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sieciujące i aminy zawierające grupy hydroksylowe lub etoksylowe, 
następnie powleka na nośnik i suszy. Samoprzylepna folia, według 
wynalazku, zawierająca nośnik i usieciowaną warstwę kleju samo-
przylepnego na bazie poliakrylanów, charakteryzuje się tym, że war-
stwa kleju samoprzylepnego jest rozpuszczalna w wodzie w tempe-
raturze nie mniejszej niż 70°C i pH co najmniej równym 9.

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 392045 (22) 2010 08 03

(51) C09J 11/08 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) CZECH ZBIGNIEW; GŁUCH URSZULA; MADEJSKA EWA; 
BUTWIN AGNIESZKA

(54) Sposób mody� kacji klejów samoprzylepnych

(57) Sposób modyfi kacji klejów samoprzylepnych, według wyna-
lazku, stosowanych do wytwarzania materiałów samoprzylepnych, 
charakteryzuje się tym, że do kleju samoprzylepnego dodaje się 
silikonowy związek dehezyjny.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 392018 (22) 2010 07 30

(51) C09J 131/04 (2006.01)
 C09J 133/08 (2006.01)

(71) KULICKI ANDRZEJ DARIUSZ, Warszawa; 
KULICKA WIESŁAWA, Warszawa

(72) KULICKI ANDRZEJ DARIUSZ; KULICKA WIESŁAWA

(54) Klej do przyklejania plakatów do tablic 
reklamowych

(57) Klej do przyklejania plakatów do tablic reklamowych cha-
rakteryzuje się tym, że stanowi mieszaninę zawierającą 5-60 czę-
ści wagowych polimeru(octanu winylu), 1-40 części wagowych 
polimeru dienowego, 1-20 części wagowych polimeru akrylowe-
go, 1-15 części wagowych polisacharydu, 1-30 części wagowych 
glikolu, 10-80 części wagowych wody. W odmianie wynalazku klej 
do przyklejania plakatów do tablic reklamowych charakteryzuje 
się tym, że stanowi mieszaninę zawierającą 5-60 części wagowych 
polimeru poli(octanu winylu), 1-40 części wagowych polimeru die-
nowego, 1-20 części wagowych polimeru akrylowego, 1-15 części 
wagowych, polisacharydu, 10-80 części wagowych wody, opar-
tą na kopolimerze zawierającym 50-60% monomeru styrenu, 
30-40% monomeru butadienu oraz 10-20% monomeru kwasu 
akrylowego, 1-10% monomeru akrylonitrylu, zmieszane w postaci 
emulsji zawierającej 40-60% wody.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 392052 (22) 2010 08 03

(51) C09K 8/03 (2006.01)
 C09K 8/10 (2006.01)

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

(72) WYSOCKI SŁAWOMIR; BIELEWICZ DANUTA; 
SOCHACKA ANNA; STĄSIEK ŁUKASZ

(54) Pasta do obciążania płuczek wiertniczych 
wraz z płuczką wiertniczą do dowiercania złóż 
węglowodorów

(57) Pasta do obciążania płuczek wiertniczych zawierająca baryt 
o rozmiarach cząstek nie przekraczających 25 μm, biopolimer pro-
dukowany przez bakterie ze szczepu Xantomonas Compestris oraz 
wodę, charakteryzuje się tym, że składa się wagowo z 5-95% bary-
tu, 0,01-5% biopolimeru produkowanego przez bakterie ze szczepu 
Xantomonas Compestris oraz wody w ilości uzupełniającej do 100%. 
Przedmiotem zgłoszenia jest też płuczka, która składa się wagowo 
z 0,5-5% polianionowej celulozy o niskiej lepkości, 0,01-5% biopo-
limeru produkowanego przez bakterie ze szczepu Xantomonas 

Compestris, 0-0,5% środka bakteriobójczego, 0-95% pasty do ob-
ciążania płuczek oraz wody w ilości uzupełniającej do 100%.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 392026 (22) 2010 08 02

(51) C10L 1/18 (2006.01)
 C07C 41/42 (2006.01)

(71) OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY PRZEMYSŁU 
RAFINERYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Płock

