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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1. art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101
ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w ,,Biuletynie
Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają:
– symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
– numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
– datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
– miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
– nazwisko i imię wynalazcy,
– tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
– skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
– liczbę zastrzeżeń,
– daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.
Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),
– prezentację znaku towarowego,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.
W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony
lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia
patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym
i alfabetycznym.
***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);
3) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego
uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można zamawiać
w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer ,,Biuletynu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku
towarowego).

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie
zamówień: faksem pod numerem (22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl
lub w siedzibie Urządu Patentowego RP, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188/192 w pok. 22 w godz. 8-16.
Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (22) 579-01-07, (22) 579-02-24.
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 510/2011. Nakład 195 egz.
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Nr 21 (986) Rok XXXIX

A. Ogłoszenia o  zgłoszonych w  Polsce
Wynalazkach
i wzorach uŻytkowych

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania
prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:
(21)
(22)
(23)
(31)
(32)
(33)
(51)
(54)
(57)
(61)
(71)
(72)
(86)
(87)
(96)
(97)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
numer zgłoszenia priorytetowego
data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
nr zgłoszenia głównego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba
oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
– nazwisko i imię twórcy(ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
– data i numer zgłoszenia międzynarodowego
– data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
– data i numer zgłoszenia europejskiego
–		data i numer publikacji europejskiego zgłoszenia (lub europejskiego patentu, jeżeli został udzielony)
Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące
literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL

I. Wynalazki

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A1 (21) 390837 (22) 2010 03 26
(51) A01B 23/02 (2006.01)
A01B 39/22 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MANDAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice
(72) JAKUS BRONISŁAW; SEIDEL JÓZEF
(54)	Gniazdo osadcze do kątowego łączenia elementów
profilowych, zwłaszcza do narzędzi maszyn
rolniczych
(57) Przedmiotem wynalazku jest gniazdo osadcze do kątowego

łączenia elementów profilowych, zwłaszcza do narzędzi maszyn
rolniczych. Gniazdo ma postać płytki (1), która z jednej strony posiada wzdłużne wybranie o przekroju dostosowanym do przekroju
poprzecznego jednego łączonego elementu profilowego, a z drugiej strony posiada biegnące pod kątem (α) w stosunku o wzdłużnego wybrania profilowe wyrobienie dostosowane do przekroju
poprzecznego drugiego łączonego elementu profilowego, przy
czym na przynajmniej jednej z osi wzdłużnego wybrania lub osi
profilowego wyrobienia wykonane są przynajmniej dwa otwory
przelotowe (4). Gniazdo osadcze może być wykonane z metalu lub
tworzyw sztucznych, zwłaszcza zbrojonych, lub materiałów kompozytowych.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 390940 (22) 2010 04 08
(51) A23J 1/10 (2006.01)
(71) BIAŁEK ŁUCJAN RYSZARD, Chełmno;
KNAPIK ADAM, Świecie
(72) BIAŁEK ŁUCJAN RYSZARD; KNAPIK ADAM
(54) Sposób wytwarzania pulpy białkowej z kości
i chrzęści wieprzowych i/lub drobiowych
(57) Sposób wytwarzania pulpy białkowej z kości i chrzęści wie-

przowych i/lub drobiowych charakteryzuje się tym, że w zbiorniku z mieszadłem umieszcza się surowiec w postaci kości i chrzęści
wieprzowych i/lub kości i chrzęści drobiowych, następnie dozuje
się roztwór do ekstrakcji lub oddzielnie jego składniki, miesza się
surowiec z roztworem do ekstrakcji lub jego składnikami w określonych warunkach, po czym oddziela się uzyskaną pulpę białkową
od kości, korzystnie za pomocą sita, a następnie poddaje się procesowi homogenizacji. Przed procesem homogenizacji barwi się
barwnikiem w celu uzyskania barwy zbliżonej do barwy mięsa oraz

dodaje się konserwant w celu wydłużenia czasu magazynowania
pulpy białkowej.
(86 zastrzeżeń)

A1 (21) 390871 (22) 2010 03 29
(51) A24C 5/52 (2006.01)
A24D 3/00 (2006.01)
A24D 3/02 (2006.01)
A24D 3/04 (2006.01)
(71) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom
(72) HOFFMANN HANS-REINER, DE
(54) Sposób kompensacji chwilowego braku
segmentów filtrowych w linii wytwarzania
filtrów wielosegmentowych oraz urządzenie
umożliwiające kompensację chwilowego braku
segmentów filtrowych w linii wytwarzania filtrów
wielosegmentowych
(57) Sposób polega na tym, że w przypadku pojawienia się luki

na torze wyprowadzającym zestawy segmentów filtrowych (5)
z rowka (6) bębna tnącego (3), spowodowanej brakiem sztabki filtrowej w rowku (6), następuje spowolnienie pracy zespołów znajdujących się przed luką, przy jednoczesnym przyspieszeniu pracy
zespołów znajdujących się za luką, aż do momentu likwidacji luki,
przy czym brak sztabki filtrowej w rowku (6) jest wykrywany za pomocą czujników (13, 14), a proces kompensacji rozpoczyna się
z chwilą przejęcia prowadzonego zabierakiem (8) zespołu wyprowadzającego (7) zestawu segmentów (5) znajdującego się przed
luką przez urządzenie doprowadzające (11), a kończy się z chwilą likwidacji luki. Wykrycie braku sztabki filtrowej przez czujniki
(13, 14) w jednym z modułowej powoduje spowolnienie pracy
wszystkich zespołów w pozostałych modułach, aż do chwili likwidacji luki, po czym wszystkie moduły kontynuują pracę z nominalną prędkością. Urządzenie doprowadzające (11) ma postać chwytaka przytrzymującego zestaw segmentów (5) po przejęciu z zespołu
wyprowadzającego (7), przy czym urządzenie (11) może stanowić
bęben (15) ze ślimakowym występem (16) na powierzchni lub łańcuch bez końca z zaczepami albo układ dwóch pasków bez końca.
W pobliżu bębna tnącego (3) jest umieszczony co najmniej jeden
czujnik (13) wykrywający brak sztabki filtrowej w rowku (6), natomiast w strefie toru wyprowadzającego jest umieszczony co najmniej jeden drugi czujnik (14) potwierdzający prawidłowość wskazań pierwszego czujnika (13).
(11 zastrzeżeń)
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A1 (21) 393658 (22) 2011 01 17
(51) A45B 25/14 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) TWARÓG WŁADYSŁAW; BAGIŃSKI ANTONI;
PRUCNAL-WIESZTORT MONIKA; HANDKE ARTUR
(54) Mechanizm zamykania ze składaniem parasola
reklamowego
(57) Mechanizm ma czaszę podzieloną na dwie części, z któ-

rych górna część czaszy rozpięta jest na obrotowo osadzonych
w maszcie (1) żebrach górnych (2), a dolna część czaszy rozpięta
jest na żebrach środkowych (6) i dolnych (8) prowadzonych przez
pozostałe człony mechanizmu zamykania ze składaniem. Żebro
górne (2) zaopatrzone jest w wycięcie blokujące (W1) współpracujące z pierwszym rolkowym zabierakiem blokującym (Z1) osadzonym na środkowym żebrze (6) i w wycięcie napędowe (W2)
współpracujące z drugim rolkowym zabierakiem napędowym (Z2)
osadzonym na dolnym żebrze (8). W maszcie (1) poniżej żeber górnych (2), osadzone są obrotowo dźwignie trójwęzłowe (3), które
drugim zewnętrznym węzłem połączone są obrotowo z dźwignią
napędową (4) połączoną obrotowo z koroną napędową (5) przemieszczającą się wzdłuż masztu (1), zaś dźwignia napędowa (4)
drugim zewnętrznym węzłem połączona jest obrotowo, z żebrem
środkowym (6).
(2 zastrzeżenia)

3

drugim końcem połączone są obrotowo z koroną górną (4) wyposażoną w listwę poruszającą się wewnątrz masztu (1). Listwa korony górnej (4) współpracuje ze sprężyną (5), która drugim końcem
osadzona jest w maszcie (1), zaś poniżej górnej korony (4) na maszcie (1) osadzone są obrotowo dźwignie trójwęzłowe (6), które drugimi zewnętrznymi węzłami są obrotowo połączone z dźwigniami
napędowymi (7) połączonymi obrotowo z koroną napędową (8)
przemieszczającą się wzdłuż masztu (1). Dźwignie napędowe (7)
połączone są obrotowo węzłami zewnętrznymi, z żebrami środkowymi (9), które tworzą połączenia również obrotowe, z cięgnami (10) połączonymi obrotowo z dźwigniami trójwęzłowymi (6),
a drugie końce żeber środkowych (9) tworzą połączenia obrotowe
z żebrami dolnymi (11) połączonymi obrotowo z cięgnami (12),
natomiast cięgna (12) drugimi końcami połączone są obrotowo
z dźwigniami napędowymi (7).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390942 (22) 2010 04 08
(51) A47B 9/00 (2006.01)
(71) FABRYKA OKUĆ MEBLOWYCH STALMOT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nidzica
(72) KUMASZEWSKI ŁUKASZ
(54) Stół z mechanizmem do podnoszenia
i składania blatu
(57) Przedmiotem wynalazku jest stół z mechanizmem do pod-

noszenia i składania blatu, który zawiera blat łamany (1) połączony
zawiasami, korpus (2), w którym zamocowana jest podstawa mechanizmu (3) w kształcie płytki prostokątnej, do której zamontowane są przegubowo dwie pary dźwigni (4, 5, 6, 7) w kształcie płaskowników, połączonych przegubowo z dwoma krótkimi listwami
kątowymi (11, 12). Listwa (12) połączona jest trwale z prawą częścią
blatu (1), a listwa (11) trwale połączona jest ze wspornikiem (13). Cięgna (4, 6) połączone są przegubowo między sobą cięgnem (8), które poprzez sprężynę (10) zaczepione jest do podstawy (3). W podstawie (3) wykonany jest promieniowy otwór (14), współpracujący
z bolcem (15), osadzonym na dźwigni (5).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 393659 (22) 2011 01 17
(51) A45B 25/14 (2006.01)
G09F 23/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) TWARÓG WŁADYSŁAW; HANDKE ARTUR;
PRUCNAL-WIESZTORT MONIKA; BAGIŃSKI ANTONI
(54) Dźwigniowy mechanizm zamykania ze składaniem
parasola reklamowego
(57) Mechanizm ma w górnej części masztu (1) osadzone obrotowo żebra górne (2) połączone obrotowo z dźwigniami (3), które

A1 (21) 390832 (22) 2010 03 26
(51) A47B 25/00 (2006.01)
G07F 17/32 (2006.01)
(71) SITKO ŁUKASZ, Katowice;
SYNOWIEC MARCIN, Wodzisław Śląski;
WRÓBEL MIROSŁAW, Żory
(72) SITKO ŁUKASZ; SYNOWIEC MARCIN;
WRÓBEL MIROSŁAW
(54) Stół do gry planszowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest stół do gry planszowej, zwłasz-

cza do gry w pokera. Stół na blacie (1) posiada centralnie jeden
duży wyświetlacz (2) graficzny, wyposażony w nakładkę, pozwalającą na sterowanie za pomocą dotyku. Dookoła wyświetlacza (2)
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znajdują się dwa dodatkowe, o mniejszej powierzchni wyświetlacze (3) graficzne i rozmieszczone są stanowiska użytkowników,
przy czym miejsca stanowisk użytkowników zależą od aplikacji,
jaka będzie akurat wyświetlana na automacie. W sąsiedztwie wyświetlaczy (3) graficznych rozmieszczone są czytniki (4) kart użytkowników, wyposażonych w mikrochip lub mikroukład, pozwalający na identyfikację gracza lub na wykonanie dowolnej operacji,
do której karta została przeznaczona. Karty są odczytywane lub
odczytywane i zapisywane przez czytniki, a operacje wykonywane
za pomocą kart są z wizualizowane na wyświetlaczach (3) graficznych lub na wyświetlaczu (2). Pod blatem (1) stołu, dookoła niego
umieszczone są głośniki, zaś na ściankach bocznych umieszczone
jest urządzenie, odpowiadające za pobieranie opłat za korzystanie
z automatu. Stół posiada mikroprocesor oraz oprogramowanie,
pozwalające na uruchomienie dowolnego oprogramowania komputerowego. Stół pozwala na interakcję oprogramowania z użytkownikiem w sposób równoczesny lub turowy. Efektem interakcji
jest jej stan i postęp danego oprogramowania, które jest wizualizowane na jednym z wyświetlaczy graficznych lub na wszystkich
jednocześnie. Ze stołu może równocześnie korzystać liczba użytkowników, która jest ograniczona jedynie poprzez oprogramowanie, z którego użytkownicy w danej chwili korzystają.
(10 zastrzeżeń)
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(54) Szafka łazienkowa
(57) Przedmiotem wynalazku jest pokazana na rysunku szafka ła-

zienkowa, wykonana z paneli PCV, które stosowane są jako panele
ścienne i sufitowe, głównie w łazienkach domowych oraz w kuchniach. Ceowniki i kątowniki z aluminium, pełnią funkcję usztywnień
ścianek szafki, drzwiczek i półki w szafce oraz blatu szafki. Natomiast
ceowniki z PCV służą do wykończenia poziomych obrzeży ścianek
szafki, drzwiczek, jak i całej szuflady.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 392618 (22) 2010 10 11
(51) A61B 5/02 (2006.01)
A61B 5/0295 (2006.01)
A61B 5/021 (2006.01)
A61B 5/024 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) TOMCZUK KRZYSZTOF
(54) Czujnik fali tętna krwi z funkcją pozycjonowania
(57) Przedmiotem wynalazku jest czujnik fali tętna krwi z funk-

A1 (21) 390851 (22) 2010 03 29
(51) A47F 3/04 (2006.01)
A47B 96/18 (2006.01)
F25D 9/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) FIJAŁO CYPRIAN; WĘSIERSKI MATEUSZ;
MAJCHRZAK JAKUB; BIERNACKI RAFAŁ
(54) Blat stołu
(57) Przedmiotem wynalazku jest blat stołu przeznaczony

do chłodzenia przedmiotów na nim umieszczonych, charakteryzujący się tym, że pomiędzy zabudową (1) jest umieszczona z wierzchu płytka przewodząca ciepło (2), pod którą znajduje się ogniwo
Peltier’a (3) zbudowane z dwóch cienkich płytek, pomiędzy którymi ułożone są szeregowo półprzewodniki naprzemiennie typu p
i typu n, a ogniwo (3) jest połączone z zasilaczem. Pod ogniwem
Peltier’ a (3) jest umieszczony element odbierający ciepło (4).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390911 (22) 2010 04 06
(51) A47K 1/00 (2006.01)
A47B 67/02 (2006.01)
(71) SZARMACH RYSZARD, Starogard Gdański
(72) SZARMACH RYSZARD

cją pozycjonowania, przeznaczony do bezinwazyjnego pomiaru
zmian ciśnienia krwi w czasie, w układzie krwionośnym organizmu
ludzkiego. Czujnik ma przesuwny, cylindryczny korpus główny (1)
umieszczony centralnie i zamknięty w obudowie górnej (2), ma dyszę (3) połączoną kanałem (4) z atmosferą, umieszczoną centralnie
względem membrany (5), przykrywającej komorę (6), która poprzez
kanał (7) i elastyczną rurkę (8), połączona jest ze źródłem sprężonego powietrza i układem przetwarzającym. Bezpośrednio nad dyszą (3) umieszczony jest detektor fal podczerwonych (9) podłączony przewodem (10) z układami zasilania i przetwarzania. Ponadto
korpus główny (1) osadzony jest suwliwie w zakresie ograniczonym
występami górnym (11) i dolnym (12) i symetrycznie w otworze korpusu pomocniczego (13), przy czym w korpusie pomocniczym (13)
zamkniętym w obudowie dolnej (14), umocowane są na obwodzie
okręgu cztery źródła fal podczerwonych (15) połączone przewodami (16) z układami zasilania.
(5 zastrzeżeń)
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A1 (21) 392631 (22) 2010 10 12
(51) A61B 5/02 (2006.01)
A61B 5/0295 (2006.01)
A61B 5/021 (2006.01)
A61B 5/024 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) TOMCZUK KRZYSZTOF
(54) Czujnik fali tętna krwi z funkcją pozycjonowania
(57) Przedmiotem wynalazku jest czujnik fali tętna krwi z funk-

cją pozycjonowania, przeznaczony do bezinwazyjnego pomiaru
zmian ciśnienia krwi w czasie, w układzie krwionośnym organizmu
ludzkiego. Czujnik ma przesuwny, cylindryczny korpus główny (1)
umieszczony centralnie i zamknięty w obudowie górnej (2), wyposażony w dyszę (3) połączoną kanałem (4) z atmosferą, umieszczoną centralnie względem membrany (5), przykrywającej komorę (6), która poprzez kanał (7) i elastyczną rurkę (8), połączona jest
ze źródłem sprężonego powietrza i układem przetwarzającym,
a bezpośrednio nad dyszą (3) umieszczony jest detektor fal podczerwonych (9) podłączony przewodem (10) z układami zasilania
i przetwarzania. Korpus główny (1) osadzony jest suwliwie w zakresie ograniczonym występami górnym (11) i dolnym (12) i symetrycznie w otworze korpusu pomocniczego (13), przy czym w korpusie
pomocniczym (13) o przekroju eliptycznym, zamkniętym w obudowie dolnej (14), umocowane jest źródło fal podczerwonych (15)
połączone przewodami (16) z układem zasilania.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 392632 (22) 2010 10 12
(51) A61B 5/02 (2006.01)
A61B 5/0295 (2006.01)
A61B 5/021 (2006.01)
A61B 5/024 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) TOMCZUK KRZYSZTOF
(54) Czujnik fali tętna krwi
(57) Przedmiotem wynalazku jest czujnik fali tętna krwi, przezna-

czony do bezinwazyjnego pomiaru zmian ciśnienia krwi w czasie,
w układzie krwionośnym organizmu ludzkiego. Korpus (1) czujnika, umieszczony i zamknięty w obudowie (2), ma dyszę (3) połączoną kanałem (4) z atmosferą, umieszczoną centralnie względem
membrany (5), przykrywającej komorę (6), która poprzez kanał (7)
i elastyczną rurkę (8), połączona jest ze źródłem sprężonego powietrza i układem przetwarzającym, a bezpośrednio nad dyszą (3)
umieszczony jest detektor fal podczerwonych (9) podłączony przewodem (10) z układami zasilania i przetwarzania. Obudowa (2)
osadzona jest na cylindrycznej górnej części korpusu (1), a poniżej
obudowy (2) w dolnej części korpusu (1), jest skośnie wykonany
otwór, w którym umieszczone jest źródło fal podczerwonych (11)
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połączone przewodami (12) z układem zasilania, natomiast przekrój
korpusu (1) w dolnej części, jest owalny.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 393595 (22) 2011 01 10
(51) A61B 5/05 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BIEŃKOWSKI PAWEŁ; TRZASKA HUBERT
(54) Sposób ekspozycji na pole elektromagnetyczne
i urządzenie do ekspozycji na pole
elektromagnetyczne
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób ekspozycji na pole

elektromagnetyczne i urządzenie do ekspozycji na pole elektromagnetyczne przeznaczone do badania wrażliwości na działanie zewnętrznego pola elektromagnetycznego, zwłaszcza organizmów
in vivo, wytwarzanego w szczególności przez przenośne terminale
bezprzewodowej komunikacji osobistej, jak na przykład radiotelefony i telefony komórkowe. Sposób polega na tym, że na układ ekspozycyjny umieszczony w polu elektromagnetycznym o wysokiej
częstotliwości i poddany działaniu pola magnetycznego małej częstotliwości, oddziałuje się równocześnie oraz łącznie lub/i rozłącznie polem elektrycznym szerokiego widma częstotliwości, odpowiadającego polu generowanemu przez procesory sterujące pracą
terminala (17). Urządzenie ma pomiędzy wyjście wysokiej częstotliwości (6) modułu zasilającego i generator włączony przełącznik
dwupozycyjny podłączony do pierwszego obciążenia bezodbiciowego, ponadto układ ekspozycyjny umieszczony jest w polu
magnetycznym solenoidu (18) zasilanego z szerokopasmowego
wzmacniacza (14) o regulowanym wzmocnieniu, który sterowany
jest sygnałem z cewki sterującej (19) obejmującego rzeczywisty terminal (17), umieszczony w ekranie (15).
(11 zastrzeżeń)
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A1 (21) 392783 (22) 2010 10 28
(51) A61B 17/00 (2006.01)
G02F 1/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BEREŚ-PAWLIK ELŻBIETA; GUDRA TADEUSZ;
MUC SYLWIA
(54)	Urządzenie do inwazyjnego leczenia wiązką
laserową i ultradźwiękową
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do inwazyjnego le-

czenia wiązką laserową i ultradźwiękową, przeznaczone do stosowania, jako nóż chirurgiczny w chirurgii tkanki miękkiej. Urządzenie
wyposażone jest w sprzęgacz światłowodowy (SP) w kształcie litery X,
zwierający cztery ramiona (R1, R2, R3, R4), przy czym do czwartego
ramienia (R4) podłączony jest przetwornik ultradźwiękowy (PU) zasilany z generatora (GE) poprzez wzmacniacz (WZ), do trzeciego ramienia (R3) podłączony jest poprzez detektor (DE), oscyloskop (OS),
do pierwszego ramienia (R1) podłączone jest źródło światła (ZS)
laserowego, natomiast drugie ramię (R2) stanowi narzędzie chirurgiczne.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 390890 (22) 2010 03 31
(51) A61G 7/05 (2006.01)
(71) KRUŻYŃSKI JAN, Brwinów;
KRUŻYŃSKI BARTŁOMIEJ, Brwinów
(72) KRUŻYŃSKI JAN; KRUŻYŃSKI BARTŁOMIEJ
(54)	Rama bałkańska teleskopowa
(57) Rama bałkańska teleskopowa, przeznaczona do łóżek szpitalnych wielopozycyjnych, zwłaszcza z napędem elektrycznym,
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stanowi ruchomą konstrukcję przestrzenną zamontowaną na tych
łóżkach, której ustrój kinematyczny w płaszczyźnie strzałkowej łóżka ma właściwości czworoboku przegubowego, w którym wsporniki podgięte (1) o stałej wysokości przymocowane są do podstawy
jezdnej łóżka (2) przy wezgłowiu, zaś wsporniki proste (4) zamocowane są do ruchomej sekcji nóg dolnej (6) i związane są od góry
ryglami (8). Na ryglach (8), od strony wezgłowia, nasunięte są rury
wewnętrzne (10), a od strony nóg-rury zewnętrzne, przelotowe (11),
tworzące dwie belki teleskopowe samonastawne, zamykające
od góry czworobok przegubowy, którego konfiguracja jest zależna
od konfiguracji podpory materaca i jej sekcji nóg dolnej (6) w stosunku do podstawy jezdnej (2), uzyskiwanej za pomocą siłowników
napędowych, obsługiwanych przez personel szpitalny lub pacjenta.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 390858 (22) 2010 03 29
(51) A61H 1/00 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61H 7/00 (2006.01)
A63B 21/00 (2006.01)
A63B 23/00 (2006.01)
(71) DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn
(72) DYSZKIEWICZ ANDRZEJ
(54)	Urządzenie do rehabilitacji i diagnostyki ciała
oraz jego zastosowanie
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do rehabilitacji

i diagnostyki ciała pacjentów dysfunkcją narządów ruchu i narządów wewnętrznych. Urządzenie składa się przynajmniej z dwóch,
korzystnie z sześciu symetrycznie rozmieszczonych par ruchowo-pomiarowych sektorów, mianowicie pary nadgarstkowych
sektorów, pary łokciowych sektorów, pary barkowych sektorów,
pary biodrowych sektorów, pary kolanowych sektorów i pary skokowych sektorów oraz sektorów pojedynczych, to jest głównego
sektora, pośladkowo-piersiowego sektora oraz szyjnego sektora,
przy czym każdy z sektorów posiada odpowiedni stelaż połączony hierarchicznie z innymi stelażami za pomocą przegubów, gdzie
każde takie połączenie zawiera co najmniej jeden kątowy czujnik
i/lub akcelerometryczno-żyroskopowy czujnik do mierzenia położenia i przestrzennej symetrii sektorów oraz co najmniej jeden
siłownik o działaniu posuwisto-zwrotnym i/lub obrotowym, zaopatrzony w tensometryczny czujnik i różnicowo-prądowy czujników
do pomiaru wartości i symetrii sił oporu, szczególnie w ruchu poszczególnych par sektorów, przy czym kątowe czujniki połączone
są z modułem pomiaru ruchu stawów (MPRS1), akcelerometrycznożyroskopowe czujniki połączone są z modułem akcelerometryczno-żyroskopowym (MPRS2), a tensometryczne czujniki i/lub różnicowo-prądowe czujniki połączone są z modułem pomiaru oporu
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mechanicznego (POM), przekazując dane do monitorującego układu (UM) do którego opcjonalnie, w zależności od typu stosowanej
terapii, podłączany jest moduł pomiaru rezystancji i impedancji
elektrycznej (MPR), moduł pomiaru przewodnictwa nerwów (MPN),
moduł pomiaru tętna (MPT), moduł pomiaru ciśnienia (MPC), moduł elektrokardiograficzny moduł (MPE) elektromiograficzny moduł (MPM), elektroencefalograficzny moduł, który to monitorujący
układ (UM) podłączony jest do koordynującego układu, który posiada również połączenie z układem sterowania ruchem i układem
sterowania terapią. Wynalazek jest przeznaczony w szczególności
do leczenia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, polineuropatiami, porażeniem kończyn po udarach, urazach i stanach zapalnych mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, a także
z pozapalną i pourazową dysfunkcją i przykurczami pojedynczych
stawów lub ich grup. Urządzenie umożliwia skojarzoną obserwację, szczególnie symetrii i sekwencji parametrów w częściach ciała
i narządach wewnętrznych w stanie wyjściowym, w trakcie terapii
i po jej zakończeniu. Poza tym umożliwia prowadzenie rehabilitacji
biernej stawów, kończyn i całego ciała, dzięki skojarzeniu w dziedzinie sekwencji i symetrii z działaniem bodźców fizykoterapeutycznych, w szczególności światła spolaryzowanego, pola elektrycznego, magnetycznego, drgań mechanicznych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 392072 (22) 2010 08 06
(51) A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/42 (2006.01)
A61K 8/46 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SKRZELA RENATA; WILK KAZIMIERA ANNA;
BAZYLIŃSKA URSZULA
(54) Sposób wytwarzania nanoemulsji typu
olej w wodzie
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nanoemulsji

typu olej w wodzie, przeznaczonych do stosowania w formulacjach kosmetycznych i farmaceutycznych, jako nośniki substancji
aktywnych. Sposób polega na tym, że miesza się związek powierzchniowo czynny w ilości od 0,1 do 30% wag. będący surfaktantem kationowym wybranym z grupy di-metylosiarczanów, N,N-bis[3,3’-(trimetyloamonio)propylo]alkilamidów lub di-chlorków
N,N-bis[3,3’-(dimetyloamino)propylo]alkilamidów o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza prosty lub rozgałęziony, nasycony lub
nienasycony łańcuch węglowodorowy zawierający od 7 do 17 atomów węgla, korzystnie 11 atomów węgla, X- oznacza CH3OSO3- lub
Cl-, Y oznacza CH3 lub H z fazą olejową w zakresie od 1 do 20% wag.
oraz fazą wodną w zakresie od 50 do 80% wag., następnie mieszaninę poddaje się działaniu ultradźwięków i otrzymuje koncentrat
mikroemulsyjny, który następnie rozcieńcza się wodą i otrzymuje
nanoemulsję.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 392073 (22) 2010 08 06
(51) A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/42 (2006.01)
A61K 8/46 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
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(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SKRZELA RENATA; WILK KAZIMIERA ANNA;
BAZYLIŃSKA URSZULA
(54) Nanoemulsje typu olej w wodzie
i sposób ich wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy nanoemulsji typu olej w wodzie, które

znajdują zastosowanie w formulacjach kosmetycznych i farmaceutycznych, jako nośniki substancji aktywnych. Nanoemulsje typu
olej w wodzie składają się z fazy olejowej, fazy wodnej oraz związku
powierzchniowo czynnego i charakteryzują się tym, że związek powierzchniowo czynny stanowi kationowy surfaktant, wybrany spośród di-metylosiarczanów N,N-bis[3,3’-(trimetyloamonio)propylo]alkilamidów lub di-chlorków N,N-bis[3,3’-(dimetyloamino)propylo]alkilamidów o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza prosty lub
rozgałęziony, nasycony lub nienasycony łańcuch węglowodorowy
zawierający od 7 do 17 atomów węgla, X oznacza CH3OSO3- lub
Cl-, Y oznacza CH3 lub H. Sposób wytwarzania nanoemulsji typu
olej w wodzie polega na tym, że miesza się związek powierzchniowo czynny w postaci surfaktantu kationowego w proporcji
od 0,1 do 50% wag. wybranego spośród di-metylosiarczanów
N,N-bis[3,3’-(trimetyloamonio)-propylo]alkilamidów lub di-chlorków N,N-bis[3,3’-(dimetyloamino)-propylo]alkilamidów z fazą olejową w zakresie 0,1-50% wag. i fazą wodną w zakresie 60-99% wag.,
następnie mieszaninę poddaje się działaniu ultradźwięków i otrzymuje półprzeźroczystą nanoemulsję.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 390856 (22) 2010 03 29
(51) A61K 9/06 (2006.01)
A61K 9/10 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 31/4045 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
(71) AKADEMIA MEDYCZNA
IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław
(72) DZIĘGIEL PIOTR; PODHORSKA-OKOŁÓW MARZENNA;
MAŁOLEPSZA-JARMOŁOWSKA KATARZYNA;
GĘBAROWSKA ELŻBIETA; IŻYKOWSKA ILONA
(54)	Zastosowanie melatoniny do wytwarzania
preparatów ochronnych skóry
(57) Preparaty mają postać maści, żelu lub emulsji i są złożone

ze składnika czynnego stanowiącego etnolowo-wodny roztwór
melatoniny o stężeniu od 10 -3 do 10 -9 M oraz z nośnika. W przypadku maści nośnikiem jest lanolina bezwodna, wazelina, parafina
płynna, euceryna, olej lniany lub ich mieszaniny. W przypadku żelu
nośnikiem jest metyloceluloza, karboksymetyloceluloza, hydroksypropylometyloceluloza, poliwinylopirolidon lub ich mieszaniny. W przypadku emulsji nośnikiem jest metyloceluloza, parafina
ciekła, olej lniany, rycynowy lub rzepakowy, guma arabska i woda
wapienna lub ich mieszaniny. Na 100 części masowych maści
przypada co najmniej 60 części masowych nośnika, na 100 części
masowych żelu przypada co najmniej 6 części masowych nośnika,
a na 100 części masowych emulsji przypada co najmniej 15 części
masowych nośnika. Zastosowanie ma cel osłonowy przeznaczony
do stosowania podczas radioterapii u pacjentów onkologicznych
w różnych typach nowotworów.
(3 zastrzeżenia)
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A1 (21) 390882 (22) 2010 03 31
(51) A61K 35/10 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A23L 1/28 (2006.01)
(71) SROCZYŃSKA MAGDALENA, Opatówek;
SROCZYŃSKI PRZEMYSŁAW, Opatówek
(72) SROCZYŃSKI ZENON
(54)	Kompozycja, zwłaszcza do wytwarzania stabilnej
emulsji naturalnego bursztynu
(57) Ujawniono kompozycję nadającą się do wytwarzania stabil-

nej emulsji naturalnego bursztynu, przeznaczony zwłaszcza do stosowania jako dodatek do produktów spożywczych, kosmetycznych
lub farmaceutycznych.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 392257 (22) 2010 08 27
(51) A61K 36/28 (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) GANCARZ ROMAN; PAWLACZYK IZABELA;
CZERCHAWSKI LESZEK
(54) Środek leczniczy do profilaktyki
i leczenia powikłań zakrzepowych
(57) Wynalazek dotyczy pochodzącego z surowca roślinnego,

środka leczniczego do profilaktyki i leczenia powikłań zakrzepowych i zatorowych, spowodowanych zachwianą hempostazą osoczową w układzie krążenia. Środek leczniczy będący mieszaniną
polifenoli, polisacharydów i ich koniugatów, zawiera polisacharydy
w ilości 1-90%, zbudowane z grupy obejmującej monomery połączone ze sobą wiązaniami glikozydowymi monosacharydów,
wybranych z grupy obejmującej arabinozę, w ilości 9,4-27,4% części polisacharydowej i mannozę w ilości 2,0-12,0%, glukozę w ilości
0,8-15,5%, galaktozę w ilości 0,1-14,5%, ewentualnie ramnozę, w ilości do 20,7%, ewentualnie fukozę w ilości do 2,0% w części polisacharydowej, ewentualnie rybozę w ilości do 2,0%, ewentualnie
ksylozę w ilości do 5,4% części polisacharydowej, oraz cukry o charakterze kwasowym, takie jak kwas glukuronowy i kwas galakturonowy, których sumaryczna ilość wynosi 10,0-75,0% części polisacharydowej preparatu. Ponadto środek zawiera od 10 do 99%
polifenoli, w stężeniu 250-4 250 µM reszt polifenolowych, w przeliczeniu na ekwiwalent kwasu galusowego, w 1 g środka. Korzystnie
wszystkie polifenole, polisacharydy i ich koniugaty, będące składnikami środka do profilaktyki i leczenia powikłań zakrzepowych,
pochodzą z przymiotna kanadyjskiego (Conyza canadensis).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390866 (22) 2010 03 29
(51) A61L 27/14 (2006.01)
A61L 27/20 (2006.01)
A61F 2/06 (2006.01)
(71) INSTYTUT BIOPOLIMERÓW
I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź;
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII
IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI, Zabrze
(72) KUCHARSKA MAGDALENA; NIEKRASZEWICZ ANTONI;
KARDAS IWONA; CIECHAŃSKA DANUTA;
GRUCHAŁA BOGDAN; ADAMIEC WIESŁAW
(54) Sposób uszczelniania poliestrowych
protez naczyniowych
(57) Sposób uszczelniania poliestrowych protez naczyniowych

polega na tym, że poliestrową protezę naczyniową poddaje się
wstępnej obróbce eterem naftowym w temperaturze 20°C w czasie 3-12 godzin, a następnie na powierzchnię protezy nanosi się
wielokrotnie na drodze napawania i/lub natryskiwania wodną zawiesinę mikrokrystalicznego chitozanu, o pH wynoszącym 6,9-7,2,
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zawierającą 0,1-1,5% wagowych mikrokrystalicznego chitozanu
o średnim ciężarze cząsteczkowym od 90000 do 300000 i stopniu
deacetylacji 70-95%, z dodatkiem plastyfikatora w ilości 0,1-1,0%
wagowego. Po naniesieniu kolejnej warstwy zawiesiny protezę suszy się w czasie 2-3 godzin w temperaturze 10-40°C.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390850 (22) 2010 03 29
(51) A61N 1/04 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) ZIĘBA JANUSZ; FRYDRYSIAK MICHAŁ
(54)	Elektroda tekstylna przeznaczona
zwłaszcza do elektrostymulacji
(57) Elektroda tekstylna przeznaczona zwłaszcza do elektro-

stymulacji zawiera warstwę (1) wyrobu tekstylnego z włókien
elektroprzewodzących przymocowaną elektroprzewodzącą nitką (3) do warstwy (4) elastycznego wyrobu tekstylnego z włókien
nie przewodzących, korzystnie do wewnętrznej powierzchni fragmentu części ubioru lub elastycznej opaski. Między elektroprzewodzącą warstwą (1) i warstwą (4) elastycznego wyrobu tekstylnego
z włókien nie przewodzących jest umieszczone wypełnienie (2).
Nadto warstwa (1) jest wyposażona w wyprowadzenia do źródła
prądu, wykonane z włókien elektroprzewodzących.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390945 (22) 2010 04 08
(51) A63F 3/02 (2006.01)
A63F 7/06 (2006.01)
(71) HABRYŁO ROBERT, Kraków
(72) HABRYŁO ROBERT
(54)	Gra planszowa z częściowym wykorzystaniem
zasad gry w piłkę oraz sposób prowadzenia gry
(57) Gra planszowa z częściowym wykorzystaniem zasad gry

w piłkę posiada planszę (1) w kształcie prostokąta, podzielonego
liniami na pola (2) w ilości dwadzieścia cztery na szesnaście, z wydzielonymi obszarami bramkowymi (6) oraz dwie bramki (3) utworzone z dodatkowych czterech pól (2) i wyposażona jest w dwa
komplety po pięć pionków – zawodników (4) oraz jedną piłkę (5).
Sposób prowadzenia gry polega na wykonywaniu ruchów pionkami (4) oraz piłką (5) naprzemiennie przez graczy, przy czym akcja
gracza polega na ruchach pionkami (4) i piłką (5), gdzie w jednej
akcji można wykonać od zero do trzech ruchów pionkiem (4) oraz
od zero do pięciu ruchów piłką (5), przy czym jeden ruch to przejście z pola (2) na pole (2) sąsiadujące, w dowolnym kierunku wprost
lub po przekątnej, a kierunki poszczególnych ruchów pionków (4)
mogą być zmienne, natomiast kierunek ruchu piłki (5) może odbywać się tylko w prostej linii.
(8 zastrzeżeń)
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stwie betonu, tworzącego dno komór i podstawę filtra. Płaszcze
cylindryczne komór połączone są skrzynką odbioru popłuczyn (3)
i dwoma kanałami przepływowymi (4) pomiędzy komorami, tworząc jeden filtr. Filtr znajduje zastosowanie do filtrowania cieczy,
roztworów ścieków przemysłowych, popłuczyn, zwłaszcza wody
w procesie jej uzdatniania.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390939 (22) 2010 04 08
(51) B01D 24/18 (2006.01)
(71) DYNAMIK FILTR NOCOŃ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(72) BADORA STANISŁAW
(54) Ciśnieniowy, wielofunkcyjny filtr pionowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest ciśnieniowy, wielofunkcyjny

filtr pionowy, w którym w filtrze (1), przeznaczonym do filtrowania
medium ciekłego, jego korpus (2) podzielony został za pomocą
szczelnej przegrody (3) na dwie niezależne komory: podstawową
komorę (4) i dodatkową komorę (5). Podstawowa komora (4) spełnia funkcję filtra ciśnieniowego, natomiast dodatkowa komora (5)
spełnia funkcję dodatkowego filtra ciśnieniowego. Do podstawowej komory (4), poprzez dopływową przepustnicę (6) i wlotowy
dystrybutor (7), wprowadzane zostaje ciekłe medium podlegające
oczyszczeniu. W komorze tej medium podlegające oczyszczaniu
przemieszcza się w dół, poprzez odpowiednio dobrane filtracyjne
złoże (8) i poprzez drenażową płytę (9), zaś wstępnie oczyszczone
przenika do dolnej komory (10). Drenażowa płyta (9), dzięki swej
budowie, zapewnia równomierne rozłożenie strumieni przepływu
ciekłego medium poprzez podtrzymywane przez nią filtracyjne
złoże (8). Dalej, ciekłe medium poprzez otwarte zawory (11) i (11a)
wprowadzane jest do dolnej komory (10a) - niepołączonej bezpośrednio w korpusie (2) z dolną komorą (10). Po czym, poprzez
drenażową płytę (9) przenika w górę do dodatkowego filtracyjnego złoża (12), w którym ulega dalszemu oczyszczeniu, a następnie
oczyszczone medium poprzez wylotowy dystrybutor (13) wyprowadzane jest z dodatkowej komory (5) odpływową przepustnicą (14) na zewnątrz.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 390901 (22) 2010 04 02
(51) B01D 25/24 (2006.01)
B01D 24/20 (2006.01)
(71) CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE UNITEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk
(72) WOWK JÓZEF
(54) Dwukomorowy złożowy filtr otwarty z komorami
cylindrycznymi
(57) Wynalazek dotyczy dwukomorowego złożonego filtra otwar-

tego przeznaczonego do mniejszych natężeń przepływu filtrowanych cieczy, gdzie płaszcze komór (1) wykonuje się z cienkościennej
rury z materiału kwasoodpornego i zatapia ich dolną cześć w war-

A1 (21) 390870 (22) 2010 03 29
(51) B01D 35/12 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) NIEŚPIAŁOWSKI KRZYSZTOF; JASIULEK TOMASZ;
PROSTAŃSKI DARIUSZ; ROJEK PIOTR
(54) Filtr cieczy z automatycznym czyszczeniem
wkładów filtracyjnych
(57) Filtr cieczy z automatycznym czyszczeniem wkładów filtra-

cyjnych, wyposażony w czujnik, monitorujący ciśnienie na wlocie
i wylocie filtra, i/lub nastawne przekaźniki czasowe, charakteryzuje
się tym, że na dopływie do każdego filtracyjnego wkładu (3) ma
zabudowany jeden niezależny sterujący zespół (4), który połączony jest równocześnie, za pośrednictwem zbiorczego kolektora (10),
z wylotowym króćcem (8) dla popłuczyn. W drugim rozwiązaniu
filtr ma na dopływie do więcej niż jednego filtracyjnego wkładu
zabudowany jeden wspólny sterujący zespół, który połączony jest
równocześnie, za pośrednictwem zbiorczego kolektora, z wylotowym króćcem dla popłuczyn. W obu rozwiązaniach sterujący zespół ma postać rozdzielacza dwupołożeniowego lub bloku zaworowego, a sterowanie sterującymi zespołami odbywa się na drodze
pneumatycznej, hydraulicznej lub elektrycznej.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 392239 (22) 2010 08 26
(51) B01F 3/12 (2006.01)
C01B 31/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) URBAŃSKI KRZYSZTOF; FAŁAT TOMASZ;
PŁATEK BARTOSZ; FELBA JAN
(54) Sposób i urządzenie do dyspersji nanorurek
węglowych w cieczach
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do dysper-

sji nanorurek węglowych w cieczach, w szczególności znajdujące
stosowanie do wytwarzania kompozytów polimerowych. Sposób
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polega na tym, że zawiesinę nanorurek w cieczy umieszczoną w komorze (6), jednocześnie miesza się ultradźwiękami wytworzonymi
przez przetwornik ultradźwiękowy (2) osadzony w dnie komory (3)
i poddaje działaniu pola elektrycznego przyłożonego pomiędzy
elektrody (3, 6) oraz kontroluje się stopień dyspersji i aglomeracji
nanorurek. Urządzenie ma komorę (6) od dołu zamkniętą przetwornikiem ultradźwiękowym (2), natomiast od góry uszczelnioną
pokrywą (8), w której w izolowanych przepustach osadzona jest,
co najmniej jedna elektroda (3) podłączona do układu zasilającego
elektrody (4), przy czym elektrody (3) zanurzone są częściowo w zawiesinie nanorurek w cieczy (1).
(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 392710 (22) 2010 10 20
(51) B01J 2/16 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SZAFRAN ROMAN; LUDWIG WOJCIECH;
KMIEĆ ANDRZEJ
(54)	Urządzenie do powlekania drobnoziarnistych
cząstek mikro- i nanoproszkami
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do powlekania drob-

noziarnistych cząstek mikro- i nanoproszkami pracujące w układzie
fontannowo-fluidalnym z cyrkulującym wewnątrz złożem, znajdujące zastosowanie w produkcji leków, w szczególności na końcowym etapie wytwarzania leków zawierających substancje wrażliwe
na wodę i wysoką temperaturę. Urządzenie ma w kolumnie, składającej się z pierwszej sekcji (S1) dystrybucji gazu, drugiej sekcji (S2)
cylindrycznej, trzeciej sekcji (S3) stożkowej, czwartej i piątej sekcji
(S4, S5) cylindrycznej, szóstej sekcji (S6) wyjściowej, siódmej sekcji (S7)
oczyszczania gazów wylotowych i ósmej sekcji (S8) wylotowej połączonych złączami pierwszym (Z1), drugim (Z2), trzecim (Z3), czwartym (Z4), piątym (Z5), szóstym (Z6) i siódmym (Z7), umieszczoną rurę
wznoszącą zamontowaną bezpośrednio na korpusie strumienicy.
Rura wznosząca połączona jest przewodem rurowym z króćcem
powietrza fontannującego doprowadzającym powietrze do wnętrza rury wznoszącej przez sekcję pierwszą (S1) zamkniętą od dołu
dnem kolumny. W dnie kolumny osadzony jest również króciec
powietrza fluidyzującego doprowadzający powietrze do pierwszej
sekcji (S1), u góry zamkniętej porowatym rusztem. W rurze wznoszącej, w osi kolumny zamocowany jest atomizer, a poniżej atomizera,
dysza proszkowa. W cylindrycznej sekcji piątej (S5) nad rurą wznoszącą, zamocowany jest deflektor. Pomiędzy obudową sekcji drugiej (S2), trzeciej (S3), czwartej sekcji (S4) oraz piątej (S5) i rurą wznoszącą, utworzona jest przestrzeń pierścieniowa u dołu zamknięta
porowatym rusztem, która powyżej sekcji drugiej (S2) połączona
jest tuleją załadowczą umocowaną w drugim złączu (Z2), ze zbiornikiem surowca, natomiast poniżej drugiej sekcji (S2) połączona jest
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tuleją rozładowczą zamocowaną w pierwszym złączu (Z1) ze zbiornikiem produktu.
(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 392711 (22) 2010 10 20
(51) B01J 2/16 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SZAFRAN ROMAN; LUDWIG WOJCIECH;
KMIEĆ ANDRZEJ
(54) Sposób powlekania drobnoziarnistych
cząstek mikro-i nanoproszkami
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób powlekania drobno-

ziarnistych cząstek mikro- i nanoproszkami pracujący w układzie
fontannowo-fluidalnym z cyrkulującym wewnątrz złożem, znajdujący zastosowanie w produkcji leków, w szczególności na końcowym etapie wytwarzania leków zawierających substancje wrażliwe
na wodę i wysoką temperaturę. Sposób polega na tym, że okresowo na ruszt urządzenia do suchego powlekania cząstek drobnoziarnistych mikro- i nanoproszkami, umocowany przy dnie kolumny, zasypuje się tuleją załadowczą surowiec, gdzie powietrzem
fluidyzującym pod ciśnieniem od 0,05 MPa do 1 MPa, o wilgotności
względnej od 0,1 do 5% i temperaturze od 15°C do 90°C doprowadzanym króćcem powietrza fluidyzującego usytuowanym poniżej rusztu, złoże fluidyzuje się, jednocześnie złoże fontannuje się
z cyrkulacją wspomaganą deflektorem zamocowanym nad rurą
wznoszącą, powietrzem fontannującym doprowadzanym króćcem
powietrza fontannującego do strumienicy pod ciśnieniem od 0,05
MPa do 1 MPa, o wilgotności względnej od 0,1% do 5% i podgrzanym do temperatury od 15°C do 90°C, a w strumienicy powietrze
zasysa i unosi fluidyzowane cząstki z przestrzeni pierścieniowej
utworzonej pomiędzy ściankami sekcji drugiej (S2), trzeciej (S3),
czwartej (S4) oraz piątej (S5) i rurą wznoszącą, w stronę dyszy
proszkowej, którą suche naładowane elektrostatycznie mikro-i nanoproszki podaje się ze strumieniem sprężonego powietrza pod
ciśnieniem od 0,3 MPa do 1 MPa, o wilgotności względnej od 0,1%
do 5% i temperaturze od 15°C do 40°C, a do powstałej mieszaniny
atomizerem podaje się ciekły plastyfikator rozpylony sprężonym
osuszonym powietrzem, po czym złoże cyrkuluje się od 50 sekund
do 30 minut, a następnie odcina się wszystkie strumienie gazu,
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a złoże w postaci drobnoziarnistych cząstek powleczonych mikroi nanoproszkami, wyładowuje się tuleją rozładowczą.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 392712 (22) 2010 10 20
(51) B01J 2/16 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SZAFRAN ROMAN; LUDWIG WOJCIECH;
KMIEĆ ANDRZEJ
(54)	Układ do powlekania drobnoziarnistych
cząstek mikro- i nanoproszkami
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do powlekania drobno-

