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phenyloxide w ilościach 2 do 40% wagowych w stosunku do masy 
antypirenu. Wynalazek stosuje się do produkcji przedmiotów 
w przemyśle górniczym, chemicznym, budowlanym, motoryzacyj-
nym itp.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 387339 (22) 2009 02 25

(51) C11D 1/94 (2006.01)
 C11D 17/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA 
PUŁASKIEGO, Radom

(72) SUŁEK MARIAN WŁODZIMIERZ; WASILEWSKI TOMASZ

(54) Kompozycja wyjściowa i sposób wytwarzania 
z tejże kompozycji wyjściowej skoncentrowanego 
płynu do ręcznego mycia naczyń w formie 
koacerwatu

(57) Kompozycja wyjściowa do wytwarzania skoncentrowanego 
płynu do ręcznego mycia naczyń w formie koacerwatu charakte-
ryzuje się tym, że zawiera od 0,1% do 65% wag. surfaktantów, ko-
rzystnie z grupy niejonowych i/lub anionowych i/lub amfoterycz-
nych, od 0,5% do 20% wag. solubilizatora i/lub hydrotropu, od 0,5% 
do 20% wag. substancji nawilżających i/lub natłuszczających skórę 
rąk, od 0,5% do 15% wag. sekwestrantów, od 0,1% do 3% wag. kom-
pozycji zapachowych, od 0,01% do 0,5% wag. konserwantów oraz 
od 5% do 85% wag. wody. Sposób wytwarzania skoncentrowane-
go płynu do ręcznego mycia naczyń w formie koacerwatu charak-
teryzuje się tym, że do kompozycji zawierającej od 0,1% do 65% 
wag. surfaktantów, korzystnie z grupy niejonowych i/lub aniono-
wych i/lub amfoterycznych, od 0,5% do 20% wag. solubilizatora 
i/lub hydrotropu, od 0,5% do 20% wag. substancji nawilżających 
i/lub natłuszczających skórę rąk, od 0,5% do 15% wag. sekwestran-
tów, od 0,1% do 3% wag. kompozycji zapachowych, od 0,01% 
do 0,5% wag. konserwantów oraz od 5% do 85% wag. wody w trak-
cie intensywnego jej mieszania dodaje się małymi porcjami od 1% 
do 20% wag. soli nieorganicznych, korzystnie porcjami po 1% 
wag. tychże soli, przy czym po dodaniu każdej porcji soli miesza 
się całość, aż do całkowitego rozpuszczenia porcji soli, następnie 
zaprzestaje się mieszania i po dokładnym rozwarstwieniu na dwie 
fazy rozdziela się fazę górną stanowiącą koacerwat, od fazy dolnej 
stanowiącej odpad. Korzystnym jest, jeśli w sposobie wytwarzania 
jako sole nieorganiczne dodaje się chlorek sodu i/lub chlorek pota-
su, i/lub chlorek amonowy i/lub siarczan magnezu.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 387340 (22) 2009 02 25

(51) C11D 1/94 (2006.01)
 C11D 17/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RADOMSKA 
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, Radom

(72) SUŁEK MARIAN WŁODZIMIERZ; WASILEWSKI TOMASZ

(54) Kompozycja wyjściowa i sposób wytwarzania 
z tejże kompozycji wyjściowej skoncentrowanego 
mydła w płynie w formie koacerwatu

(57) Kompozycja wyjściowa do wytwarzania skoncentrowane-
go mydła w płynie w formie koacerwatu według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera od 1% do 50% wag. surfaktantów, 
korzystnie z grupy anionowych i/lub amfoterycznych i/lub niejo-
nowych, od 0,5% do 10% wag. substancji nawilżających i/lub na-
tłuszczających i/lub kondycjonujących skórę rak, od 0,01% do 5% 
wag. regulatorów pH, od 0,1% do 3% wag. kompozycji zapacho-
wych, od 0,01% do 0,5% wag. konserwantów oraz od 5% do 90% 
wag. wody. Sposób wytwarzania skoncentrowanego mydła 
w płynie w formie koacerwatu według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że do kompozycji zawierającej od 1% do 50% wag. sur-
faktantów, korzystnie z grupy anionowych i/lub amfoterycznych 
i/lub niejonowych, od 0,5% do 10% wag. substancji nawilżających 
i/lub natłuszczających i/lub kondycjonujących skórę rąk, od 0,01% 