(72) PILARCZYK JANUSZ ANDRZEJ; SAŁACKI WIESŁAW; 
GRZECZKOWSKI STANISŁAW; GÓRAK ANDRZEJ, DE; 
GONZALES RUGERIO CARLOS A., DE; KREIS PETER, DE

(54) Sposób otrzymywania wysokooktanowych 
komponentów benzyn silnikowych w procesie 
etery� kacji etanolem frakcji C5 i C6 z zastosowaniem 
rekty� kacji reaktywnej

(57) Sposób otrzymywania wysokooktanowych komponentów 
benzyn silnikowych w procesie eteryfi kacji etanolem frakcji C5 
i C6 z zastosowaniem rektyfi kacji reaktywnej polega na prowa-
dzeniu procesu w układzie dwustopniowym, w którym pierwszy 
stopień realizowany jest w strefi e reakcyjnej, a drugi z zastosowa-
niem rektyfi kacji reaktywnej w kolumnie reakcyjno-rektyfi kacyj-
nej, przy czym jako surowiec węglowodorowy stosuje się frakcję 
węglowodorową C5-C6, o zakresie temperatur wrzenia 30-65°C, 
zawierającą nie więcej niż 75% mas. węglowodorów C5, w tym re-
aktywne izoamyleny w ilości większej niż 18% mas. oraz nie mniej 
niż 25% mas. węglowodorów C6, w tym nie mniej niż 5% mas. re-
aktywnych olefi n C6 lub surowiec węglowodorowy stanowiący 
mieszaninę frakcji C5 o zakresie temperatur wrzenia 30-60°C, zawie-
rającej więcej niż 75% mas. węglowodorów C5, w tym reaktywne 
izoamyleny w ilości większej niż 18% mas. oraz nie więcej niż 25% 
mas. węglowodorów C6 i frakcji C6 zawierającej więcej niż 75% mas. 
węglowodorów C6, w tym nie mniej niż 18% mas. reaktywnych 
olefi n C6, przy czym w sposobie alkohol etylowy i frakcję węglo-
wodorową C5-C6 poddaje się reakcji w pierwszej strefi e reakcyjnej, 
a otrzymaną mieszaninę poddaje się jednoczesnej reakcji w drugiej 
strefi e reakcyjnej i rozdestylowaniu w kolumnie reakcyjno-rektyfi -
kacyjnej na wysokooktanowy strumień dolny zawierający eter ety-
lowo-tert-amylowy i węglowodory C6, w tym nieprzereagowane 
reaktywne olefi ny C6 pozbawione etanolu i wysokooktanowy stru-
mień górny zawierający nieprzereagowany etanol i węglowodory 
C5, w tym nieprzereagowane reaktywne izoamyleny, a pozbawiony 
eteru etylowo-tert-amylowego, otrzymanego w optymalnych pa-
rametrach procesowych kolumny reakcyjno-rektyfi kacyjnej, ciśnie-
nia, liczby powrotu i stosunku przepływu masowego odbieranego 
destylatu do przepływu masowego surówki do kolumny reakcyj-
no- rektyfi kacyjnej takich, że konwersja etanolu w procesie dwu-
stopniowym wynosi powyżej 85%.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 392034 (22) 2010 08 02

(51) C22C 38/04 (2006.01)
 C22C 38/54 (2006.01)
 C21C 7/04 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn

(72) LIPIŃSKI TOMASZ; WACH ANNA; WOLAK ZBIGNIEW

(54) Konstrukcyjna stal stopowa na części maszyn 
narażone na zmęczenie

(57) Konstrukcyjna stal stopowa na części maszyn narażone 
na zmęczenie, zawierająca węgiel, mangan, krzem, fosfor, siar-
kę, chrom, nikiel, molibden, miedź oraz żelazo i nieuniknione za-
nieczyszczenia, charakteryzuje się tym, że zawiera bór pomiędzy 
0,002-0,005%, a po przeprowadzeniu procesu stalowniczego stal 
poddawana jest kolejno odsiarczaniu i rafi nacji argonem.

(1 zastrzeżenie)


