 2, w którym R1 oznacza 
atom wodoru lub grupę metoksylową, R2 oznacza atom wodoru 
lub grupę hydroksylową, grupa hydroksylowa w pozycji 4’ znajdu-
je się w położeniu cis względem atomu azotu w pozycji 3’, R5 i R6 
wraz z atomem azotu oznaczają grupę N,N-dimetylową, N-etylo-
-N-metylową, N-butylo-N-metylową, N-tert-butylo-N-metylową,
N-butylo-N-etylową lub N-etylo-N-izopropylową, albo R5 i R6 wraz 
z atomem azotu oznaczają grupę N,N-1”,4”-tetrametylenową, N,N-
-1”,5”-pentametylenową, N,N-3”-oksa-1”,5”-pentametylenową lub 
N,N-3”-aza-1”,5”-pentametylenową podstawioną jednym lub dwo-
ma takimi podstawnikami, jak metyl, etyl, propyl, metoksymetyl, 
metoksyetyl, metoksyfenyl lub metylofenyl, w postaci wolnych 
zasad, gdy X=0 lub w postaci chlorowodorków, gdy X=HCl. Wyna-
lazek obejmuje również sposób wytwarzania tych pochodnych.
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(54) Nowe ciekłe, rozgałęzione, hybrydowe 
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ich otrzymywania

(57) Wynalazek dotyczy nowych ciekłych, rozgałęzionych, hy-
brydowych poliborosiloksanów organicznych, które stanowią 
poli(metylohydroborosiloksany) o wzorze ogólnym BaOa + b - 1(R-
Si)b[(CH3)2SiO]m(CH3HSiO)n[R(CH3)2SiO]p, w którym: R oznacza 
grupę CH3 lub atom H, a = 1 - 100, b = 0 - 100, m = 0 - 250, n ≥ 3, 
p = a + b + 2. Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania 
tych związków. Poli(metylohydroborosiloksany) według wyna-
lazku znajdują zastosowanie jako czynniki sieciujące elastomery 
silikonowe typu RTV (wulkanizujące w temperaturze otoczenia), 
jako modyfikatory właściwości innych polimerów organicznych, 
na przykład elastomerów SBR, NBR, HNBR oraz jako komponenty 
do otrzymywania cienkich warstw antyadhezyjnych.
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(54) Biopreparat do oczyszczania ścieków wysoko 
obciążonych metanolem oraz sposób wytwarzania 
biopreparatu do oczyszczania ścieków wysoko 
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(57) Biopreparat do oczyszczania ścieków wysoko obciążonych 
metanolem, zawierający zintegrowaną biocenozę bakteryjno-droż-
dżową, składającą się ze szczepów bakterii i drożdży charakteryzuje 
się tym, że komponenta drożdżowa składa się z co najmniej dwóch 
szczepów drożdży metylotroficznych, z których co najmniej jeden 
wykazuje aktywność oksydazy alkoholowej i co najmniej jeden 
wykazuje brak aktywności tego enzymu i jednocześnie wytwarza 
enzymy katalizujące preferencyjne utlenianie formaldehydu, nato-
miast komponenta bakteryjna składa się z co najmniej pięciu aero-
bowych heterotroficznych szczepów bakterii. Wynalazek obejmuje 
również sposób wytwarzania tego biopreparatu.
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(54) Sposób modyfikacji żeliwa o niskiej zawartości siarki

(57) Sposób modyfikacji żeliwa o niskiej zawartości siarki pole-
ga na tym, że do kąpieli metalowej, przed zabiegiem modyfikacji 
przy użyciu znanego modyfikatora grafityzującego, wprowadza się 
proszek żelaza lub rozdrobniony złom stalowy w ilości 0,1-1,0% ma-
sowych w stosunku do ilości ciekłego metalu. Sposób modyfikacji 
polega także na tym, że do kąpieli metalowej wprowadza się wraz 
ze znanym modyfikatorem grafityzującym proszek żelaza lub roz-
drobniony złom stalowy w ilości 0,1 - 1,0% masowych w stosunku 
do ilości ciekłego metalu. Jako rozdrobniony złom stalowy stosuje 
się: proszek, ścinki, granulki, wiórki, opiłki, śrut stalowy.

(3 zastrzeżenia)


