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A1 (21) 415351 (22) 2015 12 17

(51) C12N 5/02 (2006.01)

 C12N 5/0783 (2010.01)

 A61K 35/12 (2015.01)

 A61P 37/02 (2006.01)

 A61P 37/06 (2006.01)

(71) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk

(72) MAREK-TRZONKOWSKA NATALIA; 

TRZONKOWSKI PIOTR; MYŚLIWIEC MAŁGORZATA

(54) Sposób namnażania in vitro komórek 
T regulatorowych (Treg)

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest nowy sposób namnażania 

in vitro komórek Treg CD4+CD25HighCD127-/LowFoxP3+, gdzie: 

proces namnażania komórek Treg odbywa się przez cały czas lub 

okresowo w temperaturze poniżej 37°C, optymalnie w temperatu-

rze 33°C, wyizolowane komórki Treg namnaża się w pożywce SCGM 

lub X-vivo-20 suplementowanej ludzką surowicą lub płodową su-

rowicą bydlęcą, do hodowli dodawane są mikrosfery magnetycz-

ne opłaszczone przeciwciałami anty-CD3 i anty-CD28 w stosun-

ku 1 : 1 (komórka: mikrosfera) oraz interleukina 2.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 415335 (22) 2015 12 15

(51) C12N 9/62 (2006.01)

 B01J 31/10 (2006.01)

 B01J 37/30 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) HAHN PRZEMYSŁAW; KASPRZYCKA ANNA; 

SZEJA WIESŁAW

(54) Sposób otrzymywania biokatalizatorów 
przez immobilizację białek katalitycznych 
w matrycy polimerowej

(57) Sposób otrzymywania immobilizowanych biokatalizatorów 

na matrycy polimerowej polega na tym, że polimer zawierający 

kwaśne grupy funkcyjne, karboksylową, sulfonową, wodorosiarcza-

nową w formie wapniowej, magnezowej, potasowej sterylizuje się 

przez przemycie wodnym roztworem alkoholu metylowego lub 

etylowego, usuwa rozpuszczalnik pod zmniejszonym ciśnieniem, 

a następnie adsorbuje się białko katalityczne wprowadzając po-

limer do wodnego buforowego roztworu enzymu, prowadząc 

proces w temperaturze nie wyższej niż 40°C, a następnie traktuje 

wodnym roztworem polisacharydu o stężeniu nie wyższym niż 5%, 

w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, odmywa wodą nadmiar poli-

sacharydu, uzyskując immobilizowany biokatalizator.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415205 (22) 2015 12 10

(51) C12N 15/85 (2006.01)

 C12N 15/67 (2006.01)

(71) WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Wrocław

(72) PIEKAROWICZ KATARZYNA; RZEPECKI RYSZARD

(54) Mięśniowo specyfi czny hybrydowy promotor 
modułowy

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest mięśniowo specyfi czny hybry-

dowy promotor modułowy zawierający kolejno sekwencję modułu 

rdzeniowego i modułu intronowego SIE, przy czym moduł rdze-

niowy zawiera sekwencję SEQ ID No.:3 a moduł intronowy SIE za-

wiera sekwencję SEQ ID No.: 4. Zgłoszenie obejmuje też mięśniowo 

specyfi czny moduł intronowy zawierający sekwencję SEQ ID No.: 4 

oraz zastosowanie sekwencji do wytwarzania mięśniowo specy-

fi cznego promotora modułowego.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 415250 (22) 2015 12 11

(51) C12Q 1/04 (2006.01)

(71) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk

(72) JARZEMBOWSKI TOMASZ; WIŚNIEWSKA KATARZYNA; 

RUTKOWSKI BOLESŁAW; WITKOWSKI JACEK; BRYL EWA; 

DACA AGNIESZKA

(54) Test diagnostyczny do identyfi kacji potencjału 
chorobotwórczego szczepów z rodzaju 
Enterococcus