ziarnistych cząstek mikro- i nanoproszkami, znajdujący zastosowanie w produkcji leków, w szczególności na końcowym etapie
wytwarzania leków zawierających substancje wrażliwe na wodę
i wysoką temperaturę, leków o opóźnionym bądź przedłużonym
uwalnianiu w formie rdzeni mikrocząstek lub mikrokapsułek otoczonych powłoką o kontrolowanych właściwościach. Układ w kolumnie aparatu (KA), składającej się z sekcji połączonych złączami,
ma umieszczoną rurę wznoszącą zamontowaną bezpośrednio
na korpusie strumienicy, która połączona jest przewodem rurowym z umocowanym w dnie kolumny króćcem powietrza fontannującego, doprowadzającym powietrze do wnętrza rury wznoszącej (RW) przez sekcję pierwszą zamkniętą od dołu dnem kolumny.
W dnie kolumny osadzony jest również króciec powietrza fluidyzującego doprowadzający powietrze do pierwszej sekcji u góry
zamkniętej porowatym rusztem. Kolumna aparatu (KA) połączona
jest przewodami gazowymi z układem rozdzielczym pneumatyki (UP), do którego podłączony jest kompresor (KS) poprzez osuszacz powietrza (OZ), zgrubny filtr powietrza (F1), dokładny filtr powietrza (F2) i węglowy filtr powietrza (F3) i jednocześnie węglowy
filtr powietrza (F3) połączony jest przewodami gazowymi poprzez
nagrzewnicę powietrza (NP), z układem rozdzielczym pneumatyki (UP), ponadto układ rozdzielczy pneumatyki (UP) połączony
jest przewodami gazowymi z króćcem powietrza fontannującego,
króćcem powietrza fluidyzującego, atomizerem usytuowanym
w rurze wznoszącej w osi trzeciej sekcji kolumny aparatu (KA), poprzez inżektor (IN) zasysający proszek ze zbiornika proszku (ZP1)
i pistolet proszkowy (PP), z dyszą proszkową usytuowaną w rurze
wznoszącej w osi trzeciej sekcji kolumny aparatu (KA) poniżej atomizera oraz z przestrzenią płaszcza termostatowanego otaczającego cylindryczne sekcje drugą, czwartą i piątą, natomiast wnętrze
cylindrycznej sekcji drugiej połączone jest w górnej części tuleją
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załadowczą ze zbiornikiem produktu (ZP3), zaś w dolnej części tuleją rozładowczą ze zbiornikiem surowca (ZP4).
(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 390886 (22) 2010 03 31
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C10L 1/19 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
(71) KORDAL WOJCIECH, Łomża;
LEWANDOWSKI WŁODZIMIERZ, Warszawa
(72) KORDAL WOJCIECH
(54) Sposób i układ wytwarzania energii elektrycznej,
biomasy oraz biopaliw oraz produkty wytworzone
tym sposobem
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ wytwarzania energii elektrycznej, biomasy oraz biopaliw, charakteryzuje się tym, że zawiera
połączone ze sobą moduł hodowli biomasy, moduł produkcji biopaliw oraz moduł kogeneracyjnej bioelektrogazowni, a ponadto
realizowane są przy użyciu tego układu: sposób wytwarzania energii elektrycznej, sposób wytwarzania biomasy oraz koncentratu
białkowo-witaminowego oraz sposób wytwarzania estrów etylowych.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390895 (22) 2010 04 01
(51) B22F 9/24 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
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(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
ELEKTRONICZNYCH, Warszawa
(72) MŁOŻNIAK ANNA; JAKUBOWSKA MAŁGORZATA;
JAROSZ MATEUSZ
(54) Sposób wytwarzania nanoproszku srebrowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nano-

proszku srebrowego, mający zastosowanie w przemyśle chemicznym, ceramicznym lub elektronicznym. Sposób polega
na tym, że do wodnego roztworu rozpuszczalnej w wodzie soli
srebra o stężeniu 0,005-0,06 mola/l dodaje się mieszając w temperaturze pokojowej wodny roztwór redukujący, zawierający
0,1-0,8 mola/l wodorotlenku metalu alkalicznego, 0,1-1 mola/l
gliceryny i 0,1-1 mola/l izopropanolu przy zachowaniu stosunku molowego reduktora do soli srebra w zakresie od 1:1 do 15:1,
po czym otrzymany nanoproszek srebrowy przemywa się wodą
dejonizowaną najpierw o temperaturze pokojowej, a następnie gorącą o temperaturze 85-100°C, wreszcie rozpuszczalnym w wodzie
łatwo lotnym rozpuszczalnikiem organicznym, po czym wyodrębniony nanoproszek srebrowy suszy się w temperaturze pokojowej
do uzyskania stałej masy.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 392217 (22) 2010 08 24
(51) B23K 9/167 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) LACHOWICZ MACIEJ
(54) Sposób spawania niewielkich elementów,
w szczególności wykonanych z nadstopu niklu
i uchwyt mocujący stanowisko do spawania
niewielkich elementów
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób spawania niewiel-

kich elementów, w szczególności wykonanych z nadstopu niklu
i uchwyt mocujący stanowiska do spawania niewielkich elementów
wykonanych ze stali wysokostopowych oraz metali nieżelaznych,
zwłaszcza aluminium i stopów aluminium. Sposób polega na tym,
że przygotowuje się powierzchnie spawane elementów spawanych (1), po czym elementy spawane (1) wstępnie podgrzewa się
do temperatury nie wyższej niż 300°C ± 10°C, a następnie mocuje
się w matrycy (2), przy czym do matrycy (2) króćcem wkręconym
w otwór matrycy poprzez otwory nadmuchuje się gaz ochronny
prostopadle do grani spoiny i ewentualnie od strony grani spoiny,
po czym elementy (1) w atmosferze gazu ochronnego o prędkości przepływu od 10 do 12 l/min, spawa się przemiennym prądem
spawania o natężeniu od 70A do 80A i napięciu średnim od 23V
do 30V, a elementy (1) połączone złączem spawanym niezwłocznie
po spawaniu, umieszcza się w piecu o temperaturze nie wyższej
niż 850°C i wygrzewa przez co najmniej 2 godziny, następnie połączone elementy (1) chłodzi się razem z piecem do temperatury
otoczenia, przy czym piec chłodzi się powoli, przez co najmniej
20 godzin, z prędkością nie większą niż 45°/h, a po ostudzeniu
początek i koniec spoiny odcina się w odległości 5mm do 8 mm
od krawędzi elementów (1) i szlifuje się grań i lico spoiny. Uchwyt
ma prostopadłościenną matrycę (2), w której wykonany jest nieprzelotowy otwór wzdłużny podłączony do króćca doprowadzającym gaz ochronny, zaś prostopadle do osi otworu wzdłużnego
wykonane są w matrycy (2), co najmniej trzy otwory pionowe doprowadzające gaz ochronny do grani spoiny, ponadto w matrycy (2)
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po obu stronach otworów pionowych wykonane jest wgłębienie,
które z elementami spawanymi (1) umieszczonymi na matrycy (2),
tworzy przelotowy kanał dla doprowadzanego gazu ochronnego.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 390852 (22) 2010 03 29
(51) B23P 25/00 (2006.01)
B23Q 16/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) GESSNER ANDRZEJ
(54) Sposób przygotowania odlewu do obróbki
z minimalizacją naddatków
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowania odle-

wu do obróbki z minimalizacją naddatków mający zastosowanie
w firmach zajmujących się obróbką odlewów korpusów części
średniogabarytowych i wielkogabarytowych, m. in. w przemyśle
obrabiarkowym, motoryzacyjnym oraz hydraulicznym. Sposób
przygotowania odlewu do obróbki z minimalizacją naddatków
polega na tym, że dokonuje się pomiaru geometrii odlewu (1) poprzez optyczne skanowanie powierzchni, dalej definiuje się układ
współrzędnych odlewu Uwo (2) na podstawie trzech wybranych
płaszczyzn nadlewów, natomiast układ współrzędnych modelu
konstrukcyjnego Uwk (3) definiuje się na podstawie analogicznych
trzech płaszczyzn obrabianych, następnie na podstawie pomiaru
geometrii odlewu opisuje się powierzchnie nadlewów w zdefiniowanym wcześniej układzie współrzędnych Uwo (4), po czym analogiczne powierzchnie obrabiane opisuje się w układzie współrzędnych Uwk (5). Naddatki obróbkowe na poszczególnych nadlewach
definiuje się jako funkcję odległości pomiędzy powierzchnią nadlewu, a powierzchnią obrabianą (6), natomiast wektor P definiuje
się jako przesunięcie pomiędzy układem współrzędnych odlewu,
a układem współrzędnych modelu konstrukcyjnego i w pierwszym
kroku przyporządkowuje mu się wartość wynikającą z normatywnych naddatków na trzech wybranych powierzchniach, definiujących układy współrzędne (7), po czym sprawdza się warunek (8)
dodatniego naddatku na każdej powierzchni obrabianej oraz warunek (9) minimalnej objętości naddatków obróbkowych, a po akceptacji wektora P (13) przeprowadza się obróbkę odlewu (14).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 391789 (22) 2010 07 09
(51) B32B 18/00 (2006.01)
B32B 37/14 (2006.01)
C04B 41/81 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) MALECHA KAROL; GANCARZ IRENA; GOLONKA LESZEK
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(54) Sposób wytwarzania obudowy,
zwłaszcza dla układów mikroprzepływowych
i czujników
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania obudowy,

zwłaszcza dla układów mikroprzepływowych i czujników, jak również dla mikromieszalników, mikroreaktorów, w których wnętrzu
znajdują się wrażliwe termicznie warstwy chemoczułe oraz do hermetyzacji ceramicznych czujników wielkości fizycznych oraz chemicznych. Sposób polega na tym, że z ceramiki wycina się kształty
i zgrywa się warstwy ceramiczne, po czym warstwy laminuje się
i wypala się podczas wieloetapowej obróbki termicznej. Na wypaloną strukturę ceramiczną, stanowiącą dolną część obudowy nanosi się warstwę szkliwa (S), po czym strukturę ceramiczną z warstwą
szkliwa (S) ponownie wypala się, a wypaloną strukturę ceramiczną
z warstwą szkliwa (S) i płytkę polimerową (P) i poddaje się procesowi obróbki w mikrofalowej plazmie gazowej, w której modyfikuje
się powierzchnię warstwę szkliwa (S) oraz powierzchnię płytki polimerowej (P). Po czym zmodyfikowane powierzchnie warstwy szkliwa (S) i płytki polimerowej (P) dociska się z ciśnieniem nieznacznie
wyższym od ciśnienia atmosferycznego i łączy się je, przy czym
powierzchnie warstwy szkliwa (S) i płytki polimerowej (P) dociska
się równomiernie.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 391959 (22) 2010 07 26
(51) B32B 18/00 (2006.01)
B32B 37/22 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) MALECHA KAROL; GOLONKA LESZEK
(54) Sposób wytwarzania układów
mikroprzepływowych z niskotemperaturowej
współwypalanej ceramiki
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania układów

mikroprzepływowych z niskotemperaturowej współwypalanej
ceramiki, stosowanych, jako wielowarstwowe układy ceramiczne zawierające otwory i kanały cieczowe, w szczególności jako
wszelkiego rodzaju mikroreaktory chemiczne do przeprowadzania analiz chemicznych i jako obudowy czujników. Sposób polega na tym, że na wyciętych z surowej folii niskotemperaturowej
współwypalanej ceramiki i zgrane warstwa spodnia (WS) oraz warstwy górne (WK), w których wykonane są otwory cieczowe i/lub
kanały (K) i/lub komory, przy czym po stronie otworów cieczowych
i/lub kanałów (K) i/lub komór umieszcza się warstwę zabezpieczającą (WZ) wykonaną z elastycznego materiału polimerowego, którą
wypełnia się i zabezpiecza wykonane otwory cieczowe i/lub kanały (K) i/lub komory przed deformacją podczas laminacji, po czym
warstwy (WS, WK) laminuje się w prasie termokompresyjnej przy
ciśnieniu 5-30 MPa, w temperaturze 40°C-90°C, przez 5-30 minut.
(4 zastrzeżenia)
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A1 (21) 391960 (22) 2010 07 26
(51) B32B 18/00 (2006.01)
B32B 37/22 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) JURKÓW DOMINIK; DĄBROWSKI ARKADIUSZ
(54) Sposób wytwarzania przestrzennych struktur,
zwłaszcza z niskotemperaturowej ceramiki
współwypalanej oraz forma do wytwarzania
przestrzennych struktur, zwłaszcza
z niskotemperaturowej ceramiki współwypalanej
(57) Struktury przestrzenne stosowane są jako obudowy i kon-

strukcja czujników, aktuatorów mikromechanicznych oraz mikrosystemów, w szczególności czujników przepływu, czujników gazu,
czujników poziomu cieczy, czujników wilgotności, czujników ciśnienia, aktuatorów do pozycjonowania, mikrosystemów przepływowych, mikroreaktorów chemicznych. Sposób polega na tym,
że wycięte z surowej folii niskotemperaturowej współwypalanej
ceramiki i zgrane warstwy, w których wykonane są otwory i/lub
kanały i/lub komory, umieszcza się w formie składającej się z górnej okładki (GF) i dolnej okładki (DF), przy czym formą, w której
wykonane są elementy wystające dopasowane kształtem do zabezpieczanych otworów i/lub kanałów i/lub komór, podczas laminacji wypełnia się i zabezpiecza strukturę ceramiczną (SC) przed
deformacją otwory i/lub kanały i/lub komory. Forma ma okładkę
górną (GF) i okładkę dolną (DF), przy czym w okładce górnej (GF)
i/lub dolnej (DF) od strony wykonanych otworów i/lub kanałów
i/lub komór w strukturze ceramicznej (SC), ma elementy wystające
dopasowane kształtem do zabezpieczanych otworów i/lub kanałów i/lub komór.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 390880 (22) 2010 03 30
(51) B32B 27/40 (2006.01)
A63H 33/38 (2006.01)
B42D 1/00 (2006.01)
(71) NIKLAS SYLWIA COLLBY & COMPANY, Dzierżoniów
(72) NIKLAS SYLWIA; KOCHANIAK ROBERT
(54) Sposób wytwarzania i zdobienia
wielowarstwowych laminatów,
zwłaszcza elastycznego laminatu 3 warstwowego
dwustronnego jako nośnik graficznej informacji
(57) Laminat wielowarstwowy powstaje poprzez łączenie dodatkowym spoiwem (2) zewnętrznym lub powstającym z nadtopienia
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bazy laminatu. Elementem nośnym dla grafiki i zdobienia (4) barwnikami sublimacyjnymi pośrednio lub bezpośredni i utrwalenie
ich w temperaturze 160-240°C, w czasie od 5 do 90 sekund, odporne na temperaturę w przedziale 160-240°C w czasie 0-120 sekund,
jest co najmniej jedna włóknina poliestrowa (1) o gramaturze od
25 g/mkw do 1000 g/mkw również z domieszkami i uszlachetniaczami, o różnej strukturze, gęstości, o jasnej kolorystyce, napiętej
przed klejeniem z siłą od 0-6 N/m i nałożona na bazę co najmniej
jednej pianki poliuretanowej (3) o różnej strukturze, kolorystyce,
charakterystyce typu, i przymocowana do niego przy pomocy
co najmniej jednej warstwy spoiwa (2) w ilość od 20-250 g/mkw,
zastosowaniu docisku łącznych warstw.
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udarowej (PU), wykonane jest podcięcie (PO) dopasowane kształtem do zderzaka pojazdu.
(5 zastrzeżeń)

(39 zastrzeżeń)

A1 (21) 390873 (22) 2010 03 29
(51) B60N 2/26 (2006.01)
(71) KIEL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Paproć
(72) KONIECZEK MAREK; SIEMION KAROL;
ROBERT MIROSŁAW; KSIĄG RADOSŁAW
(54) Fotel pojazdu z fotelikiem dla dziecka
(57) Fotel pojazdu posiada przednią część siedziska (4), połączo-

ną odchylnie z pozostałą częścią siedziska (3), przy czym przednia
część siedziska (4) przyjmuje, za pomocą mechanizmu zapadkowego (5), położenie pionowe lub poziome. Do fotela zamocowane
są na stałe boczne pasy bezpieczeństwa (2’) dla dziecka i przedni
pas bezpieczeństwa (7). Fotel ma dodatkowe siedzisko (9) dla dziecka, którymi są dwie poduchy (10, 11), połączone ze sobą odchylnie
z którymi dolna poducha (11) zamocowana jest odchylnie do fotela.
Fotel pojazdu, stanowiący równocześnie fotelik dla dziecka ma zastosowanie zwłaszcza w autobusie oraz innych pojazdach przeznaczonych do przewożenia większej liczby pasażerów.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 393459 (22) 2010 12 29
(51) B60R 19/02 (2006.01)
B60R 19/18 (2006.01)
B60R 19/52 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) KOPCZYŃSKI ARTUR; RUSIŃSKI EUGENIUSZ;
KUCHARSKI GRZEGORZ
(54)	Energoabsorbcyjny przedni układ zabezpieczający
(57) Przedmiotem wynalazku jest energoabsorbcyjny przedni
układ zabezpieczający, zmniejszający ryzyko doznania poważnych
obrażeń, w szczególności pieszego podczas kolizji pieszego z pojazdem terenowym. Układ w prostokątnej ramie (R), którego górna
krawędź jest poprzeczką stabilizującą (PS), ma osadzoną poniżej
połowy wysokości ramy (R), poziomą poprzeczkę udarową (PU),
zaś od dołu w ramie (R) umocowany jest ogranicznik (O), ponadto w ramie (R) od strony zderzaka pojazdu, powyżej poprzeczki

A1 (21) 393460 (22) 2010 12 29
(51) B60R 19/02 (2006.01)
B60R 19/18 (2006.01)
B60R 19/52 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) KOPCZYŃSKI ARTUR; KUCHARSKI GRZEGORZ;
RUSIŃSKI EUGENIUSZ
(54)	Energoabsorbcyjny przedni układ zabezpieczający
(57) Przedmiotem wynalazku jest energoabsorbcyjny przedni
układ zabezpieczający, zmniejszający ryzyko doznania poważnych obrażeń, w szczególności pieszego podczas kolizji pieszego
z pojazdem terenowym. Układ ma w ramie (R) w postaci dużej litery U
zamkniętej u góry poprzeczką stabilizującą (PS) osadzoną poziomą
poprzeczkę udarową (PU). Od dołu w ramie (R) umocowany jest
ogranicznik (O). Ponadto w ramie (R) od strony zderzaka pojazdu,
w poziomej dolnej belce, która jest znacznie szersza od pozostałych, wykonane jest podcięcie (PO) dopasowane kształtem do zderzaka pojazdu.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 393461 (22) 2010 12 29
(51) B60R 19/02 (2006.01)
B60R 19/18 (2006.01)
B60R 19/52 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) KOPCZYŃSKI ARTUR; KUCHARSKI GRZEGORZ;
RUSIŃSKI EUGENIUSZ
(54)	Energoabsorbcyjny przedni układ zabezpieczający
(57) Przedmiotem wynalazku jest energoabsorbcyjny przedni

układ zabezpieczający, zmniejszający ryzyko doznania poważnych obrażeń, w szczególności pieszego podczas kolizji pieszego
z pojazdem terenowym. Układ, w ramie (R) w postaci odwróconej
dużej litery U, której poziomy górny łącznik jest poprzeczką stabilizującą (PS), ma osadzoną poziomą poprzeczkę udarową (PU), zaś
od dołu w ramie (R) pomiędzy ramionami litery U, umocowany
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jest ogranicznik (O), ponadto rama (R) od strony zderzaka pojazdu,
jest wygięta, przy czym wygięcie to jest dopasowane kształtem
do zderzaka pojazdu
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390897 (22) 2010 04 01
(51) B60R 21/34 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI,
Warszawa
(72) WĘŻYK WOJCIECH; MUSZYŃSKI ANDRZEJ;
PIJANOWSKI BOGUSŁAW; WICHER JERZY;
PROCHOWSKI LEON; GIDLEWSKI MIROSŁAW;
ZIELONKA KAROL; KAMIŃSKI JULIAN
(54)	Urządzenie do złagodzenia skutków uderzenia
przechodnia samochodem osobowym
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do łagodzenia skut-

ków uderzenia przechodnia samochodem osobowym, zamontowane w samochodzie wyposażonym w system ostrzegawczy,
złożony między innymi: z sensora zderzenia, radaru, kamery oraz
energochłonnej pokrywy silnika. Urządzenie to ma przesuwną
płytę osłonową (2), korzystnie z tworzywa sztucznego, osadzoną
w prowadnicach połączonych z pokrywą (1) silnika i zaopatrzoną
w zamek blokujący, stabilizujący położenie płyty osłonowej (2)
względem pokrywy (1) silnika. Pokrywa (1) silnika z wysuniętą płytą
osłonową (2) w momencie zderzenia przejmuje energię przez działanie płyty osłonowej (2) oraz mechanizmu podnoszenia (5) pokrywy (1) silnika.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 390865 (22) 2010 03 29
(51) B62D 57/028 (2006.01)
B60K 3/00 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI
I POMIARÓW PIAP, Warszawa
(72) BORKOWICZ ZBIGNIEW; CADER MACIEJ
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(54) Mobilna platforma urządzenia do inspekcji
obszarów zagrożonych
(57) Mobilna platforma urządzenia do inspekcji obszarów za-

grożonych, zwłaszcza odcinków wyrobisk górniczych zagrożonych wybuchem gazu i pyłu węglowego, wyposażona w korpus,
na którym są osadzane różnego rodzaju czujniki do kontrolowania
różnych parametrów atmosfery w obszarze podlegającym inspekcji, charakteryzuje się tym, że jest wyposażona w przedni zestaw
kołowy (2) składający się z ułożyskowanych na wspólnej poziomej
osi (3) kół jezdnych (4, 5) rozmieszczonych symetrycznie w stosunku do pionowej osi zaopatrzonej w poprzecznicę połączoną z rozmieszczonymi symetrycznie siłownikami liniowymi (8, 9), których
przeciwne końce są połączone przegubowo korpusem (1), z którym
w jego przedniej części jest z nim połączony siłownik liniowy drugim swym końcem połączony przegubowo z osią poziomą (3) kół
jezdnych (4, 5) oraz jest wyposażona w koła tylne (11), których osie
są połączone z korpusem (1) za pomocą siłowników liniowych (13),
a ponadto platforma jest zaopatrzona w trzy, wyposażone w siłowniki liniowe, nogi (16, 17), z których dwie (16) są umieszczone
symetrycznie względem osi symetrii w przedniej części korpusu (1)
natomiast trzecia noga (17) jest umieszczona w osi symetrii korpusu (1) w jego tylnej części.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390842 (22) 2010 03 26
(51) B65B 69/00 (2006.01)
(71) ZENTIS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żelków Kolonia
(72) GŁOWACKI ADAM; ŻUKOWSKI DANIEL;
LICHOTA IRENEUSZ
(54) Sposób i urządzenie do opróżniania worka
bag-in-box o dużej pojemności
(57) Sposób opróżniania worka bag-in-box o dużej pojemności

charakteryzuje się tym, że w czasie opróżniania worka bag-in-box (3) dodatkowo naciska się dno napełnionego worka bag-in-box (3) w kierunku jego zaworu wylotowego (5) i wywołuje się
spływanie substancji płynnej po nachylonej rynnie ukształtowanej
zbieżnie do osi zaworu wylotowego worka bag-in-box (3). Urządzenie do opróżniania worka bag-in-box o dużej pojemności charakteryzuje się tym, że stanowi go elastyczna, szczelna poduszka (1)
mająca po wypełnieniu, korzystnie powietrzem, kształt opadającej rynny ukierunkowanej zbieżnie do osi zaworu wylotowego (5)
worka bag-in-box (3), która to poduszka (1) ma co najmniej dwie
przegrody (4) o kształcie trapezu, którego boki mają różną długość
i przegrody (4) te są zamocowane wewnątrz poduszki (1) do obu
jej ścian i są zbieżne do osi poduszki przechodzącej przez oś zaworu wylotowego (5) worka bag-in-box (3) oraz są tak połączone
ze ścianami poduszki (1), że jest swobodny obieg powietrza wokół
nich, a górna i dolna ściana poduszki (1), na ich brzegu sąsiadującym
z zaworem wylotowym (5) worka bag-in-box (3) są szczelnie połączone i linia połączenia (6) ma kształt trapezu równoramiennego,
którego oś prostopadła do dłuższej podstawy pokrywa się z osią
poduszki, przy czym na linii górnej podstawy trapezu tworzącego
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to połączenie (6), pomiędzy górną i dolną ścianą poduszki (1) jest
szczelnie zamocowana dodatkowa przegroda.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 390946 (22) 2010 04 08
(51) B65G 1/16 (2006.01)
B65D 85/00 (2006.01)
(71) ZAKŁAD PRODUKCYJNY WESEM D.M.T. HAJDUK
SPÓŁKA JAWNA, Wieliczka
(72) HAJDUK TOMASZ
(54) Nakładka krawędziowa,
zwłaszcza dla mocowania pakietów towaru
(57) Przedmiotem wynalazku jest nakładka krawędziowa, zwłasz-

cza dla mocowania pakietów towaru do palet lub na platformach
samochodowych oraz zabezpieczania krawędzi towaru przed
uszkodzeniem przez przesuwające się pasy, liny lub taśmy wiążące. Nakładka krawędziowa charakteryzuje się tym, że ramiona
(1, 2) mają ażurową konstrukcję i korzystnie w strefie połączenia
ramion (1, 2) z krzywoliniowym odcinkiem cięgna (6) ażurowej
konstrukcji połączone są płytką wzmacniającą (8), a wzdłużne żebra (3) i/lub podłużnice (10) są ściankami, łączącymi cięgna (6) ażurowej konstrukcji ramion (1, 2). Szerokość a powierzchni roboczej
podłużnicy (10) po zewnętrznej stronie ramion (1, 2), jest mniejsza
od szerokości b wybrania w podłużnicy (10) po wewnętrznej stronie ramion (1, 2). Co najmniej brzegowa część ramion (1, 2) posiada
cięgna (6) korzystnie po stronie zewnętrznej szersze niż po stronie
wewnętrznej i/lub kształt cięgien (6) ażurowej konstrukcji w przekroju jest ceownikiem lub teownikiem o krótszym boku (4) korzystnie na powierzchni zewnętrznej. Powierzchnia zewnętrzna
ażurowej konstrukcji, w środkowej części ramion (1, 2) jest obniżona
względem stycznej do brzegowej części ramion (1, 2) i krzywoliniowego odcinka. Krzywoliniowy odcinek powierzchni wewnętrznej
posiada użebrowanie (9) lub jest ażurową konstrukcją.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 394426 (22) 2011 04 01
(51) B65G 19/28 (2006.01)
E21C 35/12 (2006.01)
(31) 12/752,833
(32) 2010 04 01
(33) US
(71) JOY MM DELAWARE, INC., Wilmington, US
(72) POWELL GORDON, GB
(54) System transportowy z prętami zębatymi
(57) System transportowy z prętami zębatymi (100), zawierający

wiele prętów zębatych (107), z których każdy posiada oddalone
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od siebie zęby zębatki (124) rozciągające się między odcinkami
bocznymi (128, 130) po przeciwnych stronach pręta zębatego (107).
System transportowy zawiera również gniazdo obejmujące dwie
oddalone od siebie ściany boczne, i otwory przechodzące przez
ściany boczne. Jeden odcinek boczny posiada wnękę do umieszczania w niej ściany gniazda dostosowaną do umieszczania w niej
jednej z bocznych ścian gniazda, przy czym wnęka, do której wchodzi ściana gniazda jest określona przez oddalone od siebie kołnierze. Każdy z kołnierzy odcinka bocznego posiada przechodzący
przez niego otwór, a otwory kołnierza odcinka bocznego znajdują
się w jednej linii z otworami ściany bocznej gniazda. Sworzeń jest
wkładany przez otwory ściany bocznej i otwory w kołnierzach odcinka bocznego, a oddalone od siebie odcinki boczne są umieszczone tak, że obwiednia utworzona przez zęby zębatki znajduje się
na tym samym poziomie na pręcie zębatym, co sworzeń do przytrzymywania pręta zębatego w gnieździe.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 393273 (22) 2010 12 14
(51) B65G 43/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BŁAŻEJ RYSZARD; JURDZIAK LESZEK;
HARDYGÓRA MONIKA; ZIMROZ RADOSŁAW
(54)	Urządzenie do miejscowego badania
taśm przenośnikowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do miejscowego

badania taśm przenośnikowych przemieszczających się w trakcie
badania. Urządzenie wyposażone jest w ramę (1) umieszczoną
w osłonie (2), przy czym na ramie (1) zamontowana jest kamera
liniowa (3) i linijka oświetleniowa (4) oświetlająca powierzchnię taśmy przenośnikowej (5) znajdującą się nad bębnem (6) umocowanym w konstrukcji nośnej przenośnika (7), w którym umocowana
jest również rama (1).
(10 zastrzeżeń)
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A1 (21) 393274 (22) 2010 12 14
(51) B65G 43/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BŁAŻEJ RYSZARD; JURDZIAK LESZEK
(54) Sposób wykrywania rozcięć wzdłużonych taśm
przenośnikowych i urządzenie do pomiaru
szerokości taśm przenośnikowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania uszkodzeń
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zgarniacz gumowy (8), na każdej pionowej ścianie naczynia,
po jej zewnętrznej stronie.
(11 zastrzeżeń)

taśmy przenośników taśmowych i urządzenie do pomiaru szerokości taśm przenośnikowych. Sposób polega na tym, że badaną
taśmę (5) przenośnika ewentualnie zawierającą znacznik, oświetla
się oświetlaczem (4), po czym podczas ruchu taśmy (5), co najmniej jedną kamerą liniową (3) sterowaną generatorem impulsów,
dokonuje się akwizycji linijek pikselowych obrazu powierzchni taśmy (5) przenośnikowej, po czym rejestruje się obrazy powierzchni
taśmy (5) i analizuje jej szerokość, przy czym rozcięcie wzdłużne taśmy (5) przenośnikowej powoduje zmianę jej szerokości, a zmiana
szerokości taśmy (5), poza zadane granice, świadczy o przecięciu
wzdłużnym taśmy (5) i jest identyfikowana i rejestrowana przez
urządzenie pomiarowe. Urządzenie wyposażone jest w ramę (1)
umieszczoną w osłonie (2), przy czym na ramie (1) zamontowana
jest, co najmniej jedna kamera liniowa (3) korzystnie cyfrowa i linijka oświetleniowa (4) oświetlająca powierzchnię taśmy przenośnikowej (5).
(12 zastrzeżeń)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1 (21) 390930 (22) 2010 04 07
(51) C01B 31/28 (2006.01)
C10J 3/02 (2006.01)
(71) ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(72) KAPELA MIKOŁAJ; WÓJCIK LUCJAN;
GRZĘDA WŁADYSŁAW; ZALSKI ANDRZEJ;
KASZNIA ROBERT; GOŹDZIKIEWICZ MARCIN
(54) Sposób produkcji fosgenu z zastosowaniem
dwutlenku węgla jako surowca
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób produkcji fosgenu

z chloru i tlenku węgla, w którym surowcem do produkcji tlenku węgla jest dwutlenek węgla. Rozwiązanie polega na zgazowaniu koksu do wytworzenia surowego tlenku węgla w ten sposób, że obok
koksu i tlenu do generatora, wyposażonego w dennicę o określonej konstrukcji, w trakcie procesu zgazowania dostarcza się gazowy
dwutlenek węgla ze źródła zewnętrznego w określonym stosunku
objętościowym. Uzyskany w ten sposób tlenek węgla poddaje się
reakcji z chlorem w obecności katalizatora, otrzymując fosgen.
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 390921 (22) 2010 04 06
(51) B65G 69/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) TOMAS ARKADIUSZ; BAL MARIUSZ
(54)	Urządzenie do poboru mechanicznego
próbek materiałów sypkich
(57) Urządzenie do poboru mechanicznego próbek materiałów

sypkich, zabudowane na taśmociągu, posiada prowadnice (1) zamocowane do podpór (2), stanowiąc razem konstrukcję nośną,
ramę. Do ramy zamocowana jest płyta oporowa tylna (11), na której
poprzez oporową rolkę (9) opiera się naczynie (3). Po prowadnicach
(1) porusza się właściwe naczynie (3), pobierające próbkę z taśmy
oraz wózek jezdny (4), w którym naczynie jest zamocowane wahliwie. Naczynie (3) posiada zgarniający element elastyczny, korzystnie

A1 (21) 390844 (22) 2010 03 26
(51) C01F 15/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ,
Warszawa
(72) ŁYCZKO KRZYSZTOF; ŁYCZKO MONIKA;
HERDZIK IRENA; ZIELIŃSKA BARBARA
(54) Sposób rozpuszczania tlenku toru
(57) Sposób rozpuszczania tlenku toru, polega na tym, że proces

rozpuszczania prowadzi się w stężonym kwasie trifluorometanosulfonowym i/lub wodnym roztworze tego kwasu, w temperaturze
powyżej temperatury wrzenia kwasu. Korzystnie stosuje się wodny
roztwór kwasu trifluorometanosulfonowego (triflatowego) o stężeniu od 30 do 98%, w temperaturze od 160-200°C. Korzystnie stosuje
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się wodny roztwór kwasu trifluorometanosulfonowego (triflatowego) o stężeniu od 65-85% w temperaturze od 170 do 180°C.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 390872 (22) 2010 03 29
(51) C02F 1/48 (2006.01)
B01D 35/06 (2006.01)
(71) OŚRODEK BADAWCZO-SZKOLENIOWY SPAW-TEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk
(72) DEDELIS WOJCIECH
(54)	Urządzenie do magnetycznej obróbki cieczy,
zwłaszcza wody
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do magnetycznej

obróbki cieczy, zwłaszcza wody, wyposażone w korpus przykryty rozłączną pokrywą, króciec dolotowy i wylotowy oraz pakiet
pierścieniowych magnesów stałych. W środkowej części korpusu
zewnętrznego (1) zamocowany jest otwarty od góry korpus wewnętrzny (7), a między nimi znajduje się wstępna, pierścieniowa
komora przepływowa (1’), do której w dolnej części przyłączony
jest króciec dopływowy (5) i odpływowy (6). Stosunek średnic króćca dopływowego (5) i korpusu zewnętrznego (1) wynosi od 0,25
do 0,35, a na powierzchni zewnętrznej korpusu wewnętrznego (7)
zamocowana jest konstrukcja szkieletowa (9), wraz z zespołem magnesów, stanowiąca pakiet magnetyczny. Pakiet ten zbudowany
jest ze stałych magnesów pierścieniowych (10), tworzących przynajmniej dwie pary przeciwnie spolaryzowanych nabiegunników
N i S, przy czym każda z tych par jest obrócona w stosunku do poprzedniej o 90°.
(3 zastrzeżenia)
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do nasycania wody gazem, zawierający element dyfuzyjny umożliwiający wydostawanie się gazu do wody oraz sposób nasycania
wody gazem, a także zastosowanie węgla drzewnego jako element
dyfuzyjny.
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 390869 (22) 2010 03 29
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
Warszawa
(72) LIPOWSKA BARBARA; PUFF ZOFIA;
SAŁACIŃSKI RYSZARD; WITEK JERZY
(54) Sposób wytwarzania agrospieków nawozowych
(57) Sposób wytwarzania agrospieków nawozowych polega

na tym, że mieszaninę o składzie: minerały ilaste - max 45% wag.,
surowce węglanowe zawierające Ca i Mg, w ilości min. 45% wag.,
stały nawóz fosforowy o zawartości P2O5 min. 40% w ilości min.
9% wag., po ujednorodnieniu i wprowadzeniu spoiwa w postaci
43%-wego roztworu wodnego szkła wodnego potasowego w ilości
min. 35% wag. w stosunku do ilości mieszaniny surowców stałych,
poddaje się granulacji i wypaleniu w temp. 700÷750°C, część, max
50% wag. surowców węglanowych, może być zastąpiona pyłem
dymnicowym powstającym podczas spalania węgla brunatnego.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 391879 (22) 2010 07 19
(51) C07C 17/383 (2006.01)
C07C 19/01 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) KRÓLIKOWSKI LECHOSŁAW; KUŹNIAR JANUSZ;
WACEK JERZY; KOLUS-PIECHOTA AGNIESZKA
(54) Sposób oczyszczania 1,2-dichloropropanu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania 1,2-dichlo-

A1 (21) 390933 (22) 2010 04 07
(51) C02F 3/20 (2006.01)
B01F 3/04 (2006.01)
B01D 39/16 (2006.01)
(71) KACZOR MAREK, Kraków; MATOGA ŁUKASZ, Kraków;
SMOLAREK KAZIMIERA, Kraków
(72) KACZOR MAREK
(54)	Rozpraszacz dyfuzyjny do nasycania wody gazem,
zestaw do nasycania wody gazem,
sposób nasycania wody gazem i zastosowanie
(57) Przedmiotem wynalazku jest rozpraszacz dyfuzyjny do nasy-

cania wody gazem, zawierający element dyfuzyjny do rozpraszania
przepuszczanego przez niego gazu, w którym element dyfuzyjny (1) stanowi węgiel drzewny. Wynalazek obejmuje także zestaw

ropropanu z mieszaniny produktów ubocznych uzyskiwanych podczas wytwarzania tlenku propylenu metodą chlorową lub chlorohydrynową, polegający na tym, że w pierwszym etapie surowiec
zawierający, co najmniej 50% mas czystego 1,2-dichloropropanu
oraz do 50% mas zanieczyszczeń poddaje się destylacji heteroazeotropowej pod ciśnieniem atmosferycznym z dodatkiem wody jako
czynnika azeotropującego, następnie rozdziela się destylat na fazę
wodną i fazę organiczną, po czym w drugim etapie fazę organiczną destyluje się pod ciśnieniem atmosferycznym i otrzymuje się
1,2-dichloropropan o czystości, co najmniej 99%.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 392327 (22) 2010 09 06
(51) C07C 219/00 (2006.01)
C07C 229/24 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SOROKA MIROSŁAW; GOLDEMAN WALDEMAR
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(54) 6-(Benzyloksykarbonyloamino)-2-izocyjanoheksaniany alkilowe
oraz sposób ich wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe 6-(benzyloksykarbo-

nyloamino)-2-izocyjanoheksaniany
alkilowe
przedstawione
wzorem 1, w którym R oznacza niższą grupę alkilową do 4 atomów węgla. Wynalazek dotyczy również sposobu ich wytwarzania, który polega na tym, że w pierwszym etapie 2-amino6-(benzyloksykarbonyloamino)heksanian alkilu poddaje się
formylowaniu, a otrzymany 6-(benzyloksykarbonyloamino)-2-formyloaminoheksanian alkilu poddaje się w drugim etapie
odwadnianiu przy pomocy dowolnego odczynnika odwadniającego. Reakcję prowadzi się w temperaturze 253-373K w rozpuszczalniku organicznym, aż do przereagowania substratów, po czym
z mieszaniny wydziela się 6-(benzyloksykarbonyloamino)-2-izocyjanoheksanian alkilu, który jest monoizonitrylem pochodnym
lizyny.
(4 zastrzeżenia)
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o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę N-(2-hydroksy)etylo(N-metylo)aminową, bis(N-(2-hydroksy)etylo)aminową lub
N-etylo(N-(2-hydroksy)etylo)aminową, znajdujących zastosowanie
w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji. Wynalazek ujawnia także sposób wytwarzania nowych pochodnych N-(3,4-dimetyloizoksazol-5-ilo)-4-[(E)-fenyloazo]benzenosulfonamidu
o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę N-(2-hydroksy)etylo(N-metylo)aminową, bis(N-(2-hydroksy)etylo)aminową lub
N-etylo(N-(2-hydroksy)etylo)aminową, który polega na tym, że
4-amino-N-(3,4-dimetyloizoksazol-5-ilo)benzenosulfonamid poddaje się reakcji diazowania w mieszaninie kwasu solnego i lodowatego kwasu octowego azotanem III sodu w temperaturze od 0
do 5°C, a następnie powstałą sól diazoniową w postaci chlorku
4-[(3,4-dimetyloizoksazol-5-ilo)sulfamoilo] benzenodiazoniowego
poddaje się reakcji sprzęgania z aniliną i utrzymuje się temperaturę
w zakresie od 0 do 5°C.
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 392328 (22) 2010 09 06
(51) C07C 219/00 (2006.01)
C07C 229/24 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SOROKA MIROSŁAW; GOLDEMAN WALDEMAR
(54) 2-(Benzyloksykarbonyloamino)-6-izocyjanoheksaniany alkilowe
oraz sposób ich wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe 2-(benzylo-

ksykarbonyloamino)-6-izocyjanoheksaniany alkilowe przedstawione wzorem 1, w którym R oznacza niższą grupę
alkilową do 4 atomów węgla, zwłaszcza metyl. Wynalazek dotyczy również sposobu ich wytwarzania, który polega na tym,
że w pierwszym etapie 6-amino-2-(benzyloksykarbonyloamino)
heksanian alkilu poddaje się formylowaniu, a otrzymany
2-(benzyloksykarbonyloamino)-6-formyloaminoheksanian alkilu
poddaje się w drugim etapie odwadnianiu przy pomocy dowolnego odczynnika odwadniającego. Reakcję prowadzi się w temperaturze 253-373K w rozpuszczalniku organicznym, aż do przereagowania substratów, po czym z mieszaniny wydziela się
2-(benzyloksykarbonyloamino)-6-izocyjanoheksanian alkilu, który
jest monoizonitrylem pochodnym lizyny.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 392672 (22) 2010 10 18
(51) C07D 261/16 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) LARKOWSKA MARIA; ZIELIŃSKA SONIA;
KUCHARSKI STANISŁAW
(54) Pochodne N-(3,4-dimetyloizoksazol-5-ilo)-4-[(E)-fenyloazo]benzenosulfonamidu
i sposób ich otrzymywania
(57) Wynalazek dotyczy nowych pochodnych N-(3,4-dimetyloizoksazol-5-ilo)-4-[(E)-fenyloazo]benzenosulfonamidu

A1 (21) 392678 (22) 2010 10 18
(51) C07D 261/16 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) LARKOWSKA MARIA; ZIELIŃSKA SONIA;
KUCHARSKI STANISŁAW
(54) Pochodna N-(3,4-dimetyloizoksazolo-5-ilo)-4-[(E)-fenyloazo]benzenosulfonamidu
i sposób jej wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy nowej pochodnej N-(3,4-dime-

tyloizoksazol-5-ilo)-4-[(E)-fenyloazo] benzenosulfonamidu o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę hydroksylową, znajdującej zastosowanie w optycznym zapisie i przetwarzaniu
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informacji. Wynalazek ujawnia także sposób wytwarzania nowej pochodnej N-(3,4-dimetyloizoksazol-5-ilo)-4-[(E)-fenyloazo]benzenosulfonamidu o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza
grupę hydroksylową, który polega na tym, że 4-amino-N-(3,4-dimetyloizoksazol-5-ilo)benzenosulfonamid poddaje się reakcji
diazowania azotanem III sodu w mieszaninie kwasu solnego o stężeniu od 6 do 8% wagowych i lodowatego kwasu octowego
w temperaturze od 0 do 5°C, a następnie powstałą sól diazoniową w postaci chlorku 4-[(3,4-dimetyloizoksazol-5-ilo)sulfamoilo]
benzenodiazoniowego poddaje się reakcji sprzęgania z fenolem
i utrzymuje się temperaturę w zakresie od 0 do 5°C.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 390883 (22) 2010 03 31
(51) C07D 309/38 (2006.01)
C07D 493/04 (2006.01)
C07C 59/265 (2006.01)
C07C 65/10 (2006.01)
C07C 57/145 (2006.01)
C07C 55/06 (2006.01)
B01D 9/00 (2006.01)
A23L 1/226 (2006.01)
A61K 31/341 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) PERNAK JULIUSZ; ŚWIERCZYŃSKA ANNA
(54)	Kokryształy zawierające γ-piron
oraz kwas karboksylowy
oraz sposób ich wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku są kokryształy zawierające γ-piron

oraz kwas karboksylowy oraz sposób ich wytwarzania, mające
zastosowanie w medycynie, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Kokryształy, zawierające γ-piron oraz kwas karboksylowy,
przedstawiane są wzorem ogólnym 1, w którym R1 oznacza proton bądź grupę hydroksylową, R2 oznacza proton bądź grupę
metylową, R3 oznacza grupę metylową bądź grupę etylową,
R4 oznacza szkielet węglowy kwasu karboksylowego zawierającego
od 1 do 18 atomów węgla. W jednym z rozwiązań sposób ich wytwarzania polega na tym, że γ-piron o wzorze ogólnym 2, w którym
R1 oznacza proton lub grupę hydroksylową, R2 oznacza proton lub
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grupę metylową R3 oznacza grupę metylową bądź grupę etylową,
w polarnym rozpuszczalniku organicznym, miesza się z kwasem
karboksylowym o wzorze ogólnym 3, w którym R4 oznacza szkielet
węglowy kwasu karboksylowego zawierającego od 1 do 18 atomów
węgla, w polarnym rozpuszczalniku organicznym, w stosunku molowym obu substratów 1:0,8 do 1:1,5, korzystnie 1:1, w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika, w czasie 0,5 do 3 godzin, korzystnie
1 godziny, odparowuje się polarny rozpuszczalnik organiczny, a surowy produkt w postaci cieczy wytrząsa się w niepolarnym rozpuszczalniku organicznym i suszy do otrzymania ciała stałego.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 390884 (22) 2010 03 31
(51) C07D 309/38 (2006.01)
C07D 309/40 (2006.01)
C07D 309/32 (2006.01)
C07C 309/04 (2006.01)
C07C 309/31 (2006.01)
C07C 309/30 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) PERNAK JULIUSZ; ŚWIERCZYŃSKA ANNA
(54) 4-Hydroksypiryliowe ciecze jonowe z anionem
zawierającym ugrupowanie sulfonianowe
oraz sposób ich otrzymywania
(57) Przedmiotem wynalazku są 4-hydroksypiryliowe ciecze jo-

nowe z anionem o ugrupowaniu sulfonianowym oraz sposób
ich otrzymywania, mające zastosowanie jako inhibitor korozji.
Ujawniono 4-hydroksypiryliowe pary jonowe z anionem zawierającym ugrupowanie sulfonianowi, o wzorze ogólnym 1, w którym
R1 oznacza proton lub grupę hydroksylową, R2 oznacza proton
lub grupę metylową, R3 oznacza grupę metylową bądź etylową,
R4 oznacza szkielet węglowy kwasu sulfonowego zawierającego
od 1 do 18 atomów węgla. W jednym z rozwiązań sposób ich otrzymywania polega na tym, że γ-piron o wzorze ogólnym 2, w którym
R1 oznacza proton lub grupę hydroksylową, R2 oznacza proton lub
grupę metylową, R3 oznacza grupę metylową bądź etylową, w polarnym rozpuszczalniku organicznym, miesza się z kwasem sulfonowym o wzorze ogólnym 3, w którym R4 oznacza szkielet węglowy kwasu sulfonowego zawierającego od 1 do 18 atomów węgla
w polarnym rozpuszczalniku organicznym, w stosunku molowym
obu substratów 1:0,8 do 1:1,5, korzystnie 1:1, w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika, w czasie 0,5 do 3 godzin, korzystnie 1 godziny,
odparowuje się polarny rozpuszczalnik organiczny, a surowy produkt w postaci cieczy wytrząsa się w niepolarnym rozpuszczalniku
organicznym i suszy przez 2 do 5 godzin, korzystnie 3 godziny.
(3 zastrzeżenia)
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A1 (21) 390923 (22) 2010 04 06
(51) C07D 453/06 (2006.01)
C07D 241/04 (2006.01)
C07D 471/08 (2006.01)
(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) NOWICKI JANUSZ; MUSZYŃSKI MARCIN
(54) Sposób otrzymywania zasadowych
cieczy jonowych
(57) Sposób otrzymywania zasadowych cieczy jonowych o po-
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R1 oznacza resztę pierwszego aminokwasu, po usunięciu grupy
N-ochronnej, ponownie poddaje się reakcji acylowania N-chronioną
pochodną drugiego aminokwasu, do otrzymania pochodnej
o wzorze (I), w którym grupa R3 oznacza grupę dipeptydową,
(c) ewentualnie powtarza się procedurę z etapu (b) w celu otrzymania pochodnej o wzorze (I), w którym grupa R3 oznacza grupę
tri- lub polipeptydową i (d) otrzymaną N-chronioną pochodną
5,11-di-metylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny przedstawioną wzorem (I) ewentualnie poddaje się oczyszczaniu i odbezpiecza się
grupy funkcyjne aminokwasu(ów).
(19 zastrzeżeń)

danych niżej wzorach, gdzie R = C4-C6, polega na tym, że pochodne cyklicznych amidyn poddaje się czwartorzędowaniu przy użyciu bromków alkilowych C4-C6 w temperaturze 20-40°C, używając
roztworu bromku w polarnym rozpuszczalniku, takim jak woda
i/lub metanol, o stężeniu 5-20 cg/g, po czym przeprowadza się
wymianę anionu za pomocą anionowej żywicy jonowymiennej
w postaci wodorotlenowej, stosując 2-5 krotny nadmiar zdolności
wymiennej w stosunku do użytego bromku.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390924 (22) 2010 04 06
(51) C07D 453/06 (2006.01)
C07D 241/04 (2006.01)
C07D 471/08 (2006.01)
(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) NOWICKI JANUSZ; MUSZYŃSKI MARCIN
(54)	Zasadowe ciecze jonowe
(57) Zasadowe ciecze jonowe posiadają podane poniżej wzory,
gdzie R=C4-C6.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390922 (22) 2010 04 06
(51) C07D 487/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) NOWICKI JANUSZ; MUSZYŃSKI MARCIN
(54)	Zasadowe ciecze jonowe
(57) Zasadowe ciecze jonowe o wysokiej zasadowości posiadają
podany niżej wzór, gdzie R = C4-C6, n=1-3.

