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(54) Metoda regeneracji palet do produkcji kostki 
brukowej z zastosowaniem kompozycji na bazie 
żywic epoksydowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest metoda regeneracji palet 

do produkcji kostki brukowej z zastosowaniem kompozycji na ba-

zie żywic epoksydowych, składająca się z dwóch etapów: szpachlo-

wania i laminowania.
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(54) Wodne kompozycje spoiwowe
(57) Wynalazek dotyczy mieszanin co najmniej jednej dyspersji 

żywicy akrylowej A i drugiej dyspersji B, którą stanowi co najmniej 

jedna spośród dyspersji poliuretanowej B1, która zawiera w swoim 

polimerze ugrupowania pochodzące od szczepionych kwasów 

tłuszczowych, oraz mieszaniny B2 dyspersji poliuretanowej B21 

i zdyspergowanej w wodzie żywicy alkidowej B22 oraz sposobu 

jej zastosowania do powlekania porowatych podłoży.
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(54) Plazmidy, szczepy je obejmujące, kompozycja, 
ich zastosowanie oraz sposób usuwania arsenu 
z surowców mineralnych, odpadów przemysłu 
surowcowego i skażonych gleb

(57) Przedmiotem wynalazku jest plazmid pSheB, szczególnie 

plazmid zawierający fragment pSheB obejmujący moduł arr lub 

ich funkcjonalne pochodne, oraz szczepy zawierające taki plazmid, 

korzystnie szczep Shewanella sp. zdeponowany jako KKP 2045p, 

które są zdolne do usuwania arsenu poprzez rozpuszczanie mi-

nerałów i redukcję arsenianów do arseninów. Wynalazek dotyczy 

również sposobu i zastosowania takich szczepów bakteryjnych 

lub kompozycji je zawierającej do selektywnego usuwania arsenu 

z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego lub 

z gleby.
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(54) Sposób wytwarzania porowatych rusztowań 
do hodowli żywych komórek

(57) Sposób dotyczy wytwarzania porowatych rusztowań do ho-

dowli żywych komórek, formowanych z biokompatybilnych i bio-

degradowalnych termoplastów, które umożliwiają prowadzenie 

hodowli komórkowych in vitro. Rusztowanie porowate, formo-

wane poprzez wymywanie rozpuszczalnych soli z litej kompozy-

cji, poddaje się deformacji mechanicznej poprzez kontrolowane 

rozciąganie rusztowań w dwóch lub trzech kierunkach w tempe-

raturze podwyższonej, w określonym przedziale temperatur zwią-

zanych z temperaturą zeszklenia danego materiału polimerowego, 

dla uzyskania powiększenia wymiaru kształtu od 105÷170% warto-

ści wymiaru kształtu permanentnego, a następnie wychładza się 

rusztowania do temperatury niższej od temperatury zeszklenia Tg 

materiału polimerowego.
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(54) Sposób wytwarzania porowatych rusztowań 
do hodowli żywych komórek

(57) Sposób dotyczy wytwarzania porowatych rusztowań do ho-

dowli żywych komórek, formowanych z biokompatybilnych i bio-

degradowalnych termoplastów, które umożliwiają leczenie dużych 

ubytków tkankowych zwłaszcza tkanki kostnej, z uwagi na relatywnie 

łatwe, całkowite wypełnienie nawet złożonego w kształcie ubytku 

przez implant. Rusztowania porowate, formowane poprzez wymy-

wanie rozpuszczalnych soli z litej kompozycji, poddaje się deformacji 

mechanicznej dla uzyskania kształtu tymczasowego, o mniejszych 

wymiarach niż wymiary kształtu permanentnego, a następnie wy-

chładza się rusztowania do temperatury niższej od temperatury ze-

szklenia Tg materiału polimerowego, z którego powstało.
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(54) Środek do odzyskiwania miedzi z żużli 
metalurgicznych

(57) Środek zawiera węgliki i/lub cyjanamidy metali albo pół-

metali oraz fosforki i/lub stopy fosforu i węgla z metalami lub 

półmetalami.
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