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nikowego samoprzylepnego kleju poliakrylanowego wynosi 100% 
wagowych. Tak otrzymany rozpuszczalnikowy poliakrylanowy klej 
samoprzylepny w ilości 50 do 80% wagowych modyfi kuje się do-
datkiem 50 do 200% wagowych żywicy epoksydowej, 0,3 do 3% 
wagowych związku sieciującego w temperaturze pokojowej, 
1 do 7% wagowych związku sieciującego termicznie, 0,1 do 2% wa-
gowych promotora adhezji, 10-40% wagowych napełniaczy prze-
wodzących prąd elektryczny. Stężenie wszystkich komponentów 
użytych do modyfi kacji rozpuszczalnikowego samoprzylepnego 
kleju strukturalnego odnosi się do masy polimeru kleju rozpusz-
czalnikowego. Otrzymany zmodyfi kowany rozpuszczalnikowy 
poliakrylanowy klej samoprzylepny powleka się na podłożu dehe-
zyjnym i suszy otrzymują usieciowany prekursor samoprzylepnych 
taśm strukturalnych przewodzących prąd elektryczny. Połączenie 
materiałów przewodzących prąd elektryczny, według wynalazku, 
zwłaszcza metali, szkła lub tworzyw sztucznych zawierające samo-
przylepną taśmę strukturalną, charakteryzuje się tym, że pomiędzy 
materiałami przewodzącymi prąd elektryczny ma samoprzylepną 
taśmę strukturalną przewodzącą prąd elektryczny stanowiącą pro-
dukt utwardzania termicznego w temperaturze 120-160°C prekur-
sora samoprzylepnych taśm strukturalnych przewodzących prąd 
elektryczny.
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA, Kraków

(72) IZAK PIOTR; OGŁAZA LONGIN; KOWALCZYK RYSZARD; 
MASTALSKA JOANNA; STEMPKOWSKA AGNIESZKA; 
WÓJCIK ŁUKASZ; KOCHANOWSKI ANDRZEJ; LIS JERZY; 
STANIEWICZ MARCIN; CHRZĄSTEK RYSZARD

(54) Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego 
ognioodpornego

(57) Sposób wytwarzania materiału izolacyjnego ognioodporne-
go na drodze sieciowania, zawierającego krzemian metalu alkalicz-
nego, charakteryzuje się tym, że do roztworu wodnego krzemianu 
metalu alkalicznego o module molowym 2,4-2,6 w ilości 50-98% 
wagowych w temperaturze 15-70°C przy intensywnym mieszaniu 
dodaje się roztwór wodny soli sodowej poli(kwasu maleinowego) 
w ilości 2-50% wagowych oraz ewentualnie 0-5% wagowych w sto-
sunku do ilości mieszaniny roztworów składnika modyfi kującego, 
a następnie mieszaninę poddaje się w znany sposób sieciowaniu.

(1 zastrzeżenie)
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 C08G 63/91 (2006.01)
 C07B 41/00 (2006.01)

(71) CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 
I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Zabrze; 
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) KOWALCZUK MAREK; KURCOK PIOTR; MICHALAK 
MICHAŁ; ZAWADIAK JAN; MAREK ADAM ANDRZEJ

(54) Sposób wytwarzania makromonomerów 
poli(3-hydroksyalkanianowych)

(57) Sposób dwuetapowego wytwarzania makromonomerów po-
li(-3-hydroksyalkanianowych) posiadających α-aldehydowe-ω-kar-
boksylowe, α,ω-karboksylowe lub α-hydroksylowe-ω-karboksylo-
we grupy funkcyjne polega na ozonolizie poli(-3-hydroksyalkanianu) 

posiadającego ugrupowanie końcowe zawierające podwójne 
wiązanie, w rozpuszczalniku organicznym lub mieszaninie roz-
puszczalników organicznych, a otrzymany ozonek poli(-3-hydro-
ksyalkanianu) rozkłada się w środowisku utleniającym lub redukują-
cym do odpowiednich produktów na drodze znanej reakcji reduk-
cji lub utleniania.

(8 zastrzeżeń)
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(71) WARŻEL BOGUSŁAW VERONI, Wąbrzeźno
(72) WARŻEL BOGUSŁAW BRONISŁAW

(54) Wielowarstwowa nieorientowana folia 
polipropylenowa oraz sposób jej wytwarzania

(57) Przedmiotem wynalazku jest wielowarstwowa nieorientowa-
na folia polipropylenowa (CPP) mająca zastosowanie w przemyśle 
opakowaniowym, zwłaszcza do pakowania produktów spożyw-
czych oraz sposób jej wytwarzania. Wielowarstwowa nieoriento-
wana folia polipropylenowa składa się co najmniej z trzech warstw 
głównych bez warstw połączeniowych: - pierwszej warstwy sta-
nowiącej kopolimer polipropylenowy i/lub homopolimer poli-
propylenowy zawierający co najmniej 99% wagowych poliolefi n 
o dającej się kontrolować krystaliczności, określonych jako zawiera-
jących co najmniej 90% propylenu, - drugiej warstwy stanowiącej 
homopolimer polipropylenowy usytuowanej pomiędzy pierwszą 
warstwą i trzecią warstwą, składającej się z co najmniej pięciu jed-
norodnych, korzystnie mikro - warstw wewnętrznych bez warstw 
połączeniowych zawierających co najmniej 99% wagowych po-
liolefi n o dającej się kontrolować krystaliczności, określonych jako 
zawierających co najmniej 90% propylenu, - trzeciej warstwy stano-
wiącej kopolimer polipropylenowy i/lub homopolimer polipropy-
lenowy zawierający co najmniej 99% wagowych poliolefi n o dają-
cej się kontrolować krystaliczności, określonych jako zawierających 
co najmniej 90% propylenu.

(4 zastrzeżenia)
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(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ 
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle

(72) SZEMIEŃ MARIUSZ; KAŁĘDKOWSKI BRONISŁAW; 
CYGAN MAGDALENA; FILA JANINA; BIENIEK GRAŻYNA; 
ŁOZIŃSKI BOLESŁAW

(54) Kompozycja do wytwarzania tworzyw spienionych

(57) Kompozycja do wytwarzania tworzyw spienionych zawie-
ra składnik żywicowy i składnik katalityczny, przy czym składnik 
żywicowy zawiera: rezolową żywicę fenolowo-formaldehydową 
– 50÷85%, wodorowęglan sodu i/lub węglan wapnia – 3÷30%, 
środek tiksotropowy – 0,1÷3,0%, środek powierzchniowo czynny 
– 0,1÷5,0%, alkohol wielowodorotlenowy – 1,0÷25,0%, a składnik 
katalityczny zawiera: kwas fenolosulfonowy – 20÷55%, kwas siar-
kowy – 10÷60%, kwas fosforowy – 1÷15%, wodę – 5÷15%, alkohol 
wielowodorotlenowy 0÷10%.

(4 zastrzeżenia)
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