A1 (21) 390846 (22) 2010 03 26
(51) C07D 471/04 (2006.01)
A61K 31/4745 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa
(72) SIDORYK KATARZYNA; SZCZEPEK WOJCIECH J.;
KACZMAREK ŁUKASZ; WIETRZYK JOANNA;
ŚWITALSKA MARTA; PECZYŃSKA-CZOCH WANDA
(54) Pochodne 5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny
(57) Przedmiotem wynalazku są pochodne 5,11-dimetylo-5H-

-indolo[2,3-b]chinoliny o aktywności przeciwnowotworowej,
przedstawione wzorem (I), w którym podstawniki R1 i R2 są różne
i gdy jeden z nich oznacza atom wodoru, to drugi oznacza acylowaną
grupę -NH-R3, gdzie R3 oznacza resztę co najmniej jednego aminokwasu oraz ich farmaceutycznie dopuszczalne sole, a także zawierające je środki farmaceutyczne. Sposób otrzymywania pochodnych
o wzorze (I) polega na tym, że (a) związek o wzorze (II), w którym
podstawnik R’, stanowiący prekursor grupy -NH-R3 w pozycji 2 lub 9,
oznacza grupę aminową, poddaje się acylowaniu N-chronioną pochodną pierwszego aminokwasu, po czym (b) ewentualnie otrzymaną pochodną 5,11-dimetylo-5H-indolo[2,3-b]chinoliny, w której

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390925 (22) 2010 04 06
(51) C07D 487/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle
(72) NOWICKI JANUSZ; MUSZYŃSKI MARCIN
(54) Sposób otrzymywania zasadowych
cieczy jonowych
(57) Sposób otrzymywania zasadowych cieczy jonowych – wodorotlenków cyklicznych amidyn o podanym niżej wzorze, gdzie
R=C4-C6, n=1-3, polega na tym, że pochodne cyklicznych amidyn
poddaje się czwartorzędowaniu przy użyciu bromków alkilowych
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C4-C6 w temperaturze 20-40°C, używając roztworu bromku w polarnym rozpuszczalniku, takim jak woda i/lub metanol, o stężeniu
5-20 cg/g, po czym przeprowadza się wymianę anionu za pomocą
anionowej żywicy jonowymiennej w postaci wodorotlenowej, stosując 2-5 krotny nadmiar zdolności wymiennej w stosunku do użytego bromku.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 392256 (22) 2010 08 27
(51) C07F 9/38 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SOROKA MIROSŁAW; GOLDEMAN WALDEMAR
(54) N-(Bisfosfonometylo)lizyny
oraz sposób ich wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe N-(bisfosfonometylo)lizy-

ny o wzorze 1, w którym R1 i R2 oznaczają H lub grupę metylidenobisfosfonową, przy czym R1 i R2 muszą być różne. Wynalazek
dotyczy również sposobu wytwarzania N-(bisfosfonometylo)lizyn,
czyli kwasu 2-amino-6-(bisfosfonometylidenoamino)-heksanowego i kwasu 6-amino-2-(bisfosfonometylidenoamino)heksanowego, który polega na tym, że w pierwszym etapie jedną część
molową 2-(benzyloksykarbonyloamino)-6-izocyjanoheksanianualkilu lub 6-(benzyloksykarbonyloamino)-2-izocyjanoheksanianu
alkilu poddaje się reakcji z co najmniej dwiema częściami molowymi fosforynu trialkilowego, oraz co najmniej dwiema częściami
molowymi kwasu Brønsteda. Reakcję prowadzi się w temperaturze
253-373K w rozpuszczalniku organicznym, aż do przereagowania substratów. Następnie z mieszaniny usuwa się lotne produkty
uboczne, a pozostałość poddaje się w drugim etapie hydrolizie
wodnym roztworem kwasu, korzystnie wodnym roztworem chlorowodoru lub bromowodoru, w temperaturze 273-353K i otrzymuje się w wyniku N-(bisfosfonometylo)lizyny.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 392238 (22) 2010 08 26
(51) C07F 9/40 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SOROKA MIROSŁAW; GOLDEMAN WALDEMAR
(54)	Estry tetraalkilowe kwasów
2-aryloetyloaminometylidenobisfosfonowych
oraz sposób ich wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe estry tetraalkilowe kwasów

2-aryloetyloaminometylidenobisfosfonowych o wzorze 1, w którym Ar oznacza grupę arylową, zwłaszcza fenyl, ewentualnie podstawioną innymi grupami funkcyjnymi takimi jak grupa alkilowa,
grupa alkoksylowa, grupa aminowa, atomy chlorowca i grupa nitrowa, A oznacza niższą grupę alkilową do 4 atomów węgla, zwłaszcza
etyl, natomiast R oznacza atom wodoru, grupę alkilową lub grupę
arylową. Wynalazek dotyczy również sposobu wytwarzania estrów
tetraalkilowych kwasów 2-aryloetyloaminometylidenobisfosfon
owych, który polega na tym, że 2-aryloetyloizonitryl poddaje się
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reakcji z co najmniej dwiema częściami molowymi fosforynu trialkilowego, oraz co najmniej dwiema częściami molowymi kwasu
Brønsteda, korzystnie chlorowodoru. Przy czym reakcję prowadzi
się w temperaturze 253-373K w rozpuszczalniku organicznym aż
do przereagowania substratów, po czym z mieszaniny wydziela
się ester tetraalkilowy kwasu 2-aryloetyloaminometylidenobisfosfonowego.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 392255 (22) 2010 08 27
(51) C07F 9/40 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SOROKA MIROSŁAW; GOLDEMAN WALDEMAR
(54)	Estry alkilowe N-[bis(dialkoksyfosfono)metylideno]-Z-lizyny oraz sposób ich wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe estry alkilowe N-[bis(di-

alkoksyfosfono)metylideno]-Z-lizyny, o wzorze 1, w którym
R oznacza niższą grupę alkilową do czterech atomów węgla,
zwłaszcza metyl i etyl, natomiast R1 i R2 oznaczają grupę
benzyloksykarbonylową lub grupę bis(dialkoksyfosfono)metylidenową, przy czym R1 i R2 muszą być różne. Wynalazek dotyczy również sposobu ich wytwarzania, który polega na tym,
że 2-(benzyloksykarbonyloamino)-6-izocyjanoheksanian alkilu lub
6-(benzyloksykarbonyloamino)-2-izocyjanoheksanian alkilu poddaje się reakcji z co najmniej dwiema częściami molowymi fosforynu trialkilowego, oraz co najmniej dwiema częściami molowymi
kwasu Brønsteda. Reakcję prowadzi się w temperaturze 253-373K
w rozpuszczalniku organicznym, aż do przereagowania substratów, po czym z mieszaniny wydziela się estry o wzorze 1 czyli
2-(benzyloksykarbonyloamino)-6-[bis(dialkoksyfosfono) metylidenoamino]heksanian alkilu lub 6-(benzyloksykarbonyloamino)-2-[bis(dialkoksyfosfono) metylidenoamino]heksanian alkilu.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390847 (22) 2010 03 26
(51) C07H 21/04 (2006.01)
(71) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Łódź
(72) NAWROT BARBARA; SOCHACKA ELŻBIETA;
MAJCHRZAK KINGA; STEC WOJCIECH J.;
SMUGA DAMIAN; KOCOŃ-RĘBOWSKA BEATA
(54) Modyfikowany deoksyrybozym
10-23 o ustabilizowanej odporności na hydrolizę
oraz podwyższonej aktywności katalitycznej
i sposób jego wytwarzania
(57) Przedmiotem wynalazku jest modyfikowany deoksyrybo-

zym 10-23 (DNAzym 10-23) o ustabilizowanej odporności na hydrolizę oraz podwyższonej aktywności katalitycznej, o ogólnym
wzorze 1, zawierający co najmniej jedno internukleotydowe wiązanie tiofosforanowe znajdujące się w wybranych pozycjach P
domeny katalitycznej i/lub co najmniej jedną resztę nukleozydową
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o ogólnym wzorze 2, w którym B oznacza resztę uracylu ewentualnie modyfikowaną w pozycji 5 lub resztę adeniny modyfikowaną w pozycji 6, przedstawione wzorem 2’ lub 2”, gdzie R2 oznacza resztę alkiloaminy lub aminokwasu, korzystnie resztę histaminy lub glicyny
i/lub co najmniej jedną resztę nukleozydową o wzorze 3, w którym
B1 oznacza resztę tyminy, uracylu, cytozyny, adeniny i/lub guaniny,
a R1 oznacza atom F lub grupę alkoksylową -OR, gdzie R oznacza
grupę o wzorze -CnH2n+1, a n oznacza liczbę naturalną od 1 do 5,
korzystnie -OR oznacza grupę metoksylową, przy czym wymienione reszty nukleozydowe znajdują się w wybranych pozycjach
N deoksyrybozymu.
(10 zastrzeżeń)
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(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ZIELIŃSKA SONIA; LARKOWSKA MARIA;
KUCHARSKI STANISŁAW
(54)	Kopolimery fotochromowego metakrylanu
4-[(E)-[4-[(5-metyloizoksazo-3-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]fenylu
i sposób ich otrzymywania
(57) Wynalazek dotyczy kopolimerów fotochromowych meta-

krylanu 4-[(E)-[4-[(5-metyloizoksazo-3-ilo)sulfamoilo]-fenylo]azo]fenylu o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę fenylową
lub N-imidazolową, znajdujących zastosowanie w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji oraz optyce nieliniowej. Wynalazek
ujawnia także sposób wytwarzania kopolimerów fotochromowych metakrylanu 4-[(E)-[4-[(5-metyloizoksazo-3-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]fenylu o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę
fenylową lub N-imidazolową, charakteryzujący się tym, że fotochromowy monomer metakrylan 4-[(E)-[4-[(5-metyloizoksazo-3-ilo)sulfamoilo]-fenylo]azo] fenylu miesza się z aromatycznym komonomerem w stosunku molowym od 1:9 do 9:1, w rozpuszczalniku
organicznym, a następnie poddaje się rodnikowej kopolimeryzacji,
przy czym reakcję prowadzi się w temperaturze w zakresie od 60
do 120°C oraz w atmosferze gazu inertnego.
(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 392674 (22) 2010 10 18
(51) C08F 220/18 (2006.01)
C08F 220/34 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ZIELIŃSKA SONIA; LARKOWSKA MARIA;
KUCHARSKI STANISŁAW
(54) Fotochromowe kopolimery metakrylanu
4-[(E)-[4-[(5-metyloizoksazo-3-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]fenylu
i sposób ich otrzymywania
(57) Wynalazek dotyczy fotochromowych kopolimerów meA1 (21) 392673 (22) 2010 10 18
(51) C08F 220/18 (2006.01)
C08F 220/34 (2006.01)

takrylanu 4-[(E)-[4-[(5-metyloizoksazo-3-ilo)sulfamoilo] fenylo]azo]fenylu o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę
1-butylową, 2-etyloheksylową lub 8-metylononylową, znajdujących zastosowanie w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji, holografii oraz optyce nieliniowej. Wynalazek ujawnia także
sposób wytwarzania fotochromowych kopolimerów metakrylanu
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4-[(E)-[4-[(5-metyloizoksazo-3-ilo)sulfamoilo]fenylo]-azo]fenylu o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę 1-butylową,
2- etyloheksylową lub 8-metylononylową polegający na tym, że fotochromowy monomer metakrylan 4-[(E)-[4-[(5-metyloizoksazo-3-ilo)sulfamoilo] fenylo]azo]-fenylu miesza się z alifatycznym komonomerem w postaci akrylanu w stosunku molowym od 1:4
do 4:1, w obecności rozpuszczalnika organicznego, a następnie
poddaje się rodnikowej kopolimeryzacji w temperaturze z zakresu
od 60 do 110°C oraz w atmosferze gazu inertnego.
(16 zastrzeżeń)
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ujawnia również sposób wytwarzania fotochromowych kopolimerów metakrylanu [4-[(E)-[4-[(3,4-dimetyloisoksazo-5-ilo)sulfamoilo]
fenylo]azo]fenylu] o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę
1-butylową, 2-etyloheksylową lub 8-metylononylową charakteryzujący się tym, że fotochromowy monomer, metakrylan [4-[(E)-[4-[(3,4-dimetyloisoksazo-5-ilo)sulfamoilo] fenylo]azo]fenylu], miesza
się z alifatycznym niechromoforowym akrylanem w stosunku molowym od 10:1 do 1:10, w organicznym rozpuszczalniku, a następnie poddaje się kopolimeryzacji rodnikowej w temperaturze od 60
do 110°C, przy czym reakcję prowadzi się w obecności inicjatora
rodnikowego i w atmosferze azotu.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 392677 (22) 2010 10 18
(51) C08F 220/18 (2006.01)
C08F 220/34 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) LARKOWSKA MARIA; ZIELIŃSKA SONIA;
KUCHARSKI STANISŁAW
(54) Fotochromowe kopolimery metakrylanu
[4-[(E)-[4-[(3,4-dimetyloisoksazo-5-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]fenylu] i sposób ich otrzymywania
(57) Wynalazek dotyczy fotochromowych kopolimerów meta-

A1 (21) 392676 (22) 2010 10 18
(51) C08F 220/18 (2006.01)
C08F 220/34 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) LARKOWSKA MARIA; ZIELIŃSKA SONIA;
KUCHARSKI STANISŁAW
(54) Fotochromowe kopolimery metakrylanu
[4-[(E)-[4-[(3,4-dimetyloisoksazo-5-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]fenylu] i sposób ich otrzymywania
(57) Wynalazek dotyczy nowych fotochromowych kopolimerów

krylanu [4-[(E)-[4-[(3,4-dimetyloisoksazo-5-ilo)sulfamoilo] fenylo]azo]fenylu] o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę
N-imidazolową lub fenylową, znajdujących zastosowanie w optoelektronice i optyce nieliniowej oraz w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji. Sposób wytwarzania fotochromowych
kopolimerów metakrylanu [4-[(E)-[4-[(3,4-dimetyloisoksazo-5-ilo)sulfamoilo] fenylo]azo]fenylu] o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę N-imidazolową lub fenylową, charakteryzuje się tym,
że fotochromowy monomer będący metakrylanem [4-[(E)-[4-[(3,4-dimetyloisoksazo-5-ilo)sulfamoilo] fenylo]azo]fenylu] oraz
niechromoforowy monomer w postaci aromatycznego związku
winylowego poddaje się reakcji kopolimeryzacji rodnikowej w stosunku molowym od 0,1 do 10 moli meru chromoforowego do
1 mola meru niechromoforowego, w obecności rozpuszczalnika
organicznego oraz rodnikowego inicjatora polimeryzacji rodnikowej, przy czym reakcję kopolimeryzacji prowadzi się w zakresie
temperatury od 70 do 110°C oraz w atmosferze azotu.
(12 zastrzeżeń)

metakrylanu
[4-[(E)-[4-[(3,4-dimetyloisoksazo-5-ilo)sulfamoilo]fenylo]azo]fenylu] o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę 1-butylową, 2-etyloheksylową lub 8-metylononylową, znajdujących zastosowanie w optoelektronice i optyce nieliniowej,
a także w optycznym zapisie i odczycie informacji. Wynalazek

A1 (21) 392675 (22) 2010 10 18
(51) C08G 18/08 (2006.01)
C08G 18/85 (2006.01)
C08G 18/32 (2006.01)
C08G 18/72 (2006.01)
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(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ZIELIŃSKA SONIA; LARKOWSKA MARIA;
KUCHARSKI STANISŁAW
(54) Fotochromowe poliuretany
i sposób ich otrzymywania
(57) Wynalazek dotyczy nowych fotochromowych poliureta-

nów o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę 4,4’-metylenobis(fenylową), 2,4-tolilenową, 1,6-heksylenową lub 1-metyleno-1,3,3-trimetylocykloheks-5-ylową, znajdujących zastosowanie w optycznym magazynowaniu i przetwarzaniu informacji, optyce nieliniowej, holografii oraz optoelektronice.
Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania fotochromowych
poliuretanów o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę
4,4’-metylenobis(fenylową), 2,4-tolilenową, 1,6-heksylenową
lub 1-metyleno-1,3,3-trimetylocykloheks-5-ylową, polegającego
na tym, że bisazoaromatyczny barwnik 2-[N-(2-hydroksyetylo)-4-[(E)-[4-[(E)-(5-metylizoksazol-3-ilo)azo]fenylo]azo]-anilino]etanol poddaje się reakcji polimeryzacji addycyjnej z diizocyjanianem
w rozpuszczalniku, przy czym utrzymuje się temperaturę w zakresie od 70 do 115°C, w obecności katalizatora i w atmosferze gazu
inertnego, przy zachowaniu stosunku molowego barwnika do diizocyjanianu wynoszącego 1:1.
(14 zastrzeżeń)
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redukuje się do nanokryształów miedzi. Po czym mieszaninę reakcyjną chłodzi się do temperatury pokojowej, a nanocząstki miedzi
strąca się metanolem i odwirowuje w wirówce, następnie zlewa się
roztwór znad osadu, a osad zawiesza się w chloroformie i miesza
z roztworem poli(3-heksyotiofenu) (P3HT) w chloroformie.
(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 390868 (22) 2010 03 29
(51) C08J 3/20 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01)
C08L 25/06 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO,
Warszawa
(72) LEGOCKA IZABELLA;
AL.-ZAHARI TALAL J. MOHAMMAD;
WIERZBICKA EWA;
OSAWARU OSAZUWA
(54) Sposób wytwarzania modyfikatora
do polistyrenu i nanokompozyty
polistyrenowe
(57) Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu polega
na tym, że mieszaninę zawierającą 80-90 części wagowych haloizytu, poddanego wcześniej działaniu pola ultradźwiękowego
oraz 10-20 części wagowych żywicy oligocyklopentadienowo-styrenowej, ogrzewa się w temperaturze do 80°C przez 1-2 godziny,
w rozpuszczalniku organicznym, po czym usuwa się rozpuszczalnik
i z suchego produktu wytwarza się miałki proszek. Przedmiotem
wynalazku są również nanokompozyty polistyrenowe, zwłaszcza
polistyrenu niskoudarowego, zawierające od 2 do 6% haloizytu
zmodyfikowanego w powyższy sposób.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 392314 (22) 2010 09 06
(51) C08G 61/12 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
H01B 1/12 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) NYK MARCIN; SZEREMETA JANUSZ; CHYLA ANTONI;
STRĘK WIESŁAW; SAMOĆ MAREK
(54) Polimerowy kompozyt fotoprzewodzący
i sposób wytwarzania polimerowego kompozytu
fotoprzewodzącego
(57) Przedmiotem wynalazku jest polimerowy kompozyt foto-

przewodzący i sposób wytwarzania polimerowego kompozytu
fotoprzewodzącego, znajdującego zastosowanie w elektronice
do produkcji organicznych ogniw fotowoltaicznych, w których
obecność nanomateriałów metalicznych zmniejsza oporność
powierzchniową oraz zwiększa przewodnictwo materiałów organicznych. Kompozyt ma w warstwie polimerowej będącej alkilową pochodną politiofenu rozproszone nanocząstki miedzi
o rozmiarach od 1 nm do 50 nm w stosunku wagowym polimeru
do nanocząstek od 10:1 do 1:1. Sposób wytwarzania kompozytu fotoprzewodzącego polega na tym, że w celu wytworzenia cząstek
metalicznych, mieszaninę zawierającą rozpuszczalnik organiczny,
organiczną sól miedzi, środek redukujący i surfaktanty miesza się
na mieszadle magnetycznym i podgrzewa do temperatury powyżej 100°C w próżni. Mieszaninę jednocześnie przedmuchuje się gazem inertnym, następnie w atmosferze gazu inertnego mieszaninę
podgrzewa się do temperatury reakcji, w której mieszaninę utrzymuje się przez czas reakcji w wyniku czego organiczna sól miedzi

A1 (21) 390867 (22) 2010 03 29
(51) C09D 175/04 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 3/20 (2006.01)
(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO,
Warszawa
(72) KOZAKIEWICZ JANUSZ; GROTT ALICJA;
OFAT IZABELA; OSAWARU OSAZUWA
(54) Sposób modyfikacji wodnych jonomerycznych
dyspersji poliuretanowych
(57) Sposób modyfikacji wodnych jonomerycznych dyspersji poliuretanowych polega na zdyspergowaniu prepolimeru uretanowego, zawierającego ugrupowania jonowe, w wodnej zawiesinie
napełniacza organicznego lub nieorganicznego, otrzymanej przez
poddanie mieszaniny napełniacza w wodzie działaniu pola ultradźwiękowego, a następnie poddanie prepolimeru reakcji z poliaminą.
Dyspersje poliuretanowe otrzymane sposobem według wynalazku
charakteryzują się znacząco zwiększoną stabilnością, a otrzymane
z nich powłoki charakteryzują się zwiększoną wodoodpornością
i niskim stopniem spęcherzenia.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390891 (22) 2010 04 01
(51) C09J 133/08 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01)
(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,
Szczecin
(72) CZECH ZBIGNIEW; BUTWIN AGNIESZKA

26

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Sposób wytwarzania samoprzylepnych
transferowych prekursorów strukturalnych
filmów klejowych
(57) Sposób wytwarzania samoprzylepnych transferowych pre-

kursorów strukturalnych filmów klejowych, polegający na mieszaniu składników kleju na bazie poliakrylanów, naniesieniu na nośnik
i sieciowaniu promieniami UV, charakteryzuje się tym, że stosuje się
bezrozpuszczalnikowy poliakrylanowy klej, stanowiący produkt reakcji polimeryzacji 50 do 80% wagowych bezrozpuszczalnikowego
poliakrylanowego kleju samoprzylepnego, 10 do 30% wagowych
rozcieńczalnika fotoreaktywnego, 5 do 20% wagowych żywicy
epoksydowej, 0,01 do 15% wagowych wielofunkcyjnego monomeru (met)akrylanowego, 0,1 do 10% wagowych związku sieciującego
termicznie i 0,01 do 5% wagowych fotoinicjatora, przy czym stężenie wszystkich monomerów użytych do syntezy bezrozpuszczalnikowego samoprzylepnego kleju strukturalnego wynosi 100%
wagowych, następnie tak otrzymany klej na bazie poliakrylanów
nanosi się na podłoże dehezyjne, po czym klej na bazie poliakrylanów w postaci filmu poddaje się wstępnemu sieciowaniu promieniowaniem UV.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 390948 (22) 2010 04 08
(51) C09K 17/00 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
(71) ZAKŁAD ŚLUSARSKI PRZETWÓRSTWO TWORZYW
SZTUCZNYCH FELIKS GAJOS, BOLESŁAW DUTKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Nysa
(72) DUTKIEWICZ BOLESŁAW; GAJOS FELIKS
(54) Sposób zabezpieczania gruntu przed erozją i zestaw
do takiego zabezpieczania
(57) Sposób polega na tym, że na zabezpieczanej powierzchni

układa się geowłókninę (4) o gramaturze od 200 do 500g/m2, zawierającą w swojej strukturze nasiona roślin (5). Następnie geowłókninę (4) przykrywa się geosiatką przestrzenną (6) z komórkami
o wielkości od 200 do 500 cm2 i o wysokości ścianek bocznych
od 20 do 50 mm, po czym geosiatkę przestrzenną (6) przytwierdza
się do gruntu kotwami (10, 11) i wypełnia humusem (12). Zestaw
do realizacji takiego sposobu składa się z geowłókniny (4) dopasowanej gramaturą do rodzaju zabezpieczanej powierzchni i z dopasowanej do geowłókniny geosiatki przestrzennej (6) oraz z odpowiedniej liczby kotew (10, 11).
(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 390849 (22) 2010 03 29
(51) C09K 21/14 (2006.01)
C08C 19/20 (2006.01)
C08L 9/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) JANOWSKA GRAŻYNA; RZYMSKI WŁADYSŁAW M.;
KASICZAK ANNA;
KUCHARSKA-JASTRZĄBEK AGNIESZKA
(54) Sposób wytwarzania materiału elastomerowego
o polepszonych właściwościach użytkowych
(57) Sposób wytwarzania materiału elastomerowego o ograniczonej palności, samowygaszającego się podczas spalania
w powietrzu oraz o zwiększonej adhezji do innych materiałów,
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zwłaszcza materiałów tekstylnych, polega na zmieszaniu karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego z chlorosulfonowanym polietylenem, oraz z kwasem stearynowym lub
techniczną stearyną i tlenkiem magnezu i poddaniu tej mieszanki sieciowaniu w temperaturze ≥ 150°C w czasie wyznaczonym
na podstawie pomiarów wulkametrycznych. Uzyskany materiał
elastomerowy charakteryzuje się także bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz wytrzymałością na rozciąganie (TSb)
sięgającą 29 MPa.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 394366 (22) 2011 03 28
(51) C10J 3/00 (2006.01)
(31) 201010137013.5
(32) 2010 03 29
(33) CN
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US
(72) CHEN WEI, CN; DONG HONGHAI, CN;
YANG ZHAOHUI, CN; SHE MINGGANG, CN;
HU LISHUN, CN; LIU KE, US;
ZHAO XIANGLONG, CN
(54) Ogniotrwałe ściany, urządzenia zgazowujące
i sposób zgazowywania
(57) Przedmiotem wynalazku jest ogniotrwała ściana zawierają-

ca warstwę gorącej licówki mającą powierzchnię gorącej licówki
umieszczoną w sąsiedztwie środowiska zgazowywania paliw węglowych, warstwę podłoża pokrywającą warstwę gorącej licówki
oraz warstwę chłodzącą pokrywającą warstwę i dostosowaną
do chłodzenia warstwy gorącej licówki przez warstwę podłoża.
Przedstawiono także urządzenie zgazowujące i sposób zgazowywania.
(21 zastrzeżeń)

A1 (21) 390917 (22) 2010 04 06
(51) C12G 3/02 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12C 11/09 (2006.01)
C12N 11/02 (2006.01)
C12N 11/10 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ROLNICZY
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, Kraków
(72) SROKA PAWEŁ; TUSZYŃSKI TADEUSZ;
SATORA PAWEŁ; TARKO TOMASZ;
DUDA-CHODAK ALEKSANDRA
(54)	Zastosowanie biopolimerów
w procesie fermentacji etanolowej brzeczek
i nastawów wysokocukrowych w produkcji
napojów alkoholowych, zwłaszcza miodów pitnych
(57) Biopolimery stosuje się jako środek intensyfikujący proces fer-

mentacji etanolowej. Korzystnie wprowadza się je w formie roztworu koloidalnego o stężeniu cząstek 0,01-0,5%. Biopolimery korzystnie wprowadza się do brzeczki lub nastawu bezpośrednio przed
dodaniem drożdży i/lub innych mikroorganizmów, a po ich dodaniu całość jest mieszana. Można też biopolimer uprzednio zmieszać
z gęstwą drożdżową i/lub innych mikroorganizmów, a następnie
wprowadzić do brzeczki lub nastawu. Kolejnym korzystnym zastosowaniem jest wprowadzenie biopolimerów do brzeczki lub nastawu w trakcie fermentacji lub w trakcie restartu fermentacji.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 390943 (22) 2010 04 08
(51) C22B 11/00 (2006.01)
C22B 3/04 (2006.01)
C01G 7/00 (2006.01)
(71) WROŃSKI GRZEGORZ, Dratów Kolonia;
WÓJCIK GRZEGORZ, Lublin
(72) WROŃSKI GRZEGORZ; WÓJCIK GRZEGORZ
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(54) Sposób odzysku złota i układ do odzysku złota
(57) Układ składa się z reaktora (1), do którego przyłączone są rów-

nolegle cztery zbiorniki zasilające, pierwszy zbiornik (2) zawierający
utleniacz, drugi zbiornik (3) zawierający świeży kwas, trzeci zbiornik (4) zawierający kwas roboczy oraz czwarty zbiornik (5) zawierający sorbent, przy czym trzeci zbiornik (4) połączony jest z króćcem spustowym (6) reaktora (1), a także z drugim zbiornikiem (3).
Wewnątrz reaktora (1) jest umieszczony kosz (9) wraz z obrabianym
surowcem (10) a także mieszadło (11). Ujawniono także sposób odzysku złota przy użyciu opisanego układu.
(12 zastrzeżeń)
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po czym w suszarce suszy się zaimpregnowaną powłokę w temperaturze 343-373K, korzystnie 363K, następnie w zamkniętym
pojemniku szklanym materiał poddaje się działaniu par alkoholu
furfurylowego w temperaturze 293-363K, korzystnie 313K, w czasie 15 min - 24 h, korzystnie 5 h, po czym suszy się go w suszarce
w temperaturze 353-373 K, korzystnie 363 K w czasie 1-3 h, korzystnie 2 h, następnie dokonuje się karbonizacji nanowarstw polimeru
poprzez ogrzewanie materiału w elektrycznym oporowym piecu
rurowym, w obecności gazu obojętnego, przy prędkości grzania
1-10 K/min, korzystnie 6 K/min, przy czym po uzyskaniu ustalonej,
korzystnej dla danego materiału temperatury z zakresu 423-623K,
materiał pozostawia się w niej przez 0,5-1,5 h, korzystnie 1 h.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 390896 (22) 2010 04 01
(51) C30B 23/00 (2006.01)
C30B 25/00 (2006.01)
C01B 31/36 (2006.01)
H01L 21/20 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
ELEKTRONICZNYCH, Warszawa
(72) TYMICKI EMIL; GRASZA KRZYSZTOF;
RACKA-DZIETKO KATARZYNA
(54) Sposób wytwarzania kryształów,
zwłaszcza węglika krzemu, z fazy gazowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kryształów,

A1 (21) 390876 (22) 2010 03 30
(51) C23C 22/56 (2006.01)
C23C 22/06 (2006.01)
C23C 28/00 (2006.01)
C23C 8/20 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) SŁUŻAŁEK GRZEGORZ; WISTUBA HENRYK
(54) Sposób wytwarzania powłok kompozytowych
na aluminium i jego stopach
(57) Sposób wytwarzania powłok kompozytowych na aluminium

i jego stopach, w którym w pierwszym etapie materiał poddaje
się procesowi anodowania twardego przeprowadzanego znanym
sposobem w elektrolicie jedno- lub wieloskładnikowym, charakteryzuje się tym, że w kolejnym etapie materiał z otrzymaną w pierwszym etapie porowatą warstwą tlenkową umieszcza się w napylarce
próżniowej, w której wytwarza się próżnię w zakresie 0,1 x 10 -7-0,5 x
x 10 -7 kPa, korzystnie 0,2 x 10 -7 kPa, następnie do umieszczonych
w napylarce elektrod węglowych doprowadza się prąd elektryczny, zwiększając jego natężenie od 0 do około 20 A, przy którym
przetrzymuje się materiał w czasie 5-15 min., korzystnie 10 min.,
po czym zwiększa się natężenie prądu, aż do momentu powstania
łuku elektrycznego między elektrodami (zwykle 25-30 A), przy którym przetrzymuje się materiał w czasie 1-5 min., korzystnie 3 min.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 390877 (22) 2010 03 30
(51) C23C 22/56 (2006.01)
C23C 22/06 (2006.01)
C23C 22/83 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(72) WISTUBA HENRYK; SŁUŻAŁEK GRZEGORZ
(54) Sposób wytwarzania powłok kompozytowych
na aluminium i jego stopach
(57) Sposób wytwarzania powłok kompozytowych na aluminium

i jego stopach, w którym w pierwszym etapie materiał poddaje się
procesowi anodowania twardego, charakteryzuje się tym, że w kolejnym etapie w porach powłoki tlenku aluminium wytwarza się
nanomateriał węglowy, w taki sposób, że materiał umieszcza się
w pojemniku szklanym, gdzie w czasie 0,5-2 h, korzystnie 1 h, impregnuje się powłokę tlenkową kwasem paratoluenosulfonowym,

zwłaszcza krzemu, z fazy gazowej, mających zastosowanie w elektronice wysokich mocy i optoelektronice jako materiały na podłoża
pod struktury specjalne. Sposób polega na tym, że monokrystaliczną zaródź (1) w postaci płytki, zamocowaną w pierścieniu (3)
z wysokiej czystości grafitu tak, że tylko jej krawędź styka się bezpośrednio z pierścieniem (3), umieszcza się w górnej części komory
wzrostu (6), wypełnionej gazem obojętnym lub zapewniającym
domieszkowanie kryształu, z naniesionym na jej dnie materiałem
źródłowym (5), po czym zaródź (1) podgrzewa się do temperatury
krystalizacji w warunkach wysokiego ciśnienia gazu wypełniającego komorę (6), zaś wyższą temperaturę w dolnej części komory (6)
utrzymuje się przy zachowaniu różnicy temperatur między materiałem źródłowym (5) a zarodzią (1) w zakresie 50-300°C.
(17 zastrzeżeń)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I  PAPIERNICTWO
A1 (21) 390848 (22) 2010 03 29
(51) D01G 23/00 (2006.01)
D02H 11/00 (2006.01)
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(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) IDZIK MAREK
(54) Sposób podawania taśmy przędzalniczej,
wytworzonej w maszynie przędzalniczej
z regulatorem rozciągu, do urządzenia
odbierającego oraz układ do realizacji tego sposobu
(57) Sposób podawania taśmy przędzalniczej, wytworzonej

w maszynie przędzalniczej z regulatorem rozciągu, do urządzenia
odbierającego, polegający na wprowadzeniu taśmy z regulatora rozciągu do strefy wydawania, gdzie jest formowana w pętlę
kompensacyjną, określeniu chwilowego kształtu pętli w tej strefie,
ustaleniu prędkości odbierania taśmy przez urządzenie odbierające w zależności od chwilowego kształtu pętli i w końcu przekazaniu taśmy do urządzenia odbierającego, charakteryzuje się
tym, że chwilowy kształt pętli taśmy w strefie wydawania określa
się w drodze rejestrowania jej położenia w tej strefie za pomocą
dwóch rejestratorów, ustawionych dowolnie względem siebie
i działających niezależnie jeden od drugiego. Przedmiotem wynalazku jest również układ do realizacji tego sposobu, instalowany na maszynie przędzalniczej, wyposażony w regulator rozciągu,
zawierający lejek zagęszczający (1), wałki pomiarowe (2) i wałki
regulacyjne (3), a nadto w rejestrator (5) pętli kompensacyjnej taśmy (4), usytuowany w strefie wydawania maszyny przędzalniczej,
sterownik wyposażony w program, sterujący prędkością obrotową
dolnego wałka regulacyjnego (3) regulatora rozciągu w zależności
od grubości taśmy (4), opuszczającej maszynę, oraz w program sterujący prędkością odbierania taśmy (4) przez urządzenie odbierające w zależności od kształtu pętli taśmy (4) w strefie wydawania,
zawiera dodatkowy rejestrator (6) pętli kompensacyjnej taśmy (4),
usytuowany także w strefie wydawania maszyny przędzalniczej.
Jeden koniec jednego z rejestratorów (5) pętli kompensacyjnej taśmy (4) jest przymocowany rozłącznie do płyty prowadzącej (14),
przymocowanej do wspornika złączonego z maszyną przędzalniczą, zaś drugi koniec jest złączony wahliwie z jednym końcem drugiego rejestratora (6) pętli kompensacyjnej taśmy (4), którego drugi
koniec jest wsparty także na płycie prowadzącej (14).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 390835 (22) 2010 03 26
(51) D07B 1/06 (2006.01)
(71) POLSKIE LINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(72) BĄKIEWICZ TOMASZ; OLSZEWSKI ROMAN
(54)	Lina stalowa podnosząca
(57) Lina stalowa podnosząca, utworzona z sześciu splotek o li-

niowym styku drutów, przeciwzwita, prawa lub lewa, mająca splotki liny nawinięte na rdzeniu stalowym o kierunku zwicia wzajemnie
przeciwnym do liny, składającym się z sześciu splotek, wykonanych
z drutów stalowych o klasie wytrzymałości na rozciąganie równej
klasie wytrzymałości na rozciąganie drutów splotek liny i przy wartości stosunku długości skoku zwicia splotek liny do długości skoku
zwicia splotek rdzenia stalowego, wynoszącej 2,5÷2,7, i równych
sobie kątach zwicia liny i rdzenia stalowego, charakteryzuje się tym,
że wartość stosunku nominalnego poprzecznego przekroju metalicznego splotek (1) liny do nominalnego poprzecznego przekroju
metalicznego splotek (2) rdzenia stalowego wynosi 6,3÷7,1, a wartość stosunku liczby drutów splotki (1) liny do liczby drutów splotki (2) rdzenia stalowego wynosi 31:22.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ E

A1 (21) 390864 (22) 2010 03 29
(51) D06F 3/04 (2006.01)
D06F 5/00 (2006.01)
(71) SZTORC BOGUSŁAW, Dąbrowa Górnicza;
SZTORC ANNA, Myszków; CHLEBUŚ JANUSZ ADAM,
Radom; CHLEBUŚ ANNA JOANNA, Radom
(72) SZTORC BOGUSŁAW; SZTORC ANNA;
CHLEBUŚ JANUSZ ADAM; CHLEBUŚ ANNA JOANNA
(54) Pracz ręczny
(57) Pracz ręczny (1) z uchwytem (2) ma pióro (4) z co najmniej
jedną powierzchnią chropowatą i podstawę (3).

(8 zastrzeżeń)

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
A1 (21) 392008 (22) 2010 07 30
(51) E01F 8/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław;
JORDAHL&PFEIFER TECHNIKA BUDOWLANA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krępice k/Wrocławia
(72) BOBER WALDEMAR; OGIELSKI PAWEŁ;
TARCZEWSKI ROMUALD; JANCZURA KRZYSZTOF
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(54) System prefabrykowanych,
żelbetowych ekranów akustycznych
dla dróg i autostrad
(57) Przedmiotem wynalazku jest system prefabrykowanych,
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ścieki są rozprowadzane do spłuczek toaletowych i wykorzystywane w miarę potrzeb do spłukiwania fekaliów.
(2 zastrzeżenia)

żelbetowych ekranów akustycznych dla dróg i autostrad, zawierający technologiczne rozwiązania elementów typowych i nietypowych dla poszczególnych sytuacji projektowych dróg i autostrad.
System ma elementy podporowe (ED) i elementy pośrednie (EP)
na przemian połączone ze sobą zamkami elementu podporowego
i elementu pośredniego, przy czym wzdłuż górnych krawędzi elementów (ED, EP) wykonane jest zwieńczenie (ZW) usytuowane nad
pasem górnym (PG), natomiast wzdłuż dolnych krawędzi elementów (ED, EP) wykonany jest pas dolny (PD), ponadto elementy (ED,
EP) wzdłuż linii prostopadłej do powierzchni ustawienia uformowane są z dwóch łuków o dwóch różnych promieniach oraz odcinka
prostego w dolnej części, odchylonego od pionu w kierunku wypukłej strony krzywizny łuków, do pasa górnego (PG), przy czym
położenie pasa górnego (PG) skorelowane jest ze środkiem ciężkości elementów (ED, EP).
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 390949 (22) 2010 04 08
(51) E03B 11/08 (2006.01)
(71) MALISZEWSKI MAREK, Ząbki
(72) MALISZEWSKI MAREK
(54) Przystawka hydroforowa,
zwłaszcza do uzdatniania wody
(57) Przedmiotem wynalazku jest przystawka hydroforowa

przystosowana do współpracy z automatem hydroforowym

A1 (21) 390863 (22) 2010 03 29
(51) E03B 7/04 (2006.01)
E03C 1/05 (2006.01)
E03D 1/38 (2006.01)
(71) JANCZAREK MONIKA, Tychy;
JANCZAREK GRZEGORZ, Tychy
(72) JANCZAREK GRZEGORZ; JANCZAREK MONIKA
(54) Sposób spłukiwania muszli klozetowych ściekami
szarymi
(57) W rozwiązaniu, jako jego podstawę przyjęto, że woda

do spłukiwania fekaliów w toaletach spełnia wymogi czystości,
jeżeli pozbawiona jest zawiesin i zabezpieczona przed rozwojem
drobnoustrojów, pleśni i tym podobnych przez zdezynfekowanie.
W sposobie tym przyjęto, że wody odpływowe z kąpieli, pryszniców (15) i umywalek (16) oraz z pralek (17) w gospodarstwie domowym są zbierane razem w zbiorniku pośrednim (2), po napełnieniu
którego ścieki te są podawane do zbiornika głównego (8) przez filtr
i zbiornik spłukujący (7). Wówczas, gdy następuje przerwa w przetłaczaniu ścieków do zbiornika głównego, zawartość zbiornika
spłukującego spływa w odwrotnym kierunku przez filtr, unosząc
ze sobą oddzielony w nim osad i dzięki zastosowaniu zaworu rozdzielczo-zwrotnego, kierowana jest do kanalizacji. Przefiltrowane
ścieki, w zbiorniku głównym są dezynfekowane środkiem nieszkodliwym dla środowiska naturalnego. Z tego zbiornika oczyszczone
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odbiorczym uzdatnianej wody i z pompą studzienną zaopatrującą ją w wodę surową. Pompa studzienna, sterowana przez automat hydroforowy i przez układ lejka, zbudowana jest ze zbiornika
osadnikowego w kształcie beczki (1) i z układu lejka (4). Przystawka
przeznaczona jest do uzdatniania wody w pojedynczych gospodarstwach domowych, mających własne ujęcia wody.
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powietrza (13) uszczelniona uszczelką zaworu (8) od strony korpusu
zaworu spustowego (3).
(5 zastrzeżeń)

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 390954 (22) 2010 04 09
(51) E03C 1/08 (2006.01)
E03B 7/07 (2006.01)
(71) SAWICKI JERZY, Warszawa
(72) SAWICKI JERZY
(54) Sposób na racjonalne zużycie wody podczas mycia
(57) Przedmiotem wynalazku jest wyeliminowanie pobierania

wody podczas mycia bezpośrednio ze strumienia, uzyskanego
w wyniku odkręcenia zaworu baterii i zastąpienie pobieraniem
wody z pojemniczka (1), po jednorazowym wypełnieniu(o pojemności ok. 0,5 l, z ruchomą zatyczką (5), co pozwala na jej dowolne
dawkowanie. Kilkakrotne pobieranie wody do dłoni jest takie samo,
lecz unika się marnotrawstwa, gdy strumień spływa do kanalizacji
przez 3-5 minut, co oznacza stratę ok.5 litrów.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390919 (22) 2010 04 06
(51) E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) KRENTOWSKI JANUSZ; TRIBIŁŁO ROŚCISŁAW
(54)	Konstrukcja wzmocnienia połączenia warstwy
fakturowej wielkopłytowej ściany prefabrykowanej
(57) Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja wzmocnienia po-

łączenia warstwy fakturowej wielkopłytowej ściany prefabrykowanej, gdzie nawierca się w warstwie konstrukcyjnej (2) otwory
o średnicy większej o 2-3 mm od średnicy nagwintowanej kotwy
stalowej, natomiast w warstwie fakturowej (3) i w warstwie termoizolacyjnej (4) nawierca się otwory o średnicy równej 80-100 mm.
Następnie w warstwie konstrukcyjnej (2), za pośrednictwem zaprawy cementowej o dużej wytrzymałości, osadza się kotwy stalowe
ze stałym pierścieniem oporowym aż do momentu, aby pierścień
ten przylegał ściśle do powierzchni warstwy konstrukcyjnej (2).
Otwór warstwy termoizolacyjnej (4) wypełnia się wtłaczaną ciśnieniowo pianką poliuretanową (6), a otwór w warstwie fakturowej (3)
wypełnia się stopniowo zaprawą cementową o wysokiej wytrzymałości. Kolejnym etapem jest wkręcanie drugiego, ruchomego
pierścienia oporowego na głębokość od ok. 1/3 do ok. 1/2 grubości
warstwy fakturowej (3), wyciskając nadmiar zaprawy cementowej.
Finalnie uzupełnia się otwór zaprawą cementową aż do lica warstwy fakturowej (3), uzyskując gładką powierzchnię, przygotowaną
do prac ocieplających.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 393877 (22) 2011 02 07
(51) E03D 1/34 (2006.01)
E03D 9/052 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) LEWICKA ANNA
(54)	Zawór spustowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest zawór spustowy poprawiający

zarówno warunki higieniczne, jak i komfort użytkowania muszli sedesowej w pomieszczeniu ubikacji lub łazienki poprzez odprowadzanie powietrza oraz zapachów z muszli sedesowej. Zawór ma zamocowaną zaślepkę (2) pomiędzy dźwignią spłuczki (1) i korpusem
zaworu spustowego (3), przy wylocie powietrza. Na korpusie zaworu spustowego (3) zamocowane jest pokrętło zaworu (4) z umocowanym w nim elementem ślizgowym (6) współpracującym z pierścieniem mocującym (5) i umocowanym na podstawie korpusu (7),
ponadto na korpusie zaworu spustowego (3) zamocowany jest
wylotowy przewód powietrzny (10), którego wylot połączony jest
z wentylatorem (11) zamocowanym w kanale wylotowym powierza, zaś w podstawie korpusu (7) zamocowana jest rura wlotowa

