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tłaczania pianki poliuretanowej. Zgłoszenie zawiera też sposób otrzy-
mywania polimeroasfaltu, który przeprowadza się w trzech etapach. 
W pierwszym etapie piankę poliuretanową mieli się na granulat, 
korzystnie o wielkości ziaren co najwyżej 10 mm. W drugim etapie 
otrzymany granulat pianki poliuretanowej poddaje się przetworzeniu 
w procesie wytłaczania znanym sposobem przy użyciu wytłaczar-
ki, przy czym wytłaczanie prowadzi się w temperaturze w zakresie 
od 140°C do 250°C, korzystnie od 160°C do 180°C, a otrzymaną tym spo-
sobem wytłoczynę przetworzonej pianki, w postaci drobnego prosz-
ku chłodzi się uzyskując modyfi kator asfaltu polimerowy w postaci 
drobnego proszku. W trzecim etapie uzyskany modyfi kator w ilości 
od 3% mas. do 25% mas. miesza się z asfaltem użytym w ilości 
od 75% mas. do 97% mas., w temperaturze w zakresie od 160°C 
do 250°C, korzystnie w temperaturze od 160°C do 180°C.

(12 zastrzeżeń)
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(51) C08L 95/00 (2006.01)
 C08L 75/04 (2006.01)
 E01C 7/26 (2006.01)
 C10C 3/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) SIENKIEWICZ MACIEJ; SULYMAN MOHAMED; 

HAPONIUK JÓZEF; STELMASIK ANDRZEJ

(54) Asfalt mody! kowany elastycznymi kompozycjami 
poliuretanowo-gumowymi i sposób otrzymywania 
asfaltu mody! kowanego elastycznymi 
kompozycjami poliuretanowo-gumowymi

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest asfalt modyfi kowany, który cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera od 75% mas. do 97% mas. asfaltu 
oraz od 3% mas. do 25% mas. modyfi katora asfaltu w postaci prze-
tworzonej metodą wytłaczania kompozycji poliuretanowo-gu-
mowej zawierającej piankę poliuretanową i rozdrobnione odpady 
gumowe w postaci granulatu gumowego. Zgłoszenie obejmuje 
też sposób otrzymywania modyfi kowanego asfaltu, który prze-
prowadza się w trzech etapach. W pierwszym etapie piankę poli-
uretanową mieli się na granulat, a następnie otrzymany granulat 
miesza się z rozdrobnionymi odpadami gumowymi do postaci gra-
nulatu, przy czym ilość granulatu pianki poliuretanowej w miesza-
ninie wynosi od 25% mas. do 50% mas., natomiast rozdrobnionych 
odpadów gumowych w mieszaninie od 50% mas. do 75% mas. 
W drugim etapie otrzymaną kompozycję poliuretanowo-gumo-
wą zawierającą granulat pianki poliuretanowej i granulat gumowy 
poddaje się przetworzeniu w procesie wytłaczania znanym sposo-
bem przy użyciu wytłaczarki, przy czym wytłaczanie prowadzi się 
w temperaturze w zakresie od 140°C do 250°C, a otrzymaną w tym 
procesie wytłoczynę przetworzonej kompozycji poliuretanowo-
-gumowej, w postaci drobnego proszku, chłodzi się uzyskując go-
towy modyfi kator asfaltu. W trzecim etapie uzyskany modyfi kator 
asfaltu miesza się z asfaltem naftowym w temperaturze w zakresie 
od 160°C do 250°C.
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(71) ZABOROWSKA GRAŻYNA G.C CONSULTING, Warszawa
(72) ZABOROWSKA GRAŻYNA; ZABOROWSKI TOMASZ

(54) Kompozycja mody! katora suspensji ciał stałych 
powstających w wyniku spalania surowców 
energetycznych i jej zastosowanie oraz sposób 
deponowania ciał stałych z jej wykorzystaniem

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja modyfi katora su-
spensji ciał stałych, powstających w wyniku spalania surowców 
energetycznych, zawierająca co najmniej jeden polimer przestrzen-
ny i co najmniej jeden środek powierzchniowo czynny i jej zastoso-
wanie do modyfi kacji właściwości suspensji oraz sposób depono-

wania ciał stałych z jej wykorzystaniem. Zgłoszenie obejmuje też 
sposób modyfi kowania suspensji ciał stałych polegający na wmie-
szaniu kompozycji opisanej dowolnym z zastrzeżeń 1 - 9 do wody 
i następnie wmieszaniu masy ciał stałych powstających w wyniku 
spalania surowców energetycznych. Ponadto, przedmiotem zgło-
szenia jest też sposób deponowania ciał stałych powstających 
w wyniku spalania surowców energetycznych z wykorzystaniem 
opisanej kompozycji, obejmujący następujące etapy: (a) dodawanie 
kompozycji według dowolnego z zastrzeżeń od 1 do 9 do wody 
w ilości 0,1 - 2,0% wag. w stosunku do masy później zasypujących 
ciał stałych, (b) wsypanie ciał stałych do mieszanki utworzonej w a. 
i mieszanie suspensji, (c) hydrotransport modyfi kowanej suspensji 
otrzymanej w etapie b, (d) rozlewanie suspensji na miejscu depozy-
tu, samoczynne poziomowanie się suspensji, (f) wiązanie suspensji 
w miejscu składowania oraz zastosowanie kompozycji hydrotran-
sportu ciał stałych powstających w wyniku spalania surowców 
energetycznych.
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(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) CZECH ZBIGNIEW; ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF; 
PEŁECH ROBERT

(54) Sposób wytwarzania taśmy samoprzylepnej 
przewodzącej prąd

(57) Sposób wytwarzania taśmy samoprzylepnej przewodzącej 
prąd, polegający na mieszaniu kleju samoprzylepnego z materiałem 
przewodzącym prąd, naniesieniu na nośnik i usieciowaniu, charak-
teryzuje się tym, że rozpuszczalnikowy samoprzylepny klej silikono-
wo-akrylanowy ze związkiem sieciującym, zawierający od 50% wa-
gowych do 90% wagowych żywicy silikonowej i od 10% wagowych 
do 50% wagowych żywicy akrylanowej miesza się z sadzą w ilości 
od 1% wagowych do 25% wagowych w odniesieniu do masy stałej 
kleju silikonowo-akrylanowego. Następnie powleka się klejem o gra-
maturze od 90 do 150 g/m2 nośnik np. folię poliestrową i sieciuje 
termicznie, np. w kanale suszącym, przez czas od 10 do 20 minut 
w temperaturze od 100°C do 150°C uzyskując jednostronną taśmę 
samoprzylepną.

(1 zastrzeżenie)
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(51) C09K 15/02 (2006.01)
 C09K 21/02 (2006.01)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 
NUUXE RADIOTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) IZAK PIOTR; MASTALSKA-POPŁAWSKA JOANNA; 
STEMPKOWSKA AGATA; WÓJCIK ŁUKASZ; LIS JERZY; 
KLEPACKI ŁUKASZ; TROJAK PAWEŁ

(54) Zastosowanie aerozolu gaśniczego 
do zabezpieczania eksponatów muzealnych 
i obiektów zabytkowych przed starzeniem oraz 
działaniem ognia

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie aerozolu gaśni-
czego na bazie węglanów i azotanów metali alkalicznych do za-
bezpieczania eksponatów muzealnych i obiektów zabytkowych 
przed starzeniem oraz działaniem ognia, przy czym wytworzony 
z nanoproszku o uziarnieniu 10 - 1000 nm aerozol nanosi się na po-
wierzchnie eksponatów i obiektów chronionych.

(1 zastrzeżenie)