do 5% wag. regulatorów pH, od 0,1% do 3% wag. kompozycji za-
pachowych, od 0,01% do 0,5% wag. konserwantów oraz od 5% 
do 90% wag. wody w trakcie intensywnego jej mieszania dodaje 
się małymi porcjami od 1% do 20% wag. soli nieorganicznych, ko-
rzystnie porcjami po 1% wag. tychże soli, przy czym po dodaniu 
każdej porcji soli miesza się całość aż do całkowitego rozpuszcze-
nia porcji soli, następnie zaprzestaje się mieszania i po dokładnym 
rozwarstwieniu na dwie fazy rozdziela się fazę górną stanowiącą 
koacerwat od fazy dolnej stanowiącej odpad.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 387297 (22) 2009 02 17

(51) C12P 41/00 (2006.01)
 C07D 313/18 (2006.01)
 C12N 9/14 (2006.01)
 C12R 1/38 (2006.01)
 C12R 1/66 (2006.01)
 C12R 1/72 (2006.01)
 C12R 1/80 (2006.01)

(71) INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa
(72) KAMIŃSKA JANINA E.; MACIEJEWSKI MACIEJ; 

GRYNKIEWICZ GRZEGORZ; PÓŁTORAK KRZYSZTOF

(54) Sposób enzymatycznego rozdziału enancjomerów 
7-oksabicyklo[3.2.1] okt-2-en-6-onu

(57) Sposób enzymatycznego rozdziału enancjomerów 7-oksabi-
cyklo-[3.2.1]okt-2-en-6-onu polega na tym, że racemiczny 7-oksa-
bicyklo-[3.2.1]okt-2-en-6-on poddaje się enzymatycznej alkoholizie 
alifatycznym alkoholem pierwszo- lub drugorzędowym, zawierają-
cym od jednego do ośmiu atomów węgla, korzystnie n-butanolem 
lub izobutanolem stosowanym w ilości 1-5 moli na 1 mol laktonu, 
w obecności lipaz drobnoustrojowych z rodzaju Aspergillus, Candi-
da, Pseudomonas, Penicillium, korzystnie z rodzaju Candida, używa-
nych w ilości 5-35% wagowych w stosunku do masy substratu.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 387319 (22) 2009 02 23

(51) C12R 1/42 (2006.01)
 A61P 35/00 (2006.01)
 A61K 39/112 (2006.01)
 C12N 15/03 (2006.01)
 C12N 15/74 (2006.01)
 C12N 15/10 (2006.01)
 C12N 1/20 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków
(72) BERETA MICHAŁ

(54) Nowy szczep bakterii Salmonella enterica s. 
Typhimurium, jego zastosowanie i sposób 
otrzymywania terapeutycznego wektora 
szczepionkowego

(57) Wynalazek dotyczy nowego szczepu bakterii Salmonella en-
terica serotyp Typhimurium VNP20009 zdeponowanego w kolekcji 
kultur mikroorganizmów pod numerem B/00024, jego zastosowa-
nia do otrzymywania szczepionki, zwłaszcza szczepionki przeciw-
nowotworowej. Wynalazek związany jest ponadto ze sposobem 
otrzymywania terapeutycznego wektora szczepionkowego, cha-
rakteryzującym się tym, że w szczepie wektorowym specyfi cznym 
wobec komórek nowotworowych wprowadza się modyfi kację ge-
netyczną umożliwiającą opóźnioną nadekspresję genu kodujące-
go białko odpowiedzialne za zdolności inwazyjne wspomnianego 
szczepu.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 387334 (22) 2009 02 25

(51) C21C 7/00 (2006.01)
 C22C 38/44 (2006.01)
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(71) GRUPA POWEN-WAFAPOMP SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(72) GŁOWNIA JAN; KALANDYK BARBARA; 
SOBULA SEBASTIAN; GÓRNIOK JÓZEF; 
SZCZYPKOWSKI DANIEL; PROS ANDRZEJ

(54) Sposób otrzymywania staliwa, zwłaszcza 
austenitycznego lub ferrytyczno-austenitycznego

