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i antybakteryjnym. Wynalazek zapewnia również sposób wytwa-
rzania krystalicznej formy kompleksu poli {(µ-dibromo-L-tyrozyna- 
-O,O’)chloromiedź(II)} o wzorze 1, który charakteryzuje się tym, 
że jedną część molową uwodnionej soli chlorku miedzi (II) rozpusz-
cza się w metanolu i poddaje się reakcji z jedną częścią molową 
zasadowego metanolowego roztworu 3,5-dibromo-L-tyrozyny. 
Klarowną mieszaninę pozostawia się do powolnego odparowy-
wania w temperaturze pokojowej. Po minimum 7 dniach otrzymu-
je się krystaliczną formę poli {(µ-dibromo-L-tyrozyna-O, O’)chloro-
miedź(II)} o wzorze 1.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 436372 (22) 2020 12 16

(51) C07D 233/50 (2006.01) 
 C07D 405/04 (2006.01) 
 C07D 405/12 (2006.01) 
 A61K 31/4178 (2006.01) 
 A61P 9/06 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków;  
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa

(72) POLAK SEBASTIAN; WIŚNIOWSKA BARBARA; 
SZYMAŃSKA EWA; LATACZ GNIEWOMIR;  
KUŁAKOWSKI PIOTR; PIOTROWSKI ROMAN; 
GIEBUŁTOWICZ JOANNA; KORYTOWSKA NATALIA

(54) nowe metabolity antazoliny do stosowania jako lek 
przeciwko migotaniu przedsionków

(57) Przedmiotem zgłoszenia są nowe metabolity antazoliny 
do stosowania jako lek przeciw migotaniu przedsionków.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 436343 (22) 2020 12 15

(51) C07D 307/77 (2006.01) 
 C09D 167/00 (2006.01) 
 C09D 163/00 (2006.01) 
 C09D 7/40 (2018.01) 
 C08G 63/78 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) KUGLER SZYMON; OSSOWICZ PAULA;  
KLEBEKO JOANNA; MALARCZYK-MATUSIAK KORNELIA; 
WIERZBICKA EWA

(54) Sposób wytwarzania diestru kwasu 
maleopimarowego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania diestru 
kwasu maleopimarowego, który charakteryzuje się tym, że w apa-
racie Deana-Starka prowadzi się estryfikację kwasu abietynowego 
diolem w obecności kwasu jako katalizatora, przy czym reakcję 
prowadzi się w temperaturze 150°C do 200°C, w czasie od 4 go-
dzin do 24 godzin, a następnie maleinizację powstałego diestru 
kwasu abietynowego bezwodnikiem, przy czym obie reakcje pro-
wadzi się w temperaturze od 150°C do 200°C, w czasie od 4 go-
dzin do 24 godzin w obecności gazu obojętnego. Na 1 mol diolu 
stosuje się 2 mole kwasu abietynowego i od 2 do 4 moli bezwod-
nika maleinowego.

(5 zastrzeżeń)
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(51) C08B 15/05 (2006.01) 
 C07H 23/00 (2006.01)

(71) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT 
TECHNOLOGII DREWNA, Poznań

(72) JANISZEWSKA DOMINIKA; HOCHMAŃSKA PATRYCJA; 
BAŁĘCZNY WOJCIECH

(54) nanobiomodyfikator aminowych żywic klejowych, 
sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie 
nanobiomodyfikatora aminowych żywic klejowych 
do wytwarzania kompozytów lignocelulozowych

(57) Przedmiotem wynalazku są nanobiomodyfikator aminowych 
żywic klejowych, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie na-
nobiomodyfikatora aminowych żywic klejowych do wytwarzania 
kompozytów lignocelulozowych. Bardziej szczegółowo przedmio-
tem wynalazku jest modyfikator biopolimerowy na bazie nanokry-
stalicznej celulozy funkcjonalizowanej związkami krzemoorganicz-
nymi do aminowych żywic klejowych stosowanych w technologii 
tworzyw drzewnych oraz sposób funkcjonalizacji nanocelulozy 
metodą sililacji.

