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A1 (21) 400378 (22) 2012 08 14

(51) C12M 1/22 (2006.01)
 B01D 50/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice; ATMOSERVICE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(72) PASTUSZKA JÓZEF STEFAN; IWASIEWICZ PIOTR

(54) Aspirator aerozoli bakteryjnych i grzybowych 
zwłaszcza do wyznaczania bardzo niskich stężeń

(57) Aspirator aerozoli bakteryjnych i grzybowych zwłaszcza 
do wyznaczania bardzo niskich stężeń charakteryzuje się tym, 
że składa się z: obrotowego magazynka (6), systemu transportu 
płytek (3) oraz głowicy poboru próbek powietrza (1) zakończo-
nej dociskiem uszczelniającym z kierownicą strugi powietrza (2), 
a w magazynku (6) umieszczone są co najmniej dwie płytki Petrie-
go (4) z pożywką agarową, korzystnie pięć, przy czym każda z pły-
tek Petriego (4) poprzez docisk sprężyny dociskowej (7) zamknięta 
jest od góry półką, na której umieszczona jest kolejna płytka Petrie-
go (4), natomiast magazynek (6) połączony jest z głowicą poboru 
próbek powietrza (1) za pomocą systemu transportu płytek (3), 
a koniec docisku uszczelniającego z kierownicą strugi powietrza (2) 
połączony jest z króćcem (8) do podłączenia głowicy aspiratora 
z pompą.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 400380 (22) 2012 08 14

(51) C12P 7/26 (2006.01)

(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa

(72) BŁAŻEJAK STANISŁAW; STASIAK-RÓŻAŃSKA LIDIA

(54) Sposób biotransformacji glicerolu 
w dihydroksyaceton

(57) Sposób wytwarzania dihydroksyacetonu w procesie bio-
transformacji glicerolu z udziałem bakterii Gluconobacter oxydans 
charakteryzuje się tym, że stosuje się immobilizowany preparat 
bakterii Gluconobacter oxydans o aktywności GlyDH, a proces ko-
rzystnie prowadzi się w wodnym roztworze glicerolu.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 400251 (22) 2012 08 06

(51) C12Q 1/68 (2006.01)
 C12N 15/29 (2006.01)
 C07H 21/04 (2006.01)
 C12N 15/11 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
(72) OKOŃ SYLWIA; KOWALCZYK KRZYSZTOF

(54) Sposób wykrywania obecności genu odporności 
na mączniaka prawdziwego OMR2 w materiale 
genetycznym owsa zwyczajnego oraz para 
starterów do wykrywania obecności genu 
odporności na mączniaka prawdziwego OMR2

(57) Przedmiotem wynalazku są sekwencje oligonukleotydowych 
starterów specyfi cznych dla terminalnych rejonów markerowego 

fragmentu DNA oraz sposób identyfi kacji tego markera w materiale 
genetycznym owsa zwyczajnego. Sposób polega na tym, że w łań-
cuchowej reakcji polimerazy powiela się markerowy fragment 
DNA sprzężony z genem odporności na mączniaka prawdziwego 
OMR2 z zastosowaniem pary starterów specyfi cznych, co pozwala 
na identyfi kację obecności badanego genu w roślinach na wcze-
snych etapach ich rozwoju i niezależnie od wpływu środowiska.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 400252 (22) 2012 08 06

(51) C12Q 1/68 (2006.01)
 C12N 15/29 (2006.01)
 C07H 21/04 (2006.01)
 C12N 15/11 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
(72) OKOŃ SYLWIA; KOWALCZYK KRZYSZTOF

(54) Sposób wykrywania obecności genu odporności 
na mączniaka prawdziwego OMR1 w materiale 
genetycznym owsa zwyczajnego oraz para 
starterów do wykrywania obecności genu 
odporności na mączniaka prawdziwego OMR1

(57) Przedmiotem wynalazku są sekwencje oligonukleotydowych 
starterów specyfi cznych dla terminalnych rejonów markerowego 
fragmentu DNA oraz sposób identyfi kacji tego markera w materiale 
genetycznym owsa zwyczajnego. Sposób polega na tym, że w łań-
cuchowej reakcji polimerazy powiela się markerowy fragment 
DNA sprzężony z genem odporności na mączniaka prawdziwego 
OMR1 z zastosowaniem pary starterów specyfi cznych, co pozwala 
na identyfi kację obecności badanego genu w roślinach na wcze-
snych etapach ich rozwoju i niezależnie od wpływu środowiska.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 400293 (22) 2012 08 08

(51) C22B 7/00 (2006.01)
 C22B 21/00 (2006.01)
 B09B 3/00 (2006.01)

(71) EQUITY INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice

(72) LIBURA WOJCIECH; ZASADZIŃSKI JÓZEF

(54) Sposób przeróbki odpadów z aluminium i stopów 
aluminium

(57) Sposób przeróbki odpadów aluminiowych lub stopów alumi-
niowych polegający na tym, że odpady aluminiowe po wstępnym 
rozdrobnieniu i oczyszczeniu z niepożądanych substancji w pro-
cesie pirolizy, bezpośrednio po pirolizie poddaje się konsolidacji 
w podwyższonej temperaturze 150°C-390°C na prasie walcowni-
czej o profi lu zamkniętym o trapezowym przekroju wskutek czego 
otrzymuje się materiał o gęstości wynoszącej co najmniej 90% teo-
retycznej gęstości aluminium albo stopu aluminium, a następnie tak 
zagęszczony materiał poddaje się przetopieniu. Walcowanie może 
odbywać się pod ciśnieniem wynoszącym 70-180 MPa. W przy-
padku jeżeli gęstość rozdrobnionego materiału wynosi mniej niż 
55% litego aluminium przed walcowaniem w wykroju zamkniętym 
materiał można poddać wstępnemu dogęszczaniu na prasie wal-
cowniczej uzyskując w ten sposób wstępnie zagęszczony materiał 
o gęstości nasypowej ok. 70-80% gęstości teoretycznej.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 400358 (22) 2012 08 13

(51) C22C 38/08 (2006.01)
 C22C 38/12 (2006.01)
 C21D 6/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALURGII ŻELAZA, Gliwice
(72) GARBARZ BOGDAN; MARCISZ JAROSŁAW; 

ADAMCZYK MARIUSZ


