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(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) ZABORSKI MARIAN; STRĄKOWSKA ANNA; 

KOSMALSKA ANNA

(54) Kompozycja elastomerowa metylowinylosilikonowa 
samonaprawiająca się

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja elastomerowa 
samonaprawiająca się, która zawiera kauczuk metylowinylo- sili-
konowy, substancję sieciującą, jako napełniacz krzemionkę piro-
geniczną w postaci cząstek o rozmiarach nanometrycznych oraz 
równowagową mieszaninę silseskwioksanu funkcjonalizowanego 
grupą aminową oraz silseskwioksanu funkcjonalizowanego grupą 
karboksylową, w postaci cząstek o rozmiarach manometrycznych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398233 (22) 2012 02 24

(51) C08J 5/00 (2006.01)
 C08L 23/12 (2006.01)
 C08L 101/16 (2006.01)
 F21V 35/00 (2006.01)

(71) POLAK ANDRZEJ ZMM MAXPOL ZAKŁAD PRACY 
CHRONIONEJ, Rzeszów

(72) POLAK ANDRZEJ

(54) Korpus do zniczy, naturalnie degradowalny i sposób 
jego wytwarzania

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest korpus naturalnie degradowalny. 
Stanowi on nośną i osłonową obudowę mieszczącą źródło światła, 
korzystnie w postaci świecy z knotem oraz jest wykonany z mate-
riału na bazie polimeru w postaci polipropylenu wysokokrystalicz-
nego o drobnokrystalicznej strukturze i współczynniku szybkości 
płynięcia wyższym od 50 g/10 min (230°C/2,16 kg), zawierającego 
substancje aktywne rozproszone w bazowym polimerze. Materiał 
korpusu zawiera minimum cztery substancje aktywne wpływające 
na stabilność polimeru w warunkach składowania na wysypiskach 
śmieci, gdzie wykazuje on zdolność szybkiego przekształcenia fi zy-
kochemicznego do produktów przyswajalnych przez żywe mikro-
organizmy występujące naturalnie na wysypiskach śmieci. Produk-
tami mikrobiologicznej przemiany materiału korpusu są dwutlenek 
węgla i woda, a jego przekształcenie fi zykochemiczne na wysypi-
skach, powoduje redukcję ciężaru cząsteczkowego do poziomu 
poniżej 5000. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wy-
twarzania korpusu, wtryskowego albo wytłaczanego z wydmu-
chem, charakteryzuje się tym, że substancje aktywne wprowadza 
się do bazowego polimeru proporcjonalnie do udziału wagowego 
na etapie przygotowania termoplastycznego surowca w postaci 
homogenicznej przedmieszki. Następnie substancje aktywne dys-
perguje się w matrycy polimerowej bazowego polimeru w układzie 
plastyfi kującym wtryskarki albo wytłaczarki, wyposażonej w strefy 
intensywnego mieszania na ślimaku i w dyszy. Wynalazek znajduje 
zastosowanie do korpusów zniczy nagrobkowych.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 398257 (22) 2012 02 28

(51) C08K 3/22 (2006.01)
 C08K 9/04 (2006.01)
 B82B 3/00 (2006.01)

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

(72) HABDANK-WOJEWÓDZKI JÓZEF

(54) Sposób otrzymywania nanokompozytu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nano-
kompozytu, wykorzystujący technologię mechanochemiczną po-
lega na tym, że w pierwszym etapie bazowe proszki tlenków meta-
li, korzystnie cyny, cynku, indu, miedzi, tytanu, kobaltu, molibdenu, 
żelaza, wolframu w ilości 1-80% wagowych podaje się procesowi 
wysokoenergetycznego współmielenia na mokro z rozpuszczo-
nym związkiem metalo-organicznym jako interkalatem, występują-
cym w postaci roztworów wodnych lub alkoholowych octanów lub 