(11 zastrzeżeń)
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(51) C09J 7/38 (2018.01) 
 C09J 133/08 (2006.01) 
 C09J 133/10 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) KOWALCZYK AGNIESZKA; WEISBRODT MATEUSZ

(54) Sposób wytwarzania poliakrylanowego kleju 
samoprzylepnego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania kleju samo-
przylepnego, według wynalazku, uzyskanego na bazie modyfiko-
wanego telomeru (met)akrylanowego sieciowalnego rodnikowo, 
który polega na reakcji mieszaniny zawierającej taksogeny (met)
akrylanowe zawierające od 1 do 20 atomów węgla w łańcuchu alki-
lowym, powleczeniu na nośniku i usieciowaniu promieniowaniem 
UV. Istota wynalazku polega na tym, że fototelomeryzacji wolno-
rodnikowej poddaje się mieszaninę złożoną z 89,5 ÷ 99,5% wago-
wych taksogenów (met)akrylanowych, 0 ÷ 10% wagowych takso-
genów (meta)krylanowych z grupą karboksylową oraz 0,5 ÷ 1,5% 
wagowych kotelomeryzującego fotoinicjatora w postaci pochodnej 
benzofenonu zawierającej nienasycone wiązanie węgiel-węgiel, 
w obecności 2,5 ÷ 30 części wagowych telogenu oraz 0,1 ÷ 1 czę-
ści wagowych fotoinicjatora rodnikowego. Dwa ostatnie stosuje się 
w podanej ilości na 100 części wagowych mieszaniny taksogenów. 
Proces telomeryzacji prowadzi się z wykorzystaniem naświetlania 
średniociśnieniową lampą rtęciową emitujące promieniowanie 
UB-A o długości fali 320 – 380 nm. Następnie syrop modyfikuje się 
kauczukami polibutadienowymi w ilości 5 – 30 części wagowych 
oraz fotoinicjatorem rodnikowym w ilości 2 ÷ 10 części wagowych. 
Oba stosuje się w podanej ilości na 100 części wagowych syropu 
telomerowego. Mieszaninę homogenizuje się, powleka na no-
śnik (np. folii poliestrowej) i naświetla się z użyciem średniociśnienio-
wej lampy rtęciowej UV-A, UV-B, UV-C o długości fali 230 – 380 nm 
uzyskując filmy klejowe o gramaturze 15 – 120 g/m2.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 436347 (22) 2020 12 14

(51) C09K 8/08 (2006.01) 
 C09K 8/10 (2006.01) 
 C09K 8/12 (2006.01)

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

(72) WYSOCKI SŁAWOMIR; GACZOŁ MAGDALENA; 
WYSOCKA MARTA

(54) polimerowy środek strukturotwórczy do płuczek 
wiertniczych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest polimerowy środek struktu-
rotwórczy do płuczek wiertniczych zawierająca biopolimer XCD, 
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mery APTAC i AETAC oraz polianionową celulozę, który charak-
teryzuje się tym, że składa się wagowo z: polianionowej celulozy 
w ilości 10 – 75%, skrobi sieciowanej w ilości 10 – 75%, biopolimeru 
XCD wytwarzanego przez bakterie Xantomnas Compestris w ilości 
10 – 75% oraz kopolimeru APTAC-co-AETAC-co-VSA-co-All, zawiera-
jącego w łańcuchu mery chlorowodorku (3-akryloamidopropylo)-
-trimetyloaminy, chlorowodorku [(2-akryloyloksy)etylo]-trimetylo-
aminy, kwasu winylosulfonowego i alliloaminy w ilości 1 – 10%.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 436348 (22) 2020 12 14

(51) C12P 19/14 (2006.01) 
 C12P 19/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU  
ROLNO-SPOŻYWCZEGO  
IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa

(72) KOTARSKA KATARZYNA IZABELLA;  
DZIEMIANOWICZ WOJCIECH KRZYSZTOF; 
ŚWIERCZYŃSKA ANNA

(54) Sposób rozkładu polisacharydów zawartych 
w surowcach lignocelulozowych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób rozkładu polisachary-
dów zawartych w surowcach lignocelulozowych, który charakte-
ryzuje się tym, że wstępnie rozdrabnia się surowiec do średnicy 
cząstek w zakresie 0,2 – 1,0 mm, po czym miesza się go z wodą, 
dodając wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 w stosunku 1:2 do ilości 
surowca, lub miesza się z wodorotlenkiem sodu NaOH o stężeniu 
2 – 4%, w ilości 15 ml/g surowca. Powstałą mieszaninę poddaje się 
działaniu ciśnienia od 2 bar do 10 bar, w temperaturze 100 – 130°C, 
przez okres od 5 do 20 minut. W kolejnym etapie, przeprowa-
dza się proces detoksykacji, schładzając mieszaninę do temp. 
75 – 85°C i dodając węgiel aktywny w ilości od 0,15 g do 0,30 g/g 
surowca, przy czym czas prowadzenia procesu detoksykacji wyno-
si od 60 do 70 minut. W końcowym etapie, schładza się biomasę 
do temp. 50°C i prowadzi się hydrolizę enzymatyczną przy zasto-
sowaniu łącznie enzymów celulolitycznych i hemicelulolitycznych, 
stosując pH pomiędzy 4,5 a 5,5, temperaturę między 40°C a 60°C 
i czas od 4 do 24 h, przy czym dawkę enzymów celulolitycznych 
dobiera się tak, aby przekształcić celulozę do glukozy w surowcu 
poddanym termohydrolizie.

(2 zastrzeżenia)

dział d

włókiennictwO i papiernictwO

A1 (21) 436356 (22) 2020 12 15

(51) D21H 19/14 (2006.01) 
 D21H 19/18 (2006.01) 
 D21H 19/20 (2006.01) 
 D21H 19/82 (2006.01) 
 D21H 21/16 (2006.01) 
 D21H 21/36 (2006.01) 
 B32B 27/10 (2006.01) 
 B65D 65/42 (2006.01) 
 B65D 5/00 (2006.01) 
 B65D 30/08 (2006.01) 
 D21H 23/58 (2006.01) 
 B41M 1/04 (2006.01)

(71) CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ksawerów

(72) JANIAK KRZYSZTOF

(54) Opakowanie na żywność z powłoką funkcyjną 
oraz sposób wytwarzania opakowania na żywność 
z powłoką funkcyjną

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest opakowanie na żywność z po-
włoką funkcyjną, antybakteryjną, hydrofobową i oleofobową, przy 
czym powłoka funkcyjna znajduje się na podłożu celulozowym 
kalandrowanym od strony powłoki funkcyjnej. Powłoka funkcyjna 
zawiera wierzchnią warstwę antybakteryjną (313) z utwardzonej 
na drodze suszenia i stabilizacji kompozycji antybakteryjnej za-
wierającej w swoim składzie: mieszankę bazową w ilości 75 – 87% 
wag. w odniesieniu do całkowitej masy kompozycji antybakteryj-
nej zawierającą: bis(tridecylo)sulfobursztynian sodu oraz rozpusz-
czalniki: izopropanol i octan etylu, a ponadto etanol oraz mie-
szankę ze składnikiem antybakteryjnym zawierającą jako składnik 
antybakteryjny oleuropeinę w ilości nie mniejszej niż 20% wag. 
w odniesieniu do masy mieszanki ze składnikiem antybakteryj-
nym. Przedmiotem zgłoszenia jest także sposób wytwarzania 
ww. opakowania.

(7 zastrzeżeń)
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(51) D21H 23/52 (2006.01) 
 D21H 19/18 (2006.01) 
 D21H 19/20 (2006.01) 
 D21H 25/06 (2006.01) 
 B41M 1/04 (2006.01) 
 B32B 29/06 (2006.01) 
 B32B 27/10 (2006.01)

(71) CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ksawerów

(72) JANIAK KRZYSZTOF

(54) Sposób wytwarzania papieru z powłoką barierową
(57) Sposób wytwarzania papieru z powłoką barierową przezna-
czonego do pakowania żywności w którym to sposobie na wstęgę 
papieru typu Kraft jednostronnie kalandrowanego, od jego stro-
ny kalandrowanej nanosi się w technice druku fleksograficznego 
warstwę kompozycji powłokotwórczej z wykorzystaniem cylindra 
rastrowego 22 o kałamarzach sześciokątnych-foremnych równych 
co do wielkości, i półkolistym przekroju poprzecznym, ułożonych 
plastrowo pod kątem 60° przy czym cylinder rastrowy ma liniaturę 
40 – 60 L/cm i pojemność powierzchniową kałamarzy (22) w za-
kresie od 20 do 30 cm3/m2. Następnie suszy się całość i nawija się 
wstęgę papieru na rolkę.

(1 zastrzeżenie)