A1 (21) 390944 (22) 2010 04 08
(51) E04F 13/077 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
B44C 5/04 (2006.01)
(71) MURASZKO ADAM STAGAPOL, Gdańsk
(72) MURASZKO ADAM
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(54) Płyta elewacyjna i sposób jej wytwarzania
(57) Płyta elewacyjna imitująca materiał skalny, zwłaszcza pia-

skowiec posiada warstwę nośną (1) oraz warstwę elewacyjną (2).
Warstwę nośną (1) stanowi styropian albo polistyren ekstradowany,
a warstwę elewacyjna (2) stanowi powłoka/powłoki na bazie żywicy syntetycznej lub kompozycji żywic syntetycznych zawierającej kruszywo skalne, zwłaszcza kwarcowe, barwione pigmentami
naturalnymi. Dodatkowo, pomiędzy warstwą nośną (1), a warstwą
elewacyjna (2) znajduje się warstwa zbrojąca z włókna szklanego (4)
i kleju dyspersyjnego z wypełniaczem mineralnym (3). Sposób wytwarzania płyty elewacyjnej polega na tym, że na warstwę nośną (1)
nanosi się bezpośrednio lub pośrednio warstwę elewacyjną (2) metodą technik malarskich, zwłaszcza natrysku.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 390915 (22) 2010 04 06
(51) E05D 15/40 (2006.01)
(71) OKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierz Osiedle
(72) GŁOGOWSKI HENRYK
(54) Mechanizm zawiasu okna dachowego
(57) Wynalazek dotyczy zawiasu obrotowego okna dachowego,

gdzie część skrzydłowa okna podczas operacji służących do regulowania pozycji skrzydła nie zmienia swego ustawienia względem
części ramowej i pozostaje skutecznie zamocowana na skrzydle.
Mechanizm zawiasu okna dachowego charakteryzuje się tym, że ramię okucia (1) ma u swej nasady gniazda osadcze i wyposażone jest
w uchylny sprężyście chwytak (5), posiadający profilowe wycięcia,
odpowiadające kształtem zarysowi pary wysięgników (8), zamocowanych w kształtowym mostku (2). Część grzbietowa chwytaka (5) posiada prowadnicę dla wodzika (7), zamocowanego trwale
na jednym ramieniu kształtowego mostka (2). Gniazda osadcze
ramienia okucia (1) oraz profilowe wycięcia chwytaka (5) stanowią
samoblokujący się zespół obejm dla pary wysięgników (8).
(1 zastrzeżenie)

A3 (21) 390838 (22) 2010 03 26
(51) E05D 15/48 (2006.01)
(61) 390634
(71) GANKIEWICZ MARIAN, Kraków
(72) GANKIEWICZ MARIAN
(54) Przesuwne zawiasy kulowe,
zwłaszcza dla drzwiczek, których skrzydło otwiera
się wokół dowolnego boku ościeżnicy
(57) Przesuwne zawiasy kulowe są przeznaczone do uchylania

skrzydła drzwiczek wokół dowolnego boku ościeżnicy bez konieczności demontażu zawiasów. Przesuwne zawiasy kulowe składają się
z trzpieni (100) złączonych na stałe z (3) i prowadnicami R1, leżącymi
na skrzydle drzwiczek, a każdy trzpień (100) ma przyporządkowaną
kulkę lub jej określony element (200), trwale zamknięty w swoim
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gnieździe (300), leżącym na ościeżnicy. Trzpienie (100) blokowane
są w swoich kulkach lub elementach (200) za pomocą pary sztywnych cięgieł h lub przez tarcze obrotowe.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 390955 (22) 2010 04 09
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
(71) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(72) CHWASTEK JANUSZ
(54) Okno
(57) Przedmiotem wynalazku jest okno, otwierane na zewnątrz

lub do wewnątrz budynku. Okno składa się z ościeżnicy i skrzydła,
zaś ościeżnica składa się z kształtownika zewnętrznego (1) i kształtownika wewnętrznego (2), połączonych przekładkami termicznymi (3), gdzie na wewnętrznej osadzone są stykające się z nią
kształtowe uszczelki (4, 5). Kształtownik zewnętrzny (1) stanowi skorupowa część prostokątna (6), mająca na dłuższym boku gniazda
zaciskowe (7), natomiast przeciwległy dłuższy bok przedłużony jest
jednostronnie ścianką (8), zakończoną gniazdem osadczym (9), zaś
przeciwległa krawędź tego dłuższego boku (10) ma występ kątowy (11). Kształtownik wewnętrzny (2) o poprzecznym prostokątnym
skorupowym przekroju ma na krawędziach występy kątowe (11)
i na dłuższym boku gniazda zaciskowe (7), natomiast przekładkę termiczną (3) stanowią dwie równolegle do siebie usytuowane ścianki
połączone poprzeczkami, gdzie jedna ścianka ma rowek, a druga
ścianka ma występy kątowe (15), przy czym na krawędzi pierwszej
ścianki i poprzeczki jest element osadczy, przy czym na przekładce
termicznej (3), w występach kątowych (15), osadzona jest skorupowa uszczelka (4), której ścianki połączone są poprzeczkami, a w części górnej uszczelki jest występ, natomiast ścianka uszczelki ma trapezowego kształtu element osadczy, zaś z kształtową uszczelką (4)
połączona jest skorupowa, uszczelka (5), którą stanowią połączone
ze sobą ścianki, połączone wewnątrz ściankami, a na dwóch ściankach są występy (27). Skrzydło okna składa się ze skorupowego
kształtownika zewnętrznego, którego część prostokątna (28) ma
uskok (29) i część prostokątna (28) przedłużona jest ścianką (8),
zakończoną gniazdem osadczym (9) z uszczelką (30), przy czym
ze skorupowym kształtownikiem wewnętrznym, poprzez przekładki termiczne (3, 31), połączony jest skorupowy kształtownik
wewnętrzny (32) o poprzecznym prostokątnym przekroju, mający
na boku (33) gniazda zaciskowe (7) i na ściankach (34) występy kątowe (15), natomiast jeden bok (33) przedłużony jest jednostronnie ścianką (8), zakończoną gniazdem osadczym (9), w którym jest
uszczelka (35), zaś skorupowy kształtownik wewnętrzny (32) łączy
się z listwą przyszybową (36), mającą na jednej krawędzi wybranie (37) z uszczelką (38) i na występie (39) osadzoną uszczelkę (40),
a pomiędzy nią a uszczelką (30) osadzona jest szyba komorowa (41),
natomiast pod szybą komorową (41), na przekładce termicznej (3)
osadzony jest element izolacyjny (12), na powierzchni górnej którego są występy (27). Przekładkę termiczną (31) stanowi ścianka,
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połączona poprzeczkami kolejną ścianką, gdzie pierwsza ścianka ma rowek, zaś jej krawędź i krawędź poprzeczki ma element
osadczy.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390899 (22) 2010 04 02
(51) E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
C03C 27/10 (2006.01)
(71) DOROS TEODORA D.A. GLASS, Rzeszów
(72) DOROS WIESŁAW; DOROS TEODORA
(54) Sposób wytwarzania szyby zespolonej
i szyba zespolona
(57) Sposób wytwarzania szyby zespolonej, złożonej z co naj-

mniej dwóch przeźroczystych tafli szkła hartowanego, wykonanych
metodą flotowania, połączonych nierozłącznie z umieszczoną pomiędzy nimi ramką dystansową wykonaną z tworzywa elastycznego lub z metalu za pomocą materiałów uszczelniająco-klejących
charakteryzuje się tym, że w komorze urządzenia próżniowego
umieszcza się dwie tafle szklane wygięte w kształt wycinka pierścienia, lub dwie tafle szklane (7, 8) wygięte w kształt wycinka kuli
oraz umieszczoną pomiędzy nimi prostokątną ramkę dystansową (3), wykonaną z tworzywa elastycznego, korzystnie butylu, pokrytą obustronnie cienką warstwą kleju, korzystnie silikonowego,
i zaopatrzoną w zawór serwisowy (5), po czym na obie wygięte
powierzchnie tafli szklanych wywiera się siłę do czasu całkowitego
wyprostowania obu krzywizn tych tafli szklanych, tak aby były one
równolegle usytuowane względem siebie i stykały się z warstwami
kleju lub obie tafle szklane (7, 8) dociska się do styku z warstwami
kleju (4), naniesionymi na ramki dystansowe (3), wysysając jednocześnie powietrze atmosferyczne z utworzonych pomiędzy tymi
elementami komór, wytwarzając w nich podciśnienie, powodując
nierozłączne połączenie tafli szklanych z ramką dystansową lub tafli
szklanych (7, 8) z ramką dystansową (3) lub tafli szklanych profilową
ramką dystansową.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 390881 (22) 2010 03 31
(51) E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
(71) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(72) FITA TADEUSZ; ŁADOWSKI JANUSZ
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(54) Skrzynka rolety
(57) Przedmiotem wynalazku jest skrzynka rolety, zaopatrzona
w zawias, umożliwiający zamykanie i otwieranie jej czołowej ściany.
Skrzynka rolety, mocowana na swoich końcach do pokryw bocznych, składająca się z dwóch części, charakteryzuje się tym, że górna część skrzynki (3) posiada gniazdo (5) dla zaczepu (6) dolnej
części skrzynki (4), uformowane z dwóch półokrągłych elementów
o różnych promieniach wygięcia, tworzących wraz z półokrągłą
częścią, zakończoną ogranicznikiem, szczelinę o grubości nieznacznie większej od grubości zaczepu (6).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 390861 (22) 2010 03 29
(51) E06B 11/02 (2006.01)
E05F 15/16 (2006.01)
(71) SKRZYPEK JERZY ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY,
Nowe Kramsko
(72) SKRZYPEK JERZY; BABIRECKI WOJCIECH
(54) Brama z przęsłem opuszczanym
w zagłębienie w podłożu
(57) Wewnątrz każdego mocowanego w zagłębieniu w podło-

żu (1) słupa (5) znajduje się hydrauliczny siłownik, którego tłoczysko (16) na końcu ma zamocowany obrotowo krążek z nałożoną
liną mocowaną jednym końcem do słupa (5), a drugim końcem
do poprzecznej belki (4) przęsła (2) wyposażonej w zespoły przesuwnych rolek sytuowane w mocowanej wewnątrz każdego słupa (5) kwadratowej rurze. Kwadratowa rura oraz słup (5) wyposażone są we wzdłużną szczelinę na trzpienie zespołów przesuwnych
rolek mocowane do porzecznej belki (4) przęsła (2). Zagłębienie
w podłożu (1) stanowi betonową komorę wyposażoną w wejściowy szyb (9) i szczelinę na przęsło (2).
(9 zastrzeżeń)
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A1 (21) 390950 (22) 2010 04 09
(51) E21D 11/22 (2006.01)
(71) CIAŁKOWSKI BOGUSŁAW, Węgierska Górka
(72) CIAŁKOWSKI BOGUSŁAW
(54) Jarzmo dolne do strzemion górniczych
(57) Jarzmo dolne do strzemion górniczych ma korpus (1), który

ma dwa płaskie kołnierze (2) z otworami (9) dla śrub, połączone
dwiema płaskimi obejmami (3), przy czym kołnierze (2) i obejmy (3)
są jednakowej grubości, korzystnie wygięte z jednego arkusza blachy, ponadto ma dwie nakładki (4), które obejmują wewnętrzne
krawędzie (5) kołnierzy (2) i są na nich zaciśnięte, także korzystnie
wykonane z blachy. Nakładki (4) w górnej części stykają się z kołnierzami (6) zewnętrznego kształtownika (7) obudowy, a w dolnej
części przylegają do kołnierzy (2) i mają otwory (8), pokrywające się
z otworami (9) w tych kołnierzach.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390903 (22) 2010 04 02
(51) E21D 11/40 (2006.01)
E21D 15/60 (2006.01)
(71) URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE
SPÓŁKA AKCYJNA, Żory
(72) WALTER ROMAN; KIEŁBIOWSKI KRZYSZTOF;
WITEK MAREK; DOMALIK ZBIGNIEW
(54)	Urządzenie do rabowania obudowy chodnikowej
(57) Urządzenie do rabowania obudowy chodnikowej stano-

wi spągowa rama (1, 2) w kształcie litery U, korzystnie o budowie
skrzynkowej, a na końcu ramion (1) ramy osadzone są wychylnie
stabilizujące rozporowe hydrauliczne stojaki (3), zaś od strony zewnętrznej poprzeczki (2) ramy mocowana jest spągowa płyta (4)
z osiowo zlokalizowaną osadczą stopą rozporowego wychylnego
hydraulicznego roboczego stojaka zakończonego głowicą (7) profilu V odrzwi obudowy chodnikowej, zaś do bocznych ramion (1)
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ramy w jej części końcowej mocowane są cięgna (10) łańcuchowosiłownikowe z siłownikiem (11) wbudowanym w ciąg cięgna (10).
Do poprzeczki (2) ramy (1, 2) mocowana jest wychylna osłonowa
płyta (16) przestrzeni od strony roboczego stojaka. Przesuwanie
urządzenia realizowane jest skokowo o wielkość podziałki zabudowy odrzwi dowolnymi znanymi środkami do przesuwania urządzeń
górniczych po spągu, przykładowo cięgnami (18) łańcuchowo-siłownikowymi mocowanymi do ramy (1, 2) urządzenia i rozpartych
zewnętrznych oporowych stojaków (19).

( 4 zastrzeżenia)

A3 (21) 390898 (22) 2010 03 31
(51) E21D 21/00 (2006.01)
F16B 13/06 (2006.01)
(61) 388091
(71) HYJEK BOGDAN DORMECH, Polkowice
(72) HYJEK BOGDAN
(54)	Kotew
(57) Kotew znajdująca zastosowanie w obudowie kotwowej wy-

robisk górniczych albo w budownictwie składa się z żerdzi kotwi (1)
i tulei rozprężnej (2) stanowiącej walec z otworem stożkowo walcowym usytuowanym współosiowo do jej powierzchni zewnętrznej,
tulei hamującej (4). Żerdź kotwi (1) stanowi pręt (walec), którego
jedna strona zaopatrzona jest w znaną nagwintowaną końcówkę,
a druga stanowi rozpierak (6) o kącie rozwarcia między tworzącymi stożka równym od 1 do 12°. Rozpierak (6) zakończony jest czopem oporowym (14). Żerdź kotwi (1) zaopatrzona jest w siodło (7)
- w postaci pierścienia, korzystnie umocowanego do powierzchni
walcowej żerdzi kotwi (1). Na siodle (7) kolejno osadzona jest tuleja
hamująca (4) i tuleja rozprężna (2) zawierająca szczęki (3) umocowane do rozpieraka (6) za pomocą co najmniej jednego ściągacza (5). Wzdłuż tworzących rozpieraka (6) - symetrycznie na obwodzie - mogą być umieszczone są zgrubienia (20). Powierzchnia
zewnętrzna tulei hamującej (4) jest nieregularna, zaś powierzchnia
zewnętrzna szczęk (3), korzystnie, uformowana jest w pierścienie
piłokształtne przy czym średnica zewnętrzna tulei rozprężnej (2)
nie przekracza średnicy czopa oporowego (14), przy czym tuleja
hamująca (4) zaopatrzona jest w gniazdo osadcze (18) usytuowane współosiowo z otworem wewnętrznym tulei hamującej (4), zaś
szczęki (3) tulei rozprężnej (2) od strony tulei hamującej (4) zaopatrzone są w prowadniki, których powierzchnia zewnętrzna stanowi
wycinek powierzchni obrotowej o obrysie mniejszym od obrysu
zewnętrznej powierzchni szczęk (3), korzystnie jako prowadniki
stosuje się wycinki powierzchni walca, przy czym prowadniki osadzone są w gnieździe osadczym, a ponadto, korzystnie długość
prowadników jest mniejsza od głębokości gniazda osadczego (18).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 390936 (22) 2010 04 08
(51) E21D 23/00 (2006.01)
E21D 23/04 (2006.01)
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(71) SIGMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Barak
(72) GMYZ RYSZARD; HAJDUK JAN
(54)	Zmechanizowany kompleks
do drążenia wąskich wyrobisk
(57) Kompleks składa się z kombajnu (1), osadzonego na słupie (2),

zamocowanym do obudowy (3), przy czym poniżej kombajnu (1)
znajduje się pierwsze ramię (5) przenośnika (6). Kombajn (1) osadzony jest na trasie (8), która przesuwać się wzdłuż słupa (2), przy
czym trasa (8) osadzona jest na dwóch równoległych do siebie
słupach (2). Słup (2) posiada stopę (28), która zamocowana jest
pomiędzy pierwszą spągnicą (15), a przenośnikiem (6), natomiast
wierzchołek (29) słupa (2) zamocowany jest do pierwszej belki (24),
przesuwnie podwieszonej do stropnicy (12).
(29 zastrzeżeń)
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korpusu (11). Suwak (19) ma umieszczony w osi (18) przelotowy
dławik (23). Ponadto w korpusie (11) zabudowany jest drugi dławik,
ograniczający dopływ oleju pod tłok (17) popychacza (12), oraz zawór zwrotny, który umieszczony jest w kanale spływowym spod
tłoka (17) popychacza (12). Korpus (11) jest połączony z kadłubem (2)
rozłącznie lub tworzy z nim jednolitą nierozłączną konstrukcję spawaną, odlewaną lub lano-spawaną.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 390937 (22) 2010 04 08
(51) F04D 29/38 (2006.01)
(71) PROFICOOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Imielin
(72) ŻUKOWSKI JACEK; KOMRAUS DANIEL
(54)	Łopatka wirnika wentylatora osiowego
przeznaczona do pracy rewersyjnej
(57) Łopatka wirnika wentylatora osiowego, przeznaczona do pra-

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1 (21) 390889 (22) 2010 03 31
(51) F02N 7/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG,
Gliwice
(72) JASIULEK TOMASZ; NIEŚPIAŁOWSKI KRZYSZTOF;
ROJEK PIOTR
(54)	Rozrusznik hydrauliczny
(57) Rozrusznik hydrauliczny silnika spalinowego, posiadają-

cy kadłub, w którym osadzony jest hydrauliczny silnik, nadający
ruch obrotowy zębnika, oraz korpus z osadzonym w nim przesuwnie popychaczem, przekazującym poprzez dźwignię ruch
posuwu na zębnik, charakteryzuje się tym, że w zintegrowanym
z kadłubem (2) korpusie (11) ma oprócz popychacza (12) osadzony przesuwnie suwak (19), który jest usytuowany w jednej osi (18)
z popychaczem (12) i jest dociskany sprężyną (20) do gniazda (21)

cy rewersyjnej, składająca się z mocowania i płata, którego bryła jest
symetryczna osiowo względem prostej prostopadłej do osi obrotu
wentylatora i równomiernie skręcona poprzecznie wzdłuż całej
swojej długości, charakteryzuje się tym, że rzut płata łopatki (1) wykonany w ten sposób, że oś symetrii profilu płata, w miejscu o minimalnej szerokości, jest równoległa do płaszczyzny rzutowania, ma
na krawędzi natarcia/spływu (2) wcięcie o kształcie paraboli o osi
symetrii prostopadłej do osi symetrii rzutu płata, zajmujące przynajmniej 0,60 jego długości.
(4 zastrzeżenia)
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A1 (21) 390913 (22) 2010 04 06
(51) F16D 65/14 (2006.01)
F16D 55/00 (2006.01)
B60T 7/12 (2006.01)
(71) KAPICA ALEKSANDER ANDRZEJ, Pszczyna
(72) KAPICA ALEKSANDER ANDRZEJ
(54)	Zespół kierowniczego hamulca bezpieczeństwa
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół kierowniczego hamul-

ca bezpieczeństwa, który służy do podniesienia bezpieczeństwa
jazdy pojazdu, kierowcy i pasażerów przed nieumyślnym nagłym
skrętem kół w czasie jazdy spowodowany przebiciem opony lub
nieumyślnego obrotu koła kierownicy (17), a tym samym skrętu
kół z przyczyny niezrównoważenia ciężaru jednej ręki trzymanej
na kole kierownicy (17). Z chwilą wysłania sygnału radiowego przez
czujnik ciśnienia (14) umieszczonego na feldze (13), a odebranego
przez odbiornik radiowy i poprzez przekaźnik w węźle (22) włączy
się elektromagnes (11) co spowoduje skuteczne zahamowanie obrotu osi kierownicy (40) i skrętu kół pojazdu. W wyniku oderwania
jednej ręki od koła kierownicy (17) i powstałej groźby nieumyślnego
spowodowania jej obrotu, to prąd przepływający przez mikrostyki (18) lub sensor, a dalej przez przekaźnik węzła (26) zasili elektromagnes (12), który w sposób wyważony przyhamuje oś kierownicy (40) nie pozwalając jej na nieumyślny obrót.
(2 zastrzeżenia)
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(71) BŁAŻEJAK ROMUALD FIRMA HANDLOWA BAZYL,
Margonin
(72) BŁAŻEJAK ROMUALD
(54)	Amortyzator pneumatyczny
(57) Amortyzator pneumatyczny zwłaszcza do pojazdów me-

chanicznych zawierający poduszkę powietrzną (1), charakteryzuje się tym, że przestrzeń wewnętrzna poduszki (1) połączona jest
ze zbiornikiem buforowym (4) przewodem wylotowym (5) i przewodem wlotowym (6), przy czym na wlocie przewodu wylotowego (5) umieszczony jest zawór zamykający (7) związany z urządzeniem sterującym, a w przewodzie wylotowym (5) i w przewodzie
wlotowym (6) osadzone są zawory zwrotne.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390953 (22) 2010 04 09
(51) F16K 11/00 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) ŚLIWIŃSKI PAWEŁ
(54)	Zawór dławiący nastawny
(57) Zawór dławiący nastawny, zawierający korpus (1), suwak (2),

A1 (21) 390834 (22) 2010 03 26
(51) F16F 1/393 (2006.01)
(71) KUBIAK DOMINIK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE
PROGUM, Poznań
(72) KUBIAK DOMINIK; KUBIAK ZENON
(54) Przegub elastyczny
(57) Przegub elastyczny ma wewnętrzny trzpień (1) osadzony we-

charakteryzuje się tym, że w suwaku (2) usytuowany jest co najmniej
jeden otwór dławiący (D) o przekroju korzystnie kwadratowym,
usytuowany w przyłączu zasilania (A) i co najmniej jeden otwór (G)
o przekroju korzystnie kwadratowym, umieszczony w przyłączu
odpływu (B), przy czym otwór dławiący (D) i otwór (G) usytuowane
są prostopadle do osi suwaka (2), zaś pierścień uszczelniający (6)
umieszczony jest między przyłączem zasilania (A) i przyłączem odpływu (B), a komora wewnętrzna (F) w suwaku (2) jest zaślepiona.
W zaworze przyłącze zasilania (A) może być stosowane zamiennie
z przyłączem odpływu (B).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390894 (22) 2010 04 01
(51) F16F 9/05 (2006.01)
F16F 9/34 (2006.01)
B60G 13/14 (2006.01)

A1 (21) 390952 (22) 2010 04 09
(51) F16K 11/07 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) ŚLIWIŃSKI PAWEŁ

wnątrz ukształtowanej odpowiednio do jego kształtu powierzchni
wewnętrznej (2) korpusu zewnętrznego (3). Zewnętrzna powierzchnia korpusu zewnętrznego ma kształt walca (4), a korpus zewnętrzny składa się z segmentów (5) stanowiących w zasadzie jednakowe
wycinki walca. Pomiędzy korpusem zewnętrznym (3), a trzpieniem
wewnętrznym usytuowany jest materiał elastyczny (6). Powierzchnia zewnętrzna trzpienia wewnętrznego (1) ma kształt dostosowany do powierzchnej wewnętrznej korpusu zewnętrznego (3).
(8 zastrzeżeń)
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(54)	Zawór dławiący nastawny
(57) Zawór dławiący nastawny, zawierający korpus (1), suwak (2),

charakteryzuje się tym, ze w suwaku (2) usytuowany jest co najmniej jeden otwór dławiący (D) o przekroju korzystnie kwadratowym, usytuowany w przyłączu zasilania (A), a przyłącze odpływu (B) usytuowane jest współosiowo z suwakiem (2), przy czym
otwór dławiący (D) usytuowany jest prostopadle do osi suwaka (2),
zaś pierścień uszczelniający (6) umieszczony jest między przyłączem zasilania (A) i przyłączem odpływu (B), a komora wewnętrzna
jest bezpośrednio połączona z przyłączem odpływu (B). W zaworze przyłącze zasilania (A) może być stosowane zamiennie z przyłączem odpływu (B).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390938 (22) 2010 04 08
(51) F16L 13/16 (2006.01)
B21C 37/28 (2006.01)
(71) KUBIT EWA KOSPLAST, Kosowo
(72) KUBIT EWA
(54)	Element złącza zatrzaskowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest element złącza zatrzaskowego
zwłaszcza do formowania pofałdowanej elastycznej części przewodu np. w kształtkach hydraulicznych. Istota elementu złącza zatrzaskowego charakteryzuje się tym, że kąty nachylenia ścian stożków
są różne i wynoszą dla kąta (α) 42-51° zaś (β) 33-47° w zależności
od średnicy złącza zawartego w granicach od Ø D1-Ø D2 mm.
(1 zastrzeżenie)

rowane od otoczenia zewnętrznego. Kompaktowe panele, wykonane w ten sposób, są spawane ze sobą tworząc kształt zbiornika.
Element panelu zbiornika, wykonany ze stali, składa się z jednej lub
wielu warstw płaskiego lub wyprofilowanego materiału.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 390893 (22) 2010 04 01
(51) F21S 13/10 (2006.01)
F23D 14/30 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(72) WOJTOWICZ JERZY; KUPSZ SEBASTIAN;
GĘPCZYŃSKI PIOTR
(54)	Układ sterowania lampy gazowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania lampy gazo-

wej, w szczególności gazowej latarni ulicznej lub gazowej lampy
ogrodowej, to znaczy lampy, w której źródłem światła jest spalany
gaz. Układ sterowania lampy gazowej, zawiera palnik gazowy (1)
do wytwarzania światła gazo-żarowego, przewód doprowadzający gaz (2), zawór elektromagnetyczny na przewodzie doprowadzającym gaz (2), czujnik zmierzchowy, elektrodę zapłonową (15)
oraz zespół kontrolno-sterujący (4). Układ charakteryzuje się tym,
że zawór elekromagnetyczny stanowi elekromagnetyczny zawór
bistabilny.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 394465 (22) 2011 04 06
(51) F17C 1/10 (2006.01)
B65D 90/06 (2006.01)
(31) PV2010-266
(32) 2010 04 06
(33) CZ
(71) TOPOL JAN, Prague, CZ
(72) TOPOL JAN, CZ
(54) Sposób ochrony przed korozją zbiorników
stalowych oraz zbiornik stalowy chroniony
antykorozyjnie
(57) Wynalazek dotyczy sposobu ochrony przed korozją zbiorni-

ków stalowych, używanych do gromadzenia i uzdatniania wody,
wykorzystywanych w szczególności w technologii uzdatniania
wody ściekowej, jak również dla uzdatniania wody pitnej i użytkowej. Sposób polega na tym, że zbiorniki wytwarzane są z trójwarstwowych paneli, gdzie warstwy zewnętrzne (1) wykonane
są z tworzyw termoplastycznych, a warstwa wewnętrzna (2) ze stali. Każda część składowa zbiornika, wykonana ze stali, jest wyłożona
ze wszystkich stron elementami z materiału termoplastycznego
tak, że wnętrze, stanowiące element wykonany ze stali jest odsepa-
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A1 (21) 390927 (22) 2010 04 07
(51) F23D 1/00 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F24B 13/00 (2006.01)
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(71) CENTROVIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin;
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ
TERMO-TECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stąporków
(72) ZAWADA LEOPOLD; MARKIEWICZ WALDEMAR
(54) Podajnik paliwa stałego do palnika retortowego
z systemem oddymiającym
(57) Podajnik paliwa stałego do palnika retortowego z systemem

oddymiającym, składający się z przenośnika ślimakowego, umieszczonego w obudowie rurowej, posiadającej otwór zasypowy paliwa, układ napowietrzający, komorę transportu paliwa do umieszczonego nad nią palnika retortowego, którego głowica posiada
na swych ścianach bocznych pionowo i równolegle usytuowane
obok siebie otwory szczelinowe oraz otwory nawiewowe, charakteryzuje się tym, że obudowę (2) przenośnika ślimakowego (1) stanowi rura, mająca w przekroju poprzecznym kształt półokręgu, którego górna część przechodzi w profil prostokątny z zaokrąglonymi
narożami, a pomiędzy komorą nawiewu powietrza (6) i komorą
transportu paliwa (4) rura ta posiada otwór przelotowy (9), ponadto przenośnik ślimakowy (1) posiada przeciwzwój (12), usytuowany
pod komorą transportu paliwa (4) do palnika retortowego (5) o skoku stanowiącym około połowę całego skoku zwoju ślimaka, transportującego paliwo od otworu zasypowego (3), przy czym koniec
przenośnika ślimakowego (1), od strony tego otworu, połączony
jest rozłącznie ze sprzęgłem przeciążeniowym (11).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 392071 (22) 2010 08 06
(51) F23K 1/04 (2006.01)
F26B 23/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) KRUCZEK HALINA; MAZUREK WOJCIECH;
LICHOTA JANUSZ
(54) Sposób i układ suszenia węgla brunatnego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ suszenia węgla

brunatnego przeznaczony zwłaszcza do uzyskiwania paliwa suchego dla celów energetycznych z surowca o dużej zawartości wilgoci.
Sposób polega na tym, że rozdrobniony w rozdrabniaczu z dozownikiem węgla (7), wilgotny węgiel brunatny dozuje się do suszarki
węgla (4) w przeciwprądzie do gazowego czynnika suszącego podgrzanego do temperatury co najmniej 70°C, w której węgiel brunatny suszy się do wilgotności od 60% do 20%, przy czym gazowy
czynnik suszący wymiennikiem rekuperacyjnym wejściowym (8a)
podgrzewa się wstępnie ciepłem wylotowego gazowego czynnika
suszącego odebranego wymiennikiem rekuperacyjnym wyjściowym (8b). Po czym gazowy czynnik suszący spręża się wentylatorem (10) i dogrzewa niskotemperaturowym ciepłem odpadowym
w skraplaczu (3) połączonym poprzez zespół pomp ciepła (2) z parownikiem (1), przy czym wilgotny gazowy czynnik suszący odpyla
się z drobin węgla brunatnego, filtrem cząstek stałych (6) i ochładza
w wymienniku rekuperacyjnym wyjściowym (8b), natomiast wysuszony węgiel brunatny z suszarki węgla (4) i filtra cząstek stałych (6)
kieruje się na wylot węgla suchego. Układ na wejściu ma rozdrabniacz (7) z dozownikiem węgla połączony przewodami rurowymi doprowadzającymi rozdrobniony wilgotny węgiel z suszarką
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węgla (4), która połączona jest przewodami rurowymi doprowadzającymi gazowy czynnik suszący z wymiennika rekuperacyjnego
wejściowego (8a) poprzez wentylator (10) i skraplacz (3), jednocześnie suszarka węgla (4) połączona jest przewodami rurowymi
odprowadzającymi gazowy czynnik suszący poprzez filtr cząstek
stałych (6) do wymiennika rekuperacyjnego wyjściowego (8b), przy
czym filtr cząstek stałych (6) i suszarka węgla (4) połączone są przewodami rurowymi odprowadzającymi rozdrobniony suchy węgiel
z wylotem węgla suchego, ponadto wymiennik rekuperacyjny wejściowy (8a) i wymiennik rekuperacyjny wyjściowy (8b) wyposażone
są w układ wymienników ciepła transportującego czynnikiem pośrednim ciepło w układzie zamkniętym.
(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 390914 (22) 2010 04 06
(51) F24B 1/18 (2006.01)
(71) GIZICKI JAN, Wrocław
(72) GIZICKI JAN
(54)	Zestaw elementów obudowy kominka,
zwłaszcza obudowy owalnej lub cylindrycznej
(57) Zestaw elementów obudowy kominka charakteryzuje się

tym, że jego elementy, którymi są dolna belka (1), boczne osłony (3),
górna belka (4), kolumna (5), dystrybutor ciepłego powietrza (6),
dekompresyjna komora (7) zewnętrzna osłona (8), termiczny ekran
oraz usytuowany nad wkładem kominka wolnostojącego okapnik
w kształcie powierzchni bocznej ściętego stożka stanowią odrębne bryły wykonane z metalowej siatki ciągnionej za pomocą cięcia,
zginania, zwijania i zgrzewania oraz przytwierdzone są rozłącznie
do metalowej nośnej konstrukcji.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390862 (22) 2010 03 29
(51) F24F 12/00 (2006.01)
F24D 5/04 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
(71) JANCZAREK MONIKA, Tychy;
JANCZAREK GRZEGORZ, Tychy
(72) JANCZAREK MONIKA; JANCZAREK GRZEGORZ
(54) Sposób ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń
zależnie od pory roku
(57) Sposób dotyczy zarówno ogrzewania pomieszczeń w budynkach w okresie grzewczym przy daleko idącym wykorzystaniu
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energii zawartej w paliwie, jak też chłodzenia tych pomieszczeń
w okresach letnich upałów przez adiabatyczne nawilżanie wprowadzanego do nich powietrza wentylacyjnego. Dzięki wymuszonemu przepływowi zarówno świeżego powietrza wentylacyjnego,
jak też zużytego, zmieszanego ze spalinami, jako nośnik ciepła,
przenoszonego do pomieszczeń, wykorzystywane jest świeże
powietrze wentylacyjne. Sposób polega na tym, że z jednej strony
świeże powietrze wentylacyjne (14), a z drugiej zużyte powietrze
wentylacyjne (16), zmieszane ze spalinami, przetłaczane są wentylatorami (2) przez system wymienników ciepła (3, 4) z cienkościennych płyt profilowanych, w których powietrze świeże ogrzewane
jest kosztem ciepła powietrza, zużytego i spalin, przy czym zużyte
powietrze wentylacyjne (16), zmieszane ze spalinami, jest ochładzane do 5°C, a jako palenisko wykorzystywany jest kominek opalany
gazem lub olejem opałowym, usytuowany w jednym z pomieszczeń budynku.
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

FIZYKA
A1 (21) 393800 (22) 2011 01 31
(51) G01H 9/00 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) WĄŻ ADAM; ABRAMSKI KRZYSZTOF;
ANTOŃCZAK ARKADIUSZ; KACZMAREK PAWEŁ;
SOTOR JAROSŁAW; DUDZIK GRZEGORZ;
SOBOŃ GRZEGORZ; KRZEMPEK KAROL
(54)	Urządzenie do pomiaru drgań
i przemieszczeń obiektów
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru drgań

i przemieszczeń obiektów, w szczególności do jednoczesnej analizy
wibracji w kilku punktach drgającej płaszczyzny, zwłaszcza budowli, turbin, silników, urządzeń AGD, pojazdów jak również do badania membran głośników. Urządzenie ma pomiędzy sprzęgacz (SP)
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i kolimator nadawczy (KN) włączone szeregowo izolator (IZ), akustooptyczny modulator Bragga (AO) i wzmacniacz optyczny (WO),
jednocześnie sprzęgacz (SP) połączony jest światłowodami poprzez
kompensator (KM), kontroler polaryzacji (KP), sprzęgacz wyjściowy (SR) i fotodetektor (FB) z układem przetwarzania sygnału (US),
przy czym do fotodetektora (FB) doprowadzany jest światłowodami sygnał z kolimatora odbiorczego (KO).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 390920 (22) 2010 04 06
(51) G01K 15/00 (2006.01)
H01L 35/34 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) LOZBIN VIKTOR; TOBOREK KRZYSZTOF;
BYLICKI PIOTR; KUBA VITALI, UA
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów
ogniw Peltiera
(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do pomiaru para-

metrów ogniwa Peltiera i charakteryzuje się tym, że na chłodnicy (8) odbierającej ciepło od układu, przez którą przepływa czynnik
chłodzący tłoczony przez pompę (9) umieszczone jest chłodzące
ogniwo (7) Peltiera umożliwiające uzyskanie niskiej temperatury,
które swoją „gorącą” stroną styka się z chłodnicą (8), a od strony
„zimnej” połączone jest z elementem (5) wyrównującym temperaturę, wewnątrz którego umieszczone są czujniki (6) temperatury,
przy czym do chłodnicy (8) i pompy (9) podłączony jest radiator (10)
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zaś powyżej elementu (5) wyrównującego temperaturę umieszczone jest badane ogniwo (4) Peltiera, na którym umieszczony jest
kolejny element (2) wyrównujący temperaturę wraz z czujnikami (3) temperatury, powyżej którego znajduje się ogrzewacz (1)
dostarczający ciepło do układu, przy czym styki ogrzewacza (1)
badanego ogniwa (4) Peltiera, czujników (3) temperatury, chłodzącego ogniwa (7) Peltiera oraz pompy (9) doprowadzone
są do komputera (11), który steruje układem poprzez kartę pomiarową (12) zapewniając stabilizację temperatury po obydwu stronach badanego ogniwa (4) Peltiera.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390885 (22) 2010 03 31
(51) G01N 3/30 (2006.01)
G01M 7/08 (2006.01)
(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa
(72) GIELETA ROMAN; NIEZGODA TADEUSZ;
OCHELSKI STANISŁAW; BOGUSZ PAWEŁ;
KLASZTORNY MARIAN; KICZKO ANDRZEJ
(54) Wielofunkcyjna maszyna wytrzymałościowa
do badań udarowych i statycznych
(57) Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjna maszyna wy-

trzymałościowa, w której głównym elementem jest układ obciążający, zaprojektowany w sposób umożliwiający prowadzenie badań
właściwości materiałów i zachowania się fragmentów konstrukcji
przy obciążeniach udarowych, jak również statycznych. Zakres
prędkości i energii uderzenia, który można uzyskać w układzie obciążającym, i jego modułowa konstrukcja pozwalają na prowadzenie różnego typu badań eksperymentalnych (ściskanie, rozciąganie
po zastosowaniu rewersora, zginanie). Układ obciążający do badań
udarowych składa się z: płyty dolnej (1), dwóch kolumn (2), trawersy nieruchomej (3), kompozytowej belki trawersy ruchome (4),
prowadzonej po kolumnach za pomocą prowadnic (5), siłownika
hydraulicznego do przemieszczania trawersy ruchomej, dwóch
sprężyn (7) oraz mechanizmu zaczepu (8). W przypadku badań
statycznych układ składa się z: płyty dolnej (1), dwóch kolumn (2),
trawersy nieruchomej (3), siłownika hydraulicznego (6), szczęki
dolnej zamocowanej do płyty dolnej za pomocą tulei pośredniej,
szczeki górnej i siłomierza do sił statycznych. Całość jest posadowiona na żelbetowym fundamencie blokowym (9) za pośrednictwem wibroizolatorów. Wynalazek posiada szerokie zastosowanie
w badaniach eksperymentalnych i pozwala na zadawanie energii
uderzenia bez umieszczania w nim dodatkowych części.
(6 zastrzeżeń)
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A1 (21) 392516 (22) 2010 09 27
(51) G01N 21/00 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G01N 15/00 (2006.01)
C12Q 1/06 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) MALECHA KAROL; CZOK MATEUSZ;
GOLONKA LESZEK
(54) Ceramiczny czujnik fluorescencyjny
(57) Przedmiotem wynalazku jest ceramiczny czujnik fluorescen-

cyjny wykonany w technologii niskotemperaturowej współwypalanej ceramiki, przeznaczony w szczególności, do oznaczania ilości
komórek bakteryjnych oraz wirusów. Czujnik ma korpus (KS) wyposażony w otwory montażowe (OT), wykonany z co najmniej czterech warstw (WS, WP, WK, WO) niskotemperaturowej współwypalanej ceramiki, wyposażony w komorę pomiarową (KP), połączoną
światłowodem (SW) umocowanym w kanale wykonanym w korpusie (KS) ze źródłem światła (ZS) osadzonym w otworze wykonanym
w korpusie (KS), i jednocześnie drugim światłowodem (SW) umocowanym w kanale wykonanym w korpusie (KS) z czujnikiem światła (DT) osadzonym w otworze wykonanym w korpusie (KS). Korpus (KS) od dołu ma warstwę spodnią (WS) połączoną przez dolną
warstwę środkową (WP) i górną warstwę środkową (WK) z warstwą
górną (WO), natomiast kanały pod światłowody (SW) wykonane
są w górnej warstwie środkowej (WK) i warstwie górnej (WO).
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 393272 (22) 2010 12 14
(51) G01N 21/00 (2006.01)
G01N 23/04 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) JURDZIAK LESZEK; ZIMROZ RADOSŁAW;
SZUPIEŃKO MACIEJ; BŁAŻEJ RYSZARD;
HARDYGÓRA MONIKA
(54) Sposób wykrywania uszkodzeń taśmy
przenośnikow taśmowych
(57) Sposób polega na tym, że badaną taśmę (5) przenośnika za-

wierającą znacznik, znajdującą się na płaskim odcinku, korzystnie
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na bębnie zamocowanym do konstrukcji nośnej przenośnika (7),
oświetla się oświetlaczem (4), po czym podczas ruchu taśmy (5),
kamerą liniową (3) sterowaną generatorem impulsów dokonuje się
akwizycji linijek pikselowych obrazu powierzchni taśmy (5) przenośnikowej, przy czym poprzez identyfikację obrazu znacznika ustala
się początek taśmy (5), po czym rejestruje się obrazy powierzchni taśmy (5) i analizuje jej uszkodzenia oraz mierzy szerokość taśmy (5).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 391740 (22) 2010 07 05
(51) G01N 21/03 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) LANGNER MAREK; JOPEK WOJCIECH
(54) Próżniowa kuweta pomiarowa do analiz
spektroskopowych, zwłaszcza spektroskopii
laserowo indukowanego rozpadu
(57) Przedmiotem wynalazku jest próżniowa kuweta pomiarowa
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nadawczy, dwa rezonatory, cewki pola skanującego, zewnętrznego
i gradientowego wraz z zasilaczami, oraz układ detekcyjny i sterujący, charakteryzuje się tym, że generator kształtu fali (1) połączony
jest z modulatorem (3) i nadajnikiem (4), przy czym wyjście modulatora (3) połączone jest z nadajnikiem (4), a wejście z generatorem
DDS (2), ponadto nadajnik (4) połączony jest z pierwszym rezonatorem (8), natomiast generator kształtu fali (1) połączony jest przez
pierwszy dzielnik mocy (17) i przez przesuwnik fazy (19) z pierwszym
detektorem (12) oraz przez pierwszy dzielnik mocy (17) z drugim detektorem (13), następnie drugi detektor (13) poprzez drugi filtr (22)
oraz drugi konwerter A/C (15), a pierwszy detektor poprzez pierwszy filtr (21) oraz pierwszy konwerter A/C (14) połączone są z komputerem (16) z kolei jedno z wyjść komputera (16) połączone jest
z generatorem kształtu fali (1), drugie poprzez mikrokontroler (20)
z generatorem DDS (2), a trzecie z zespołem zasilaczy (18), które
przyłączone są do cewek stałego pola magnetycznego (5), cewek
gradientowych (6) brąz cewek skanujących natomiast drugi rezonator (9) poprzez wzmacniacz (10) i drugi dzielnik mocy (11) połączony
jest z pierwszym detektorem (12) i drugim detektorem (13).
(18 zastrzeżeń)

do analiz spektroskopowych, zwłaszcza spektroskopii laserowo indukowanego rozpadu, pozwalająca na ilościowy pomiar atomowego składu ciekłej próbki w atmosferze pary nasyconej. Próżniowa
kuweta ma korpus (5) wyposażony w zawór odcinający (3), osadzony na podstawie (1) i zamknięty pokrywą (6), przy czym pomiędzy
podstawą (1) i korpusem (5) umieszczona jest uszczelka podstawy (2), a pomiędzy korpusem (5) i pokrywą (6) umieszczona jest
uszczelka pokrywy (4).
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 390887 (22) 2010 03 31
(51) G01N 24/10 (2006.01)
G01R 33/60 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań;
JURGA JAN, Poznań; JURGA KAZIMIERZ, Poznań;
BARANOWSKI MIKOŁAJ, Poznań;
CZECHOWSKI TOMASZ, Poznań;
SZCZEŚNIAK EUGENIUSZ, Poznań
(72) JURGA JAN; JURGA KAZIMIERZ;
BARANOWSKI MIKOŁAJ; CZECHOWSKI TOMASZ;
SZCZEŚNIAK EUGENIUSZ
(54) Sposób pomiaru elektronowych czasów relaksacji
T₁ w tomografii EPR oraz układ do lokalizacji zmian
nowotworowych metodą obrazowania EPRI
(57) Sposób pomiaru elektronowych czasów relaksacji T1, w to-

mografii EPR, polega na tym, że wieloskładnikowym polem magnetycznym działa się na próbkę umieszczoną w pierwszym rezonatorze (8), po czym ustala się zadaną modulację, czas jej realizacji
i repetycji. Amplitudę sygnałów EPR proporcjonalną do wielkości
magnetyzacji próbki rejestruje się w drugim rezonatorze (9), w którym delektuje się składową podłużną magnetyzacji, do uzyskania
projekcji czasu relaksacji T1, przy czym w trakcie pomiarów wykorzystuje się szybkie przejścia adiabatyczne. Układ do lokalizacji zmian
nowotworowych metodą obrazowania EPRI, zawierający układ

A1 (21) 394474 (22) 2011 04 07
(51) G01N 25/18 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE,
Kraków
(72) MARCINKOWSKA EWA; ŻUK WALDEMAR
(54)	Urządzenie do pomiaru parametrów cieplnych
materiałów
(57) Urządzenie ma silnik (14) elektryczny połączony z poziomą

śrubą napędową (16) z nakrętką napędową (18) przymocowaną
za pomocą płytki (19) dociskowej do ramienia (20) przeniesienia
napędu głowicy (12), umieszczonej przesuwnie na co najmniej jednej poziomej prowadnicy (2). Poniżej umieszczona jest izolacyjna
osłona termiczna (5) z czujnikiem temperatury (8) i z osadzonym
w gnieździe płytowym odbiornikiem ciepła (4), ponad którym usytuowana jest grzałka (21) w postaci zamkniętego naczynia z króćcami (24), do których podłączone są: wąż ssący (26) i wąż tłoczny (27),
połączone z pompą wewnętrzną termostatu (40). Grzałka (21) zawieszona jest na cięgłach (22) połączonych rozłącznie z płytą nośną (30) zawieszoną na pionowym cięgle (46) czujnika (36) grubości
próbki (47) materiałowej, zamocowanego przesuwnie na pionowym statywie (35). Płyta nośna (30) połączona jest ruchomo z pionowym tłoczyskiem (32) siłownika (33), zamocowanego na statywie (34). Centralnym zespołem sterującym pracą urządzenia jest
komputer (44) z kartą pomiarową (43), z którym połączony jest terminal elektroniczny (11), zawierający przetwornik (9) temperatury
połączony z termoelementem (7) odbiornika ciepła (4), przetwornik (10) temperatury połączony jest z termoelementem (8) izolacyjnej osłony (5) termicznej, przetwornik (28) połączony jest czujnikiem temperatury (25) grzałki (21), przetwornik (37) połączony
jest z czujnikiem grubości (36) próbki (47) materiałowej. Terminal
elektroniczny (11) połączony jest ze sterownikiem (41) silnika (14)
elektrycznego, poprzez sterownik (45) z siłownikiem (33), z wentylatorem (6) chłodzącym izolacyjną osłonę termiczną (5), z wentyla-
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torem (38) chłodzącym odbiornik ciepła (4) i z wyłącznikiem krańcowym (39) głowicy (12).
(4 zastrzeżenia)
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A1 (21) 394641 (22) 2011 04 21
(51) G01N 29/14 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) GOŁASKI LESZEK; GOSZCZYŃSKA BARBARA;
ŚWIT GRZEGORZ; TRĄMPCZYŃSKI WIESŁAW
(54) Sposób badania i/lub monitorowania procesów
destrukcyjnych w konstrukcjach stalowych
poddanych obciążeniom
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że wzorcową bazę sygna-