(57) Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania staliwa, zwłasz-
cza austenitycznego lub ferrytyczno-austenitycznego, przeznaczo-
nego na odlewy kwasoodporne, w szczególności korpusy, wirniki, 
kierownice i inne elementy pomp dla przemysłu energetycznego 
oraz części maszyn i urządzeń dla przemysłu chemicznego, mor-
skiego lub petrochemicznego. Sposób polega na otrzymywania 
staliwa, zwłaszcza austenitycznego lub ferrytyczno-austenityczne-
go, zawierającego wagowo: od 16,0% do 25,5% chromu, od 2,5% 
do 14,0% niklu, do 7% molibdenu, do 3,0% miedzi, do 2,0% man-
ganu, do 1,0% krzemu, do 0,30% niobu, do 0,25% azotu, do 0,035% 
węgla, do 0,030% fosforu, do 0,020% siarki oraz żelazo i nieunik-
nione zanieczyszczenia. Sposób charakteryzuje się tym, że wytop 
prowadzi się pod żużlem zasadowym CaO+CaF2. Wsadem są ma-
teriały o niskiej zawartości węgla. Po nagrzaniu kąpieli do tempera-
tury 1640°C ÷ 1690°C wprowadza się rudę żelaza w ilości wagowo 
do 0,5%, po czym po 20 ÷ 30 minutach uzupełnia się Cr, Ni i Mo. 
Następnie, na 15 ÷ 20 minut przed spustem, za pomocą glinu w ilo-
ści 0,2 ÷ 0,5kg/Mg, korzystnie 0,4kg/Mg, odtlenia się osadowo ką-
piel metalu, po czym tuż przed spustem dodaje się niob w ilości 
w przeliczeniu %Nb = 7+8,5 x %C. Po spuście odtlenia się stal w ka-
dzi za pomocą glinu oraz Fe-Ca-Si.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ  D

WŁÓKIENNICTWO  I  PAPIERNICTWO

A1 (21) 387322 (22) 2009 02 23

(51) D04B 1/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) KOWALSKI KRZYSZTOF; KŁONOWSKA MAGDALENA

(54) Dzianina rządkowa z okrywą włókienną

(57) Dzianina rządkowa z okrywą włókienną zawiera warstwę 
wiążącą w postaci warstwy oczek wykonanych z przędzy zasad-
niczej (1) i nitki elastomerowej (3) splotem lewoprawym platero-
wanym. W oczka warstwy wiążącej jest wrobione runo włókienne 

z taśmy przędzalniczej (2), którego końce wystają nad powierzchnią 
warstwy wiążącej, tworząc warstwę okrywy włókiennej. Dzianina 
ta może być stosowana do produkcji odzieży wierzchniej, użytko-
wanej w różnych warunkach klimatycznych, zwłaszcza chroniącej 
przed silnymi podmuchami wiatru.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  E

BUDOWNICTWO;  GÓRNICTWO;  
KONSTRUKCJE ZESPOLONE

A1 (21) 387310 (22) 2009 02 19

(51) E01F 8/00 (2006.01)

(71) KOBIGA-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) KLOWAN ANDRZEJ; FAJFER GRZEGORZ; 
LENARCIK BOGUSŁAW

(54) Konstrukcja budowlana elementu, pochłaniającego 
dźwięk, zwłaszcza w postaci segmentowego 
modułu tłumiącego

(57) Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja budowlana ele-
mentu pochłaniającego dźwięk, zwłaszcza w postaci segmento-
wego modułu tłumiącego, gdzie ściany boczne segmentu two-
rzą z wzajemnie połączonymi elementami nośnymi przestrzenną 
konstrukcję segmentu, wypełnionego materiałem pochłaniającym 
i odbijającym dźwięk, który jest zabezpieczony przed uszkodze-
niami. Segment ma osiowo wyprowadzony jeden lub dwa wy-
stępy (14), a całość segmentu i jego części wykonane są z metalu 
i/lub niemetalu. Płyta (6) składa się z wielu elementów, zbudowa-
nych z dowolnych materiałów i jest wyprowadzona korzystnie sy-
metrycznie, przesuwnie z komór, wypełnionych wkładką, na przy-
kład materiałem pochłaniającym i odbijającym dźwięk i impulsy 
rezonansowe. Występ (14), w widoku z góry, ma kształt dowolnej 
fi gury, a zewnętrznie jest zabudowany, na całej powierzchni i/lub 
jego części, elementem zespalającym (15), korzystnie ceownikiem. 
Ceownik (15) zabudowany jest elementem uszczelniającym (16) 
o dowolnej konstrukcji, kształcie i składzie materiałowym.

(4 zastrzeżenia)


