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katalizatora w asymetrycznej reakcji zachodzącej w warunkach 
przeniesienia fazowego (PTC).

(21 zastrzeżeń)

A1 (21) 429144 (22) 2019 03 04

(51) C07K 16/10 (2006.01) 
 C07K 16/02 (2006.01) 
 G01N 33/569 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław; 
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków

(72) SIEŃCZYK MARCIN; ŁUPICKA-SŁOWIK AGNIESZKA; 
GRZYWA RENATA; WYKRĘTOWICZ WERONIKA;  
ŁĘCKA MARIA; PYRĆ KRZYSZTOF;  
MILEWSKA ALEKSANDRA; DĄBROWSKA AGNIESZKA; 
BOBREK KAMILA

(54) przeciwciała poliklonalne klasy igy specyficzne 
wobec proteazy nS2b-nS3 wirusa zika, sposób 
ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

(57) Przedmiotem zgłoszenia są przeciwciała poliklonalne klasy 
IgY specyficzne wobec proteazy NS2B-NS3 wirusa Zika izolowane 
z żółtek jaj drobiu immunizowanego antygenem w postaci rekom-
binowanej proteazy NS2B-NS3. Sposób wytwarzania przeciwciał 
poliklonalnych klasy IgY specyficznych wobec proteazy NS2B-NS3 
wirusa Zika charakteryzuje się tym, że immunizuje się drób antyge-
nem w postaci białka NS2B-NS3 o sekwencji przedstawionej wzo-
rem 2, przy czym immunizację prowadzi się w czterech osobnych 
dawkach, a jako adiuwantu używa się pełnego adiuwantu Freun-
d’a, po czym znaną metodą izoluje się przeciwciała z wydajnością 
80 - 150 mg/jajko i czystością 85-95%. Zgłoszenie dotyczy również 
zastosowania przeciwciał poliklonalnych klasy IgY specyficznych 
wobec proteazy NS2B-NS3 wirusa Zika do zastosowania w diagno-
styce in vitro chorób wywołanych przez wirusa Zika.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 433243 (22) 2020 03 13

(51) C08J 5/18 (2006.01) 
 C08L 23/06 (2006.01) 
 C08K 9/04 (2006.01) 
 C08K 3/34 (2006.01)

(71) OLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) JEZIÓRSKA REGINA; LEGOCKA IZABELLA;  
WIERZBICKA EWA; SZADKOWSKA AGNIESZKA; 
SPASÓWKA EWA; ŻUBROWSKA MAGDALENA; 
DZIERŻAWSKI JACEK; LIZOŃ GERARD

(54) Folia polietylenowa o działaniu biobójczym 
i poprawionych właściwościach użytkowych 
i sposób jej wytwarzania

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest polietylen do wytwarzania fo-
lii o właściwościach biobójczych i poprawionych właściwościach 
użytkowych zawierający w % masowych 94 - 99 polietylenu 
i modyfikator w postaci mieszaniny 1 - 6 haloizytu z dodatkiem 
10 - 30 związków miedzi oraz haloizytu z dodatkiem 10 - 30 kwa-
su itakonowego o powierzchni właściwej BET 39 - 45 m2/g i śred-
niej wielkości porów oznaczonej metodą niskotemperaturowej 
adsorpcji azotu 120 - 190 nm i jest wytwarzany w procesie jed-

noetapowym w dwuślimakowej wytłaczarce współbieżnej, gdzie 
do uplastycznionego polietylenu wprowadza się jednym podajni-
kiem bocznym uplastyczniony haloizyt zawierający związki miedzi 
i drugim podajnikiem bocznym haloizyt modyfikowany kwasem 
itakonowym lub mieszaninę obu haloizytów jednym podajnikiem 
bocznym, przy czym proces wytłaczania prowadzi się w tempera-
turze 175 - 220°C, przy szybkości obrotowej ślimaka 300 - 500 min-1. 
Zgłoszenie obejmuje także sposób wytwarzania folii polietyleno-
wej o właściwościach biobójczych.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 433572 (22) 2020 04 17

(51) C08L 95/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin; AKADEMIA 
GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA 
W KRAKOWIE, Kraków; UNIWERSYTET WARSZAWSKI, 
Warszawa

(72) FRANUS WOJCIECH; WOSZUK AGNIESZKA;  
BAJDA TOMASZ; MIERZWA-HERSZTEK MONIKA; 
DREWNIAK ŁUKASZ; DZIEWIT ŁUKASZ

(54) Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem 
dwuskładnikowego dodatku

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób spieniania asfaltu z za-
stosowaniem dwuskładnikowego dodatku pozwalający na obni-
żenie temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. 
Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dwuskładnikowego do-
datku polega na tym, że do zeolitu syntetycznego wymieszanego 
z wermikulitem w proporcjach wagowych od 1:4 do 4:1 dodaje się 
wodę w ilości od 25% do 200% wagowych suchej mieszanki i mie-
sza się do momentu uzyskania mieszaniny o jednolitej strukturze. 
Następnie mieszaninę w ilości od 2% do 10% wagowo w stosunku 
do masy asfaltu dodaje się do gorącego asfaltu o temperaturze 
od 140°C do 175°C i miesza się do momentu rozpoczęcia spieniania 
asfaltu. W dalszej kolejności dodaje się spieniony asfalt do mieszan-
ki mineralnej o temperaturze od 110°C do 135°C i miesza się do uzy-
skania całkowitego otoczenia kruszywa asfaltem po czym mie-
szankę mineralno-asfaltową zagęszcza w temperaturze od 105°C 
do 130°C.

(1 zastrzeżenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2020 06 25

A1 (21) 433573 (22) 2020 04 17

(51) C08L 95/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin; AKADEMIA 
GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA 
W KRAKOWIE, Kraków; UNIWERSYTET WARSZAWSKI, 
Warszawa

(72) FRANUS WOJCIECH; WOSZUK AGNIESZKA;  
BAJDA TOMASZ; MIERZWA-HERSZTEK MONIKA;  
DREWNIAK ŁUKASZ; DZIEWIT ŁUKASZ

(54) Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku 
dwuskładnikowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób spieniania asfaltu z za-
stosowaniem dodatku dwuskładnikowego, który jest dodawany 
do mieszanki mineralnej przed dozowaniem asfaltu, co pozwala 
na obniżenie temperatury produkcji mieszanki mineralno-asfalto-
wej, przy zachowaniu ciągu technologicznej jak podczas produkcji 
mieszanek na gorąco. Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem 
dodatku dwuskładnikowego zawierającego zeolit syntetyczny oraz 
z zastosowaniem mieszanki mineralnej polega na tym, że do zeoli-
tu syntetycznego wymieszanego z wermikulitem w proporcjach 
wagowych od 1:4 do 4:1 dodaje się wodę w ilości od 25 do 200% 
wagowych suchej mieszanki i miesza się do momentu uzyskania 
mieszaniny o jednolitej strukturze. Następnie dodaje się tą wytwo-
rzoną mieszaninę do mieszanki mineralnej o temperaturze od 110 
do 135°C i miesza się przez czas od 15 do 180 s, przy czym stosunek 
masy mieszaniny, do założonej masy mieszanki mineralno-asfalto-