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest test diagnostyczny do identyfi -

kacji potencjału chorobotwórczego szczepów z rodzaju Enterococ-

cus izolowanych z moczu gdzie: formułuje się biofi lm badanej 

bakterii, w bulionie BHI, w temperaturze 37°C w czasie 72 h, przy 

wymuszonym ruchu podłoża, uzyskany biofi lm odpłukuje się w soli 

fi zjologicznej, do płytki z biofi lmem dodaje się zawiesinę monocy-

tów uzyskanych w hodowli w odpowiednim medium, próbę inku-

buje się w temperaturze 37°C w ciągu 60 min, po czym pobiera się 

zawiesinę znad biofi lmu, następnie dokonuje się oceny zmiany 

morfologii monocytów oraz redukcji liczby monocytów pozosta-

jących w zawiesinie.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 415302 (22) 2015 12 14

(51) C22C 21/00 (2006.01)

 C22C 47/02 (2006.01)

 C22C 49/06 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) TAŃSKI TOMASZ; KRZEMIŃSKI ŁUKASZ; 

MAJEWSKA JUSTYNA; MATYSIAK WIKTOR; 

KREMZER MAREK; STASZUK MARCIN

(54) Sposób wytwarzania materiału kompozytowego 
o osnowie stopu aluminium w procesie 
infi ltracji ciśnieniowej

(57) Sposób wytwarzania materiału kompozytowego o osnowie 

stopu aluminium w procesie infi ltracji ciśnieniowej polega na tym, 

że stosuje się wzmacniającą fazę węglową w postaci karbonizatu 

biomorfi cznego, przy czym jako węglowe preformy porowate 

przed infi ltracją ciekłym stopem Al podaje się procesowi osadza-

nia w komorze reakcyjnej reaktora ALD powłoki ceramicznej TiO2 

z wykorzystaniem TiCl4 oraz H2O w warunkach wysokiej próżni 

0,01 - 0,05 bara w czasie do 3h w temperaturze 50 - 250°C.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 419976 (22) 2016 12 22

(51) C22C 23/02 (2006.01)

 C22F 1/06 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, 

Gliwice

(72) KORCZAK PIOTR; PŁONKA BARTŁOMIEJ; REMSAK 

KRZYSZTOF; RAJDA MAREK

(54) Sposób obróbki cieplnej stopów magnezu
(57) Sposób obróbki cieplnej stopów magnezu o zawartości 

aluminium od 2 do 6% charakteryzuje się tym, że stop magnezu 

o zawartości aluminium od 2 do 6% bezpośrednio po przeróbce 

plastycznej znanymi sposobami w temp. 330 - 450°C, chłodzimy 

w wodzie, a następnie wytrzymujemy go w temp. 150 - 200°C 

w czasie 15 - 20 h, korzystnie 17h.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415328 (22) 2015 12 15

(51) C22C 37/06 (2006.01)

 B22D 19/00 (2006.01)

 C22C 29/00 (2006.01)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) GUZIK EDWARD; KOPYCIŃSKI DARIUSZ; 

PIASNY SYLWESTER; SZCZĘSNY ANDRZEJ; 

SIEKANIEC DOROTA; BURBELKO ADNRIY; 

GURGUL DANIEL; WRÓBEL MAREK

(54) Sposób wytwarzania warstwy in situ o zwiększonej 
odporności na ścieranie na powierzchni odlewów 
z żeliwa chromowego

(57) Sposób wytworzenia warstwy in situ o zwiększonej odpor-

ności na ścieranie na powierzchni odlewów z żeliwa chromowe-

go charakteryzuje się tym, że na powierzchnię wnęki formy od-

lewniczej nanosi się proszek siarczku żelaza (II) w ilości 0,05 - 0,5 g 

na 1 cm2, po czym formę zalewa się ciekłym żeliwem chromowym 

z dodatkiem tytanu w ilości 0,2 - 1,0% masowych w stosunku 

do masy ciekłego metalu, przy czym Ti wprowadza się w postaci 

żelazotytanu, który składa się z żelaza w ilości 30 - 50% masowych 

i tytanu w ilości 50 - 70% masowych. Sposób wytworzenia warstwy 

in situ o zwiększonej odporności na ścieranie polega także na tym, 

że bezpośrednio do masy formierskiej przymodelowej wprowa-

dza się siarkę w postaci granulatu lub proszku w ilości 0,5 - 10% 

objętościowych w stosunku do ilości tej masy, po czym formę zale-

wa się ciekłym żeliwem chromowym z dodatkiem tytanu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 415314 (22) 2015 12 15

(51) C22C 38/50 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) TĘCZA GRZEGORZ

