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jest N,N’-dicykloheksylokarbodiimid oraz w obecności 4-dimety-

loaminopirydyny w środowisku bezwodnego chlorku metylenu. 

Związek ten wykazuje aktywność antyproliferacyjną względem 

komórek nowotworowych białaczki i może znaleźć zastosowanie 

w przemyśle farmaceutycznym lub kosmetycznym.
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(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 

IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 

Bydgoszcz

(72) KUCYBAŁA ZDZISŁAW; PYSZKA ILONA

(54) Kompozycja fotoinicjująca polimeryzację
(57) Wynalazek dotyczy kompozycji fotoinicjującej polimeryza-

cję, zwłaszcza dla potrzeb stomatologii, poligrafi i, stereolitografi i 

oraz produkcji lakierów i klejów fotoutwardzalnych. Rozwiązanie 

polega na zastosowaniu składnika kompozycji, którym jest ab-

sorber promieniowania 1,15,15-trimetylo-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-

-metanochinoksalino[2,3-b]fenazyna o wzorze 1.
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(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź

(72) KRYSIAK EWA; WYPYCH-PUSZKARZ ALEKSANDRA; 

ULAŃSKI JACEK; KRYSIAK KAMIL

(54) Sposób wywarzania organożeli wypełnionych 
dwutlenkiem tytanu

(57) Sposób wytwarzania organożeli wypełnionych dwutlenkiem 

tytanu (TiO2), w drodze polimeryzacji rodnikowej z przeniesie-

niem atomu, w obecności chlorku miedzi jako katalizatora, ligandu 

w postaci N,N,N’,N”,N” - pentametylenodietylotriaminy, inicjatora 

polimeryzacji w postaci estru etylowego kwasu 2-bromoizobuty-

rylowego, w metoksybenzenie jako rozpuszczalniku, w środowisku 

gazu szlachetnego, w temperaturze 80°C, a następnie usunięcia 

pozostałości chlorku miedzi charakteryzuje się tym, że polimeryza-

cję monomeru prowadzi się z udziałem dwutlenku tytanu w posta-

ci nanocząstek niesfunkcjonalizowanych, przy czym do środowiska 

reakcji wprowadza się reagenty w kolejności: dwutlenek tytanu, 

chlorek miedzi, monomer w postaci metakrylanu metylu, metok-

sybenzen, ligand oraz czynnik sieciujący w postaci dimetakrylanu 

glikolu etylenowego. Natomiast po odgazowaniu środowiska re-

akcji i wprowadzeniu gazu szlachetnego dodaje się ester etylowy 

kwasu 2-bromoizobutyrylowego i prowadzi proces polimeryzacji 

do zaobserwowania całkowitego zżelowania układu reakcyjnego, 

po czym pozostawia się układ reakcyjny jeszcze w czasie 1 godzi-

ny w temperaturze 80°C i po ochłodzeniu powstałego organożelu 

do temperatury pokojowej, usuwa z niego pozostałości chlorku 

miedzi i suszy pod próżnią.
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(54) Mieszanka na silikonowy kompozyt ceramizujący
(57) Ujawniono mieszankę na silikonowy kompozyt ceramizujący, 

zawierającą matrycę polimerową w postaci kauczuku krzemoorga-

nicznego, fazę rozproszoną składająca się z napełniacza wzmacnia-

jącego w postaci krzemionki, napełniacza mineralnego w postaci 

wollastonitu i topnika w postaci szkliwa niskotopliwego otrzyma-

nego z zespołu tlenków wybranych spośród tlenków sodu, baru, 

cynku, glinu, krzemu, boru, potasu, wapnia, litu, cyrkonu i magnezu, 

a nadto substancję sieciującą oraz włókno wzmacniające. Mieszan-

ka charakteryzuje się tym, że jako włókno wzmacniające zawiera 

włókno węglowe, jako polimer krzemoorganiczny. Mieszanka za-

wiera także kauczuk metylowinylosilikonowy, jako substancję sie-

ciującą nadtlenek 2,4-dichlorobenzoilu.
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(54) Bezalkoholowa ekstrakcja polifenoli
(57) Ujawniono sposób ekstrakcji polifenoli z materiału roślinne-

go, który obejmuje następujące etapy: a) materiał roślinny poddaje 

się ekstrakcji roztworem ekstrakcyjnym składającym się z buforu 

oraz poliolu przez 1 - 360 minut; b) od surowego ekstraktu oddziela 

się substancje stałe; c) surowy ekstrakt lub sok uzyskany z mate-

riału roślinnego nanosi się na kolumnę wypełnioną złożem chro-

matografi cznym, na którym następuje zaadsorbowanie polifenoli, 

a następnie spłukuje się niezaadsorbowane substancje balastowe 

za pomocą wody; d) zaadsorbowaną na złożu chromatografi cznym 

frakcję polifenoli eluuje się wodnym roztworem rozpuszczalnika 

organicznego; e) z uzyskanego oczyszczonego ekstraktu usuwa 

się rozpuszczalnik. Ponadto przedmiotem wynalazku jest ekstrakt 

z materiału roślinnego otrzymany nowym sposobem oraz jego za-

stosowanie.
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