łów akustycznych tworzy się, zwłaszcza w przypadku propagacji
pęknięć zmęczeniowych, dla poszczególnych procesów destrukcyjnych takich jak: uplastycznienie stali w wierzchołku pęknięcia,
inicjacja pęknięcia, rozwój pęknięcia oraz więcej niż jeden proces
niszczenia i tarcie powierzchni pęknięcia poprzedzające zniszczenie elementu, w wyniku badań na próbkach materiałowych i modelach w próbach laboratoryjnych tak dobranych by rejestrowane
sygnały akustyczne odpowiadały danemu procesowi destrukcyjnemu i zapisuje jako wzorcowe dla danego procesu, które porównuje się z sygnałami generowanymi przez badaną konstrukcję
podczas eksploatacji, identyfikuje rodzaj procesu destrukcyjnego i lokalizuje. Wzorcową bazę sygnałów akustycznych tworzy
się w warunkach analogicznych do warunków pracy konstrukcji,
zwłaszcza dotyczących rodzaju obciążeń takich jak mechaniczne,
termiczne czy korozyjne, przebiegu obciążeń w czasie takich jak
obciążenia monotoniczne czy cykliczne, temperatury w granicach
od -60°C do +60°C, wilgotności w granicach od 20% do 90% oraz
rodzaju otoczenia o pH od 1 do 14.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 393527 (22) 2010 12 31
(51) G01N 27/82 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BŁAŻEJ RYSZARD; MAKOWSKI RYSZARD;
ZIMROZ RADOSŁAW
(54) Sposób wykrywania uszkodzeń taśm
przenośnikowych z linkami stalowymi
(57) Sposób polega na tym, że zmierzone zmiany wartości analo-

gowego sygnału napięciowego odpowiadającego zmiennym wartościom pola magnetycznego, przetwarza się na sygnał cyfrowy,
który poddawany jest adaptacyjnej standaryzacji, a następnie parametryzacji polegającej na tym, że sygnał cyfrowy dzieli się na ramki
o równych długościach, przy czym każdą kolejną ramkę zakładkuje
nie więcej niż 50% na poprzedniej ramce, a dla ramek wylicza się
odchylenie standardowe s i kurtozę k, przy czym taśma z linkami
ferromagnetycznymi jest uszkodzona, jeżeli wartości wyliczone
przekroczą ustalone wartości progowe spełniające warunek (A),
gdzie: s(t) jest wartością odchylenia standardowego ramki o numerze t zaś k(t) jest wartością kurtozy dla ramki o numerze t, przy
czym wartość progowa zależy od rodzaju badanej taśmy i wyznacza się ją w fazie uczenia systemu, wyznaczając estymatory rozkładów prawdopodobieństwa odchylenia standardowego i kurtozy,
a na ich podstawie ustala się wartości progowe λs, λk.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390875 (22) 2010 03 30
(51) G01N 30/02 (2006.01)
G01N 30/38 (2006.01)
(71) INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Puławy
(72) STRAWA EWA; MAZUREK BARBARA
(54) Sposób oznaczania zawartości dietanolaminy
i trietanolaminy w roztworach przemysłowych
(57) Sposób oznaczania zawartości dietanolaminy i trietanola-

miny w roztworach przemysłowych o stężeniach dostosowanych
do krzywej kalibracyjnej z zastosowaniem techniki chromatografii
jonowej charakteryzuje się tym, że naważkę roztworu przemysłowego rozcieńcza się 10-300 krotnie wodą zdejonizowaną i dokładnie
miesza, następnie próbkę dozuje się w ilości 10-50 µl do kationowej
kolumny chromatograficznej, pracującej w temperaturze pokojowej, a jako eluent stosuje się wodny roztwór o stężeniu 35÷65 mM
kwasu metanosulfonowego (MSA), który przepływa przez kolumnę
z szybkością 1,0-3,0 ml/min, i współprądowo z wodą zdejonizowaną w układzie gradientowym, po czym wykonuje się oznaczenia
rozdzielonych amin znanymi sposobami z zastosowaniem detektora konduktometrycznego w oparciu o wcześniej wykonaną krzywą
kalibracyjną.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390929 (22) 2010 04 07
(51) G01N 31/22 (2006.01)
C25D 9/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) CABAJ JOANNA; SOŁODUCHO JADWIGA;
ŚWIST AGNIESZKA
(54) Sensor białkowy do wykrywania
związków fenolowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sensor białkowy, przeznaczony

do wykrywania związków fenolowych i fenolu w przemyśle spożywczym oraz w środowisku wodnym. Sensor ma warstwę aktywną w postaci lakazy zimmobilizowanej w elektrochemicznym
filmie, osadzonej na podłożu stałym, przy czym lakaza zimmobilizowana jest kowalencyjnie na powierzchni elektrochemicznego
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filmu, otrzymanego z kopolimeru, w skład którego wchodzi kwas
tiofenokarboksylowy, 3-metylotiofen i N-heptylo-3,6-bis(tiofeno)
karbazol.
(2 zastrzeżenia)
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w oknie pomiarowym (OP) wykonanym w górnym ekranie absorbującym promieniowanie (GE). Pod taśmą produkcyjną (TP) w miejscu pod testowaną anteną planarną (AT) umieszczony jest dolny
ekran absorbujący promieniowanie (DE).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390843 (22) 2010 03 26
(51) G01R 27/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) BĄCZYK MARCIN KAMIL; KLUK PIOTR
(54) Sposób pomiaru rezystancji elementu nieliniowego
i układ do pomiaru rezystancji elementu
nieliniowego
(57) Sposób pomiaru rezystancji elementu nieliniowego polega

na tym, że w każdym punkcie charakterystyki elementu nieliniowego, za pomocą sterowanego źródła prądowego wymusza się
najpierw prąd pomiarowy o niewielkiej wartości. Następnie estymuje się iteracyjnie kolejne wartości tego prądu metodą kolejnych
przybliżeń i wymusza się, taką wartość prądu pomiarowego płynącego przez element nieliniowy, która zapewni największy spadek napięcia na tym elemencie, ale jednocześnie nie spowoduje
przekroczenia zakresu pomiarowego przetwornika pomiarowego,
oraz nie spowoduje przekroczenia wartości mocy dopuszczalnej
elementu nieliniowego. Na podstawie tej optymalnej wartości
prądu pomiarowego oraz spowodowanego nim spadku napięcia
na elemencie nieliniowym, wyznacza się wartość rezystancji elementu nieliniowego. W układzie do pomiaru rezystancji elementu
nieliniowego wyjście cyfrowe procesora (PROC) podłączone jest
do wejścia przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC), którego
wyjście podłączone jest do wejścia źródła prądowego sterowanego napięciem (ZPSN). Wyjście źródła prądowego sterowanego napięciem (ZPSN) podłączone jest do jednego z zacisków elementu
nieliniowego (R) oraz do wejścia przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC), którego wyjście jest podłączone do wejścia procesora (PROC). Drugi zacisk elementu nieliniowego (R) podłączony jest
do masy.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390853 (22) 2010 03 29
(51) G01R 29/10 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BOROWIEC ROBERT; JABŁOŃSKI MARIUSZ
(54)	Urządzenie do bezstykowego testowania anteny
planarnej w warunkach produkcyjnych
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do bezstykowego

testowania anteny planarnej w warunkach produkcyjnych, przeznaczone w szczególności do badania anten dla znaczników RFID
pracujących w paśmie UHF, po zakończonym procesie technologicznym nanoszenia warstwy przewodzącej anteny, a przed montażem układu scalonego do anteny. Urządzenie ma antenę pomiarową (AP) podłączoną poprzez symetryzator (SY) do analizatora
sieci (VA). Antena pomiarowa (AP) sprzężona jest elektromagnetycznie z testowaną anteną planarną (AT), która przemieszczana
na taśmie produkcyjnej (TP), podczas pomiaru umieszczona jest

A1 (21) 390854 (22) 2010 03 29
(51) G01R 29/10 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BOROWIEC ROBERT; JABŁOŃSKI MARIUSZ
(54) Sposób bezstykowego testowania anteny znacznika
RFID pracującego w paśmie UHF
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób bezstykowego testo-

wania anteny znacznika RFID pracującego w paśmie UHF, stosowany po zakończonym procesie technologicznym nanoszenia
warstwy przewodzącej anteny, a przed montażem układu scalonego do anteny. Sposób polega na tym, że nad badaną anteną (AT)
umieszcza się antenę pomiarową (AP) usytuowaną nad dolnym
ekranem absorbującym promieniowanie (DE), po czym z anteny
pomiarowej (AP) wysyła się sygnał pomiarowy w kierunku anteny
badanej (AT), a następnie mierzy się sygnał odbity od anteny badanej (AT) i wyznacza się współczynnik odbicia sygnału na wejściu
anteny pomiarowej (AP), a zmierzony współczynnik odbicia sygnału porównuje się ze współczynnikiem odbicia sygnału dla anteny
wzorcowej, następnie uszkodzoną antenę badaną (AT) brakuje się.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 392832 (22) 2010 11 02
(51) G01R 31/00 (2006.01)
F25B 21/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) LISOWSKI MICHAŁ; KRAWCZYK KRYSTIAN
(54)	Komora termostatyzowana,
zwłaszcza dla rezystorów precyzyjnych
i wzorcowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest komora termostatyzowana,

zwłaszcza dla rezystorów precyzyjnych i wzorcowych, minimalizująca zmiany rezystancji rezystorów wskutek zmian ich temperatury otoczenia, przeznaczona dla zestawów precyzyjnych
rezystorów oraz rezystorach wzorcowych, stosowanych w szczególności w transferach rezystancji, nazywanych transferami Hamona, podczas przenoszenia wartości rezystancji między wzorcami
w stosunku 1:10 i 1:100. Komora ma metalową obudowę (2), która
na zewnątrz pokryta jest izolacją cieplną (4), przy czym na zewnątrz
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metalowej obudowy (2) zamocowane jest, co najmniej jedno ogniwo Peltiera (3) podłączone do wyjścia regulatora temperatury (6),
do którego wejścia podłączony jest czujnik temperatury (7) umieszczony wewnątrz metalowej obudowy (2).
(1 zastrzeżenie)
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których automatycznie identyfikuje się ekspertów na podstawie
danych o ich wiedzy i linków wygenerowanych z danych o wzajemnej komunikacji łączących osoby, przy czym kopiuje się dane
i przesyła, następnie przetwarza się i wydziela się tablicę identyfikującą ekspertów dla poszczególnych dziedzin pytań z uwzględnieniem wcześniejszych odpowiedzi i zapisuje w postaci pliku. Jednocześnie filtruje się pliki wejściowe (BW) i ustala się linki łączące
użytkowników między sobą oraz dane o wagach tych linków, które
zapisuje się i przechowuje, po czym pytanie w postaci ciągu bitów
porównuje się z tablicą identyfikującą ekspertów, z której wydziela
się listę ekspertów odpowiadających dziedzinie pytania. Następnie
listę w postaci pliku porównuje się z plikiem linków, w wyniku, czego otrzymuje się plik zawierający informacje o zidentyfikowanych
ekspertach silnie połączonych linkami pytającym (PY), po czym wyświetla się z listą zidentyfikowanych, rekomendowanych ekspertów,
a wyświetloną listę ekspertów użytkownik akceptuje. Po akceptacji
pytanie w postaci ciągu bitów multiplikuje się i do każdego eksperta wysyła się odrębną wiadomość cyfrową z zadanym pytaniem,
a jeżeli ekspert nie udziela odpowiedzi, to tworzy się kolejną listę
ekspertów. W przypadku, gdy ekspert udziela odpowiedzi, to odpowiedź w postaci pliku zapisuje się i wysyła.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 390839 (22) 2010 03 26
(51) G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/036 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) DOROSZ DOMINIK JACEK; ZAJKOWSKI MACIEJ
(54) Światłowód walcowy szklany
oraz rozkład luminancji
(57) Walcowy światłowód szklany ma na powierzchni bocznej
wstęgi rozpraszające (2) wykonane ze szkła opalowego, przez
co promieniowanie wprowadzone do światłowodu jego powierzchnią czołową, emitowane jest poprzez jego powierzchnię
boczną. Wstęgi rozpraszające (2) są w formie linii prostej lub spirali
o zadanym skoku. Rozkład luminancji powierzchni bocznej światłowodu zależy od ilości wstęg oraz skoku spirali.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 392744 (22) 2010 10 25
(51) G06F 17/30 (2006.01)
G06F 17/40 (2006.01)
G09B 7/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) KAZIENKO PRZEMYSŁAW; KUKLA GRZEGORZ
(54) Sposób automatycznego wyszukiwania źródła
wiedzy i generowania odpowiedzi
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób automatycznego wy-

szukiwania źródła wiedzy i generowania odpowiedzi z wykorzystaniem danych łączących ekspertów, przeznaczony do wyszukiwania
odpowiedzi na zadane pytania przez użytkowników systemów informacyjnych. Sposób polega na tym, że gromadzi się i przechowuje dane dotyczące komunikacji pomiędzy użytkownikami, spośród

A1 (21) 392745 (22) 2010 10 25
(51) G06F 17/30 (2006.01)
G06F 17/40 (2006.01)
G09B 7/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) KAZIENKO PRZEMYSŁAW; KUKLA GRZEGORZ
(54)	Układ do automatycznego wyszukiwania źródła
wiedzy i generowania odpowiedzi
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do automatycznego wy-

szukiwania źródła wiedzy i generowania odpowiedzi z wykorzystaniem danych łączących ekspertów, przeznaczony do wyszukiwania
odpowiedzi na zadane pytania przez użytkowników systemów
informacyjnych. Układ ma bufor plików wejściowych (BW) połączony z blokiem ładowania plików (BL), który połączony jest poprzez
pierwszy filtr cyfrowy (FC1) oraz bufor plików identyfikacji ekspertów (BE) z pierwszym komparatorem (K1) i jednocześnie poprzez
drugi filtr cyfrowy (FC2), oraz bufor plików linko w (BR) z drugim
komparatorem (K 2), przy czym do pierwszego komparatora (K1)
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podłączony jest blok wprowadzania pytania (BP), zaś pierwszy komparator (K1) połączony jest z drugim komparatorem (K 2), który poprzez blok prezentacji rekomendacji (PR), multiplikator wiadomości
wychodzących (MW), pierwszy układ transportu wiadomości (UT1),
pierwszy bufor wiadomości przychodzących (WP1), blok prezentacji wiadomości (PW) połączony z drugim komparatorem (K 2), blok
wprowadzania odpowiedzi (WO), bufor wiadomości wychodzących (WW), drugi układ transportu wiadomości (UT2), drugi bufor
wiadomości przychodzących (WP2) połączony również z blokiem
ładowania plików (BL), blok prezentacji odpowiedzi (PO), blok oceny odpowiedzi (OO) i sumator (SU) z buforem plików identyfikacji
ekspertów (BE), ponadto blok wprowadzania pytania (BP) połączony jest z sumatorem (SU) i multiplikatorem wiadomości wychodzących (MW).
(1 zastrzeżenie)
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obrazu na monitorze ekranowymi (E) o wartość odpowiadającego
mu odchylenia od kierunku N-S.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 390947 (22) 2010 04 08
(51) G08B 21/16 (2006.01)
G05B 19/048 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG,
Katowice
(72) WASILEWSKI STANISLAW; MAZURKIEWICZ MACIEJ;
DZIURZYŃSKI WACŁAW; SKOTNICZY PRZEMYSŁAW;
KORSKI JACEK; WOJTAS PIOTR;
WISZNIOWSKI PRZEMYSŁAW
(54) Sposób i sonda do monitoringu
stanu gazowo-termicznego składowisk
odpadów węglowych
(57) Sposób polega na utworzeniu sieci punktów kontrolno-

pomiarowych na składowisku, za pomocą lotniczego skaningu
termicznego, pomiarze w tych punktach temperatury powietrza i stężeń CO, CO2 i O2 oraz zapisie danych w pamięci lokalnej
i/lub transmisji otrzymanych wyników do stacji akwizycji danych.
Następnie obliczając uśrednioną różnicę temperatur Δt i uśrednione stężenie CO z kolejnych pomiarów porównuje się je z kryteriami oceny stanu termiczno-gazowego składowisk, określającymi
przedziały różnic temperatur Δt oraz stężenia tlenku węgla i na tej
podstawie ocenia się zagrożenie pożarowe składowiska. Przedmiotem wynalazku jest również sonda do pomiaru parametrów gazów
i przesyłania otrzymywanych wyników do stacji akwizycji danych.

A1 (21) 391365 (22) 2010 03 31
(51) G06T 3/00 (2006.01)
G01C 11/02 (2006.01)
(71) WB ELECTRONICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ożarów Mazowiecki
(72) BARTOSIEWICZ ADAM; KOMORNICZAK WOJCIECH;
TYMIŃSKI DARIUSZ; WYSOCKI KRZYSZTOF
(54) Sposób rozpoznania terenu za pomocą pocisku
(57) Istota sposobu, w którym w kierunku rozpoznawanego tere-

nu wystrzeliwuje się pocisk z modułem obserwacyjnym złożonym
z kamery (K), spadochronu i nadajnika (N) i w którym po upływie
nastawionego czasu uwalnia się moduł obserwacyjny od obudowy pocisku i monitoruje teren, jednocześnie ciągle transmitując
sygnał z kamery (K) z obrazami terenu do odbiornika (O), gdzie
odbierane sygnały z kamery (K) wyświetla się na monitorze ekranowym (E) komputera, polega na tym, że w module obserwacyjnym dla każdego pojedynczego obrazu wykrywa się, korzystnie
za pomocą magnetometru (M) lub nawigacji satelitarnej GPS,
wartość odchylenia wyróżnionej osi modułu obserwacyjnego
od kierunku północ-południe N-S, które to odchylenia przetwarza się na sygnał odchyleń N-S, który synchronicznie z sygnałem
z kamery (K) przesyła się do odbiornika (O), w którym przy użyciu znanego algorytmu koryguje się położenie każdego kolejnego
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Sonda stanowi perforowaną rurę (4) oraz osadzoną na niej głowicę (5) z wyjściem na antenę (8) i wylotem (6) powietrza. Głowica (5)
zawiera czujniki stężenia tlenku węgla (9), dwutlenku węgla (10)
oraz tlenu (11), połączone poprzez zasilany z baterii (13), sterownik kontrolno-pomiarowy (12) z pamięcią lokalną (3) oraz zawiera
blok (7) bezprzewodowej transmisji danych połączony z anteną (8),
natomiast w perforowanej rurze (4) znajduje się czujnik temperatury (14) połączony ze sterownikiem kontrolno-pomiarowym (12).
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wynosi od 0,5 do 0,8 odległości s, przy czym przedmiotowa apertura numeryczna zespołu optycznego wynosi od 0,173 do 0,120.
(7 zastrzeżeń)

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390845 (22) 2010 03 26
(51) G09F 7/18 (2006.01)
A47G 1/16 (2006.01)
(71) SZARAN JAROSŁAW, Starachowice
(72) SZARAN JAROSŁAW
(54) Sposób na wieszanie ekspozycji
(57) Sposób na wieszanie ekspozycji, w którym wieszanie od-

bywa się poprzez zablokowanie suwaka w zawieszonej i napiętej
pętli, charakteryzuje się tym, że będący pod obciążeniem suwak,
na którym spoczywa wieszany przedmiot, blokuje się w napiętej
pętli dzięki specjalnie ukształtowanemu kawałkowi drutu z dwoma
haczykowatymi ramionami (2), w którym kąt (α) wygięcia ramion
względem bazy (1) nie jest mniejszy niż 15° i nie większy niż 90°.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 390879 (22) 2010 03 30
(51) G09F 13/24 (2006.01)
(71) WASILCZYK JAROSŁAW, Białystok
(72) WASILCZYK JAROSŁAW
(54)	Urządzenie reklamowe
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie reklamowe do sto-

sowania w panelach reklamowych oraz do celów dydaktycznych
i dekoracyjnych. Urządzenie reklamowe zawierające płyty, z których przynajmniej jedna jest przeźroczysta, charakteryzuje tym,
że płyty rozdzielone są przekładkami dystansowymi (3) i tworzą
szczelinową komorę (4) wypełnioną ciekłym medium (5), które pod
wpływem ogrzewania doprowadzane jest do stanu przemiany
fazowej cieczy w gaz tworząc poruszające się do góry pęcherzyki
gazu (5a). Szczelność szczelinowej komory (4) zapewniają przekładki dystansowe (3) i/lub dodatkowe uszczelnienie (8) łączące płyty (1) i (2) a wewnątrz ciekłego medium (5) pomiędzy płytami (1, 2)
umieszczone są ruchome elementy dekoracyjne (10) poruszane siłą
powstających pęcherzy gazowych (5a).
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 390878 (22) 2010 03 30
(51) G09F 9/302 (2006.01)
G09F 9/33 (2006.01)
E01F 9/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa;
INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW,
Warszawa
(72) KRYSZCZYŃSKI TADEUSZ; LITWIN DARIUSZ;
GALAS JACEK; CZYŻEWSKI ADAM
(54)	Układ optyczny do rozsyłu światła
z tablicy znaków drogowych o zmiennej treści
(57) Układ jest złożony z jednakowych zespołów optycznych

o osiach równoległych tworzących formy macierzowe we wspólnej obudowie tablicy. Każdy zespół optyczny składa się z dwóch
współosiowych soczewek usytuowanych w osi każdej diody (1)
emitującej wiązkę światła o kącie połówkowym nie przekraczającym 15° mierzonym od osi optycznej pojedynczego zespołu
optycznego. Pierwsza soczewka (2) jest dodatnią soczewką płasko-wypukłą o kwadratowym przekroju poprzecznym korpusu,
której kwadratowa powierzchnia płaska jest usytuowana od strony
diody (1), a powierzchnia wypukła ma kształt asferyczny o malejącym w kierunku wierzchołkowym promieniu krzywizny. Druga soczewka (3) jest ujemną soczewką wklęsło-płaską, o kwadratowym
przekroju poprzecznym korpusu zakończonego częścią czołową
w kształcie stożka ściętego, w której to drugiej soczewce (3) powierzchnia wklęsła usytuowana od strony pierwszej soczewki (2)
ma kształt sferyczny, zaś powierzchnia płaska na końcu zbieżnej
części czołowej ma kształt kołowy. Długość boku korpusu każdej
soczewki jest równa odległości s pomiędzy osiami optycznymi sąsiednich zespołów optycznych. Odstęp (d5) między soczewkami

A1 (21) 390910 (22) 2010 04 03
(51) G09F 19/22 (2006.01)
F21V 21/02 (2006.01)
(71) MACIUBA MAREK MOA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań;
ŁANECKI WOJCIECH MOA SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa/Wesoła
(72) MACIUBA MAREK
(54) Fasada medialna
(57) Przedmiotem wynalazku jest fasada medialna, przeznaczona

do eksponowania różnych informacji, obrazów lub efektów świetlnych, na dużych powierzchniach widocznych z dużych odległości,
zwłaszcza na fasadach budynków. Fasada medialna, zawierająca
oprawy źródeł światła ustalone poziomo na wiszących nośnikach,
charakteryzuje się tym, że nośniki stanowi szereg pionowych,
łańcuchowych zawiesi (5) rozstawionych korzystnie w równych
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odstępach, których ogniwa (6) są połączone rurowymi tulejkami,
w których znajdują się oprawy (1), zawierające szereg źródeł światła,
korzystnie diody LED, przy czym każda oprawa (1) jest podtrzymywana przez wiele zawiesi (5). Oprawy (1) stanowią długie profile,
korzystnie aluminiowe, mające w przekroju poprzecznym kształt
wycinka koła, a której otwarta część jest zamknięta płytką (3) zawierającą źródła światła.
(5 zastrzeżeń)
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napięciowy (WN) i układ rejestrujący (UR), dopiero gdy drugi przełącznik (W2) zostaje zwarty, kiedy przez kondensator foliowy (C)
płynie prąd oscylacyjny, wzbudzający drgania mechaniczne kondensatora foliowego (C).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390855 (22) 2010 03 29
(51) H01H 31/12 (2006.01)
(71) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(72) GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW; LANKIEWICZ SEBASTIAN;
MELKOWSKI ŁUKASZ; WIATROWSKI WŁADYSŁAW
(54)	Rozłącznik bezpiecznikowy kompaktowy
zwłaszcza niskonapięciowy
(57) Rozłącznik bezpiecznikowy kompaktowy zwłaszcza niskonapięciowy, zawierający pokrywę i podstawę charakteryzuje się
tym, że posiada, co najmniej jeden kołek blokujący (5) zawierający
elementy blokujące przemieszczające się suwliwe w kanałach pokrywy (1). Kołek blokujący (5) ma korzystnie ścięcie fazowe, usytuowane w żebrze pokrywy (1).
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1 (21) 390928 (22) 2010 04 07
(51) H01G 13/00 (2006.01)
G01H 11/08 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) JÓZWIAK KAZIMIERZ; OLESZ MAREK;
SMULKO JANUSZ; HASSE LECH
(54) Sposób i układ do oceny jakości kondensatorów
foliowych indukowanych elektrycznie drganiami
mechanicznymi
(57) Sposób i układ do oceny jakości kondensatorów foliowych

indukowanych elektrycznie drganiami mechanicznymi, polega
na pomiarze sygnału ultradźwiękowego powodowanego drganiami mechanicznymi kondensatora w trakcie przepływu przez niego
prądu oscylacji. Tworzy się układ elektryczny z kondensatora foliowego (C), źródła napięcia stałego (EDC), cewki indukcyjnej (L), rezystorów (RW i R2) oraz dwóch przełączników (W1 i W2), w którym następuje ładowanie stałym napięciem kondensatora foliowego (C),
gdy pierwszy przełącznik (W1) jest zwarty, a drugi przełącznik (W2)
rozwarty, przy czym sygnał emisji akustycznej rejestruje się czujnikiem piezoelektrycznym (CP), do którego dołączono wzmacniacz

A1 (21) 390926 (22) 2010 04 06
(51) H01L 21/00 (2006.01)
H01L 29/00 (2006.01)
H01L 29/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa
(72) PERLIN PIOTR; SARZYŃSKI MARCIN; SUSKI TADEUSZ;
CZERNECKI ROBERT; LESZCZYŃSKI MICHAŁ
(54) Podłoże do wzrostu epitaksjalnego
(57) Powierzchnię wzrostu podłoża stanowi zespół sąsiadujących

ze sobą płaskich powierzchni w postaci pasków o szerokościach
wynoszących od 1 do 2000 µm. Dłuższe krawędzie wszystkich
tych płaskich powierzchni są do siebie równoległe, a ich płaszczyzny są zdezorientowane względem płaszczyzny krystalograficznej
kryształu azotku galu określonej wskaźnikiem Millera-Bravais’ego
równym (0001), (10-10), (11-22) lub (11-20). Kąt dezorientacji każdej
z tych płaskich powierzchni wynosi od 0 do 3 stopni i jest różny dla
każdych dwóch płaskich powierzchni sąsiadujących ze sobą. Podłoże według wynalazku umożliwia wzrost struktury warstwowej
AlInGaN w procesie wzrostu epitaksjalnego MOCVD lub MBE, z której możliwie jest wykonanie diody laserowej o nieabsorbujących
zwierciadłach emitującej światło o długości fali od 380 do 550 nm
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i matrycy diod laserowych emitującej jednocześnie światło o różnych długościach fali w zakresie od 380 do 550 nm.
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 390841 (22) 2010 03 26
(51) H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0264 (2006.01)
H01L 31/042 (2006.01)
H01L 27/00 (2006.01)
H01L 27/142 (2006.01)
(71) SYMONAJĆ WITOLD, Białystok
(72) SYMONAJĆ WITOLD
(54)	Układ ogniw słonecznego generatora prądu
(57) Układ Ogniw i Folii Światłoprzewodzącej Słonecznego Ge-
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wzmocnionego sygnału elektrycznego z minimalną wartością
wzmocnionego sygnału elektrycznego użytecznej wiązki strat
promieniowania laserowego (2b), po czym wyznacza się różnicowy
sygnał błędu, którym steruje się układem przestrajania temperatury
lasera (7) i stabilizuje się częstotliwość pracy lasera (1) dla minimalnej wartości wiązki strat promieniowania laserowego (2b).Układ
charakteryzuje się tym, że do fotodetektora (3) kierowana jest wiązka strat promieniowania laserowego (2b), przy czym fotodetektor (3) połączony jest poprzez wzmacniacz (4) z układem regulacji
i sterowania (5), który połączony jest poprzez układ przestrajania
temperatury lasera (7) z laserem (1), jednocześnie laser (1) połączony jest poprzez układ pomiaru temperatury lasera (6) z układem
regulacji i sterowania (5).
(4 zastrzeżenia)

neratora Prądu składa się z cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych zwróconych powierzchnią roboczą (2) do folii światłoprzewodzącej (1) w sposób umożliwiający warstwową budowę układu
i zapewniający przepływ światła między powierzchniami roboczymi ogniw (2).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 391923 (22) 2010 07 23
(51) H01S 3/00 (2006.01)
H01S 3/13 (2006.01)
H01S 5/068 (2006.01)
H01S 5/0687 (2006.01)
G02F 1/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ANTOŃCZAK ARKADIUSZ; SOTOR JAROSŁAW;
KACZMAREK PAWEŁ; ABRAMSKI KRZYSZTOF
(54) Sposób kontroli i stabilizacji częstotliwości
promieniowania laserowego oraz układ kontroli
i stabilizacji częstotliwości promieniowania
laserowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób kontroli i stabilizacji czę-

stotliwości promieniowania laserowego oraz układ kontroli i stabilizacji częstotliwości promieniowania laserowego wykorzystujący
dyskryminacyjną zależność mocy wyjściowej promieniowanej
przez laser jednoczęstotliwościowy od temperatury lasera. Sposób polega na tym, że w laserze (1) generuje się użyteczną wiązkę
promieniowania laserowego (2a), dla której wiązkę strat promieniowania laserowego (2b) w fotodetektorze (3) podaje się fotodetekcji
w wyniku, czego otrzymuje się sygnał elektryczny, który wzmacnia
się we wzmacniaczu (4), a wzmocniony sygnał elektryczny kieruje
na pierwsze wejście (WE1) układu regulacji i sterowania (5), w którym mierzy się wartość wzmocnionego sygnału elektrycznego
i wyznacza minimalną wartość wiązki strat promieniowania laserowego (2b) przy zadanej częstotliwości w obrębie krzywej wzmocnienia lasera (1), jednocześnie w układzie pomiaru temperatury (6)
mierzy się temperaturę pracy lasera (1), której wartość przetwarza
się na sygnał elektryczny i kieruje na drugie wejście (WE2) układu regulacji i sterowania (5), po czym na podstawie zmierzonej
temperatury pracy lasera (1), ustala się częstotliwość pracy lasera (1) i w obrębie tej częstotliwości porównuje się aktualną wartość

A1 (21) 391924 (22) 2010 07 23
(51) H01S 3/00 (2006.01)
H01S 5/068 (2006.01)
H01S 5/0687 (2006.01)
H01S 3/13 (2006.01)
G02F 1/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ANTOŃCZAK ARKADIUSZ; SOTOR JAROSŁAW;
KACZMAREK PAWEŁ; ABRAMSKI KRZYSZTOF
(54) Sposób kontroli i stabilizacji częstotliwości
promieniowania laserowego oraz układ kontroli
i stabilizacji częstotliwości promieniowania
laserowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób kontroli i stabilizacji

częstotliwości promieniowania laserowego oraz układ kontroli
i stabilizacji częstotliwości promieniowania laserowego wykorzystujący dyskryminacyjną zależność mocy wyjściowej promieniowanej przez laser jednoczęstotliwościowy od temperatury lasera.
Sposób polega na tym, że wzmocniony we wzmacniaczu (4) sygnał elektryczny kieruje na pierwsze wejście (WE1) układu regulacji
i sterowania (5), w którym mierzy się wartość wzmocnionego sygnału elektrycznego i wyznacza maksymalną wartość użytecznej
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wiązki promieniowania laserowego (2a) przy zadanej częstotliwości
w obrębie krzywej wzmocnienia lasera (1), jednocześnie w układzie
pomiaru temperatury (6) mierzy się temperaturę pracy lasera (1),
której wartość przetwarza się na sygnał elektryczny i kieruje na drugie wejście (WE2) układu regulacji i sterowania (5), po czym na podstawie zmierzonej temperatury pracy lasera (1), ustala się częstotliwość pracy lasera (1) i w obrębie tej częstotliwości porównuje się
aktualną wartość wzmocnionego sygnału elektrycznego z maksymalną wartością wzmocnionego sygnału elektrycznego użytecznej wiązki promieniowania laserowego (2a), po czym wyznacza się
różnicowy sygnał błędu, którym steruje się układem przestrajania
temperatury lasera (7) i stabilizuje się częstotliwość pracy lasera (1)
dla maksymalnej wartości użytecznej wiązki promieniowania laserowego (2a). Układ charakteryzuje się tym, że wzmocniony sygnał
elektryczny kierowany jest do układu regulacji i sterowania (5), który połączony jest poprzez układ przestrajania temperatury lasera (7) z laserem (1), jednocześnie laser (1) połączony jest poprzez
układ pomiaru temperatury lasera (6) z układem regulacji i sterowania (5).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390900 (22) 2010 04 02
(51) H01T 4/00 (2006.01)
(71) PROTEKTEL ZBIGNIEW ACHCIŃSKI, DARIUSZ STEMPIŃ,
JACEK TURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Przasnysz
(72) ACHCIŃSKI ZBIGNIEW; STEMPIŃ DARIUSZ;
TURKOWSKI JACEK
(54) Ogranicznik przepięć
(57) Ogranicznik przepięć posiadający płaszcz zewnętrzny wy-

konany z tworzywa izolacyjnego, wewnątrz którego umieszczony
jest zestaw elementów aktywnych przewodzących prąd elektryczny, połączonych z górnym i dolnym elementem przyłączeniowym,
przy czym elementy aktywne stanowi co najmniej jedna elektroda z materiału warystorowego, aluminiowe tarcze rowkowane
o kształcie dopasowanym do elektrod oraz płytki metalowe, przy
czym elementy te ściśle przylegają do siebie charakteryzuje się
tym, że zestaw elementów aktywnych umieszczony jest w tulei
izolacyjnej (3), której oba końce połączone są nierozłącznie z górnymi i dolnymi końcami metalowych elementów przyłączenio-
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wych (4 i 5) oraz płaszcza zewnętrznego, przy czym przylegające
ściśle do ceramicznego elementu warystorowego lub elementów
warystorowych (14) oraz do pozostałych elementów aktywnych
(5, 12 i 17) kołowe metalowe, korzystnie aluminiowe elementy płytkowe (6) mają na swych obu powierzchniach wykonane kanałki (9)
o zarysie ślimakowym oraz asymetrycznie usytuowany otwór (10),
które wypełnione są tworzywem sztucznym tworząc boczne
wewnętrzne odsadzenia monolitycznego płaszcza zewnętrznego, natomiast w osiowym korzystnie dwustopniowym kołowym
otworze (20) górnego elementu przyłączeniowego (4) osadzony
jest walcowy metalowy element dociskowy (19), do którego ściśle
przylegają usytuowane poprzecznie w tym elemencie kołki dociskowe (26) wkręcone w otwory (25) tego elementu przyłączeniowego, uniemożliwiając zmianę położenia elementu dociskowego (19) w otworze (20).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 393690 (22) 2011 01 20
(51) H02K 3/28 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) ZAWILAK JAN
(54) Silnik synchroniczny o magnesach trwałych
w wirniku i z przełączalnym uzwojeniem stojana
(57) Przedmiotem wynalazku jest silnik synchroniczny o magne-

sach trwałych w wirniku i z przełączalnym uzwojeniem stojana,
przeznaczony do napędu urządzeń przemysłowych a zwłaszcza
pomp, wentylatorów, suwnic, wirówek oraz przenośników taśmowych. Silnik ma w stojanie zezwoje równomiernie rozmieszczone
na obwodzie w żłobkach stojana, które połączone są w trzech pasmach fazowych (A, B, C), a każde pasmo fazowe (A, B, C) składa się
z trzech grup. Pierwsze końce grup górnych (Ag, Bg, Cg) są połączone z pierwszymi końcami grup dolnych (Ad, Bd, Cd) oraz z pierwszymi końcami grup środkowych (As, Bs, Cs) zaś drugie końce grup
dolnych (Ad, Bd, Cd) są wzajemnie zwarte. Do skrzynki zasilającej
wyprowadzone są pierwsza trójka zacisków zasilających (U4, V4, W4)
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z drugich końców grup górnych (Ag, Bg, Cg) warunkująca mniejszą
liczbę biegunów pola magnetycznego oraz druga trójka zacisków
zasilających (U6, V6, W6) z drugich końców grup środkowych (As, Bs,
Cs) warunkująca znamionową, większą liczbę biegunów pola magnetycznego, przy czym zezwoje w grupach górnych (Ag, Bg, Cg),
środkowych (As, Bs, Cs) i dolnych (Ad, Bd, Cd) dobrane są na podstawie gwiazd napięć żłobkowych.
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czone symetrycznie po obwodzie stojana, a na rdzeniach od strony
tarcz wirnika (5a, 5b) osadzone są magnesy trwałe stojana (4a, 4b),
przy czym dla każdego rdzenia górny magnes trwały stojana (4a)
ma biegunowość przeciwną do dolnego magnesu trwałego stojana (4b). Jednocześnie osie magnesów trwałych stojana (4a, 4b)
są prostopadłe do osi magnesów trwałych wirnika (6a, 6b).
(6 zastrzeżeń)

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 392813 (22) 2010 11 02
(51) H02K 15/03 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) KISIELESKI PIOTR
(54) Sposób montażu silnika z magnesami trwałymi
oraz przyrząd do montażu i demontażu
magnesów trwałych w maszynach synchronicznych
dużej mocy
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób montażu silnika z ma-

gnesami trwałymi oraz przyrząd do montażu i demontażu magnesów trwałych w maszynach synchronicznych dużej mocy, wykonany ze stali niemagnetycznej. Sposób polega na tym, że do stojana
maszyny wkłada się wirnik bez magnesów trwałych, a następnie
ustawia się wirnik i blokuje blokadą wirnika, a po zablokowaniu
wirnika sworzniem, przyrządy maksymalnie wpycha się w żłobki
przeznaczone na magnesy, z drugiej strony wirnika kolejno wkłada
się magnesy do prowadnicy (1), aż do jej zapełnienia magnesami.
Następnie stopniowo wyjmuje się jeden przyrząd ze żłobka i popycha magnesy drugim przyrządem, po czym wyjmuje się przyrząd
pchający i wkłada kolejne magnesy do prowadnicy (1), przy czym
czynność powtarza się, aż do zapełnienia żłobka wirnika magnesami. Po wciśnięciu magnesów przykręca się do blach dociskowych
wirnika, wykonane ze stali niemagnetycznej, prostokątne blokady
wirnika, które uniemożliwią wysuwanie się magnesów z wirnika,
natomiast ewentualny demontaż magnesów z wirnika wykonuje
się w odwrotnej kolejności używając tych samych przyrządów.
Przyrząd ma płaską podstawę (6) połączoną z pionowym wspornikiem (2) połączonym trwale z prowadnicą (1) o przekroju prostokątnym, w której osadzona jest przesuwnie listwa zębata (5),
przy czym listwa zębata (5) napędzana jest korbą (4) poprzez
przekładnię ślimakową (3).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 393984 (22) 2011 02 21
(51) H02K 21/24 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) CIURYS MAREK; DUDZIKOWSKI IGNACY;
OGORZELEC ALFRED
(54) Jednofazowy magnetoelektryczny
silnik synchroniczny
(57) Przedmiotem wynalazku jest jednofazowy magnetoelek-

tryczny silnik synchroniczny z tarczowym wirnikiem zewnętrznym
przeznaczony do napędu różnego rodzaju urządzeń. Silnik ma
rdzenie ferromagnetyczne z nawiniętym uzwojeniem (2) umiesz-

A1 (21) 390840 (22) 2010 03 26
(51) H04B 5/00 (2006.01)
H04B 7/00 (2006.01)
H04L 12/00 (2006.01)
(71) INOVA CENTRUM INNOWACJI TECHNICZNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lubin;
AMEPLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice
(72) LEGIERSKI TADEUSZ; MOSZUMAŃSKI JAN;
BUTRYN ARTUR; POMYKAŁA REMIGIUSZ;
GARŁOWSKI STANISŁAW
(54)	Układ do transmisji danych w kopalnianej sieci
łączności trankingowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do transmisji danych

w kopalnianej sieci łączności trankingowej, zawierający komputerową stację bazową systemu trankingowego, z którą połączony
jest przewód promieniujący, co najmniej jeden radiotelefon trankingowy z łączem radiowym systemu rankingowego. W układzie
łączność realizowana jest według standardu MPT 1327, a transmisja
danych zgodnie z protokołem MAP 27, wyposażony jest w przewód promieniujący (7) ułożony jest w podziemnych wyrobiskach,
który przyłączony jest do komputerowej stacji bazowej systemu
trankingowego (4), zaopatrzony jest we wzmacniacze, a ponadto
zawiera co najmniej jeden moduł mikroprocesorowy (1) połączony
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z co najmniej jednym radiotelefonem trankingowym (2) - wyposażonym w łącze radiowe systemu trankingowego (8). Każdy
moduł mikroprocesorowy (1) połączony jest z radiotelefonem
trankingowym (2) za pomocą połączenia stałego (10). W module mikroprocesorowym (1) zaimplementowany jest program
komunikacyjny, który umożliwia bezpośrednią transmisję danych - poprzez kanał kontrolny sieci trankingowej zgodnie
ze znanym protokołem MAP 27 - między każdym modułem
mikroprocesorowym (1), a stacją bazową systemu trankingowego (4). Moduł mikroprocesorowy (1) zaopatrzony jest w co najmniej jedno łącze, stałe (11, 12) lub radiowe (15), umożliwiające
odbiór albo przesyłanie lub wymianę - odbiór i przesyłanie - informacji między urządzeniami peryferyjnymi. Korzystnie, radiotelefon trankingowy (2) i moduł mikroprocesorowy (1) montowane są na samojezdnych maszynach górniczych.
(5 zastrzeżeń)
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II. Wzory użytkowe

DZIAŁ A

zewnętrznej usytuowane w układzie pionowym, częściowo zachodzące na siebie kieszenie.
(7 zastrzeżeń)

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1 (21) 118885 (22) 2010 03 26
(51) A24F 23/00 (2006.01)
A47G 19/34 (2006.01)
(71) KOTECKI PAWEŁ, Łódź
(72) KOTECKI PAWEŁ
(54) Pudełko z dozownikiem do tabaki, przypraw
lub artykułów spożywczych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pudełko do tabaki,

przypraw lub artykułów spożywczych z dozownikiem. Pudełko składa się z trzech części: pudełka właściwego (1), przykrywki wciskanej, przykrywki przesuwnej. Pudełko właściwe posiada
dwa otwory. Jeden duży otwór (11) służy do nasypywania tabaki,
przypraw lub artykułów spożywczych oraz mały trójkątny otwór
znajdujący się po przeciwnej stronie dużego otworu. Mały otwór
trójkątny służy do dozowania produktów, przykryty jest przykrywką przesuwną, która przesuwa się po 4 szynach (3) umieszczonych
na pudełku właściwym (1). Duży otwór w pudełku przykryty jest
przykrywką wciskaną. Najistotniejszą częścią wzoru użytkowego
są 4 szyny (3) umieszczone pod kątem 75° pozwalające na precyzyjne przesuwanie przykrywki przesuwnej, oraz odpowiednie wyżłobienie w przykrywce przesuwnej, które umożliwia przesuwanie
szyn jednocześnie blokując się przed samodzielnym wypadaniem
przykrywki.
(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 119762 (22) 2011 02 17
(51) A41D 25/00 (2006.01)
(71) GÓRA JACEK, Jodłówka
(72) GÓRA JACEK
(54)	Krawat
(57) Krawat ma kieszeń wewnętrzną (2), która ma od strony ze-

wnętrznej, pomiędzy brzegami zawiniętych do tyłu boków płata (1) pionowe wejście szczelinowe (3). W kieszeni wewnętrznej (2)
jest umieszczona wkładka kieszeniowa, mająca na powierzchni

U1 (21) 118886 (22) 2010 03 29
(51) A44C 9/00 (2006.01)
(71) ŁAZUR SPÓŁKA JAWNA, Kowalowy
(72) DZIEDZIC KRZYSZTOF
(54) Obrączka
(57) Obrączka o zasadniczo cylindrycznym kształcie charakteryzuje się tym, że jej wewnętrzna ścianka posiada uwidocznioną
w przekroju poprzecznym falistą powierzchnię, złożoną z dwóch
tożsamych fragmentów o kształcie łuku kołowego wypukłego (1),
przy czym wypukłe fragmenty (1) powierzchni falistej łączy łuk kołowy wklęsły (2).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 118893 (22) 2010 03 30
(51) A47C 4/04 (2006.01)
(71) KOCHAN STANISŁAW, Zielonki
(72) KOCHAN STANISŁAW
(54)	Krzesło składane
(57) Krzesło składane charakteryzuje się tym, że parę dźwigarów zewnętrznych stanowią profile skośne (3), które wyposażone
są w suwnice wewnętrzne (C), a dźwigar wewnętrzny stanowi
płaszczyzna podporowa (7), która po złożeniu krzesła tworzy jedną
płaszczyznę z siedziskiem (5), wyposażonym przy górnej krawędzi,
od spodu, we wgłębienie, w którym po złożeniu krzesła jest umieszczone oparcie (2), przy czym oparcie (2) jest obrotowo zawieszone
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między dwoma profilami skośnymi (3), a siedzisko (5) jest połączone
z płaszczyzną podporową (7) zawiasem (B).
(5 zastrzeżeń)
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owanych odpowiednio w szczytowym punkcie przebiegu ścianki
plecaka oraz na jej boku uchwytów ręcznych, charakteryzuje się
tym, że ma ściankę boczną (2) w formie jednolitego, usztywnionego wewnętrzną wkładką pasa materiału o wykroju podłużnego
prostokąta, wypukłego w górnej części swego przebiegu, uchylne
wieko (5) mocowane do dna (3) plecaka, oraz co najmniej jedną
wkładkę wewnętrzną (10) o obrysie odpowiadającym w przybliżeniu obrysowi wieka (5), zaopatrzoną w system gumek (11) do transportu strzykawek, wenflonów, leków oraz materiałów opatrunkowych, przy czym wewnątrz komory głównej (1), znajduje się system
rzepów (12), biegnących obwodowym pasem wzdłuż ścianki plecaka oraz w postaci poziomych równoległych pasów na plecach
plecaka do mocowania rozłącznych poziomych i pionowych przegródek (13) dzielących komorę (1) plecaka na mniejsze sekcje, zaś
w szczytowym punkcie przebiegu ścianki (2) plecaka po stronie
wewnętrznej wyprowadzony jest pas-uchwyt (14) w formie materiałowego języka wyposażonego w rzep, do mocowania zewnętrznych zasobników. Wieko (5) ma kieszeń pomocniczą usytuowaną
na jego powierzchni zewnętrznej. Wkładka wewnętrzna (10) jest
mocowana rozłącznie do dna plecaka za pomocą rzepów. Wieko
posiada system rzepów (16), w formie pionowych pasów, do mocowania pomocniczych zasobników.
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 118884 (22) 2010 03 26
(51) A47G 1/04 (2006.01)
A47G 1/00 (2006.01)
(71) MASIEWICZ ANDRZEJ P.P.H.U ETAP,
Dorotowo
(72) MASIEWICZ JAKUB
(54)	Lustro podświetlane
(57) Lustro podświetlone wyposażone w układ oświetlenia elek-

trycznego w postaci diod LED z zasilaczem elektrycznym łączone
przewodem do sieci składa się z dwóch tafli luster. Taflę przednią
stanowi lustro weneckie (1) a taflę tylną lustro srebrne (2). Lustro
weneckie (1) przymocowane jest do ramy (3) a lustro srebrne (2)
umieszczone jest w wyprofilowanej ramie (3). W ramie (3), wzdłuż
wszystkich ścian zainstalowane są diody (4).
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

U1 (21) 118895 (22) 2010 03 30
(51) A61B 19/02 (2006.01)
A45F 3/04 (2006.01)
(71) GÓRSKI JACEK, Wągrowiec
(72) GÓRSKI JACEK
(54) Plecak medyczny
(57) Plecak medyczny, składający się z komory głównej, mającej ściankę boczną, dno, plecy oraz wieko, a także mocowanego
do zewnętrznej strony pleców systemu szelek nośnych i usytu-

