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lu) ekwiwalenta molowego czynnika sieciującego, po czym w tem-
peraturze co najmniej 100°C, korzystnie 130°C, podgrzewa się 
wszystkie składniki aż do przereagowania układu reakcyjnego.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 426315 (22) 2018 07 12

(51) C09K 19/04 (2006.01) 
 C09K 19/10 (2006.01) 
 C09K 19/20 (2006.01) 
 C07C 25/18 (2006.01) 
 C07C 43/225 (2006.01) 
 G02F 1/13 (2006.01) 
 G09F 9/35 (2006.01)

(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa
(72) KULA PRZEMYSŁAW; HARMATA PIOTR; HERMAN JAKUB; 

DRZEWIŃSKI WITOLD; CZERWIŃSKI MICHAŁ

(54) Dielektrycznie dodatnie oraz ujemne 
nematyczne mieszaniny o obniżonej absorbcji 
w zakresie promieniowania 1-6 μm oraz związki 
do ich sporządzania

(57) Zgłoszenie opisuje dwa typy mieszanin nematycznych, 
o dodatniej oraz ujemnej anizotropii dielektrycznej, która wykazu-
je obniżoną absorbcję w podczerwieni w zakresie od 1 do 6 μm 
oraz związki niezbędne do ich sporządzenia. Mieszaniny te złożo-
ne są ze związków przedstawionych wzorem ogólnym 1 będący-
mi dwu-, trój i czteropierścieniowymi pochodnymi posiadający-
mi perfluorawane łańcuchy terminalne, które w znacznej części 
nie wykazują enancjotropowych właściwości nematycznych, jed-
nak zastosowanie odpowiedniej strategii formułowania mieszanin 
umożliwia wytworzenie szerokotemperaturowych materiałów 
o zadanych właściwościach dielektrycznych. Zgłoszenie obejmuje 
też związek do wytwarzania mieszaniny ciekłokrystalicznej.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 426208 (22) 2018 07 04

(51) C10J 3/46 (2006.01) 
 C10J 3/00 (2006.01) 
 C10L 3/00 (2006.01)

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

(72) PORADA STANISŁAW; KARCZEWSKI MATEUSZ

(54) Sposób zagospodarowania ługu czarnego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób zagospodarowania 
ługu czarnego, stanowiącego produkt uboczny powstały w pro-
cesie wytwarzania masy celulozowej w cyklu Krafta w postaci 
zawiesiny o zawartości 7 - 30% wagowych substancji stałych lub 
po jej wysuszeniu do zawartości 65 - 85% wagowych substancji 
stałych, w którym to ługu czarnym zawartość sodu w przeliczeniu 
na Na2O wynosi 10 - 55% wagowych. Sposób ten charakteryzuje się 
tym, że ług czarny dodaje się jako katalizator do węgla kamiennego 
rozdrobnionego do wielkości ziarna nie większej niż 8 mm w takiej 
ilości, aby całkowita zawartość sodu dla obu składników w przeli-
czeniu na Na2O wynosiła 1 - 10% wagowych, a następnie składniki 
homogenizuje się i wprowadza do reaktora zgazowania, po czym 
poddaje działaniu temperatury 600 - 1000°C w obecności pary 
wodnej. Korzystnie ług czarny dodaje się do węgla kamiennego 
rozdrobnionego do wielkości ziarna poniżej 0,2 mm, a po homo-
genizacji składniki formuje się w brykiety, korzystnie z dodatkiem 
nie więcej niż 10% wagowych lepiszcza wybranego z grupy obej-

mującej skrobię, gumę arabską, melasę, smołę pogazową, mokre 
odpady celulozowe i glinę.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 426311 (22) 2018 07 11

(51) C11C 5/00 (2006.01)

(71) YOUARTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń

(72) KALIŃSKI MAREK

(54) Dekoracyjna świeca zapachowa oraz sposób 
wytarzania dekoracyjnej świecy zapachowej

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest dekoracyjna świeca zapacho-
wa zawierająca rdzeń (1) otoczony skorupą (2). Rdzeń (1) zawiera 
substancję zapachową oraz knot (3), zaś skorupa (2) jest bezzapa-
chowa. Między rdzeniem (1) a skorupą (2) znajduje się nieprzepusz-
czalna powłoka ochronna (4). Wokół zewnętrznej powierzchni sko-
rupy (2) znajduje się powłoka zewnętrzna (5). Zgłoszenie dotyczy 
również sposobu wytwarzania dekoracyjnej świecy zapachowej, 
w którym na rdzeń (1) nanosi się powłokę ochronną (4), po czym 
wokół rdzenia (1) z naniesioną powłoką ochronną (4) wytwarza się 
skorupę (2). Następnie na zewnętrzną powierzchnię skorupy (2) na-
nosi się powłokę zewnętrzną (5).

(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 426164 (22) 2018 07 02

(51) C12N 1/20 (2006.01) 
 C12R 1/32 (2006.01) 
 A61K 35/74 (2015.01) 
 A61P 35/00 (2006.01)

(71) BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC SZCZEPIONEK 
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin

(72) JANASZEK-SEYDLITZ WIESŁAWA; BUCHOLC BOŻENA; 
KOŁODZIEJ ANNA; BIELAWSKI ARTUR

(54) Szczep BCG należący do Mycobacterium 
bovis BCG podszczepu Moreau, kompozycja 
farmaceutyczna zawierająca prątki szczepu BCG 
należące do Mycobacterium bovis BCG podszczepu 
Moreau oraz sposób wytwarzania kompozycji 
farmaceutycznej zawierającej prątki szczepu BCG 
należące do Mycobacterium bovis BCG podszczepu 
Moreau

(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu otrzymania kompozycji far-
maceutycznej wytworzonej na bazie inaktywowanych prątków 
szczepu BCG, która jest bardziej stabilna i wolna jest od szeregu 
niebezpieczeństw i niedogodności jak preparaty Onko BCG zawie-
rające żywe atenuowane prątki BCG. Przedmiotem zgłoszenia jest 
też szczep BCG podszczepu Moreau zdeponowany w formie ate-


