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lowanego i propoksylowanego eteru alkilopoliglikolu C10-C16, 2 - 8 
części wagowych eteru butylowego glikolu etylenowego, 50 - 85 
części wagowych wody, 0 - 0,025 NaOH.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407293 (22) 2014 02 24

(51) C11D 1/83 (2006.01)
 C11D 3/43 (2006.01)
 C09K 3/32 (2006.01)

(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ 
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; CENTRUM 
NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO 
W JÓZEFOWIE, Józefów; POLITECHNIKA POZNAŃSKA, 
Poznań

(72) WRÓBLEWSKI DARIUSZ; RAKOWSKA JOANNA; 
RADWAN KATARZYNA; ŚLOSORZ ZUZANNA; 
PROCHASKA KRYSTYNA; TWARDOCHLEB BOŻENA; 
FLESZER JOANNA; KOENIG KORNELIA; 
JASZKIEWICZ ANNA; FISZER RENATA; 
SEMENIUK IZABELA; KULESZA RENATA

(54) Sposób otrzymywania środka odtłuszczającego

(57) Sposób wytwarzania środka odtłuszczającego polega na tym, 
że 50 - 85 części wagowych wody podgrzewa się w reaktorze 
do temperatury 40 - 70°C, po czym dodaje się kolejno: ujednolico-
ną mieszaninę zawierającą 1,5 - 5 części wagowych frakcji alkoholi 
C8-C10, o zawartości 51 - 59% dekan-1 olu oraz 2 - 8 części wagowych 
eteru butylowego glikolu etylenowego, 12 - 20 części wagowych 
eteru polioksyetylenowego alkoholu laurylowego podgrzanego 
do temperatury 40 - 70°C, 2,2 - 6 części wagowych etoksylowane-
go i propoksylowanego eteru alkilopoliglikolu C10-C16, 1,5 - 4 części 
wagowych alkilobenzenosulfonianu sodu w przeliczeniu na 100% 
substancji aktywnej, wymieszanego i rozgrzanego do temperatu-
ry 40 - 70°C, przy czym po dodaniu każdego kolejnego składnika 
całość miesza się kilka minut, a po zakończeniu dozowania całość 
miesza się jeszcze przez 20 - 120 minut, po czym ewentualnie do-
daje się NaOH do uzyskania pH na poziomie 7 - 8.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 407278 (22) 2014 02 21

(51) C22C 38/04 (2006.01)
 C22C 38/14 (2006.01)
 C22C 38/38 (2006.01)

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

(72) TĘCZA GRZEGORZ

(54) Staliwo wysokomanganowe odporne na ścieranie

(57) Staliwo wysokomanganowe odporne na ścieranie zawierają-
ce wagowo: 0,7 - 2,0% C, 11,0 - 19,0% Mn, max. 2,5% Si, max. 1,5% Cr, 
max. 1,0% Ni, max. 0,10% P, max. 0,04% S, tytan, reszta Fe i nieunik-
nione zanieczyszczenia, charakteryzuje się tym, że zawiera tytan 
w ilości 0,5 - 5,0% wagowych.

(1 zastrzeżenie)
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(51) C30B 25/02 (2006.01)
 C30B 25/18 (2006.01)
 H01L 21/20 (2006.01)

(71) INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK, Warszawa; TOPGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) ŁUCZNIK BOLESŁAW; BOĆKOWSKI MICHAŁ; 
SOCHACKI TOMASZ; AMILUSIK MIKOŁAJ; 
FIJAŁKOWSKI MICHAŁ; GRZEGORY IZABELLA

(54) Proces wzrostu kryształów azotku galu metodą 
HVPE

(57) Proces wzrostu kryształów azotku galu metodą HVPE cha-
rakteryzuje się tym, że proces dogrzewania zarodzi do warunków 
wzrostu jest prowadzony do temperatury 950°C z dowolną prędko-
ścią, dalsze grzanie do temperatury 1020°C jest prowadzone z pręd-
kością nie większą niż dwa stopnie na minutę (120°C/h), następnie 
podgrzewa się do temperatury wzrostu z prędkością nie większą 
niż jeden stopień na minutę (60°C/h) i w ciągu dwudziestu minut 
utrzymuje się wygrzewanie zarodzi w temperaturze wzrostu.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; 
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
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(51) E01F 9/047 (2006.01)
 E01F 13/04 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY 
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom

(72) ŁODYGOWSKI KAMIL

(54) Próg drogowy, zwłaszcza zwalniający

(57) Próg drogowy, zwłaszcza zwalniający, charakteryzuje się tym, 
że składa się z ruchomego elementu (1), umieszczonego w kory-
cie (5) wbudowanym w jezdnię, przy czym element ruchomy (1) 
połączony jest z układem napędzającym (2), który połączony jest 
z układem pomiarowym (P) prędkości poprzez jednostkę sterują-
cą (JS). Korzystnym jest jeśli układ pomiarowy (P) stanowi przyrząd 
radarowy, zaś jednostkę sterującą (JS) stanowi mikroprocesorowe 
urządzenie sterujące. Korzystnym jest też jeśli element ruchomy (1) 
umieszczony jest prostopadle do powierzchni jezdni, zaś układ na-
pędzający (2) posiada elementy resorujące (4). Korzystnym jest tak-
że jeśli układ napędzający (2) stanowi układ krzywkowy połączony 
z silnikiem elektrycznym poprzez przekładnię zębatą. Korzystnym 
jest również jeśli przekrój poprzeczny elementu ruchomego (1) ma 
kształt koła, lub wycinka koła, lub prostokąta, lub trójkąta, lub inne-
go wie lokata.

(5 zastrzeżeń)
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(51) E04C 2/06 (2006.01)
 E04C 2/52 (2006.01)
 E04B 5/17 (2006.01)

(71) MERONK ANDRZEJ, Kolbudy
(72) MERONK ANDRZEJ