U1 (21) 118888 (22) 2010 03 29
(51) B02C 18/12 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH,
Bydgoszcz
(72) FLIZIKOWSKI JÓZEF; MACKO MAREK
(54) Młyn żyletkowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest młyn żyletkowy

do precyzyjnego rozdrabniania minerałów, surowców biologicznych, ziaren, materiałów niejednorodnych i polimerowych zwłaszcza mokrych i w zawiesinie roboczej lub użytkowej, polegający na,
tym, że zespół rozdrabniający stanowią liczne żyletkowe zestawy
zewnętrzne (7) i wewnętrzne (6) z odpowiednio zamontowanymi
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ostrzami do rozcinania surowców biologicznych, materiałów niejednorodnych i wielotworzywowych o nowej konstrukcji młyna
precyzyjnego, cienkie elementy żyletkowe kształtowane są w zestawach we wręby i zęby od strony wewnętrznej (zestawy stojana,
obudowy) i zewnętrznej (zestawy wirnika). Natomiast odległość
obwodowa, promieniowa i osiowa między żyletkami w zestawach obudowy t żyletkami w zestawach wirnika stanowi przestrzeń (szczeliny i odległości) roboczą mającą wpływ na stopień
rozdrobnienia oraz inne charakterystyki użytkowe procesu, a istota
zastosowania bardzo cienkich narzędzi o powtarzalnym uzębieniu
wewnętrznym i zewnętrznym stanowi istotę skutecznego wielocięcia wsadu, a jednocześnie możliwość szybkiej i łatwej wymiany bardzo małego elementu narzędziowego po zużyciu. Zespół
roboczy eliminuje niedogodności konstrukcyjno-eksploatacyjne
złożonych i dużych elementów rozdrabniających w postaci licznych wieńców, zębów, kołków, prętów wprowadzając drobne
żyletki zintegrowane w zestawach pierścieniami o właściwościach
konstrukcyjnych, przetwórczych i eksploatacyjnych lepszych
od wymienionych części, gwarantuje łagodną pracę urządzenia,
co w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia wydajności masowej procesu pozyskiwania bardzo drobnego produktu, daje również spadek jednostkowego zużycia energii, obniżenie zużywania
się elementów zespołów rozdrabniających o dużych wymiarach
i zużycia ściernego zespołu roboczego w ogóle.
(3 zastrzeżenia)
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wylotami oraz odprowadzeniem (3) - wraz z wypłukanym materiałem organicznym - przepływa rurami do wylewowego zbiornika,
a dalej poprzez wylotowe otwory, przepływa na sito. Wypadający
na sito materiał organiczny zsuwa się do rynny, zaś woda z sita (11)
spływa do pierwszej przegrody osadnikowego zbiornika. Nieusunięty jeszcze materiał organiczny jest dodatkowo wyprowadzany
z osadnikowego zbiornika do rynny poprzez przelewowy otwór.
Osadzający się muł usuwany jest poprzez czyszczący otwór. Odzyskana z odpływu czysta woda jest doprowadzana ponownie
do wlotów (6) i do komory (1).
(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 118904 (22) 2010 04 01
(51) B03D 1/14 (2006.01)
B01D 17/035 (2006.01)
(71) KARCZ HENRYK, Głowno
(72) KARCZ HENRYK; GRABOWICZ MICHAŁ;
KOMOROWSKI WOJCIECH; JACHUŁA EDWARD;
ZMYŚLONY JAN
(54)	Urządzenie do odzysku koksiku z żużla i popiołu
z układów odpopielania i odżużlania kotłów
energetycznych
(57) Urządzenie do odzysku koksiku z popiołu i żużla z układów

odpopielania i odżużlania kotłów energetycznych opalanych węglem brunatnym, węglem kamiennym i biomasą zawierające zbiornik (1) mieszaniny cieczy flotacyjnej z koksikiem. popiołem i żużlem,
zamocowany w zbiorniku w cieczy flotacyjnej kolektor (3) z dyszami napowietrzającymi (4) o strumieniu skierowanym w dół zbiornika, pompę bagrową (5) odprowadzającą z dna zbiornika żużel i popiół oraz zespół dysz (7) zgarniających strumieniem cieczy koksik
charakteryzuje się tym, że na powierzchni cieczy ma przynajmniej
jeden pływak z rurami ssącymi (6) zbierającymi spychany w jego
kierunku dyszami zgarniającymi (7) koksik, połączony z pompą (8)

U1 (21) 119611 (22) 2010 12 23
(51) B03B 5/66 (2006.01)
(71) KRUSZYWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zawada
(72) GRABOWSKI JACEK
(54)	Urządzenie do płukania kruszywa
(57) W opracowanym urządzeniu do płukania kruszywa, zanie-

czyszczone materiałami organicznymi kruszywo, wsypywane jest
do wypełnionej w części wodą komory (1), poprzez wsyp (2), przy
czym wypłukane tu materiały organiczne odprowadzane są wraz
z wodą poprzez odprowadzenie (3). Kruszywo z komory (1) spada
na dolną część usytuowanego pochyło ślimakowego podajnika (4),
napędzanego silnikiem i umieszczonego w filtracyjnym tunelu (5),
którego przekrój poprzeczny jest większy od przekroju poprzecznego ślimakowego podajnika (4), przy czym ślimakowy podajnik (4)
umieszczony jest w dolnej części filtracyjnego tunelu (5) i dodatkowo pokryty jest powłoką gumową. W ściance filtracyjnego tunelu (5) wykonane są wloty (6), poprzez które doprowadzana jest
woda, oraz wyloty, poprzez które odprowadzana jest zabrudzona
woda z zanieczyszczeniami. Woda wewnątrz filtracyjnego tunelu (5) uzupełniana jest poprzez zawór (8). Woda odprowadzona

54

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

korzystnie pompą perystaltyczną transportującą zawilgocony koksik do odsączenia w separatorze wody (9), korzystnie separatorze
bębnowym oraz ma zamocowaną w zbiorniku przegrodę (13) oddzielająca strefę flotacji od strefy, z której zbierany jest rurami ssącymi (6) koksik.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 118890 (22) 2010 03 29
(51) B21D 5/04 (2006.01)
(71) ORNOCH MICHAŁ, Dzierżoniów
(72) ORNOCH MICHAŁ
(54)	Zaginarka do blach
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zaginarka, przezna-

czona do ręcznego zaginania blach. Charakteryzuje się ona tym,
że podstawa składa się z dwóch nóg (1) w kształcie odwróconych
liter T, połączonych pod ostrym kątem z dwoma wysięgnikami (22)
belki dolnej (2), belka gnąca (3), w przekroju przypominając kształtem małą literę d, jest zbudowana z co najmniej czterech, trwale
ze sobą połączonych, mniejszych prostokątnych metalowych profili zamkniętych oraz dodatkowego metalowego płaskownika, tworzącego z profilami płaszczyznę, natomiast do jej dolnej części przymocowane są pod ostrym kątem dwa wysięgniki (33), wspornik (5)
jest umieszczony pomiędzy każdym z dwóch wysięgników (22)
a belką dolną (2) oraz pomiędzy belką gnącą (3) a każdym z wysięgników (33) i jest wykonany z blachy w postaci profilu zamkniętego,
którego ściany boczne mają kształt trójkąta i w których to ścianach
wykonane są co najmniej trzy okrągłe otwory (51) różnej wielkości,
z krawędziami wywiniętymi w kierunku wnętrza wspornika (5), natomiast belka górna (4) posiada mechanizm regulujący krzywiznę
jej powierzchni, mający postać dwóch współosiowych śrub rzymskich, umieszczonych w pobliżu jej końców.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 118901 (22) 2010 03 31
(51) B23B 27/06 (2006.01)
(71) ŁAZUR
SPÓŁKA JAWNA, Kowalowy
(72) DZIEDZIC KRZYSZTOF
(54) Nóż profilowy
(57) Nóż charakteryzuje się tym, że ma postać trzonka z uchwy-
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zbliżony do wycinka koła o promieniach mniejszych niż promień
wewnętrznego wyoblenia części środkowej (3).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 119151 (22) 2010 06 29
(51) B65D 41/58 (2006.01)
B65D 41/62 (2006.01)
(31) 2010112792
(32) 2010 04 02
(33) RU
(71) OBSHHESTVO S OGRANICHENNOJ
OTVETSTVENNOST’YU ZAVOD UPAKOVOCHNYKH
IZDELIJ TOKK, Bykovo, RU
(72) MEDVEDEV OLEG ZINOV’EVICH, RU
(54) Przykrywka-korek do butelki
(57) Wzór użytkowy dotyczy niezawodnego i hermetycznego

zakorkowania zawartości butelki z wykluczeniem możliwości nieuzasadnionego usunięcia takiego systemu zakorkowania, również
przez nagrzewanie. Przykrywka-korek do butelki zawiera przykrywkę (5), posiadającą ściankę boczną (6) i ściankę czołową (7), wykonane z możliwością usytuowania na zewnątrz szyjki butelki (1),
korek (8) wykonany po wewnętrznej stronie czołowej ścianki (7)
przykrywki (5) z możliwością umieszczenia wewnątrz wypływowego kanału butelki i szczelnego przylegania bocznej ścianki (9)
korka (8) do ścianki (10) tego kanału wypływowego oraz element,
mocujący przykrywkę-korek na szyjce butelki (1), zawierający kołpak ochronny (17), przy czym boczna ścianka (6) przykrywki (5) złożona jest z co najmniej dwóch części (11, 12), usytuowanych kolejno
na wysokości przykrywki, gdzie na pierwszej, z możliwością sprzężenia, utworzony jest kołpak ochronny, a druga część (12) stanowi odrywany pasek, połączony z pierwszą częścią (11) za pośrednictwem
osłabionego połączenia (13). Kołpak ochronny (17) ma średnicę wewnętrzną (D1) zasadniczo równą maksymalnej średnicy zewnętrznej (D2) pierwszej części (11) bocznej ścianki (6) przykrywki (5) i jest
zamocowany na pierwszej części (11) przykrywki (5) z naprężeniem
oraz jest wykonany z materiału, którego twardość jest większa niż
twardość materiału przykrywki (5). Element, mocujący przykrywkękorek na szyjce butelki (1) zawiera co najmniej jeden element ograniczający (22), wykonany na wewnętrznej stronie bocznej ścianki
przykrywki z możliwością współdziałania z co najmniej jednym elementem ograniczającym, wykonanym na zewnętrznej powierzchni szyjki butelki (1), a odrywany pasek (12) ma pionowe przecięcie,
ustalone przez co najmniej jeden sprężysty mostek. W drugim wykonaniu boczna ścianka przykrywki ma trzecią część, usytuowaną
kolejno na wysokości przykrywki pod drugą częścią i stanowiącą
pierścień ograniczający, połączony z odrywanym paskiem za pośrednictwem osłabionego połączenia, przy czym element, mocujący przykrywkę-korek na szyjce butelki, zawiera co najmniej
jeden element ograniczający, stanowiący wewnętrzne zawinięcie
dolnej części pierścienia ograniczającego, wykonany z możliwością współdziałania z co najmniej jednym elementem ograniczającym, wykonanym pomiędzy zgrubieniem, a zwieńczeniem szyjki
butelki.
(24 zastrzeżenia)

tem mocującym, w którym osadzone jest wymienne ostrze posiadające kształt zbliżony do prostokąta, gdzie krawędź tnąca
posiada płaszczyzny boczne (2) nachylone pod kątem około 45°
do podłużnej osi symetrii ostrza oraz część środkową (3) stanowiącą wewnętrzne wyoblenie o kształcie zbliżonym do wycinka koła,
przy czym miejsca połączenia (4) płaszczyzn bocznych (2) z częścią
środkową (3) krawędzi tnącej mają kształt wyoblony na zewnątrz,

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2011 05 23
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U1 (21) 118918 (22) 2010 04 08
(51) B65G 13/07 (2006.01)
(71) WUWER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska
(72) POTOMSKI KONRAD
(54) Przenośnik modułowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja modułowego przenośnika rolkowego, składającego się z jednego modułu
napędowego (1) oraz dwóch lub trzech modułów nienapędzanych (2, 3). Moduł napędzany posiada silnik z przekładnią (4) oraz
układ sterowania. Rolki pozostałych modułów (2, 3) są napędzane
z modułu napędowego za pomocą łańcuchów (5). Odpowiedni naciąg łańcucha na całej długości przenośnika zapewnia naciąg. Praca
napędu elektrycznego oraz dodatkowych czujników kontrolowana
jest za pomocą układu sterującego MFP.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 118919 (22) 2010 04 08
(51) B65G 13/075 (2006.01)
(71) WUWER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska
(72) WUWER MARIAN, DE
(54) Stoper elekytryczny do zastosowania
w przenośnikach rolkowych
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest stoper elektryczny

umożliwiający zatrzymywanie pakietów transportowanych na przenośnikach. Stoper elektryczny to układ umieszczony pod rolkami
przenośnika, składający się z napędu elektrycznego (1) z przekładnią (2), układu dźwigni (3) i krzywek (4), inicjatorów do potwierdzenia
pozycji (otwarty/zamknięty) (5) oraz głowicy roboczej (11) składającej się z wałka (6) połączonego na stałe z kątownikiem (7) i uchwytem (8). Stoper zamocowany jest w ramie przenośnika za pomocą
łożysk (9), oraz płyty mocującej (10).
(1 zastrzeżenie)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2010 11 02

U1 (21) 118891 (22) 2010 03 29
(51) B65H 49/38 (2006.01)
B62B 3/06 (2006.01)
(71) PROMAG-SYSTEMY
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(72) SKRZYDLEWSKI KRZYSZTOF
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(54) Wózek do przewozu szpul
(57) Wózek charakteryzuje się tym, że ma bramową, nośną kon-

strukcję (1) o kształcie litery n. Pomiędzy przednią i tylną częścią
nośnej konstrukcji (1) i trzema pionowymi ramkami znajdują się
cztery unoszące sekcje (2) o kształcie klatek. Górna, pozioma część
bramowej, nośnej konstrukcji (1) zaopatrzona jest w hydrauliczne
siłowniki (3) z podwieszonymi do nich klatkami sekcji (2), gdzie
dolne części klatek sekcji (2) posiadają chwytające zaczepy (5) z zawiasami i krótsze zaczepy (6), a każda z czterech sekcji (2) posiada zabezpieczające ramki (7) o kształcie litery n. Podwozie wózka
z układem skrętnym zawiera dyszel (8), zespół przednich kół (9)
i zespół tylnych kół (10), połączonych drążkami i przegubami, przy
czym dyszel (8) połączony jest z pionowym, przednim wałem (11)
za pomocą zębatego paska (12), a górna część przedniego, pionowego wału (11) zakończona jest przegubem (13) z poziomo usytuowanym ramieniem (14), połączonym przegubowo z pionowym
tylnym wałem (15).
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
U1 (21) 118916 (22) 2010 04 08
(51) E04B 1/58 (2006.01)
(71) CISSARZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radlin
(72) LICZNERSKI KRZYSZTOF PAWEŁ
(54) Węzeł konstrukcyjny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest węzeł konstrukcyjny,

przeznaczony do przestrzennego łączenia elementów prętowych,
zwłaszcza w strukturalnych przykryciach obiektów budowlanych
oraz konstrukcjach inżynierskich. Węzeł charakteryzuje się tym,
że składa się z płaskiej podstawy (1) z sześcioma zamkami połączeniowymi, rozmieszczonymi względem siebie o kąt 60°, oraz z trzech
płaskich elementów łącznikowych (2) dolnych i trzech płaskich elementów łącznikowych (2) górnych, wyposażonych w jeden zamek
połączeniowy, przy czym podstawa wyposażona jest w sześć par
prostopadłościennych wycięć, usytuowanych względem siebie
o kąt 60°, natomiast elementy łącznikowe (2) mają kształt wycinka
koła z łukowym wybraniem dolnym. Krawędź pionowa jest prosta
natomiast kształt krawędzi dolnej dopasowany jest do prostopadłościennych wycięć podstawy, a ukształtowanie górnego łuku

56

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

stanowi jeden zamek połączeniowy, przy czym elementy łącznikowe (2) usytuowane są na podstawie (1) pod kątem prostym
w taki sposób, że trzy z nich rozmieszczone są promieniście co 120°
od spodu podstawy (1), a pozostałe trzy rozmieszczone są promieniście co 120° od góry podstawy (1).
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 118911 (22) 2010 04 06
(51) E04F 13/08 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
(71) CONNECTPOL. EU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz
(72) ZACHWIEJA MIROSŁAW
(54)	Uchwyt do mocowania paneli
(57) Uchwyt do mocowania paneli przyściennych w postaci pro-

filowanej płytki z otworem mocującym, charakteryzuje się tym,
że część górna (3) uchwytu ma zarys zbliżony do trapezu i jest profilowana pod kątem, tworząc trzy płaszczyzny o zarysie zbliżonym
do stylizowanej litery „S”, przy czym krawędź górna na obu końcach
ma symetryczne występy (4), zaś krawędź dolna (5) ma kształtowe
wybranie, którego zarys tworzą dwie symetryczne skośne ściany,
zakończone w części górnej łukowymi wycięciami i połączone wzajemnie krawędzią poziomą, natomiast krawędzie boczne (6) są zagięte pod kątem do wewnątrz, a następnie na zewnątrz uchwytu
i mają wycięcia, których płaszczyzny zagięte są do wewnątrz i tworzą zaczepy (8).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 119754 (22) 2011 02 14
(51) E04F 17/04 (2006.01)
F23J 13/04 (2006.01)
F16L 9/17 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE P.U.H.
FRAPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(72) MAZUR PIOTR; WAWSZKIEWICZ ROBERT
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(54) Przewód oddymiający obsługujący jedną strefę
pożarową
(57) W pachwinie utworzonej pomiędzy płaszczem (2) elemen-

tu rurowego (1) a odgiętym brzegiem ramienia zewnętrznego (7)
ramki kołnierzowej (5) lub w zewnętrznej bruździe wzdłużnego połączenia zawijanego (4) płaszcza (2) elementu rurowego (1) są ciągłe uszczelnienia ognioodporne.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 118896 (22) 2010 03 30
(51) E04F 19/04 (2006.01)
(71) LEMAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz
(72) MALINOWSKI RYSZARD
(54)	Listwa przypodłogowa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa przypodłogowa,

która jest przeznaczona do maskowania miejsca pomiędzy ścianą
a podłogą. Listwa przypodłogowa, stanowiąca jednoczęściowy
profil, którego fragment jest osłaniany pasem osobnego materiału, charakteryzuje się tym, że środkowa, przyścienna część profilu
ma kształt korytka z płaską, pionową tylną ścianką (1) i poziomymi
ściankami bocznymi, gdzie na krawędzi dolnej ścianki bocznej (2a)
jest umieszczona szeroka dolna ścianka oporowa (3), która u dołu
łączy się z płytkim gniazdem dolnym (4), zakończonym skośną dolną powierzchnią licową (5), natomiast krawędź górnej ścianki bocznej (2b) jest połączona z górną ścianką oporową (6), która powyżej
łączy się z głębokim gniazdem górnym (7), zakończonym łukowato
ukształtowaną górną powierzchnią licową (8), przy czym korzystnie
powierzchnia zewnętrzna górnej ścianki oporowej (6) odpowiada
położeniu powierzchni zewnętrznej dolnej ścianki oporowej (3).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 118892 (22) 2010 03 29
(51) E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/12 (2006.01)
E04H 17/16 (2006.01)
(71) JANKIEWICZ MAREK, Katowice
(72) JANKIEWICZ MAREK
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(54) Metalowy słupek ogrodzeniowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest metalowy słupek

ogrodzeniowy wykonany z elementu rurowego (1) i mający co najmniej jedno hakowe zawiesie w formie odgiętego na zewnątrz
powierzchni bocznej słupka języczka mocującego stanowiącego
jedną całość wraz ze słupkiem (1). W celu szybkiego wykonywania ogrodzeń z siatki o dowolnej konstrukcji i długości, zwłaszcza
wzdłuż dróg i autostrad zawiesia słupa (2) są otwarte od dołu.
(3 zastrzeżenia)

57

dźwiękochłonnych. Mechanizm przesuwania bramy składa się
z obudowy (1) metalowej, przekładni (3) łańcuchowej z korbą (4)
połączoną z mechanizmem zabezpieczającym przed uderzeniem
korbą po zdjęciu obciążenia oraz z koła (7) zębatego napędzającego listwę zębatą bramy.
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 118907 (22) 2010 04 06
(51) E06B 7/02 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
(71) OKPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierz Osiedle
(72) GŁOGOWSKI HENRYK
(54) Okno z profilem wentylacyjnym
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstrukcji okna z funk-

cją wentylacji bez przecinania zamkniętych profili ościeżnicy
i skrzydła okiennego, o optymalnych parametrach cieplnych. Okno
z profilem wentylacyjnym charakteryzuje się tym, że wyposażone
jest w profil dystansowy (3 ) jednokomorowy ukształtowany odpowiednio do zarysu ościeżnicy (1) i skrzydła okiennego (2), a profil dystansowy (3) posiada człon pionowy przechodzący w górnej części
w kształtowe zagięcie wyposażone w czerpnię (4) nawiewnika, zaś
w dolnej części ma odsadzenie, w którym usytuowany jest nawiewnik (5). Ościeżnica (1) posiada komorę izolacyjną (7) o górnej krawędzi usytuowanej powyżej dolnej krawędzi komory izolacyjnej (13)
skrzydła okiennego (2).
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 118917 (22) 2010 04 08
(51) E21F 13/04 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61D 11/00 (2006.01)
(71) TDS ZAMPRA S.R.O., Frydland nad Ostravici, CZ
(72) JAROMIR TOMAS, CZ
(54)	Kabina do transportu osób kolejkami
podwieszonymi
(57) Kabina do transportu osób kolejkami podwieszonymi jest
skonstruowana tak, że do sztywnej konstrukcji (1) zamocowany jest
na przegubie wieszak (2) z siedzeniem (6) i oparciem (5).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 118902 (22) 2010 04 01
(51) E06B 11/02 (2006.01)
E05F 11/00 (2006.01)
(71) W7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała;
CZUJ MAREK PPHU ARMET-B, Kobiernice
(72) TOMALA MARIUSZ; HYLA WIESŁAW
(54) Mechanizm przesuwania bramy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mechanizm ręcznego

przesuwania poziomego bramy zwłaszcza drogowej oraz kurtyn
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DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1 (21) 118900 (22) 2010 03 31
(51) F02F 5/00 (2006.01)
(71) FABRYKA PIERŚCIENI TŁOKOWYCH PRIMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(72) IMIŃSKI KRZYSZTOF; ZAGRABSKI PAWEŁ
(54) Pierścień tłokowy
(57) Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pierścień tłokowy

stosowny zwłaszcza w silnikach spalinowych. Pierścień tłokowy ma
dwie wąskie powierzchnie robocze i charakteryzuje się tym, że powierzchnia robocza (1) w przekroju pierścienia stanowi krótszy bok
trapezu równoramiennego (2).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 118909 (22) 2010 04 06
(51) F16L 13/007 (2006.01)
F16L 47/02 (2006.01)
F16L 21/02 (2006.01)
(71) ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH GAMRAT
SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło
(72) TOKARZ KAROL; SEPIOŁ MAREK;
SEREDYŃSKI WACŁAW; NOWAK JANUSZ;
CHACIŃSKI ZBIGNIEW; KOĆ RYSZARD
(54)	Element rurowy z tworzywa sztucznego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element rurowy z two-

rzywa sztucznego, stosowany do budowy sieci wodno-ściekowych, a zwłaszcza do odprowadzania wód opadowych z dróg i autostrad. Element rurowy cechuje się tym, że stanowi go elastyczna
rura (1) z miękkiego tworzywa, z zatopionym we wnętrzu ścianki (2),
na całej jej długości, śrubowo nawiniętym prętem (3). Rura (1) ma
osadzone w obu końcach bose króćce (4).
(5 zastrzeżeń)
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(54)	Element rurowy z tworzywa sztucznego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element rurowy z two-

rzywa sztucznego, stosowany do budowy sieci wodno-ściekowych, a zwłaszcza do odprowadzania wód opadowych z dróg i autostrad. Element rurowy cechuje się tym, że stanowi go elastyczna
rura (1) z miękkiego tworzywa, z zatopionym we wnętrzu ścianki (2),
na całej jej długości, śrubowo nawiniętym prętem (3). Rura (1) ma
osadzony w jednym końcu bosy króciec (4), zaś w drugim końcu
króciec (5) zakończony kielichem (6) z wewnętrznym rowkiem (7)
na uszczelkę.
(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 118910 (22) 2010 04 06
(51) F16L 21/02 (2006.01)
F16L 47/00 (2006.01)
(71) ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH GAMRAT SPÓŁKA
AKCYJNA, Jasło
(72) TOKARZ KAROL; SEPIOŁ MAREK; SEREDYŃSKI WACŁAW;
NOWAK JANUSZ; CHACIŃSKI ZBIGNIEW; KOĆ RYSZARD
(54)	Element rurowy z tworzywa sztucznego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element rurowy z two-

rzywa sztucznego, stosowany do budowy sieci wodno-ściekowych, a zwłaszcza do odprowadzania wód opadowych z dróg i autostrad. Element rurowy cechuje się tym, że stanowi go elastyczna
rura (1) z miękkiego tworzywa, z zatopionym we wnętrzu ścianki (2),
na całej jej długości, śrubowo nawiniętym prętem (3). Rura (1) ma
osadzone w obu końcach króćce (4) zakończone kielichami (5) zaopatrzonymi w wewnętrzny rowek (6) na uszczelkę.
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 118897 (22) 2010 04 01
(51) F16L 25/02 (2006.01)
F16L 21/02 (2006.01)
(71) TYMKIEWICZ BOGDAR RADIATYM, Gliwice
(72) TYMKIEWICZ BOGDAR
(54) Monoblok izolujący
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest monoblok izolujący

z iskiernikiem lub bez iskiernika, zapewniający przerwanie ciągłości
elektrycznej rurociągu, w którym jest zainstalowany, przeznaczony
zwłaszcza do rurociągów przesyłowych i rozdzielczych podziemnych i nadziemnych. Monoblok izolujący, zawierający element
zamykający i element wewnętrzny w postaci odcinków rur z przyspawanymi kołnierzami, od izolowanymi od siebie pierścieniami

U1 (21) 118908 (22) 2010 04 06
(51) F16L 21/02 (2006.01)
F16L 47/00 (2006.01)
(71) ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH GAMRAT
SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło
(72) TOKARZ KAROL; SEPIOŁ MAREK;
SEREDYŃSKI WACŁAW; NOWAK JANUSZ;
CHACIŃSKI ZBIGNIEW; KOĆ RYSZARD
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izolującymi, połączone głowicą spawaną do elementu zamykającego, charakteryzuje się tym, że na powierzchni zewnętrznej głowicy (3), od strony zewnętrznej monobloku, wykonane jest na obwodzie odsądzenie o wysokości co najmniej 15 mm, a krawędź jest
wyprofilowana promieniem minimum 2 mm, zaś szczelina między
głowicą (3) i elementem wewnętrznym monobloku (2) wypełniona
jest masą uszczelniającą (9).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 118905 (22) 2010 04 02
(51) F24B 1/02 (2006.01)
(71) KARNY RAFAŁ KAFLARNIA KAFEL-KAR,
Hryniewicze
(72) PAWLIK KRZYSZTOF; KARNY RAFAŁ
(54)	Akumulacyjny piec grzewczy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest akumulacyjny piec

grzewczy stosowany do ogrzewania pomieszczeń. Akumulacyjny
piec grzewczy o obudowie z elementów szamotowych, wyposażony w komorę spalania zamykaną drzwiczkami (7), kanały powietrzne i dymowe, charakteryzuje się tym, że obudowa ma konstrukcję
modułową, złożoną z elementów w postaci modułowych kształtek szamotowych (1) z których każda posiada zamek górny, zamek
dolny, przelotowy otwór (1A,1B,1C) i co najmniej jeden występ (1D)
oraz wrąb (1E). Wewnątrz obudowy, pod komorą spalania, znajduje
się zbiorcza komora dymowa z wylotem spalin, do której doprowadzane są spaliny poprzez kanały dymowe, a pod nią komora,
doprowadzająca powietrze pierwotne do komory spalania i powietrze wtórne do komory dopalania, przy czym powietrze pierwotne
z kanałów obiega drzwiczki piecowe kanałem (9) dwoma strumieniami, które częściowo ogrzewają się i dostają do komory spalania
poprzez otwór.
(7 zastrzeżeń)
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U1 (21) 118915 (22) 2010 04 08
(51) F28G 1/08 (2006.01)
(71) FENIKS K & W
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Cieszyn
(72) KRÓTKI STANISŁAW
(54)	Zgarniacz magnetytu
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zgarniacz magnetytu,

przeznaczony do usuwania z powierzchni bębna separacyjnego
rekuperatora koncentratu magnetytu. Zgarniacz magnetytu składa
się z przechylnie w pionie osadzonego na śrubie ramienia, na którym na śrubie osadzona jest listwa mocująca, którą tworzą połączone ścianki (4, 5, 6, 7), ograniczone obustronnie kształtowymi
ściankami (8), zaś na dolnej powierzchni ścianki (4) osadzony jest
zgarniacz (9) o właściwościach magnetycznych. Ścianki (8) mają
promieniowy rowek (10) i otwór (11), w których jest osadzona śruba,
unieruchamiająca listwę mocującą względem ramienia. W ściance (6), w otworze (13), osadzona jest śruba, regulacyjna, regulująca odstęp pomiędzy płaszczem bębna seperacyjnego, a zgarniaczem (9) o właściwościach magnetycznych.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIZYKA

U1 (21) 118914 (22) 2010 04 07
(51) F25D 15/00 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
(71) KRUK ZBIGNIEW ZAKŁAD MIĘSNY ZBYSZKO,
Bedoń Wieś
(72) KRUK ZBIGNIEW
(54) Blat chłodniczy
(57) Blat chłodniczy składa się z górnej osłony (1) oraz spirali chłodzącej (2), a pod nią warstwy izolacyjnej (3).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 118899 (22) 2010 03 31
(51) G01C 15/08 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn-Kortowo
(72) KOWALCZYK KAMIL
(54)	Uchwyt do mocowania lustra dalmierczego
zwłaszcza do tyczki geodezyjnej
z odbiornikiem GPS
(57) Uchwyt do mocowania lustra dalmierczego zwłaszcza

do tyczki geodezyjnej z odbiornikiem GPS składa się z przelotowego korpusu (1) z bolcem gwintowanym (2) oraz śruby dociskowej (3).
(1 zastrzeżenie)
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U1 (21) 118889 (22) 2010 03 29
(51) G01C 15/12 (2006.01)
G01C 3/02 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn
(72) KOWALCZYK KAMIL
(54) Węgielnica pryzmatyczna
(57) Węgielnica pryzmatyczna składa się z obudowy (1), w której

umieszczone są na pierwszym poziomie pryzmaty (2, 3, 4) oraz
okienko (5), na drugim poziomie umieszczony jest pryzmat (6) oraz
okienko (7), a na trzecim poziomie zamocowane są pryzmaty (8, 9)
oraz okienko (10). Węgielnica mocowana jest do tyczki geodezyjnej
za pomocą śruby mocującej (11).
(1 zastrzeżenie)
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przeciwwybuchowej (1), naprzeciwlegle względem zewnętrznego
przycisku sterującego (5), osadzonego w otworze przelotowym
wykonanym w ściance (11). Wewnętrzny element wykonawczy (4)
jest umieszczony naprzeciwlegle względem wewnętrznego przycisku sterującego (61) podzespołu (6).

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
U1 (21) 118922 (22) 2010 04 09
(51) H02G 3/02 (2006.01)
(71) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew
(72) SIELSKI KAZIMIERZ
(54) Przegroda korytka kablowego
(57) Wzór użytkowy dotyczy przegrody korytka kablowego, służącej do trwałego i stabilnego rozdzielania przewodów w korytku kablowym zgodnie z przeznaczeniem. Przegroda korytka kablowego
stanowiąca wygiętą płytkę części pionowej (1) do części poziomej
pod kątem prostym charakteryzuje się tym, że zakończenie części
poziomej przegrody (2) jest wygięte pod kątem 180°.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 119478 (22) 2010 11 15
(51) G05B 19/04 (2006.01)
H02H 9/00 (2006.01)
H02B 1/28 (2006.01)
(31) PUV2010-22510
(32) 2010 04 01
(33) CZ
(71) Q-ELEKTRIK A.S., Ostrava-Slezska Ostrava, CZ
(72) JEZEK KAREL, CZ
(54)	Urządzenie do sterowania podzespołami
umieszczonymi w szafie z obudową
przeciwwybuchową
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do stero-

wania podzespołami, umieszczonymi w szafie z obudową przeciwwybuchową (1), za pomocą co najmniej jednego zewnętrznego
elementu sterującego (5), osadzonego w otworze przelotowym
wykonanym w ściance (11) obudowy (1). Urządzenie jest wyposażone w układ połączeń, umieszczony wewnątrz obudowy przeciwwybuchowej (1), składający się z co najmniej jednego zamkniętego obwodu elektrycznego, zaopatrzonego w źródło napięcia (2),
do którego są szeregowo podłączone przełącznik (3) i wewnętrzny
element wykonawczy (4), przykładowo serwomotor albo elektromagnes. Przełącznik (3) jest umieszczony przy ściance (11) obudowy

U1 (21) 118923 (22) 2010 04 09
(51) H02G 3/02 (2006.01)
F16L 3/01 (2006.01)
(71) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew
(72) SIELSKI KAZIMIERZ
(54)	Uchwyt korytka siatkowego
(57) Wzór użytkowy dotyczy uchwytu korytka siatkowego, umoż-

liwiającego zamocowanie korytka do ściany, jednocześnie umożliwiającego zamontowanie na nim wysięgnika do mocowania dodatkowych korytek i kablowych tras siatkowych. Uchwyt korytka
siatkowego w kształcie ceownika, mający otwory (3), zaczepy (4)
oraz wytłoczenia (2), charakteryzuje się tym, że ściany boczne ceownika mają zaczepy (4) oraz okrągłe otwory (3), powyżej których
znajdują się wytłoczenia (2), natomiast w podstawie uchwytu wykonany jest podłużny otwór (5).
(1 zastrzeżenie)
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U1 (21) 118924 (22) 2010 04 09
(51) H02G 3/02 (2006.01)
F16L 3/01 (2006.01)
(71) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew
(72) SIELSKI KAZIMIERZ
(54) Wieszak sufitowy korytka siatkowego
(57) Wzór użytkowy dotyczy wieszaka sufitowego korytka siatko-
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montażowe (5) oraz wycięcia (6), umożliwiające połączenie kolanka
z korytkiem siatkowym.
(1 zastrzeżenie)

wego, służącego do mocowania korytka siatkowego z przewodami elektrycznymi do sufitu. Wieszak sufitowy korytka siatkowego
w kształcie otwartego wielokąta, mający otwory (1) oraz wyposażony w kotwice (2), charakteryzuje się tym, że ma powyżej kotwic (2),
obejmujących druty burt korytka siatkowego, występy blokujące (3)
współpracujące z drutem burty korytka siatkowego, zabezpieczające przed wysunięciem się korytka siatkowego.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 118925 (22) 2010 04 09
(51) H02G 3/02 (2006.01)
(71) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew
(72) SIELSKI KAZIMIERZ
(54)	Łącznik przegubowy korytek siatkowych
(57) Wzór użytkowy dotyczy łącznika przegubowego korytek siatkowych, umożliwiającego zmianę kierunku trasy kablowej. Łącznik
przegubowy korytek siatkowych, stanowiący wyprofilowany płaskownik ze skrzydłami (2) oraz otworami (4), charakteryzuj e się
tym, że składa się z dwóch identycznych elementów, połączonych
w części środkowej przegubem (1) z otworami.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 118926 (22) 2010 04 09
(51) H02G 3/06 (2006.01)
(71) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew
(72) SIELSKI KAZIMIERZ
(54)	Kolanko korytka siatkowego
(57) Wzór użytkowy dotyczy kolanka korytka siatkowego umoż-

liwiającego zmianę kierunku trasy kablowej. Kolanko korytka
siatkowego w kształcie łuku z otworami charakteryzuje się tym,
że na obrzeżach ma po dwie pary łączników (2) ze skrzydłami (3)
oraz z otworami (4), a w półce kolanka (1) wykonane są otwory

U1 (21) 118894 (22) 2010 03 30
(51) H05K 5/00 (2006.01)
G12B 9/00 (2006.01)
H02B 1/46 (2006.01)
(71) TATAREK JERZY ZAKŁAD ELEKTRONICZNY TATAREK,
Wrocław
(72) TATAREK JERZY
(54) Obudowa regulatora, zwłaszcza podtynkowego
(57) Obudowa regulatora, zwłaszcza podtynkowego j znajdujące-

go zastosowanie w szczególności w domowych i przemysłowych
układach grzewczych, zawierająca korpus (1), mający w czołowej
płaszczyźnie umiejscowiony panel sterowniczy (2) oraz od czoła
połączoną rozłącznie z korpusem ramkę maskującą (3), charakteryzuje się tym, że ramka maskująca (3) z korpusem (1) połączona jest
przynajmniej jednym magnesem (4), korzystnie dwoma magnesami neodymowymi, osadzonym pomiędzy korpusem (1) a ramką
maskującą (3).
(4 zastrzeżenia)

III. WYKAZY
Wykaz numerowy wynalazków
zgłoszonych w trybie krajowym
Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

390832
390834
390835
390837
390838
390839
390840
390841
390842
390843
390844
390845
390846
390847
390848
390849
390850
390851
390852
390853
390854
390855
390856
390858
390861
390862
390863
390864
390865
390866
390867
390868
390869
390870
390871
390872
390873
390875
390876
390877
390878
390879
390880
390881
390882
390883
390884
390885
390886

A47B (2006.01)
F16F (2006.01)
D07B (2006.01)
A01B (2006.01)
E05D (2006.01)
G02B (2006.01)
H04B (2006.01)
H01L (2006.01)
B65B (2006.01)
G01R (2006.01)
C01F (2006.01)
G09F (2006.01)
C07D (2006.01)
C07H (2006.01)
D01G (2006.01)
C09K (2006.01)
A61N (2006.01)
A47F (2006.01)
B23P (2006.01)
G01R (2006.01)
G01R (2006.01)
H01H (2006.01)
A61K (2006.01)
A61H (2006.01)
E06B (2006.01)
F24F (2006.01)
E03B (2006.01)
D06F (2006.01)
B62D (2006.01)
A61L (2006.01)
C09D (2006.01)
C08J (2006.01)
C05G (2006.01)
B01D (2006.01)
A24C (2006.01)
C02F (2006.01)
B60N (2006.01)
G01N (2006.01)
C23C (2006.01)
C23C (2006.01)
G09F (2006.01)
G09F (2006.01)
B32B (2006.01)
E06B (2006.01)
A61K (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
G01N (2006.01)
B09B (2006.01)

3
35
28
2
31
43
49
47
15
42
17
45
21
22
27
26
8
4
12
42
42
46
7
6
32
37
29
28
15
8
25
25
18
9
2
18
14
41
27
27
45
45
13
32
8
20
20
39
11

390887
390889
390890
390891
390893
390894
390895
390896
390897
390898
390899
390900
390901
390903
390910
390911
390913
390914
390915
390917
390919
390920
390921
390922
390923
390924
390925
390926
390927
390928
390929
390930
390933
390936
390937
390938
390939
390940
390942
390943
390944
390945
390946
390947
390948
390949
390950
390952
390953

G01N (2006.01)
F02N (2006.01)
A61G (2006.01)
C09J (2006.01)
F21S (2006.01)
F16F (2006.01)
B22F (2006.01)
C30B (2006.01)
B60R (2006.01)
E21D (2006.01)
E06B (2006.01)
H01T (2006.01)
B01D (2006.01)
E21D (2006.01)
G09F (2006.01)
A47K (2006.01)
F16D (2006.01)
F24B (2006.01)
E05D (2006.01)
C12G (2006.01)
E04B (2006.01)
G01K (2006.01)
B65G (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
H01L (2006.01)
F23D (2006.01)
H01G (2006.01)
G01N (2006.01)
C01B (2006.01)
C02F (2006.01)
E21D (2006.01)
F04D (2006.01)
F16L (2006.01)
B01D (2006.01)
A23J (2006.01)
A47B (2006.01)
C22B (2006.01)
E04F (2006.01)
A63F (2006.01)
B65G (2006.01)
G08B (2006.01)
C09K (2006.01)
E03B (2006.01)
E21D (2006.01)
F16K (2006.01)
F16K (2006.01)

40
34
6
25
36
35
11
27
15
33
32
48
9
33
45
4
35
37
31
26
30
38
17
21
21
21
21
46
36
46
41
17
18
33
34
36
9
2
3
26
30
8
16
44
26
29
33
35
35

390954
390955
391365
391740
391789
391879
391923
391924
391959
391960
392008
392071
392072
392073
392217
392238
392239
392255
392256
392257
392314
392327
392328
392516
392618
392631
392632
392672
392673
392674
392675
392676
392677
392678
392710
392711
392712
392744
392745
392783
392813
392832
393272
393273
393274
393459
393460
393461
393527

E03C (2006.01)
E06B (2006.01)
G06T (2006.01)
G01N (2006.01)
B32B (2006.01)
C07C (2006.01)
H01S (2006.01)
H01S (2006.01)
B32B (2006.01)
B32B (2006.01)
E01F (2006.01)
F23K (2006.01)
A61K (2006.01)
A61K (2006.01)
B23K (2006.01)
C07F (2006.01)
B01F (2006.01)
C07F (2006.01)
C07F (2006.01)
A61K (2006.01)
C08G (2006.01)
C07C (2006.01)
C07C (2006.01)
G01N (2006.01)
A61B (2006.01)
A61B (2006.01)
A61B (2006.01)
C07D (2006.01)
C08F (2006.01)
C08F (2006.01)
C08G (2006.01)
C08F (2006.01)
C08F (2006.01)
C07D (2006.01)
B01J (2006.01)
B01J (2006.01)
B01J (2006.01)
G06F (2006.01)
G06F (2006.01)
A61B (2006.01)
H02K (2006.01)
G01R (2006.01)
G01N (2006.01)
B65G (2006.01)
B65G (2006.01)
B60R (2006.01)
B60R (2006.01)
B60R (2006.01)
G01N (2006.01)

30
31
44
40
12
18
47
47
13
13
28
37
7
7
12
22
9
22
22
8
25
18
19
39
4
5
5
19
23
23
24
24
24
19
10
10
11
43
43
6
49
42
39
16
17
14
14
14
41
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1

2

3

1

2

3

1

2

3

393595
393658
393659
393690

A61B (2006.01)
A45B (2006.01)
A45B (2006.01)
H02K (2006.01)

5
3
3
48

393800
393877
393984
394366

G01H (2006.01)
E03D (2006.01)
H02K (2006.01)
C10J (2006.01)

38
30
49
26

394426
394465
394474
394641

B65G (2006.01)
F17C (2006.01)
G01N (2006.01)
G01N (2006.01)

16
36
40
41

Wykaz numerowy wzorów użytkowych
zgłoszonych w trybie krajowym
Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. Cl.

Strona

1

2

3

1

2

3

1

2

3

118884
118885
118886
118888
118889
118890
118891
118892
118893
118894
118895
118896
118897
118899

A47G (2006.01)
A24F (2006.01)
A44C (2006.01)
B02C (2006.01)
G01C (2006.01)
B21D (2006.01)
B65H (2006.01)
E04H (2006.01)
A47C (2006.01)
H05K (2006.01)
A61B (2006.01)
E04F (2006.01)
F16L (2006.01)
G01C (2006.01)

52
51
51
52
60
54
55
56
51
61
52
56
58
59

118900
118901
118902
118904
118905
118907
118908
118909
118910
118911
118914
118915
118916
118917

F02F (2006.01)
B23B (2006.01)
E06B (2006.01)
B03D (2006.01)
F24B (2006.01)
E06B (2006.01)
F16L (2006.01)
F16L (2006.01)
F16L (2006.01)
E04F (2006.01)
F25D (2006.01)
F28G (2006.01)
E04B (2006.01)
E21F (2006.01)

58
54
57
53
59
57
58
58
58
56
59
59
55
57

118918
118919
118922
118923
118924
118925
118926
119151
119478
119611
119754
119762

B65G (2006.01)
B65G (2006.01)
H02G (2006.01)
H02G (2006.01)
H02G (2006.01)
H02G (2006.01)
H02G (2006.01)
B65D (2006.01)
G05B (2006.01)
B03B (2006.01)
E04F (2006.01)
A41D (2006.01)

55
55
60
60
61
61
61
54
60
53
56
51

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW
I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ
POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO

Nr
zgłoszenia
macierzystego

Numer BUP,
w którym
ogłoszono
o zgłoszeniu
macierzystym

375795

25/2005

367080

4/2005

383941

12/2009

383941

12/2009

Symbol MKP
pod którym
ogłoszono
o zgłoszeniu
macierzystym

A01N 43/653
A01N 33/04
A01N 37/02
A01N 37/06
A01P 21/00
C07D 333/40
C07D 409/04
C07D 409/12
C07D 409/14
C07D 413/12
C07D 417/12
C07D 417/14
C07D 471/10
C07D 495/04
A61K 31/20
A61K 31/38
A61P 1/16
A61P 31/12
F23L 1/02
F24H 1/24
F23L 1/02
F24H 1/24

Nr
zgłoszenia
wydzielonego

Data zgłoszenia
wydzielonego

395021

2003.08.08

A01N 43/653
A01N 37/02
A01N 37/06
A01P 21/00

395097

2002.06.11

C07D 333/40

395203

2007.12.03

395205

2007.12.03

F23L 1/02
F24H 1/24
F23L 1/02
F24H 1/24

Symbol MKP
zgłoszenia
wydzielonego

WNIOSKI O UDZIELENIE PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY
ZGŁOSZONY UPRZEDNIO JAKO WYNALAZEK

Nr
zgłoszenia wzoru użytkowego

119823
120109
120111

Nr
zgłoszenia macierzystego

Nr i rok wydania
Biuletynu Urzędu Patentowego

371229
382532
367581

11/2006
25/2008
22/2005

IV. InformacjE
informacja o złożeniu tłumaczenia na język polski
zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego
Poniższe zestawienie zawiera: numer zgłoszenia europejskiego; klasy według międzynarodowej
klasyfikacji patentowej; zgłaszającego; tytuł (w języku polskim)
09168847.3		 E05D 7/00 (2006.01)
Euroinvest S.p.A.
Regulowany zawias dla drzwi i okien

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyﬁkujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych,
mają następujące znaczenie:
(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
(220) – data zgłoszenia znaku towarowego
(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) – numer zgłoszenia priorytetowego
(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyﬁkacją
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyﬁkacji Wiedeńskiej)
(540) – prezentacja znaku towarowego
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy
wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
albo wspólnego prawa ochronnego
(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

(210) 383961
(220) 2011 06 27
(731) ZDROJEWSKI ALEKSANDER ABITO RICCO PPHU, Łódź
(540) AR Abito Ricco

(540) i-Chef

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25, 35
(210)
(731)

385890
(220) 2011 06 27
TARGI W KRAKOWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) MERKURIUSZ targowo-kongresowy
(531)

2.3.11, 5.9.24, 8.5.10, 8.7.25, 9.7.19, 26.4.6, 28.3, 11.3.20,
25.5.1, 26.11.7, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30
(531) 26.1.5, 26.3.10, 27.5.1
(511) 16, 35, 41
(210)
(731)

386976
(220) 2011 06 27
LABORATORIA LA MEDICA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice
(540) ZENEK
(511) 31
386977
(220) 2011 06 27
YAN WAL YUN CORPORATION GROUP CO., LTD.,
Pluakdaeng, TH
(540) i-Chef

(210)
(731)

387002
(220) 2011 06 27
QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice
(540) PRZYDASIE

(210)
(731)

(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1
(511) 09
(210)
(731)

387003
(220) 2011 06 27
QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) KlejNotki

(531)

3.9.16, 8.7.25, 2.3.11, 5.9.24, 9.7.19, 26.4.6, 28.3, 11.3.20,
25.5.1, 26.11.7, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30
(210)
(731)

386979
(220) 2011 06 27
YAN WAL YUN CORPORATION GROUP CO., LTD.,
Pluakdaeng, TH

(531) 27.5.1
(511) 09
(210)
(731)

387004
(220) 2011 06 27
QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice
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(540) ZróbTo

(531) 27.5.1
(511) 09
(210)
(731)

387009
(220) 2011 06 27
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE ENERGOPIAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) convi
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(540) KRA KÓW krakow.pl

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 09, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 41, 42, 45
(210)
(731)
(540)
(511)

387087
(220) 2011 06 29
GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O, Prague 4, CZ
LIRRA GEM
05

(210)
(731)
(531) 26.1.5, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 07, 17, 37

387089
(220) 2011 06 29
EUROLINE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leszno
(540) sofa zone.pl

(210)
(731)

387017
(220) 2011 06 28
COMES SOKOŁOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Szydłowiec
(540) COMES
(511) 06, 20, 28, 35, 37, 40, 42
(210) 387028
(220) 2011 06 28
(731) LG Hausys, Ltd., Seul, KR
(540) Viatera

(531) 26.4.1, 27.5.1
(511) 20, 35, 38, 42
(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 19
(210)
(731)
(540)
(511)

387051
(220) 2011 06 28
MOŻEJEWSKI MACIEJ, Szczecin
bezpieczne wakacje
06, 09, 16, 20, 21, 28, 35, 36

(210)
(731)
(540)
(511)

387052
(220) 2011 06 28
MOŻEJEWSKI MACIEJ, Szczecin
bezpieczne ferie
06, 09, 16, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 39, 41

(210)
(731)

387075
(220) 2011 06 29
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) FIESTA SPA
(511) 03
(210)
(731)

387083
(220) 2011 06 29
GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków

387118
(220) 2011 06 30
JOVIMED OŚRODEK OPIEKUŃCZO REHABILITACYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów
(540) JOVIMED
(511) 41, 43, 44
(210)
(731)
(540)
(511)

387119
(220) 2011 06 30
Tata Global Beverages GB Limited, Uxbridge, GB
FRUTSENSES
05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 43

(210)
(731)
(540)
(511)

387120
(220) 2011 06 30
TATA GLOBAL BEVERAGES GB LIMITED, Uxbridge, GB
FRUITSENSES
05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 43

(210)
(731)

387121
(220) 2011 06 27
HERBA STUDIO MŚCISZ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Wysogotowo k/Poznania
(540) Tisane SUNTIME
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(531) 2.9.8, 27.5.1, 26.11.1
(511) 03, 05, 30

(540) Pakiet będziesz bezpieczny
(511) 16, 35, 36

(210)
(731)

387122
(220) 2011 06 27
KULCZYK TRADEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) Nowy Volkswagen Eos. Na każdą pogodę.
(511) 12

(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)

387123
(220) 2011 06 27
AVISA A. KUJAWA, L. KUJAWA
SPÓŁKA JAWNA, Fasty
(540) BODYGUARD
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387129
(220) 2011 06 27
DROBIMEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin
(540) DROBIMEX
(511) 21
387130
(220) 2011 06 27
GENOSCOPE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) COLOSTRUM IMMUNE
(511) 03, 05, 29, 30, 32
(210) 387131
(220) 2011 06 30
(731) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków
(540) KRAKÓW krakow.pl

(531) 24.1.5, 27.5.1
(511) 12, 16
(210)
(731)

387124
(220) 2011 06 27
BOGOTA FILM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Lampart
(511) 32
(210) 387125
(220) 2011 06 27
(731) TOMCZYK MACIEJ ELEKTRIS, Poznań
(540) ELEKTRIS

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.11.1
(511) 35, 37, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

387126
(220) 2011 06 27
Lorenz Snack-World Holding Gmbh, Hanover, DE
JEST CRUNCHIPS JEST TUGEZA!
29

(210) 387127
(220) 2011 06 27
(731) Lorenz Snack-World Holding Gmbh, Hanover, DE
(540) JEST CRUNCHIPS JEST TUGEZA!