cytrynianów metali takich jak miedź, kobalt, żelazo, cynk, cyna, ind, 
aluminium, molibden kadm w ilości 1-80% wagowych, przy czym 
współmielenie prowadzi się przez 5 minut do 5 godzin. Następnie 
dodaje się nanoproszki modyfi kujące w ilości 0,1-80% wagowych 
korzystnie takie jak nanografi t, felureny, nanorurki węglowe, na-
nosiarczek molibdenu, węglan wapnia, po czym w drugim etapie, 
poddaje się je współmieleniu na sucho przez 0,5 do 300 godzin. 
Do tak otrzymanego nanoproszku dodaje się lepiszcze w postaci 
niskotopliwej fryty szklanej w ilości 1-5% wagowych lub żywicy ter-
moutwardzalnej, w ilości 5-50% wagowych, korzystnie epidiano-
wo-fenolowo-formaldehydowej modyfi kowanej polimerem prze-
wodzącym polianiliną w stosunku wagowym 5:1 do 100:1 i miesza 
się przez 5 minut do 20 godzin po czym nanokompozyt poddaje 
się obróbce termicznej.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398172 (22) 2012 02 20

(51) C08L 23/20 (2006.01)
 C08K 3/22 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) ZABORSKI MARIAN; MASŁOWSKI MARCIN

(54) Kompozycja elastomerowa etylenowo-oktenowa 
przeznaczona na wyroby gumowe o właściwościach 
magnetycznych i magnetoreologicznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest kompozycja elastomerowa 
etylenowo-oktenowa przeznaczona na wyroby gumowe o właści-
wościach magnetycznych i magnetoreologicznych, która zawiera 
kauczuk etylenowo-oktenowy, substancję sieciującą, a nadto jako 
napełniacz zawiera tlenek żelaza Fe3O4 w postaci cząstek o rozmia-
rach mikro- lub manometrycznych, żelazo karbonylkowe lub tlenek 
żelaza gamma γ-Fe2O3. Wyroby gumowe wytworzone z tej kom-
pozycji charakteryzują się właściwościami magnetycznymi (ma-
gnetyzacją i remanencją), magnetoreologicznymi i jednocześnie 
polepszonymi właściwościami mechanicznymi tj. wytrzymałością 
na rozciąganie i wydłużeniem w chwili zerwania.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398178 (22) 2012 02 20

(51) C08L 95/00 (2006.01)

(71) MDM NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(72) FORMELA KRZYSZTOF; MAŚLANKA MAREK

(54) Sposób wytwarzania asfaltu mody# kowanego 
miałem gumowym oraz produkt 
mody# kacji ciągłej asfaltu

(57) Sposób wytwarzania asfaltu modyfi kowanego miałem gu-
mowym, który wytwarzany jest w procesie ciągłym przy użyciu 
wytłaczarki dwuślimakowej, charakteryzuje się tym, że miał gumo-
wy oraz asfalt dozowane są do wytłaczarki dwuślimakowej o tem-
peraturze cylindra w przedziale od 60 do 400°C, gdzie wytłaczarka 
dwuślimakowa ma współbieżny lub przeciwbieżny kierunek śli-
maków, korzystnie współbieżny kierunek ślimaków. Produkt mo-
dyfi kacji ciągłej asfaltu stanowi asfalt w ilości do 99% wagowych, 
miał gumowy w ilości od 1 do 99% wagowych i dodatki w ilości 
do 80% wagowych.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 398260 (22) 2012 02 28

(51) C09D 5/00 (2006.01)
 C09D 5/36 (2006.01)

(71) SZYMURA PATRYCJA PHUP HEBAN, Ruda Śląska
(72) SZYMURA PATRYCJA

(54) Produkt dekoracyjny

(57) Przedmiotem wynalazku jest produkt dekoracyjny PS1, który 
charakteryzuje się tym, że po połączeniu 80-90 części objętościo-
wej (cz. obj.) lakieru lamperyjnego bezbarwnego wodorozcieńczal-