(54) Staliwo chromowo-niklowe o podwyższonej 
odporności na ścieranie

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest staliwo chromowo – niklowe 

o podwyższonej odporności na ścieranie, które może być stoso-

wane do wyrobu elementów i części maszyn pracujących w wa-

runkach korozyjnych w połączeniu ze zużyciem ściernym. Staliwo 

zawierające wagowo: C max. 2,0%, Mn max. 2,5%, Si max.1,50%, 

P max. 0,05%, S max. 0,05%, Cr 15,0 - 21,0%, Ni 7,0 - 13,00%, 

Mo max.2,0%, reszta Fe i nieuniknione zanieczyszczenia, charakte-

ryzuje się tym, że zawiera Ti w ilości wagowej 1,0 - 10,0%.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 415153 (22) 2015 12 07

(51) C25D 3/22 (2006.01)

 C25D 5/00 (2006.01)

(71) AUTOMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Sanok

(72) LEŚNIAK JÓZEF; LEŚNIAK GRZEGORZ

(54) Kąpiel alkaliczna bezcyjankowa do cynkowania 
wyrobów stalowych oraz sposób cynkowania 
elektrolitycznego w tej kąpieli wyrobów stalowych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest kąpiel alkaliczna bezcyjankowa 

do elektrolitycznego cynkowania z połyskiem wyrobów stalowych 

zarówno metodą zawieszkową jak i bębnową, zawierająca rozpusz-

czalny związek cynku, wodorotlenek sodu oraz dodatek blasko-

twórczy charakteryzująca się tym, że zawiera 14 – 50 g/dm3 tlenku 

cynku, 100 – 500 g/dm3 wodorotlenku sodu, 0,53 - 13,73 cm3/dm3 

nośnika połysku, 0,40 - 0,70 cm3/dm3 dodatku blaskotwórczego, 

10,74 - 15,74 cm3/dm3 zmiękczacza, 0,03 - 0,15 g/dm3 redukują-

cego wodnego roztworu pirogalolu z wodorotlenkiem sodu, lub 

5 g/dm3 askorbinianu sodu, lub 0,1 – 3 g/dm3 kwasu askorbino-

wego. W kąpieli tej nośnik połysku stanowi 1-chloro-2,3-epoksy-

propan, dodatek blaskotwórczy stanowi disiarczan (IV) disodu, 

zmiękczacz stanowi krzemian sodu, natomiast redukujący wodny 

roztwór pirogalolu z wodorotlenkiem sodu stanowi mieszanina 

25% wodnego roztworu pirogalolu z 35% wodnym roztworem 

wodorotlenku sodu w stosunku molowym 1:4. Przedmiotem zgło-

szenia jest także sposób cynkowania elektrolitycznego z połyskiem 

wyrobów stalowych.

(8 zastrzeżeń)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO

A1 (21) 415186 (22) 2015 12 08

(51) D05B 3/20 (2006.01)

 G09F 3/14 (2006.01)

 A22C 13/00 (2006.01)

(71) NOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie

(72) JANUS MAREK

(54) Siatka do wyrobów spożywczych, a zwłaszcza 
wyrobów wędliniarskich

(57) Przedmiotem wynalazku jest siatka do wyrobów spożyw-

czych, a zwłaszcza wyrobów wędliniarskich wykonana z przeple-

cionych ze sobą włókien poprzecznych (3) i włókien wzdłużnych (2), 

zawierająca co najmniej jedną etykietę znakującą. Aby zapobiec 

łatwemu oderwaniu etykiety od siatki jest ona przyszyta do co naj-

mniej jednego włókna poprzecznego i/lub co najmniej jednego 

włókna wzdłużnego.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 415178 (22) 2015 12 08

(51) D06M 11/83 (2006.01)

 A01J 7/04 (2006.01)

 A01N 59/16 (2006.01)

 A01N 59/20 (2006.01)

 A01P 1/00 (2006.01)

(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 

W WARSZAWIE, Warszawa

(72) GOŁĘBIEWSKI MARCIN; WÓJCIK AGATA; 

WIERZBICKI MATEUSZ

(54) Ściereczka jednorazowego użytku do higieny 
przedudojowej gruczołu mlekowego zwierząt

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest ściereczka jednorazowego użyt-

ku do higieny przedudojowej gruczołu mlekowego zwierząt, którą 

stanowi biodegradowalny materiał włóknisty nasączony środkiem 