(531) 26.13.25, 27.5.1
(511) 06, 09, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 41, 42, 45
(210)
(731)

387132
(220) 2011 06 27
MONSANTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TRANSENERGY
(511) 01, 05
(210)
(731)

387133
(220) 2011 06 27
WALKIEWICZ JAN
OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MOTOMEX,
Pniewy
(540) MOTOMEX

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 37, 39, 41, 44, 45
(210)
(731)

387134
(220) 2011 06 27
ELLEGANCE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomża
(540) ELLEGANCE Systemy Ogrodów Zimowych
(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 29
(210)
(731)

387128
(220) 2011 06 27
GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(531) 7.1.25, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.3
(511) 16, 35, 38, 41, 42
(210)
(731)

387135
(220) 2011 06 27
CZĘSTOCHOWSKI KLUB MOTOCYKLOWY
WŁÓKNIARZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa
(540) CKM WŁÓKNIARZ S.A CZĘSTOCHOWA
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(210)
(731)
(540)
(511)

387141
(220) 2011 06 27
SŁOWIKOWSKI KRZYSZTOF SILESIA JEANS, Mysłowice
JEANS.PL
25, 35

(210)
(731)
(540)
(511)

387142
(220) 2011 06 27
SŁOWIKOWSKI KRZYSZTOF SILESIA JEANS, Mysłowice
S.JEANS
25, 35

(210)
(731)

387143
(220) 2011 06 27
TM TUBES
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice
(540) TMTUBES GRUPA METKOM

(531) 3.1.1, 3.1.16, 26.1.1, 27.5.7, 29.1.4
(511) 14, 16, 24, 25, 28, 41, 43
(210)
(731)

387136
(220) 2011 06 27
CZĘSTOCHOWSKI KLUB MOTOCYKLOWY
WŁÓKNIARZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa

(540)

(531) 26.4.2, 27.5.1
(511) 06, 35, 42
(210) 387144
(220) 2011 06 27
(731) NIEMIRO JAROSŁAW J-LINE, Łódź
(540) DURAPACK owiniemy wszystko

(531) 24.15.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 17

(531) 3.1.1, 3.1.16, 26.1.1, 29.1.14
(511) 14, 16, 24, 25, 28, 41, 43
(210)
(731)

387137
(220) 2011 06 27
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY
BEST-PEST MAŁGORZATA ŚWIĘTOSŁAWSKA,
JACEK ŚWIĘTOSŁAWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno
(540) ZIELONA ŁĄKA
(511) 01, 05
(210)
(731)
(540)
(511)

387138
(220) 2011 06 27
SZUBERT WOJCIECH, Buk
Multiwar
27, 36, 41

(210)
(731)
(540)
(511)

387139
(220) 2011 06 27
SZUBERT WOJCIECH, Buk
Przepyszni.pl
22, 23

(210)
(731)
(540)
(511)

387140
(220) 2011 06 27
SŁOWIKOWSKI KRZYSZTOF SILESIA JEANS, Mysłowice
JEANS SYSTEM
25, 35

(210)
(731)

387145
(220) 2011 06 27
NATURHOUSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) hearki
(511) 05
(210)
(731)

387146
(220) 2011 06 27
NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) equilium
(511) 05
(210)
(731)

387147
(220) 2011 06 27
NATURHOUSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) alerki
(511) 05
(210)
(731)

387148
(220) 2011 06 27
NATURHOUSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) sambuki
(511) 05
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(210)
(731)

387149
(220) 2011 06 27
NATURHOUSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) bellsiluet
(511) 05
387150
(220) 2011 06 27
NATURHOUSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) apinat
(511) 05
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(210)
(731)

387157
(220) 2011 06 27
KRAWCZYK RYSZARD AGENCJA REKLAMY PROMOCJI
I SPONSORINGU SPORTOWEGO ARPISS,
Dąbrowa Górnicza
(540) PROFESSIONAL RICARDO TRAINING EQUIPMENT

(210)
(731)

(210)
(731)

387151
(220) 2011 06 27
NATURHOUSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) enerki
(511) 05
(210)
(731)

387152
(220) 2011 06 27
NATURHOUSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) juvenat
(511) 05
(210)
(731)

387153
(220) 2011 06 27
NATURHOUSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) memper
(511) 05

(531) 27.5.1
(511) 25, 28
(210) 387158
(220) 2011 06 27
(731) WACH KAROL, Frampol
(540) Smaki Kresowe

(531) 5.3.20, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 30, 32, 33, 35, 43
(210)
(731)

387159
(220) 2011 06 27
PRO-OGRZEWANIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin
(540) PRO OGRZEWANIE

(210)
(731)

387154
(220) 2011 06 27
NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) pertres
(511) 05

(531) 1.15.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 37, 42

(210)
(731)

(210)
(731)

387155
(220) 2011 06 27
NATURHOUSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) immunat
(511) 05

387160
(220) 2011 07 01
INCENTIVE CONCEPT POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) pharma house concept

(210)
(731)

387156
(220) 2011 06 27
TATRA RESIDENCE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowskie Góry
(540) TATRA RESIDENCE

(531) 1.13.1, 26.4.2, 27.5.1
(511) 35, 37, 39, 41, 42, 43
(531) 27.5.1, 26.11.1, 29.1.12
(511) 36, 37, 42

(210)
(731)

387161
(220) 2011 06 27
ZAWADA KARINA, PRESZ BERNARD BED FOR PET
SPÓŁKA CYWILNA, Rozbórz Długi
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(540) SILVERDOG

(540) ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH

(531) 3.1.8, 26.4.2, 27.5.1
(511) 18, 20, 35
(210) 387162
(220) 2011 06 27
(731) DYLEWSKI MICHAŁ, Wolbórz
(540) WATER & GARDEN

(531) 5.5.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 01, 07, 31
(210)
(731)

387163
(220) 2011 06 27
ZAWADA KARINA, PRESZ BERNARD BED FOR PET
SPÓŁKA CYWILNA, Rozbórz Długi
(540) silverdog
(511) 18, 20, 35

(531) 2.9.14, 5.3.14, 27.5.1, 27.1.6, 29.1.12
(511) 35, 41
(210) 387167
(220) 2011 06 27
(731) ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH, Warszawa
(540) grunt to zieleń!

(531) 5.3.11, 27.5.1, 29.1.14
(511) 31
(210) 387168
(220) 2011 06 27
(731) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(540) KARTY OBRAZKOWE

(210) 387164
(220) 2011 06 27
(731) KWIECIEŃ MAREK CARRUM, Białystok
(540) CARRUM QUALITY AND RELIABILITY
(531) 27.5.1, 29.1.15
(511) 16, 35, 41
(210)
(731)

387169
(220) 2011 06 27
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA-ŁÓDŹ
SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) Omega CARDiO Polfa-Łódź

(531) 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 28, 42
(210) 387165
(220) 2011 06 27
(731) DYLEWSKI MICHAŁ, Wolbórz
(540)

(531) 27.5.1
(511) 05, 29, 30
(210) 387170
(220) 2011 06 27
(731) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(540) samo sedno

(531) 5.5.2, 29.1.14
(511) 01, 07, 31

(531) 26.1.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 41

(210)
(731)

(210)
(731)

387166
(220) 2011 06 27
ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH, Warszawa

387171
(220) 2011 06 27
JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
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(540) ANGIELSKI Kurs dla wiecznie początkujących
Aby lepiej mówić i więcej rozumieć!
3xCD wersja mp3 ED EDGARD JEZYKIOBCE.PL
6 godzin nagrań + Podręcznik + Program
Unikalny kurs dla dorosłych
Kurs uczy na poziomach: A1, A2, B1, B2
wg klasyﬁkacji Rady Europy
Pakiet dla początkujących i średnio
zaawansowanych • Słownictwo i gramatyka • idiomy
i phrasal verbs • Rozumienie ze słuchu + program
komputerowy
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(210)
(731)

387175
(220) 2011 06 27
USTRONIANKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń
(540) Kołysanki z miłością

(531) 27.5.1, 2.9.1
(511) 09, 16, 35, 36, 41
(210)
(731)

387176
(220) 2011 06 27
USTRONIANKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń
(540) Kołysanki z miłością
(511) 09, 16, 35, 36, 41

(531) 2.7.23, 25.5.2, 26.1.2, 26.3.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 16, 35, 41
(210) 387172
(220) 2011 06 27
(731) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(540) POZIOM A1- A2 ANGIELSKI DLA SENIORÓW
Unikalny kurs dla osób w wieku 50+
ED EDGARD JEZYKIOBCE.PL
dialogi • gramatyka • ćwiczenia • nagrania
KSIĄŻKA + 3xCD AUDIO + TABELE

(210) 387177
(220) 2011 06 27
(731) OLSZEWSKI KRZYSZTOF INTERKOL, Ustroń
(540) MAGNOLIA TULIPAN SANATORIUM

(531) 27.5.1, 29.1.15, 26.3.1, 26.4.2, 1.3.2, 5.5.3
(511) 44
(531) 2.7.2, 25.5.2, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 16, 35, 41
(210)
(731)

387173
(220) 2011 06 27
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA-ŁÓDŹ
SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) Omega CARDiO Omega 3 + Czosnek bezwonny +
Witamina E Polfa-Łódź

(531) 2.9.1, 26.1.1, 26.1.2, 26.11.2, 26.11.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 29, 30

(210)
(731)
(540)
(511)

387178
(220) 2011 06 27
ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica
LIDER RYNKU
35, 36, 41, 45

(210)
(731)
(540)
(511)

387179
(220) 2011 06 27
ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica
Wielopoziomowy System Poleceń
35, 36, 45

(210)
(731)
(540)
(511)

387180
(220) 2011 06 27
ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica
Rada Etyki Biznesu
35, 36, 40, 41, 42, 45

(210)
(731)

387181
(220) 2011 06 27
CUKIERNIA SOWA
SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz
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(540) soda CLUB & LOUNGE BAR

(531) 11.3.6, 27.5.1, 29.1.13
(511) 41, 43
(210) 387182
(220) 2011 06 27
(731) SZCZEPAŃSKA BOŻENA P.P.H.U. ROMASZ, Bydgoszcz
(540) Romasz Sopelek
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(210) 387186
(220) 2011 06 27
(731) KWIECIEŃ MAREK CARRUM, Białystok
(540) CARRUM QUALITY AND RELIABILITY

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 28, 42
(210) 387187
(220) 2011 07 01
(731) KOLPORTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) DOBRY WYBÓR

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.4.4, 26.4.18
(511) 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35
(531) 2.1.4, 2.1.23, 1.15.17, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30
(210)
(731)
(540)
(511)

387183
(220) 2011 06 27
ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica
XXXXX
35, 36, 40, 41, 42, 45

(210)
(731)

387184
(220) 2011 07 01
KOLPORTER
SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce

(540)

(210)
(731)

387188
(220) 2011 06 27
ISOCERT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) ISOCERT

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 41, 42
(210)
(731)

387189
(220) 2011 07 01
KOLPORTER
SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce

(540)
(531) 26.4.4, 26.5.16, 18.3.14
(511) 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35
(210)
(731)

387185
(220) 2011 06 27
HEYMANS ADRIANUS NNC NO NONSENSE
CONSULTING, Warszawa
(540) GLOBAL FOOD & CONNOISSEUR BAR PP PORTO
PRAGA

(531) 26.4.2, 26.4.9
(511) 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35
(210)
(731)

387190
(220) 2011 07 01
BIALL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Otomin
(540) SolderLab

(531) 25.1.15, 27.5.1, 26.1.18
(511) 43

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 06, 07, 09
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(210)
(731)

387191
(220) 2011 06 28
BARTEX-BARTOL
SPÓŁKA JAWNA, Paproć
(540) Balanga
(511) 33, 35
(210)
(731)

387192
(220) 2011 06 28
BARTEX-BARTOL
SPÓŁKA JAWNA, Paproć
(540) LAST CAPE
(511) 33, 35
(210) 387193
(220) 2011 06 28
(731) CZUBA PRZEMYSŁAW FIT WORLD, Pabianice
(540) FESTIWAL SIŁY FSSIU SPRAWNOŚCI I URODY

Nr 21 (986) 2011

(210)
(731)

387197
(220) 2011 07 01
ATLAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) ATLAS DEKO
(511) 01, 02, 19
(210)
(731)

387198
(220) 2011 07 01
ATLAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) ATLAS SAM
(511) 01, 02, 17, 19
(210)
(731)

387199
(220) 2011 07 01
CANESCO
Spółka Akcyjna, Kraków
(540) HOOLASZ DALEJ
(511) 32
(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 41
(210) 387194
(220) 2011 06 28
(731) ŚLIWIŃSKI KRZYSZTOF J. KJS MARKETING, Gdańsk
(540) ALFA PARK

(531) 27.5.1, 29.1.3
(511) 36, 37, 42
(210)
(731)

387195
(220) 2011 07 01
ATLAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) WODER
(511) 01, 17, 19
(210)
(731)

387196
(220) 2011 06 28
SALUTARIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(540) S SALUTARIS ODSZKODOWANIA

387200
(220) 2011 07 01
ATLAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) REKORD
(511) 01, 02, 19
(210)
(731)
(540)
(511)
(210)
(731)

387202
(220) 2011 07 01
ATLAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) ROKER
(511) 01, 02, 17, 19
(210)
(731)
(540)
(511)

387203
(220) 2011 07 01
BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL
Stoperan. Nie biegam i cieszę się życiem.
05

(210)
(731)
(540)
(511)

387204
(220) 2011 07 01
BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL
Stoperan. Nie biegam, bo nie muszę.
05

(210)
(731)
(540)
(511)

387205
(220) 2011 07 01
BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL
Stoperan. Nie biegam.
05

(210)
(731)

(531) 26.1.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36, 44, 45

387201
(220) 2011 07 01
BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL
Stoperan. Nie biegam, bo nic mnie nie goni.
05

387206
(220) 2011 07 01
ATLAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) BOCIAN
(511) 01, 02, 03, 06, 08, 09, 17, 19, 21, 33, 35, 37,
40, 42, 43, 45
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(210) 387207
(220) 2011 07 01
(731) CANESCO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) CANESCO
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(210) 387212
(220) 2011 07 01
(731) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL
(540) NIE BIEGAM bo nic mnie nie goni.

(531) 27.5.1, 29.1.4, 26.13.25
(511) 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35
(210) 387208
(220) 2011 07 01
(731) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL
(540) NIE BIEGAM i cieszę się życiem.

(531) 27.5.1
(511) 05
(210)
(731)

387213
(220) 2011 06 28
EKO RECYCLING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olkusz
(540) EKO recycling

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 05
(210)
(731)

387209
(220) 2011 07 01
ATLAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) STORK
(511) 01, 02, 03, 17, 19, 35, 37, 40, 42, 43, 45

(531) 27.5.1, 29.1.12, 24.15.3
(511) 06, 17, 19, 40
(210)
(731)

387214
(220) 2011 06 28
IMAS INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) RedRay International Research Partners

(210) 387210
(220) 2011 07 01
(731) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL
(540) NIE BIEGAM bo nie muszę.

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 05

(210) 387215
(220) 2011 06 28
(731) GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII, Warszawa
(540)

(210) 387211
(220) 2011 07 01
(731) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL
(540) NIE BIEGAM

(531) 29.1.3, 23.1.1, 3.11.1, 5.13.1
(511) 16, 35, 41
(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 05

(210)
(731)

387216
(220) 2011 06 28
BERG MARIOLA AGENCJA AKTORSKO-ARTYSTYCZNA
BERG, Warszawa

78
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(540) OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ
WYGRAJ WYŚPIEWAJ

(210)
(731)
(540)
(511)
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387223
(220) 2011 06 28
ROSEN JAROSŁAW PIOTR JPR SYSTEM, Pruszków
Fil d`Eau
11

(210)
(731)

387224
(220) 2011 06 28
POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE, Warszawa
(540) POL. TOW. TATRZAŃSKIE 1873
(531) 27.5.1, 29.1.13, 24.17.10
(511) 35, 38, 41, 42
(210)
(731)

387217
(220) 2011 06 28
BERG MARIOLA AGENCJA AKTORSKO-ARTYSTYCZNA
BERG, Warszawa
(540) Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej
<@132>Wygraj! Wyśpiewaj”
(511) 35, 38, 41, 42
(210) 387218
(220) 2011 06 28
(731) BIŁOS ŁUKASZ, Chrząstowice
(540) te cosmétique

(531) 3.4.11, 26.1.1, 27.5.1
(511) 39, 41, 43
(210)
(731)

387225
(220) 2011 06 28
ORŁOWSKI STANISŁAW P.P.H.U ORPOL, Ożarów
Mazowiecki
(540) Veneziana

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

(531) 27.5.1
(511) 03, 25, 35

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(511)

387219
(220) 2011 06 28
BERG MARIOLA AGENCJA AUTORSKO-ARTYSTYCZNA
BERG, Warszawa
(540) Europejski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Play to sing”
(511) 35, 38, 41, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

387220
(220) 2011 06 28
Diageo Brands B.V., Amsterdam, NL
GOLD LABEL RESERVE
33

387226
(220) 2011 06 28
ROSEN JAROSŁAW PIOTR JPR SYSTEM, Pruszków
FIL DO
11

(210)
(731)

387227
(220) 2011 06 28
STUDIUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) STUDIUM

(210)
(731)

387221
(220) 2011 06 28
TEAM FINANCE LEASING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Team Finance Leasing
(511) 36
(210)
(731)

387222
(220) 2011 06 28
GABI.NET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) gabi.net gabinet w sieci

(531) 26.4.1, 26.4.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 42
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41, 42, 44

387228
(220) 2011 06 28
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PGE. Energia przyszłości
(511) 01, 02, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 31, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
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(210) 387229
(220) 2011 06 28
(731) DŁUGOŃSKI PAWEŁ, Kołobrzeg
(540) wearsaw

(531) 27.5.1
(511) 24, 25
(210)
(731)

387230
(220) 2011 06 28
KOPROWSKI SŁAWOMIR, MISIEWICZ ANNA
NUTRA΄ AS
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) NUTRA’AS S.C.
(511) 03, 04, 31
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(210)
(731)

387234
(220) 2011 06 29
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zakroczym
(540) Diosminex przyniesie ulgę Twoim nogom
(511) 05
(210)
(731)

387235
(220) 2011 06 29
BODY PHARMA GALEWSKI, RUTKOWSKI, LOREK
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) BODY COLLAGEN 3000

(210) 387231
(220) 2011 06 28
(731) KOMOROWSKA ELŻBIETA, Rzeszów
(540) W. OPARACH. ABSURDU.

(531) 1.13.15, 27.5.1, 26.1.4, 29.1.14
(511) 05
(210)
(731)
(531) 27.5.1, 29.1.14, 2.3.1
(511) 41, 43
(210) 387232
(220) 2011 06 28
(731) KOMOROWSKA ELŻBIETA, Rzeszów
(540) SEN PSZCZOŁY

387236
(220) 2011 06 29
ETIOS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabierzów
(540) ETIOS
(511) 35, 41, 44
(210)
(731)

387237
(220) 2011 06 29
ETIOS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabierzów
(540) KALIMAX
(511) 05, 30, 35
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 2.3.1, 3.13.4
(511) 41, 43
(210) 387233
(220) 2011 06 29
(731) ARENDT KATARZYNA ZAPS, Łódź
(540) Za zaps

(531) 27.5.1
(511) 25

387238
(220) 2011 06 29
ETIOS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabierzów
(540) POMAG
(511) 05, 30, 35
(210)
(731)
(540)
(511)

387239
(220) 2011 06 29
ROJEK PAWEŁ, Warszawa
NEOLOGIC
09, 37, 41

(210)
(731)
(540)
(511)

387240
(220) 2011 07 04
BARAN JAKUB MIROSŁAW, Kraków
KRAKOWSKA GALA KABARETOWA
09, 16, 41

(210)
(731)

387241
(220) 2011 06 29
SMYK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
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(540) Funi BUDGET TOYS

(210)
(731)
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387246
(220) 2011 06 29
CENTRUMELEKTRONIKI
ARKADIUSZ WLAZŁOWSKI RAFAŁ WLAZŁOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Tarnowskie Góry

(540)

(531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 28
(210) 387242
(220) 2011 06 29
(731) KOSIK DOMINIK, Warszawa
(540) PINK’REVEL

(531) 27.5.1
(511) 25

(531) 26.13.25, 26.11.2, 26.11.12
(511) 09
(210)
(731)

387247
(220) 2011 06 29
CENTRUMELEKTRONIKI
ARKADIUSZ WLAZŁOWSKI RAFAŁ WLAZŁOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Tarnowskie Góry

(540)

(210)
(731)

387243
(220) 2011 06 29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE SPECJAŁ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów
(540) Domio
(531) 26.13.25
(511) 09, 35
(210)
(731)
(531) 1.3.1, 26.2.7, 27.5.1
(511) 03, 04, 16, 35
387244
(220) 2011 06 29
TERMO KLIMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) FUJITHERMA

387248
(220) 2011 06 29
CENTRUMELEKTRONIKI
ARKADIUSZ WLAZŁOWSKI RAFAŁ WLAZŁOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Tarnowskie Góry
(540) AUDIOCORE

(210)
(731)

(531) 26.1.6, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09
(210) 387249
(220) 2011 07 04
(731) ZAUCHA AGNIESZKA, Kraków
(540) AZaucha

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 11
(210)
(731)

387245
(220) 2011 06 29
NASUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik
(540) NASUS
(531) 2.7.1, 27.5.1
(511) 09, 16, 41

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 37, 38, 42

(210)
(731)

387250
(220) 2011 06 29
CENTRUMELEKTRONIKI
ARKADIUSZ WLAZŁOWSKI RAFAŁ WLAZŁOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Tarnowskie Góry
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(540) ProMedix

(531) 2.9.4, 29.1.13
(511) 32
(210)
(731)

387255
(220) 2011 06 30
HERBAPOL-LUBLIN
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) GREEN-UP
(531) 26.11.12, 27.5.1
(511) 09, 10
(210)
(731)

387251
(220) 2011 06 29
CENTRUMELEKTRONIKI
ARKADIUSZ WLAZŁOWSKI RAFAŁ WLAZŁOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Tarnowskie Góry
(540) GREENBLUE

(531) 26.1.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09

(531) 27.5.1, 26.4.2
(511) 32
(210)
(731)

387256
(220) 2011 06 30
HERBAPOL-LUBLIN
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) ENERGIA Z NATURY ENERGY & NATURE GREEN-UP
NATURALNA KOFEINA Z GUARANY ŻURAWINA
CRANBERRY

(210) 387252
(220) 2011 06 30
(731) NORTH FOOD POLSKA Spółka Akcyjna, Kielce
(540) Yummie

(531) 1.15.5, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29, 30, 31, 32, 33, 43
(210)
(731)

387253
(220) 2011 06 30
EKO HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) aligator ART. SPOŻYWCZE I ALKOHOLE

(531) 2.9.4, 5.7.9, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32
(210) 387257
(220) 2011 06 30
(731) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) ENERGIA Z NATURY ENERGY & NATURE
GREEN-UP NATURALNA KOFEINA Z GUARANY
GRANAT POMEGRANATE

(531) 3.11.9, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29, 30, 31, 32, 33, 35
(210)
(731)

387254
(220) 2011 06 30
HERBAPOL-LUBLIN
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin

(540)

(531) 2.9.4, 5.7.21, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32
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(210) 387258
(220) 2011 06 30
(731) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) ENERGIA Z NATURY ENERGY & NATURE
GREEN-UP NATURALNA KOFEINA Z GUARANY
TROPIKALNY TROPICAL

(210)
(731)
(540)
(511)
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387262
(220) 2011 06 30
HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
ZIOŁOWY EKSPERT
05, 30, 32

(210) 387263
(220) 2011 06 30
(731) GRADECKI KRZYSZTOF GRADI, Wrocław
(540) Z Pałacowej Kuchni PAŁAC BRZEŹNO

(531) 2.9.4, 5.7.17, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

(531) 7.1.1, 24.3.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.6
(511) 43

(210)
(731)

(210)
(731)

387259
(220) 2011 06 30
ALLONTOP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(540) EASYMED24
(511) 35, 44
(210)
(731)
(540)
(511)

387264
(220) 2011 06 30
HERBAPOL-LUBLIN S
PÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) ZIOŁOWY EKSPERT

387260
(220) 2011 07 05
SYBICKA ANNA, Płońsk
DERMOLATUM
03, 05

(210)
(731)

387261
(220) 2011 06 30
HERBAPOL-LUBLIN
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) EXTRA STRONG ENERGY DRINK! GREEN-UP POWER
PLUS +50% KOFEINY ACAI

(531) 25.1.15, 29.1.14
(511) 05, 30, 32
(210)
(731)

387265
(220) 2011 06 30
BANK DNB NORD POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) Pozytywna energia dla Twojej ﬁrmy
(511) 35, 36
(210)
(731)
(531) 2.9.4, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32

387266
(220) 2011 06 30
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKARSZEWACH,
Skarszewy
(540) SETAL
(511) 29
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(210)
(731)

387267
(220) 2011 06 30
AMERCOM
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Hans Kloss - Stawka większa niż śmierć
(511) 16, 28, 35, 41
387268
(220) 2011 06 30
ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) TALENTUS
(511) 01, 05

(210) 387277
(220) 2011 06 30
(731) MAJEWSKA AGNIESZKA, Skórzewo
(540) atelier

(210)
(731)

(210)
(731)

387269
(220) 2011 06 30
PARKANEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Targowisko
(540) ALUFLEX
(511) 06

(531) 25.1.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 44
(210) 387278
(220) 2011 06 30
(731) TYLEK PAWEŁ JAN, Zakopane
(540) TERAZ TATRY

(210)
(731)

387270
(220) 2011 06 30
PARKANEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Targowisko
(540) DUALFLEX
(511) 06
(210)
(731)

387271
(220) 2011 06 30
PARKANEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Targowisko
(540) STEELFLEX
(511) 06

(531) 6.1.2, 24.7.1, 24.13.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 39, 41, 43
(210)
(731)
(540)
(511)

387279
(220) 2011 06 30
BUDZANOWSKI JANUSZ PROFI HANDEL, Wrocław
pesto cemento
02, 17, 35

(210)
(731)
(540)
(511)

387272
(220) 2011 06 30
BUDZANOWSKI JANUSZ PROFI HANDEL, Wrocław
veroterm
02, 17, 35

(210)
(731)
(540)
(511)

387280
(220) 2011 06 30
BUDZANOWSKI JANUSZ PROFI HANDEL, Wrocław
groveron
02, 17, 35

(210)
(731)
(540)
(511)

387273
(220) 2011 06 30
BUDZANOWSKI JANUSZ PROFI HANDEL, Wrocław
unimax
02, 17, 35

(210)
(731)
(540)
(511)

387281
(220) 2011 06 30
BUDZANOWSKI JANUSZ PROFI HANDEL, Wrocław
dorato
02, 17, 35

(210)
(731)
(540)
(511)

387274
(220) 2011 06 30
BUDZANOWSKI JANUSZ PROFI HANDEL, Wrocław
proﬁlak
02, 17, 35

(210)
(731)

387282
(220) 2011 06 30
KOCIK ALEKSANDER ZYGADŁO MAREK
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAREK & ALEX
SPÓŁKA CYWILNA, Brzozówka
(540) ITALIAN BEEF ROUTE US 66

(210)
(731)

387275
(220) 2011 06 30
PARKANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Targowisko
(540) TERMOFLEX
(511) 06
(210)
(731)
(540)
(511)

387276
(220) 2011 06 30
BUDZANOWSKI JANUSZ PROFI HANDEL, Wrocław
pietra di verona
02, 17, 35

(531) 24.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 30, 43
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(540)
(511)
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387283
(220) 2011 06 30
BUDZANOWSKI JANUSZ PROFI HANDEL, Wrocław
arenaria
02, 17, 35

(210) 387284
(220) 2011 06 30
(731) SOBOTA IRENEUSZ PLAY4MEDIA, Warszawa
(540) Kofan.pl
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(531) 3.4.4, 5.3.6, 25.1.15, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 31, 35, 41
(210)
(731)

387289
(220) 2011 06 30
POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
BYDŁA MIĘSNEGO, Warszawa
(540) PZHiPBM

(531) 27.5.1
(511) 03, 14, 16, 35, 42
(210)
(731)

387285
(220) 2011 06 30
KOCIK ALEKSANDER ZYGADŁO MAREK FIRMA
HANDLOWO-USŁUGOWA MAREK & ALEX
SPÓŁKA CYWILNA, Brzozówka
(540) italian beef
(511) 30

(531) 1.17.11, 1.17.25, 3.4.4, 24.1.9, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 31, 35, 41
(210)
(731)

387290
(220) 2011 06 30
KOSMOWSKI KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE KOSMOS, Białystok
(540) DESIRE

(210) 387286
(220) 2011 06 30
(731) STOWARZYSZENIE INTERIM MANAGERS, Warszawa
(540) SIM CERTYFIKOWANY INTERIM MANAGER

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 25

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 41

(210) 387291
(220) 2011 06 30
(731) JAŚKO RAFAŁ, Kraków
(540) Sunﬂowers Cosmetics sól do kąpieli

(210)
(731)

387287
(220) 2011 06 30
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) FORUM ROZWOJU BIZNESU
(531) 1.3.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 44

(531) 26.1.6, 27.5.1, 29.1.13, 26.13.25
(511) 16, 35, 36, 41

(210) 387292
(220) 2011 06 30
(731) MULTIMA, Rzeszów
(540) multima grupa reklamowa

(210)
(731)

387288
(220) 2011 06 30
POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
BYDŁA MIĘSNEGO, Warszawa
(540) ODKRYJ DOBRE POLSKIE MIĘSO

(531) 26.1.6, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 40
(210)
(731)

387293
(220) 2011 06 30
PLATER-ZYBERT IWONA, Pruszków
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(540) MAŁY EDISON Małe talenty robią eksperymenty
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(210) 387300
(220) 2011 06 30
(731) WITEK NATALIA, Duchnice
(540) KITCHEN Science

(531) 19.11.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 41

(531) 19.11.25, 3.7.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 35, 41

(210) 387301
(220) 2011 06 30
(731) SANOFI, Paryż, FR
(540) IWOSTIN LABORATORIUM ROSACIN

(210)
(731)

387294
(220) 2011 06 30
BASTION CAPITAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Bastion Group
(531) 27.5.1, 26.1.6
(511) 05

(531) 7.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 36
(210)
(731)

387295
(220) 2011 06 30
EXTRADACH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Szczecin
(540) Turbo +
(511) 02, 06, 17, 19
(210)
(731)
(540)
(511)

387296
(220) 2011 06 30
FERDEK PAWEŁ HENRYK, Ostrowiec Świętokrzyski
POWER OF FREEDOM EST. 1938
32

387297
(220) 2011 06 30
DROBIMEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin
(540) Z miłości do grilla
(511) 21, 29

(210)
(731)

387302
(220) 2011 06 30
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zakroczym
(540) Melatonina Medicplast
(511) 05
(210)
(731)

387303
(220) 2011 06 30
OSHEE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) BLACKBOW

(210)
(731)

(210)
(731)

387298
(220) 2011 06 30
AGROFRESH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stare Babice
(540) FRESH GARDEN
(511) 29, 31, 32, 35
(210)
(731)
(540)
(511)

387299
(220) 2011 06 30
NIEPYTALSKI TOMASZ, Warszawa
MBA
41

(531) 27.5.1
(511) 14, 18, 25
(210)
(731)

387304
(220) 2011 07 05
ATLAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) DOLINA NIDY

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 02, 05, 16, 17, 19, 28
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(210)
(731)

387306
(220) 2011 07 05
ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Dolinar
(511) 01, 02, 17, 19
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(210)
(731)

387313
(220) 2011 07 04
PRIMPRICE.COM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) primprice.com

(210)
(731)

387307
(220) 2011 07 05
ATLAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) Dolonez
(511) 01, 02, 17, 19

(531) 26.4.2, 26.4.18, 26.11.1, 29.1.12, 27.1.5
(511) 35, 38, 42

(210)
(731)

(210)
(731)

387308
(220) 2011 07 01
TEVA OPERATIONS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) BRIMOPLUS
(511) 05
387309
(220) 2011 07 01
TEVA OPERATIONS POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) NEUTROFLUX
(511) 05

387315
(220) 2011 07 01
EXTERNAL WAY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) solutio ﬁnanse

(210)
(731)

(210)
(731)

387310
(220) 2011 07 01
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NEUTROPRAZOL
(511) 05

(210) 387311
(220) 2011 07 01
(731) KICIAK TADEUSZ F.W. ACOR, Sokołów Podlaski
(540) Acor SINCE 1993

(531) 24.15.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36
(210)
(731)

387316
(220) 2011 07 01
BARLINEK
SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) Holzfuβboden WALDER

(531) 5.1.20, 27.5.1
(511) 19
(210)
(731)

387317
(220) 2011 07 01
HERBAPOL-LUBLIN
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) SlimFigura Dieta

(531) 1.5.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35
(210) 387312
(220) 2011 07 01
(731) KICIAK TADEUSZ F.W. ACOR, Sokołów Podlaski
(540) Personal

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05, 11, 12, 30

(531) 5.7.8, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14
(511) 05
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(210)
(731)

387318
(220) 2011 07 01
HERBAPOL-LUBLIN
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) SlimFigura Dieta
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(531) 1.15.17, 26.3.1, 26.3.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29
(210)
(731)

387321
(220) 2011 07 01
FABRYKA DRUTU GLIWICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice
(540) FdG

(531) 26.4.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 24, 25
(210)
(731)
(531) 5.5.15, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05
387319
(220) 2011 07 01
HERBAPOL-LUBLIN
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) SlimFigura Dieta

387322
(220) 2011 07 01
BTC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) BTE

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.2
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
(210)
(731)

387323
(220) 2011 07 01
BTC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) BTD

(531) 27.5.1, 29.1.2
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
(210)
(731)
(531) 5.7.13, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14
(511) 05
(210)
(731)

387320
(220) 2011 07 01
WALCZAK KRZYSZTOF
ZAKŁAD MLECZARSKI ŚNIEŻKA, Perlino
(540) ŚNIEŻKA PERLINO Sięgnij po Naturę!

387324
(220) 2011 07 01
KANCELARIA PRAWNA SKARBIEC R. NOGACKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) Kancelaria Prawna „SKARBIEC”
(511) 35, 36, 45
(210)
(731)

387325
(220) 2011 07 01
VOBIS
SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) Hit.pl
(511) 09, 28, 42
(210)
(731)

387326
(220) 2011 07 01
CZERWIŃSKI KRZYSZTOF ENERGO-PARTNER,
Bydgoszcz
(540) ENERGO PARTNER
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(531) 1.15.3, 1.15.7, 27.5.1, 29.1.13
(511) 37
(210) 387327
(220) 2011 07 01
(731) BUCZYŃSKI ARKADIUSZ AKBI PHU, Gdańsk
(540) www kopiarkiuzywane pl

(531) 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35
(210)
(731)
(540)
(511)

387328
(220) 2011 07 01
ŚLUSARZ BARTŁOMIEJ, Legnica
VIKTORIA
35, 36, 40, 41, 42, 45
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(540) FORSINIT INNOVATION TECHNOLOGY AND SCIENCE

(531) 26.5.1, 26.11.1, 26.11.5, 26.11.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 37, 38, 41, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

387333
(220) 2011 07 06
IWONA MICHALAK ESTETICA, Piaseczno
SPA ENERGY ESTETICA
03

(210)
(731)
(540)
(511)

387334
(220) 2011 07 01
KRUK ANNA KRUK NIERUCHOMOŚCI, Wrocław
kruk
35, 38, 39, 42

(210) 387335
(220) 2011 07 01
(731) KRUK ANNA KRUK NIERUCHOMOŚCI, Wrocław
(540) KRUK NIERUCHOMOŚCI

(210) 387329
(220) 2011 07 01
(731) ZELENT JAKUB, Laskowszczyzna
(540) LAZZARO
(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 36, 37, 41

(531) 26.4.2, 27.5.1
(511) 25
(210)
(731)

387330
(220) 2011 07 01
VB LEASING POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Leasing osobisty
(511) 35, 36
(210) 387331
(220) 2011 07 06
(731) IWONA MICHALAK ESTETICA, Piaseczno
(540) SPA ENERGY Estetica

(210)
(731)
(540)
(511)

387336
(220) 2011 07 06
BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
BPH BankConnect
36, 42

(210)
(731)

387337
(220) 2011 07 01
KANCELARIA PRAWNA SKARBIEC R. NOGACKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) kancelaria-skarbiec.pl
(511) 35, 36, 45
(210)
(731)

387338
(220) 2011 07 01
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL,
JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) miś

(531) 3.1.14, 3.1.20, 3.1.16, 21.1.25, 27.5.1, 29.1.7
(511) 30
(531) 26.11.1, 26.11.5, 26.11.12, 26.11.25, 26.4.1, 27.5.1
(511) 03
(210)
(731)

387332
(220) 2011 07 01
TOPÓR-KAMIŃSKI TADEUSZ FORSINIT - INNOVATION
TECHNOLOGY AND SCIENCE, Gliwice

(210)
(731)
(540)
(511)

387339
(220) 2011 07 06
BANK BPH S. A., Kraków
BPH TransKasa
36
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(731)
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387340
(220) 2011 07 01
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL,
JÓZEF KORAL
SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
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(210) 387345
(220) 2011 07 06
(731) BANK BPH S. A., Kraków
(540) TransKasa Śieć punktów płatniczych Bank BPH

(540)

(531) 26.4.2, 26.4.9, 26.11.3, 26.11.6, 26.11.8, 29.1.13
(511) 05, 29, 30, 32, 35, 39, 43
(210) 387341
(220) 2011 07 01
(731) KUPICHA PIOTR FIRMA PIOTR KUPICHA, Katowice
(540) FILÓWKA

(531)

2.1.25, 2.1.16, 7.1.8, 7.1.24, 7.1.4, 20.1.17, 26.1.1, 27.5.1,
29.1.14
(511) 36
(210)
(731)

387346
(220) 2011 07 01
QUBUS HOTEL MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) torino PANINOTEKA · BAR

(531) 27.5.1
(511) 43
(210) 387342
(220) 2011 07 01
(731) KUPICHA PIOTR FIRMA PIOTR KUPICHA, Katowice
(540) PENSJONAT MIŁOSNA

(531) 24.17.1, 27.5.1
(511) 43
(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 43

387347
(220) 2011 07 01
QUBUS HOTEL MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) torino PANINOTEKA · BAR

(210)
(731)

387343
(220) 2011 07 01
QUBUS HOTEL MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) torino PANINOTEKA · BAR
(531) 24.17.1, 27.5.1
(511) 43

(531) 24.17.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 43
(210)
(731)

387344
(220) 2011 07 01
QUBUS HOTEL MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) torino PANINOTEKA · BAR

(210)
(731)
(540)
(511)

387348
(220) 2011 07 01
STARZYŃSKA RENATA ROCKS, Zielona Góra
RJ ROCKS YOUR FREEDOM OF CHOICE
25, 35, 38

(210)
(731)
(540)
(511)

387349
(220) 2011 07 01
STARZYŃSKA RENATA ROCKS, Zielona Góra
RJ SIMPLY ROCKS
25, 35, 38

(210) 387350
(220) 2011 07 06
(731) BANK BPH S. A., Kraków
(540) BankConnect Bank BPH

(531) 24.17.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 43
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(531) 2.1.25, 2.1.16, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 36, 42
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(540) My Riot

(210)
(731)

387351
(220) 2011 07 01
POLBITA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) natura DROGERIE

(531) 5.3.11, 5.3.14, 26.4.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35
(210)
(731)

387352
(220) 2011 07 01
SIKORA BARBARA HAIRXTEND POLAND,
Warszawa
(540) HairXtend expert w przedłużaniu włosów

(531) 26.11.1, 26.11.5, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 25, 28
(210)
(731)

387355
(220) 2011 07 01
EMI MUSIC POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(540)

(531) 26.11.2, 26.11.5, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.13
(511) 22, 41, 44

(531) 2.9.23, 4.5.4, 4.5.5, 29.1.13
(511) 09, 16, 25, 28

(210)
(731)

(210)
(731)

387353
(220) 2011 07 01
SIKORA BARBARA HAIRXTEND POLAND,
Warszawa
(540) HairXtend ekspert w stylizacji i przedłużaniu włosów

387356
(220) 2011 07 01
DAI LOI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
(540) BERSAS
(511) 18, 24, 25
(210)
(731)
(540)
(511)

387357
(220) 2011 07 01
KOWALSKI PRZEMYSŁAW PILOT, Warszawa
BUNGA
03, 05, 10, 32, 33

(210)
(731)

387358
(220) 2011 07 01
SZWARCZEWSKI JACEK SAKCES-CENTRE, Radonice
5C
(540) Cafe for you

(531) 26.11.2, 26.11.5, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.13
(511) 22, 41, 44
(210)
(731)

387354
(220) 2011 07 01
EMI MUSIC POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(531) 8.7.1, 11.3.1, 11.3.4, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30, 35, 43
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(210)
(731)

387359
(220) 2011 07 01
KLIN BUSINESS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) APPLE CIDER lajk
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(210)
(731)

387366
(220) 2011 07 07
ANDRZEJ CIURA - PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNE „ROMER”, Skarżysko-Kamienna
(540) ROMER
(511) 06, 07, 11
(210)
(731)

387367
(220) 2011 07 02
HYPERICA NATURA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) Hills OF ENERGY

(531) 5.7.13, 1.1.1, 26.1.1, 26.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 31, 32, 33
(210) 387360
(220) 2011 07 01
(731) SPECJALIŚCI DERMATOLODZY, Warszawa
(540)

(531) 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 30, 32
(210)
(731)

(531) 26.11.3, 26.11.8, 26.11.10, 29.1.12
(511) 03, 16, 44
(210)
(731)
(540)
(511)

387361
(220) 2011 07 01
KOWALSKI PRZEMYSŁAW PILOT, Warszawa
BUNGA LIFE
03, 05, 10, 32, 33

(210)
(731)
(540)
(511)

387362
(220) 2011 07 01
SPECJALIŚCI DERMATOLODZY, Warszawa
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL CASE REPORTS
16

(210)
(731)
(540)
(511)

387363
(220) 2011 07 01
SPECJALIŚCI DERMATOLODZY, Warszawa
TRICHOSCOPY
03, 16, 44

(210)
(731)
(540)
(511)

387364
(220) 2011 07 01
SPECJALIŚCI DERMATOLODZY, Warszawa
EUDERM
03, 16, 44

387368
(220) 2011 07 02
HYPERICA NATURA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) Hills OF ENERGY

(531) 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 30, 32
(210)
(731)

387369
(220) 2011 07 02
HYPERICA NATURA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) Hills OF ENERGY

(210) 387365
(220) 2011 07 01
(731) ZESIUK PIOTR EXPLORER, Warszawa
(540) konfereo pl

(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41, 43

(531) 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 30, 32
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(210) 387370
(220) 2011 07 08
(731) VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów
(540) Polski hydraulik
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(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.1.1, 26.1.6
(511) 35
(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 06, 07, 11

387375
(220) 2011 07 03
TARGI W KRAKOWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) Targi w Krakowie Strefa wiedzy

(210) 387371
(220) 2011 07 03
(731) TURSKI BOGUMIŁ, Warszawa
(540) Happy Pills

(531) 26.1.1, 26.1.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

(531) 24.17.5, 24.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30, 35
(210) 387372
(220) 2011 07 03
(731) TURSKI BOGUMIŁ, Warszawa
(540) Pigułki Szczęścia

(531) 24.13.25, 24.17.5, 27.5.1, 29.1.12
(511) 30, 35
(210) 387373
(220) 2011 07 03
(731) NIEMIEC PIOTR ALASKA, Kraków
(540) OLIMP PRZYKŁADAMY WAGĘ DO SMAKU

(210)
(731)

387376
(220) 2011 07 03
TARGI W KRAKOWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) Targi w Krakowie Sukces zaczyna się od spotkań

(531) 26.1.1, 26.1.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35
(210)
(731)

387377
(220) 2011 07 03
TARGI W KRAKOWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) Targi w Krakowie Targi Książki dla Dzieci

(531) 27.5.1, 5.3.14, 7.5.9, 29.1.14
(511) 35, 38, 41, 43
(210)
(731)

387374
(220) 2011 07 03
TARGI W KRAKOWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) Targi w Krakowie SPA & WELLNESS
(531) 26.1.1, 26.1.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35
(210)
(731)

387378
(220) 2011 07 03
TARGI W KRAKOWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
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(540) Targi w Krakowie Tuning Show w Krakowie
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(210)
(731)

387382
(220) 2011 07 07
BLAU FARMA GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) Zeleﬁon
(511) 05
(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.1.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

387383
(220) 2011 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) JUVITK+D3

(210)
(731)

387379
(220) 2011 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) LORAST
(511) 05, 44
(210)
(731)

387380
(220) 2011 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) JUVITK

(531) 1.15.21, 3.2.1, 3.15, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 29, 44
(210)
(731)

387384
(220) 2011 07 04
ZAJĄC RYSZARD
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Gdańsk
(540) Babiana Ryszard Zając

(531) 3.2.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 29, 44
(210)
(731)

387381
(220) 2011 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) JUVIT BABY D3

(531) 2.3.5, 2.3.16, 26.11.1, 26.11.5, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41, 44
(210)
(731)

387385
(220) 2011 07 04
LIFESTYLES INTERNATIONAL HOLDINGS
CORPORATION Ltd., Horse Barrack Lane, GI
(540) Intra
(511) 05, 32
(210)
(731)

387386
(220) 2011 07 04
DEKA INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) deka INWESTYCJE

(531) 1.15.21, 3.15, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05, 29, 44

(531) 26.2.1, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36, 37, 42
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(210)
(731)

387387
(220) 2011 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mogilno
(540) SUPERHERB 20 SG
(511) 05
(210)
(731)

387388
(220) 2011 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mogilno
(540) PRIMSTAR 20 SG
(511) 05
(210)
(731)

387389
(220) 2011 07 07
BLAU FARMA GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) CONTACT PHARM
(511) 05, 35
(210)
(731)

387390
(220) 2011 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mogilno
(540) TOTO 75 SG
(511) 05
(210)
(731)

387391
(220) 2011 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mogilno
(540) FILAR 360 SL
(511) 05
(210)
(731)

387392
(220) 2011 07 04
REP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok
(540) Black Snake ENERGY DRINK
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(210)
(731)

387394
(220) 2011 07 04
AFLOFARM FABRYKA LEKÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów
(540) nvix
(511) 03, 05, 44
(210)
(731)

387395
(220) 2011 07 04
AFLOFARM FABRYKA LEKÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów
(540) nwix
(511) 03, 05, 44
(210)
(731)

387396
(220) 2011 07 04
AFLOFARM FABRYKA LEKÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów
(540) n-vix
(511) 03, 05, 44
(210)
(731)

387397
(220) 2011 07 04
OLYMPIC SPORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok
(540) LADY BIKE
(511) 12, 25, 35
(210)
(731)

387398
(220) 2011 07 04
OLYMPIC SPORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok
(540) PROMO BIKE
(511) 12, 25, 35
(210)
(731)
(540)
(511)

387399
(220) 2011 07 04
GORNOWICZ CZESŁAW, Bielsko-Biała
LEKOMAT
09

(210)
(731)

387400
(220) 2011 07 04
APC BACK EUROP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole
(540) APC GRUPA

(531) 3.11.1, 27.5.1
(511) 32
(210)
(731)

387393
(220) 2011 07 04
REP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok
(540) SUPPLEMAX

(531) 1.1.1, 27.5.1
(511) 05, 29, 30, 32

(531) 5.7.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30, 31, 43
(210)
(731)

387401
(220) 2011 07 04
AFLOFARM FABRYKA LEKÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów
(540) n-wix
(511) 03, 05, 44
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(210)
(731)

387402
(220) 2011 07 04
AFLOFARM FABRYKA LEKÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów
(540) suporex
(511) 03, 05, 44

(210)
(731)

(531) 24.1.13, 24.13.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 39, 41, 44
(210)
(731)
(540)
(511)

387403
(220) 2011 07 04
SKRZESIŃSKI KAMIL, SKRZESIŃSKI KRZYSZTOF
VIJAY DISTRIBUTION
SPÓŁKA CYWILNA, Żory
(540) DoReMi żelowe FASOLKI

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.15
(511) 30

(210)
(731)

(210)
(731)

387404
(220) 2011 07 04
AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ksawerów
(540) ILADIAN
(511) 03, 05, 44
(210)
(731)

387405
(220) 2011 07 04
AFLOFARM FABRYKA LEKÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów
(540) proﬁterus
(511) 03, 05, 44
(210)
(731)

387406
(220) 2011 07 04
INTERNATIONAL SERVICE AGENCY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) ISA
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387409
(220) 2011 07 04
FUNDACJA RODU SZEPTYCKICH, Warszawa
DOM KOMEDII
16, 35, 41

387410
(220) 2011 07 04
ZWIĄZEK POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU
SZPITALNIKÓW ŚWIĘTEGO JANA JEROZOLIMSKIEGO
ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM, Kraków
(540) MALTAŃSKI KORPUS MEDYCZNY
(511) 39, 41, 44
387411
(220) 2011 07 04
ZWIĄZEK POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU
SZPITALNIKÓW ŚWIĘTEGO JANA JEROZOLIMSKIEGO
ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM, Kraków
(540) MALTAŃSKI KORPUS KADETÓW
(511) 39, 41, 44
(210)
(731)

387412
(220) 2011 07 04
ZWIĄZEK POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU
SZPITALNIKÓW ŚWIĘTEGO JANA JEROZOLIMSKIEGO
ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM, Kraków
(540) MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA
(511) 39, 41, 44
(210)
(731)
(540)
(511)

387413
(220) 2011 07 04
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
Forum Romanum
19

(210)
(731)
(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.14
(511) 45
(210)
(731)

387407
(220) 2011 07 04
AFLOFARM FABRYKA LEKÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów
(540) proﬁterin
(511) 03, 05, 44
(210)
(731)

387408
(220) 2011 07 04
ZWIĄZEK POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU
SZPITALNIKÓW ŚWIĘTEGO JANA JEROZOLIMSKIEGO
ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM, Kraków
(540) Maltańska Służba Medyczna

387414
(220) 2011 07 04
ZWIĄZEK POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU
SZPITALNIKÓW ŚWIĘTEGO JANA JEROZOLIMSKIEGO
ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM, Kraków
(540) MSM
(511) 39, 41, 44
(210)
(731)

387415
(220) 2011 07 04
ZWIĄZEK POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU
SZPITALNIKÓW ŚWIĘTEGO JANA JEROZOLIMSKIEGO
ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM, Kraków
(540) MSM-PM
(511) 39, 41, 44
(210)
(731)

387416
(220) 2011 07 04
PLAMS
SPÓŁKA JAWNA BRONISŁAW ŻŁOBIKOWSKI
I WSPÓLNICY, Suchowola
(540) PP PENSJONAT PONIATOWSKI
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(531) 24.1.13, 24.1.15, 24.9.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30, 41, 43
(210)
(731)

387417
(220) 2011 07 04
BOIG THE BLUE OCEAN INVESTMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) BOIG The Blue Ocean Investment Group

(531) 26.4.1, 26.4.4, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 36, 37, 39, 42
(210) 387418
(220) 2011 07 04
(731) KIEŁTYKA TOMASZ GTK, Gliwice
(540) CHRONOS24 PL
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(210)
(731)

387423
(220) 2011 07 04
EURO TRADE PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kajetany
(540) TOKOCARS
(511) 35, 37
(210)
(731)

387424
(220) 2011 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mogilno
(540) JOGA 250 EC
(511) 05
(210)
(731)

387425
(220) 2011 07 04
ADAM KRAWIECTWO LEKKIE, BIELIŹNIARSTWO
A. KORCZAK, M. KORCZAK
SPÓŁKA JWANA, Blizne Łaszczyńskiego
(540) 3-D FASHION
(511) 18, 24, 25, 42
(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.1.3, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

387419
(220) 2011 07 04
KOZŁOWSKI TOMASZ VITADIRECT, Warszawa
aquaSlim, aquaSlim - chudniesz razem z nim
05, 30, 35

(210)
(731)

387420
(220) 2011 07 04
KASPERKIEWICZ KATARZYNA SWISS BEAUTY
SZWAJCARSKIE CENTRUM ZDROWIA I URODY,
Niechobrz
(540) SWISS BEAUTY SZWAJCARSKIE CENTRUM
ZDROWIA I URODY

(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41, 44
(210)
(731)

387421
(220) 2011 07 04
EURO TRADE PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kajetany
(540) LOVBY
(511) 35, 37
(210)
(731)

387422
(220) 2011 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mogilno
(540) TYTAN 75 SG
(511) 05

387426
(220) 2011 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mogilno
(540) PROPICO 250 EC
(511) 05
(210)
(731)

387427
(220) 2011 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mogilno
(540) GALMET 20 SG
(511) 05
(210)
(731)
(540)
(511)

387428
(220) 2011 07 04
RADIO PIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
Śniadanie Z Biznesplanem
09, 35, 38, 41, 42

(210)
(731)

387429
(220) 2011 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mogilno
(540) HERKULES 75 SG
(511) 05
(210)
(731)

387430
(220) 2011 07 04
KLARWOD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstancin-Jeziorna
(540) klarwod
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(531) 26.3.23, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.3
(511) 01, 11, 37, 40

(531) 26.11.11, 27.5.1, 29.1.12
(511) 37, 42, 45

(210)
(731)

(210) 387438
(220) 2011 07 04
(731) OCHMAN MAREK, Szczyrk
(540) Wódka Szwagrów

387431
(220) 2011 07 04
KLARWOD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstancin-Jeziorna
(540) klarsanit
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(531) 27.5.1
(511) 33
(531) 26.3.23, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.3
(511) 01, 11, 37, 40
(210)
(731)

387432
(220) 2011 07 04
AFLOFARM FABRYKA LEKÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów;
AFLOFARM FARMACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice
(540) Tego lata nie musisz już wstydzić się swoich stóp.
Steper - grzybicy nie przepuści.
(511) 03, 05, 44
(210)
(731)
(540)
(511)

387433
(220) 2011 07 04
ICN POLFA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
PRAZOLACID
05

(210)
(731)
(540)
(511)

387434
(220) 2011 07 04
ICN POLFA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
GARGANTA
05

(210)
(731)

387435
(220) 2011 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) KILER 360 SL
(511) 05
387436
(220) 2011 07 04
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mogilno
(540) WETO 250 EC
(511) 05

(210)
(731)

387439
(220) 2011 07 07
CANESCO
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) hooligans h energy drink ﬂavour of power

(531) 3.7.17, 25.1.5, 9.1.10, 26.11.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32, 33, 35
(210)
(731)

387440
(220) 2011 07 07
STAR TELECOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) star telecom

(210)
(731)

(210)
(731)

387437
(220) 2011 07 04
SAVI INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oborniki Śląskie
(540) LARDOME

(531) 26.3.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35
(210)
(731)

387441
(220) 2011 07 07
ANDRZEJ MAJKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Zblewo
(540) GOŚCINIec KONOPIELKA
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(531) 5.5.19, 19.1.6, 26.1.15, 27.5.1, 29.1.12
(511) 43

(531) 26.11.1, 26.13.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12, 26.11.12
(511) 41

(210) 387442
(220) 2011 07 04
(731) BIEGANIK ALEKSANDRA, Lesznowola
(540) Do Smaku

(210) 387447
(220) 2011 07 04
(731) MAŁKOWICZ MAREK, Poznań
(540) BMCM BODY MIND COACHING for MANAGERS

(531) 1.15.15, 11.1.1, 11.1.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29, 30, 31, 35
(210) 387443
(220) 2011 07 04
(731) KĘPSKI PAWEŁ, Bydgoszcz
(540) HEGRA

(531) 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 37, 39, 43

(531) 26.11.1, 26.11.12, 26.13.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41
(210)
(731)

387448
(220) 2011 07 04
SIEWIELEC TADEUSZ
PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOFLORA,
Kraśnik
(540) MULTIFOLIAR
(511) 01, 05, 44
(210) 387449
(220) 2011 07 05
(731) PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) prc by próchnik

(210)
(731)

387444
(220) 2011 07 04
PICHETA MIROSŁAW
STOLARSTWO MEBLOWO-BUDOWLANE MEBEX,
Łopuszno
(540) Grand Door
(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 14, 25
(210)
(731)
(531) 25.5.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 19

387450
(220) 2011 07 05
CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK
OLEOFARM
SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice
(540) gran VITAL

(210) 387445
(220) 2011 07 04
(731) KUCHARSKI ARTUR, Lublin
(540) zatrzymamy Twój świat !
(531) 26.1.3, 26.1.16, 27.5.1
(511) 05, 29, 32
(210)
(731)
(531) 1.5.1, 16.3.11, 27.5.1, 29.1.14
(511) 41

387451
(220) 2011 07 04
VOLTEA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łochowo
(540) VOLTEA

(210) 387446
(220) 2011 07 04
(731) MAŁKOWICZ MAREK, Poznań
(540) BMTM BODY MIND TRAINING for MANAGERS

(531) 24.17.5, 27.5.1, 26.1.10
(511) 11
(210)
(731)

387452
(220) 2011 07 04
SIBIL MAXIMUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nadarzyn
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(540) MAXIOUTLET

(531) 27.5.1, 27.5.2, 29.1.13
(511) 03, 07, 09, 11, 16, 20, 24, 25, 35
(210)
(731)

387453
(220) 2011 07 04
ROTR
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RYPINIE, Rypin
(540) Jedyna śmietanka w domku
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(540) Nordea Focus Ubezpieczenie na życie
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
ze składką jednorazową
(511) 36
(210) 387458
(220) 2011 07 05
(731) MROŻEK WILHELM ELEKTRICAL Z.E.U.B., Stara Wieś
(540) ELEKTRICAL

(531) 1.15.3, 26.4.18, 27.5.1, 27.5.2, 29.1.13
(511) 37, 40, 42
(210)
(731)
(531) 25.5.2, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29
(210)
(731)

387459
(220) 2011 07 05
BWS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zaczernie
(540) LOUIS LEGRAND
(511) 33

387454
(220) 2011 07 05
CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK
OLEOFARM
SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice
(540) Prostadyn

(210)
(731)

(531) 26.4.9, 27.5.1, 29.1.14
(511) 05, 29, 30

(210)
(731)

(210)
(731)

387455
(220) 2011 07 05
MEDANA PHARMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Sieradz
(540) Acidolit
(511) 05
(210)
(731)

387456
(220) 2011 07 05
SZYMCZAK IZABELA MARIA HAIR LAB KLINIKA
WŁOSÓW, Warszawa
(540) Hair LAB klinika włosów

387460
(220) 2011 07 05
S.B.E. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piaseczno
(540) S.B.E.
(511) 37, 42
387461
(220) 2011 07 05
S.B.E. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piaseczno
(540) SACEL
(511) 37, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

387464
(220) 2011 07 05
FUNDACJ KAZIMIERZDOLNY.PL, Warszawa
KAZIMIERZDOLNY.PL
16, 35, 38, 41, 42

(210)
(731)

387465
(220) 2011 07 05
TRYUMF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stalowa Wola
(540) TRYUMF

(531) 11.3.7, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.15
(511) 06, 16, 19, 20, 21, 35, 40
(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 44
(210)
(731)

387457
(220) 2011 07 05
NORDEA POLSKA
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(210)
(731)

387466
(220) 2011 07 05
POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) Żurasol forte
(511) 05, 30
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(210)
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387467
(220) 2011 07 05
SANTECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) santech
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(540) h

(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 37
(210)
(731)

387469
(220) 2011 07 05
PLUS IURIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) S24
(511) 16, 35, 41

(531) 3.7.17, 27.5.1, 27.5.2, 29.1.15
(511) 25, 35
(210)
(731)

387475
(220) 2011 07 05
4 FUN MEDIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) IN INMOTION.TV

(210) 387470
(220) 2011 07 05
(731) MISIAK MARCIN MOTONITA, Żyrardów
(540) MOTONITA

(531) 27.5.1
(511) 04, 12, 25
(210)
(731)

387471
(220) 2011 07 05
4 FUN MEDIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TV disco

(531) 27.5.1, 27.5.2, 27.5.3, 29.1.12
(511) 35, 38, 41, 42
(210)
(731)

387476
(220) 2011 07 05
JAGIEŁŁO ANDRZEJ, KAŁBARCZYK MAGDALENA
NIERUCHOMOŚCI TY I DOM
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) Ty i Dom Wszystko dla nieruchomości

(531) 26.1.6, 27.5.1, 29.1.15
(511) 38, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

387472
(220) 2011 07 05
MACIEJCZYK MAREK MNIAM-MNIAM, Piaseczno
dziecinnie smaczne
30, 41, 43

(210)
(731)

387473
(220) 2011 07 05
4 FUN MEDIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 4 FUN MEDIA S.A.

(531) 26.4.12, 26.3.23, 26.13.25, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(511) 35, 38, 41
(210)
(731)

387474
(220) 2011 07 08
CANESCO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(531) 26.3.23, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 36, 37
(210)
(731)

387477
(220) 2011 07 05
MYZIAK MONIKA USŁUGI WETERYNARYJNE,
Warszawa
(540) Towarzystwo Weterynaryjne

(531) 3.11.2, 25.7.20, 27.5.1, 29.1.13
(511) 44
(210)
(731)

387478
(220) 2011 07 05
OWOCOWY DOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
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(540) owocowy dom
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(540) przeciwnie
(511) 09, 16, 35, 41
(210)
(731)

(531) 5.7.24, 27.5.1
(511) 29, 32, 33
387479
(220) 2011 07 05
COOPRA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) evolve design

387484
(220) 2011 07 08
AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WPROST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) WPROST PRZECIWNIE

(210)
(731)

(531) 26.4.2, 26.4.8, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 35, 41
(210)
(731)

(531) 27.5.1
(511) 06, 19, 35
(210)
(731)

387480
(220) 2011 07 05
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ,
Grójec
(540) Candy Land life is sweet

387485
(220) 2011 07 08
AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WPROST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) wprost nie lubię
(511) 09, 16, 35, 41
(210)
(731)

387486
(220) 2011 07 08
AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WPROST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) na wprost
(511) 09, 16, 35, 41
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 30
(210) 387481
(220) 2011 07 05
(731) FAJFER PIOTR, Tomaszów Mazowiecki
(540) ENCANTADO

(531) 26.11.1, 25.7.7, 27.5.1, 29.1.1
(511) 33, 35, 43
(210)
(731)

387482
(220) 2011 07 08
AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WPROST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) wprost przeciwnie
(511) 09, 16, 35, 41
(210)
(731)

387483
(220) 2011 07 08
AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WPROST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

387487
(220) 2011 07 08
AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA,
Warszawa
(540) nie wprost
(511) 09, 16, 35, 41
(210)
(731)

387488
(220) 2011 07 06
CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK
OLEOFARM
SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice
(540) Artro-Vital

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 29, 30
(210)
(731)

387489
(220) 2011 07 06
CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK
OLEOFARM
SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice
(540) MenoPrim

(531) 2.3.25, 2.3.24, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 29
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(210)
(731)

387490
(220) 2011 07 06
CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK
OLEOFARM
SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice
(540) OLEOFARM Artro-Vital
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(210)
(731)

387494
(220) 2011 07 06
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. ŚW. JANA Z KĘT, Rumia
(540) SKOK św. Jana z Kęt

(531)

25.5.2, 26.5.1, 26.7.25, 5.1.3, 7.1.8, 24.13.1, 27.5.1, 29.1.13,
26.4.2
(511) 35, 36
(210)
(731)
(531)

1.15.15, 2.9.22, 26.1.1, 26.1.5, 26.2.7, 26.4.2, 26.11.2, 27.5.1,
29.1.15
(511) 05, 29, 30

387495
(220) 2011 07 06
SEYKO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wólka Kosowska
(540) NIE PODLIZUJ SIE

(210)
(731)

387491
(220) 2011 07 06
CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK
OLEOFARM
SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice
(540) Artro-Vital jedyny
(531) 4.5.21, 9.3.1, 9.3.14, 27.5.1, 29.1.14
(511) 25
(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 29, 30
(210)
(731)

387492
(220) 2011 07 06
CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK
OLEOFARM
SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice
(540) OLEOFARM D-VITUM Calcium

(210)
(731)
(540)
(511)

387496
(220) 2011 07 06
SAŁDAN PAWEŁ, Szczecin
SETUS
09, 41

(210)
(731)
(540)
(511)

387497
(220) 2011 07 06
BARDZIŃSKA HALINA, Oborniki Śląskie
BARLID
14, 16, 20

(210)
(731)

387498
(220) 2011 07 06
POLIMER POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mańkowo
(540) POLIMER POLSKA www.polimerpolska.pl

(531) 3.9.18, 26.2.7, 27.5.1, 29.1.14, 1.15.15
(511) 05, 29, 32

(531) 26.11.2, 26.11.12, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 17, 40

(210)
(731)

(210) 387499
(220) 2011 07 06
(731) POKRYWKA RAFAŁ, Karniowice
(540) CUSTOMER THOUGHTS

387493
(220) 2011 07 06
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWOKREDYTOWA IM. ŚW. JANA Z KĘT, Rumia
(540) SKOK św. Jana z Kęt

(531)

5.1.3, 7.1.8, 24.13.1, 25.5.1, 26.4.2, 26.5.1, 26.7.25, 27.5.1,
29.1.13
(511) 35, 36
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(531) 1.15.18, 26.4.4, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 38, 41

(540) SUNFLOWER
(511) 25

(210) 387500
(220) 2011 07 06
(731) KOWALCZUK-JAKUBOWSKA DANUTA, Warszawa
(540) bi pr

(210)
(731)

(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 42
387501
(220) 2011 07 06
NOMI
SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) InGarden
(511) 06, 08, 28
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387506
(220) 2011 07 06
WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) STATPOL
(511) 05
(210) 387507
(220) 2011 07 06
(731) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(540) NanoStal

(210)
(731)

(210)
(731)

387502
(220) 2011 07 06
TIME
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CZYJ TO GŁOS

(531) 1.13.15, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06
(210)
(731)

387508
(220) 2011 07 06
WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DAHAL
(511) 05
(210) 387509
(220) 2011 07 06
(731) TAUER TOMASZ LABORATORIUM ALTA, Bydgoszcz
(540) ALTA ziołowy środek PRZECIW POCENIU SIĘ STÓP

(531) 24.17.1, 24.17.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 35, 38, 41
(210)
(731)

387503
(220) 2011 07 06
PROFI-DATA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin
(540) PROFI-DATA software house

(531) 2.9.19, 24.15.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 05

(531) 26.3.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 37, 41, 42
387504
(220) 2011 07 06
WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MAGYSIM
(511) 05

(210)
(731)

387510
(220) 2011 07 06
WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) vikamina

(210)
(731)

(210)
(731)

387505
(220) 2011 07 06
DACOTY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 05
(210)
(731)

387511
(220) 2011 07 06
WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) viKamina

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 05
(210)
(731)

387512
(220) 2011 07 06
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ŁUCZNICZKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tuchola
(540) ŁUCZNICZKA
(511) 30, 35, 43
(210)
(731)

387513
(220) 2011 07 06
GLOBAL COSMED
SPÓŁKA AKCYJNA, Radom
(540) G GLOBAL COSMED
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(210)
(731)

387518
(220) 2011 07 06
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Lady Chocolate
(511) 30
(210)
(731)

387519
(220) 2011 07 06
BYDAŁEK ZOFIA, BYDAŁEK ANDRZEJ YASUMI
SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz
(540) kriomezomax
(511) 03, 35, 44
(210)
(731)

387520
(220) 2011 07 06
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Choco Mademoiselle
(511) 30
(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.4
(511) 01, 03, 05

387521
(220) 2011 07 06
SUCHTA KORNELIA
FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA KADROWNIA,
Wrocław
(540) KADROWNIA
(511) 16, 35, 41

(210) 387514
(220) 2011 07 06
(731) TAUER TOMASZ LABORATORIUM ALTA, Bydgoszcz
(540) ALTA

(210)
(731)

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 03, 05

(210)
(731)
(540)
(511)

(210)
(731)

387515
(220) 2011 07 06
WOLFS CORPORATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów
(540) WOLFS CORPORATION

387522
(220) 2011 07 06
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Madame Chocolate
(511) 30
387523
(220) 2011 07 06
ISSEL BOGUMIŁA, Wrocław
MTE
11

(210) 387524
(220) 2011 07 06
(731) LUBIAK MACIEJ MYMEAL, Gdańsk
(540) MILANOVO Restaurant & Pizzeria & Cafe

(531) 3.1.16, 26.4.1, 27.5.1
(511) 35, 36, 37, 41, 42
(210)
(731)

387516
(220) 2011 07 06
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Choco Poeme
(511) 30
(210) 387517
(220) 2011 07 06
(731) DANILEWICZ LESŁAW, Miłoszyce
(540) INSTYTUT MECHANIKI PARTS

(531) 27.5.1
(511) 07, 08, 09, 40

(531) 11.3.14, 1.15.11, 2.9.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43
(210)
(731)

387525
(220) 2011 07 06
SIBIELAK MAREK MULTIPLANT
PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWE,
Dąbrowa Górnicza
(540) multi plant

(531) 15.7.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 37, 42, 44
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(210)
(731)

387526
(220) 2011 07 06
FESTBUD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Otwock
(540) NABUDOWE24.PL HURTOWNIA INTERNETOWA

(210)
(731)

387533
(220) 2011 07 07
MICEK RAFAŁ MALINIAK SPEEDWAY AKCESORY,
Leszno
(540) M

(531) 2.9.23, 27.5.1
(511) 12, 16, 25, 40
(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 37
(210)
(731)

387527
(220) 2011 07 06
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA
WODNEGO, Warszawa
(540) speed on the water

(210)
(731)

387534
(220) 2011 07 07
LA RIVE
SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) LA RIVE
(511) 03, 05, 09, 14, 18, 25, 35
(210)
(731)

(531) 26.11.2, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41

387535
(220) 2011 07 07
ZAJĄC RYSZARD
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Gdańsk
(540) ART VEIN Ryszard Zając

(210) 387530
(220) 2011 07 07
(731) FISZ WIKTOR FITEX, Wrocław
(540) PiKUP! FREE
(531) 26.1.5, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41, 44
(531) 24.17.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35
(210)
(731)

387531
(220) 2011 07 07
COMMERCECON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) HALE STALOWE COMMERCECON

(531) 27.5.1, 7.1.8, 29.1.12
(511) 37
(210) 387532
(220) 2011 07 07
(731) URBANEK KATARZYNA PHU-IMMO, Puszczykowo
(540) IMMO INVEST

(531) 7.1.8, 27.5.1, 29.1.14
(511) 36, 37

(210)
(731)

387536
(220) 2011 07 07
GRUPA LOTOS
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) PRODUCENT LOTOS Oil

(531) 15.1.17, 26.4.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 02, 04
(210)
(731)

387537
(220) 2011 07 07
GRUPA LOTOS
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) PRODUCENT LOTOS Oil
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(531) 15.1.25, 27.5.1, 26.1.1, 26.4.2, 29.1.15
(511) 02, 04
387538
(220) 2011 07 07
NITROTEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław
(540) HSP racing
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(731) TSS GRADE a.s., Trnava, SK
(540) tss GRADE, a.s.

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 02, 06, 09, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41
(210)
(731)

387545
(220) 2011 07 02
SELENA-TECHNIKA ŚWIETLNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przemyśl
(540) selena

(531) 27.5.1, 29.1.14
(511) 25, 28, 35
(210)
(731)

387539
(220) 2011 07 07
CERTPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zawiercie
(540) awipost internetowa poczta awizowana

(531) 1.7.6, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 11, 35, 37, 42
(210)
(731)

(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 38, 39, 42

387546
(220) 2011 07 07
EUROSAD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konary
(540) EUROSAD
(511) 31, 35, 39

(210)
(731)

(210)
(731)

387542
(220) 2011 07 07
CERTPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zawiercie
(540) CERTPOL Systemy Certyﬁkacyjne

387547
(220) 2011 07 07
MEDICA POLSKA HOLDING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(540) Medica Polska UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

(531) 24.3.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 38, 39, 42, 45
(210)
(731)

387543
(220) 2011 07 07
KANCELARIA PRAWNICZA
K&S J. KOWALSKI, D. KOTŁOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) Kancelaria Prawnicza K&S

(531) 1.15.24, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36
(210)
(731)

387548
(220) 2011 07 07
PERŁA-BROWARY LUBELSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) reggio
(511) 33
(210)
(731)

387549
(220) 2011 07 07
PERŁA-BROWARY LUBELSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) REGGIO SICILA NERO D’AVOLA

(531) 2.3.22, 17.3.1, 17.3.2, 23.1.1, 25.1.5, 27.5.1, 29.1.2
(511) 35, 36, 41, 45
(210)
(310)

387544
POZ 5062-2011

(220) 2011 07 07
(320) 2011 02 01
(330) SK
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(531) 1.5.2, 1.5.1, 24.7.1, 24.7.15, 27.5.1, 29.1.14
(511) 33
(210)
(731)

387550
(220) 2011 07 07
CTI MIKROTEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk
(540) ip dom

(531) 26.4.1, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 37, 42
(210)
(731)

387551
(220) 2011 07 07
PERŁA - BROWARY LUBELSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) REGGIO SICILA GRECANICO
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(210)
(731)

387555
(220) 2011 07 07
NOCLAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bieniewice
(540) MA45
(511) 11, 20, 35
(210)
(731)

387556
(220) 2011 07 07
NOCLAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bieniewice
(540) OP40
(511) 11, 20, 35
(210)
(731)

387557
(220) 2011 07 07
KNAP KRZYSZTOF, WIŚNIEWSKI JÓZEF PARTNER
SPÓŁKA CYWILNA, Wiechlice
(540) For Wall

(531) 3.13.1, 3.13.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 27, 35, 39
(210)
(731)
(531) 1.5.2, 1.5.1, 24.7.1, 24.7.15, 27.5.1, 29.1.14
(511) 33
(210)
(731)

387552
(220) 2011 07 07
NOCLAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bieniewice
(540) SH190
(511) 11, 20, 35
(210)
(731)

387553
(220) 2011 07 07
ŚWIĄDER KONRAD
SMART.CONSULTING, Wrocław
(540) mobiCafé

387558
(220) 2011 07 07
NOCLAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bieniewice
(540) SL35
(511) 11, 20, 35
(210)
(731)

387559
(220) 2011 07 07
NOCLAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bieniewice
(540) SA14
(511) 11, 20, 35
(210)
(731)

387560
(220) 2011 07 07
NOCLAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bieniewice
(540) UNICO
(511) 11, 20, 35
(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35, 43
387554
(220) 2011 07 07
NOCLAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bieniewice
(540) FA50
(511) 11, 20, 35

387561
(220) 2011 07 07
VIP INCENTIVE TRAVEL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) incentive Planet

(210)
(731)

(531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 39, 41
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(210)
(731)

387562
(220) 2011 07 07
NOCLAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bieniewice
(540) RE90
(511) 11, 20, 35
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(540) NAUKA WZBOGACA SIG
SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH

(210)
(731)

387563
(220) 2011 07 07
NOCLAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bieniewice
(540) BA45
(511) 11, 20, 35

(210)
(731)

387564
(220) 2011 07 07
NOCLAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bieniewice
(540) CA93
(511) 11, 20, 35
(210)
(731)

387565
(220) 2011 07 07
AXXON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Amocon
(511) 03, 05

(210)
(731)
(540)
(511)

387566
(220) 2011 07 07
RYCHLICKI MARIUSZ HOBBIT, Warszawa
Inżynieria ruchu
09, 37, 42

(210)
(731)

387567
(220) 2011 07 07
AXXON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Neo-fevral
(511) 03, 05
(210)
(731)
(540)
(511)

(210)
(731)

387572
(220) 2011 07 07
AXXON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Neo-Astha
(511) 03, 05
(210)
(731)

387573
(220) 2011 07 07
AXXON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Wormaxon
(511) 03, 05
(210)
(731)

387574
(220) 2011 07 07
SYNERGIA BM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żabieniec
(540) YOUR DIET

387568
(220) 2011 07 07
JANCEWICZ BEATA, Warszawa
TopTrader
36, 38, 41

(210)
(731)

387569
(220) 2011 07 07
AXXON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Hepaid
(511) 03, 05

(210)
(731)

387570
(220) 2011 07 07
AXXON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Neo-Wormaxon
(511) 03, 05
(210)
(731)

(531) 25.1.5, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36, 38, 41

387571
(220) 2011 07 07
JANCEWICZ BEATA, Warszawa

(531) 3.13.1, 17.5.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 41, 44
(210)
(731)

387575
(220) 2011 07 07
AXXON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Astha
(511) 03, 05
(210)
(731)

387576
(220) 2011 07 07
ATM
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) THINX
(511) 36, 38, 42
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(210)
(731)

387577
(220) 2011 07 07
BOROWIAK ROMAN-FOCUS ROMAN BOROWIAK,
Poznań
(540) bokeh

(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 43
(210)
(731)

387578
(220) 2011 07 07
INSTANTA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory
(540) Blue level
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(210) 387582
(220) 2011 07 07
(731) REMPLEWICZ MARTA, Płock
(540) DLA KOSMETYKI

(531) 5.3.11, 5.3.14, 26.4.1, 26.4.16, 26.11.1, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.6
(511) 03, 05, 35, 39, 42, 44
(210)
(731)

387583
(220) 2011 07 07
AXXON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Axosilde
(511) 03, 05
(210) 387584
(220) 2011 07 07
(731) Comedy Partners, New York, US
(540) cC COMEDY CENTRAL

(531) 1.15.11, 11.3.1, 11.3.4, 26.11.3, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30
(210)
(731)

387579
(220) 2011 07 07
AXXON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Axofevral Neo
(511) 03, 05
(210)
(731)

387580
(220) 2011 07 07
AXXON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Axofevral
(511) 03, 05
(210)
(731)

387581
(220) 2011 07 07
GICOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(540) niepoważnie

(531) 26.2.3, 27.5.1
(511) 09, 38, 41
(210)
(731)

387585
(220) 2011 07 07
AXXON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Neo-Hepaid
(511) 03, 05
(210)
(731)

387586
(220) 2011 07 07
AXXON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Hepaid Junior
(511) 03, 05
(210)
(731)
(540)
(511)
(210)
(731)

(531) 26.2.3, 26.1.1, 26.11.1, 26.11.7, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 38, 41, 42

387587
(220) 2011 07 07
Intersnack Group GmbH & Co. KG, Dϋsseldorf, DE
felix nutters
29, 30, 31

387588
(220) 2011 07 07
AXXON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Antysoft
(511) 03, 05
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(210)
(731)

387589
(220) 2011 07 07
AXXON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Amokon
(511) 03, 05
(210) 387590
(220) 2011 07 07
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US
(540) VIZIR DZIAŁA W 1-SZYM PRANIU
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(531) 2.9.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 11
(210)
(731)

387595
(220) 2011 07 08
VALVEX
SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów
(540) super-armatura
(511) 06, 11
(210)
(731)

387596
(220) 2011 07 08
DOORSYSTEM
SZCZEPAN SZWARCZEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Milejowice k/Radomia
(540) DOORSystem

(531) 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 06, 19, 35, 39
(531) 1.15.25, 1.15.9, 9.3.1, 9.3.4, 26.1.1, 26.1.4
(511) 03
(210)
(731)

387591
(220) 2011 07 07
DE CARE E. SZAŁA E. ŚLESZYŃSKA
SPÓŁKA JAWNA, Pieńków
(540) a produkt autentyczny

(210)
(731)
(540)
(511)

387597
(220) 2011 07 08
ĆWIERTNIA ZBIGNIEW, Świnna
DREAMBROKERS
12, 35, 39

(210) 387598
(220) 2011 07 08
(731) PEŁKA IZABELA DINO, Łódź
(540) Dino

(531) 4.3.20, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 12, 20, 28, 35
(210)
(731)
(531) 27.5.1, 27.5.23
(511) 29, 30, 31
(210)
(731)
(540)
(511)

387592
(220) 2011 07 07
KRUK JUDYTA EWA, Białystok
PRESS TO EXPRESS
09, 35, 38

(210)
(731)
(540)
(511)

387593
(220) 2011 07 07
KRUK JUDYTA EWA, Białystok
PRESS 2 EXPRESS
09, 35, 38

(210)
(731)

387594
(220) 2011 07 08
VALVEX
SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów
(540) I VALVEX

387599
(220) 2011 07 08
GWÓŹDŹ DANUTA, GWÓŹDŹ JACEK,
IWULSKA TERESA, IWULSKI STANISŁAW
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA DOM-DIT
SPÓŁKA CYWILNA, Niepołomice
(540) HOTEL NOVUM

(531) 1.1.1, 10.3.7, 27.5.1, 29.1.1
(511) 41, 43, 44
(210)
(731)

387600
(220) 2011 07 08
BOJANEK FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
ANDRZEJ BOJANEK, JERZY BOJANEK
SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) FANCYGATE
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(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 19, 35

(540) Dziura Emerytalna
(511) 16, 35, 36

(210)
(731)
(540)
(511)

387601
(220) 2011 07 08
Apotex Europe B.V., Leiden, NL
Tamis PRAS
05

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(511)

387602
(220) 2011 07 08
Apotex Europe B.V., Leiden, NL
Nicohelp
05

(210)
(731)

387603
(220) 2011 07 08
BIEGAŃSKA MAJA, BIEGAŃSKI ARKADIUSZ
MODERNA COLLEZIONE
SPÓŁKA CYWILNA, Ostrów Wielkopolski
(540) M

(531) 12.1.9, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 20
(210)
(731)

387604
(220) 2011 07 08
BERG MARIOLA AGENCJA AKTORSKO-ARTYSTYCZNA
BERG, Warszawa
(540) Europejski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Sing to play”
(511) 35, 38, 41, 42
387605
(220) 2011 07 08
SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Przyszłość z ﬁrmą
(511) 16, 35, 36
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387609
(220) 2011 07 08
PANORAMA FINANSÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) PF LEASING
(511) 35, 36, 37, 39
(210)
(731)

387610
(220) 2011 07 08
SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Kierunek przyszłość
(511) 16, 35, 36
(210)
(731)

387611
(220) 2011 07 08
PANORAMA FINANSÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) PF LEASING Wygodne rozwiązania

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 37, 39
(210)
(731)

387612
(220) 2011 07 08
PROKOPOWICZ ANDRZEJ BEFSZTYK
SKLEP WĘDLINIARSKO-MIĘSNY, Warszawa
(540) BEFSZTYK od 1994

(210)
(731)

(210)
(731)

387606
(220) 2011 07 08
PANORAMA FINANSÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) PANORAMA FINANSÓW
(511) 35, 36, 37, 39, 42
(210)
(731)

387607
(220) 2011 07 08
PANORAMA FINANSÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) PF PANORAMA FINANSÓW Razem w biznesie

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
(210)
(731)

387608
(220) 2011 07 08
SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(531) 26.11.3, 26.11.8, 27.5.1
(511) 29, 30, 43
(210)
(731)

387613
(220) 2011 07 08
EKO-SYSTEMY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) EKO SYSTEMY

(531) 26.4.1, 26.4.18, 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 27.5.5
(511) 06, 07, 09, 11, 19, 20, 37, 40, 42
(210)
(731)

387614
(220) 2011 07 08
BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) AMBASADOR WIARYGODNOŚCI FINANSOWEJ
(511) 35, 36, 41, 42
(210)
(731)

387615
(220) 2011 07 08
NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) DZIENNIK GAZETA POLSKA
(511) 16, 41
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(210) 387616
(220) 2011 07 08
(731) HENTOSZ EUGENIUSZ, Zagościniec
(540) Kitty Gel
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(531) 3.7.1, 24.9.2, 24.9.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 41
(210)
(731)

(531) 1.15.15, 26.1.2, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.13
(511) 31
(210)
(731)

387617
(220) 2011 07 08
NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) GAZETA POLSKA CODZIENNA
(511) 16, 41
(210)
(731)

387618
(220) 2011 07 08
NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) GAZETA POLSKA DZIENNIK
(511) 16, 41
387619
(220) 2011 07 08
NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) GAZETA POLSKA VD
(511) 16, 41

387623
(220) 2011 07 08
NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) CODZIENNIE GAZETA POLSKA
(511) 16, 41
(210)
(731)

387624
(220) 2011 07 08
MONEY EXPRESS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) MoneyExpress

(531) 26.11.3, 26.11.5, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.3
(511) 36
(210)
(731)

387625
(220) 2011 07 08
DOM MAKLERSKI ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) α Alfa DOM MAKLERSKI

(210)
(731)

(210)
(731)

387620
(220) 2011 07 08
NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa

(540)

(531) 3.7.1, 24.9.2, 24.9.9, 29.1.1
(511) 16, 41
(210)
(731)
(540)
(511)
(210)
(731)

387621
(220) 2011 07 08
KRUK JUDYTA EWA, Białystok
p2e
09, 35, 38

387622
(220) 2011 07 08
NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) GAZETA POLSKA VD

(531) 26.13.25, 26.4.2, 26.11.1, 26.11.5, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.14
(511) 36
(210)
(731)

387626
(220) 2011 07 08
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY
BEST-PEST MAŁGORZATA ŚWIĘTOSŁAWSKA,
JACEK ŚWIĘTOSŁAWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno
(540) AFIK
(511) 01, 05
(210)
(731)

387627
(220) 2011 07 08
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA, Piekary Śląskie
(540) mikrostacje.pl
(511) 04, 35, 37, 38, 39
(210)
(731)

387628
(220) 2011 07 08
PATALAS KRZYSZTOF, PATALAS MAREK
GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE EKO-BARĆ 1954,
Biernatka
(540) PASIEKI RODZINY PATALAS EKO BARĆ 1954
CHRONIĆ OD ŚWIATŁA, CIEPŁA I WILGOCI

(531) 3.13.4, 3.13.5, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 30, 35
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(210)
(731)

387629
(220) 2011 07 08
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA, Piekary Śląskie
(540) mikrostacje.pl

(531) 26.1.1, 26.2.1, 26.4.1, 24.17.2, 29.1.13, 27.5.1
(511) 04, 35, 37, 38, 39
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(531) 26.4.2, 27.5.1
(511) 25
(210)
(731)

387634
(220) 2011 07 08
AKADEMIA ATRAKCJI
SPÓŁKA CYWILNA D. BARTCZAK,
M. GRZESIAK, PRESTO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) Akademia Atrakcji

(210) 387630
(220) 2011 07 08
(731) GRZESIŃSKA EWELINA ELUXO, Zielona Góra
(540) ELUXO SALON EKSKLUZYWNYCH ALKOHOLI

(531) 26.4.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.15
(511) 41
(210)
(731)
(531) 17.2.1, 27.5.1, 29.1.13, 17.2.13
(511) 33, 35, 43
(210) 387631
(220) 2011 07 08
(731) BUCZEK MIROSŁAW TILAAN, Koszalin
(540) TILAAN TEA Orginal Ceylon

387635
(220) 2011 07 08
FAKT DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia
(540) Fakt
(511) 09, 35, 42
(210)
(731)

387636
(220) 2011 07 08
R&K MEDIA PRESS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Prestige Box

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35
(531) 3.1.1, 26.1.1, 26.1.15, 26.4.2, 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30
(210)
(731)

387632
(220) 2011 07 08
BEDNAREK JERZY DORADZTWO STRATEGICZNE,
Warszawa
(540) DSBJ

(210)
(731)

387637
(220) 2011 07 08
WIĘCŁAW EWA, STERCZEWSKI MARCIN
VISION POLSKA
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) FD FLYFISHING DEPARTMENT

(531) 26.4.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 41
(210)
(731)

387633
(220) 2011 07 08
ZELENT JAKUB FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
LOGICO, Laskowszczyzna
(540) LAZZARO

(531) 26.1.4, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 28
(210)
(731)

387643
(220) 2011 07 09
KUZIK KRZYSZTOF
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY, Tragoszyn
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(210)
(731)

387656
(220) 2011 07 10
TVR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) TVR POLSKA TELEWIZJA

(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.3
(511) 07, 19, 35, 40
(210)
(731)

387644
(220) 2011 07 10
ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) gk GALERIA KASKADA W Twoim stylu
(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 38, 42
(210)
(731)
(540)
(511)

387742
(220) 2011 07 06
POKRYWKA RAFAŁ, Karniowice
CUSTOMER THOUGHTS
35, 38, 41

(531) 27.1.5, 29.1.13
(511) 16, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45

(210)
(731)
(540)
(511)

388294
(220) 2004 05 01
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A., Arteixo, ES
OFTEN
14

(210)
(731)

(210)
(731)

387645
(220) 2011 07 10
CONSIL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) DYNASIL
(511) 01, 02, 17
(210)
(731)
(540)
(511)

387654
(220) 2011 07 10
Dethlefsen & Balk GmbH, Hamburg, DE
QUEEN`S
30

(210)
(731)

387655
(220) 2011 07 10
CENTRUM DEVELOPMENT AND INVESTMENTS
POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) DOM HANDLOWY KRAKUS

388295
(220) 2008 11 10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE MIRAD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Karczew
(540) MIRAD

(531) 27.5.1
(511) 11
(210) 388640
(220) 2009 02 09
(731) GOWITEX NV, Ronse, BE
(540) THIBET quality socks for smart feet

(531) 24.13.25, 24.13.23, 26.4.1, 26.4.2, 26.4.7, 27.5.1, 29.1.14
(511) 25

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44

(210)
(731)
(540)
(511)

388641
(220) 2009 06 19
Jamie Oliver Enterprises Limited, Londyn, GB
JAMIE
09, 16

Wykaz klasowy znaków towarowych
zgłoszonych w trybie krajowym

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

387132, 387137, 387162, 387165, 387190, 387195, 387197, 387198, 387200, 387202, 387206, 387209, 387228,
387268, 387304, 387306, 387307, 387430, 387431, 387448, 387513, 387626, 387645

2

387197, 387198, 387200, 387202, 387206, 387209, 387228, 387272, 387273, 387274, 387276, 387279, 387280,
387281, 387283, 387295, 387304, 387306, 387307, 387536, 387537, 387544, 387645

3

387075, 387121, 387130, 387184, 387187, 387189, 387206, 387209, 387225, 387230, 387243, 387260, 387277,
387284, 387291, 387312, 387331, 387333, 387357, 387360, 387361, 387363, 387364, 387394, 387395, 387396,
387401, 387402, 387404, 387405, 387407, 387432, 387449, 387452, 387513, 387514, 387519, 387534, 387565,
387567, 387569, 387570, 387572, 387573, 387575, 387579, 387580, 387582, 387583, 387585, 387586, 387588,
387589, 387590

4

387228, 387230, 387243, 387470, 387536, 387537, 387627, 387629

5

387087, 387119, 387120, 387121, 387130, 387132, 387137, 387145, 387146, 387147, 387148, 387149, 387150,
387151, 387152, 387153, 387154, 387155, 387169, 387173, 387184, 387187, 387189, 387201, 387203, 387204,
387205, 387208, 387210, 387211, 387212, 387234, 387235, 387237, 387238, 387260, 387262, 387264, 387268,
387301, 387302, 387304, 387308, 387309, 387310, 387312, 387317, 387318, 387319, 387340, 387357, 387361,
387379, 387380, 387381, 387382, 387383, 387385, 387387, 387388, 387389, 387390, 387391, 387393, 387394,
387395, 387396, 387401, 387402, 387404, 387405, 387407, 387419, 387422, 387424, 387426, 387427, 387429,
387432, 387433, 387434, 387435, 387436, 387448, 387450, 387454, 387455, 387466, 387488, 387489, 387490,
387491, 387492, 387504, 387506, 387508, 387509, 387510, 387511, 387513, 387514, 387534, 387565, 387567,
387569, 387570, 387572, 387573, 387575, 387579, 387580, 387582, 387583, 387585, 387586, 387588, 387589,
387601, 387602, 387626

6

387017, 387051, 387052, 387083, 387131, 387143, 387190, 387206, 387213, 387228, 387269, 387270, 387271,
387275, 387295, 387366, 387370, 387465, 387479, 387501, 387507, 387544, 387594, 387595, 387596, 387600,
387613

7

387009, 387162, 387165, 387190, 387228, 387366, 387370, 387452, 387517, 387613, 387643

8

387206, 387501, 387517

9

387002, 387003, 387004, 387051, 387052, 387083, 387131, 387164, 387175, 387176, 387186, 387190, 387206,
387228, 387239, 387240, 387246, 387247, 387248, 387249, 387250, 387251, 387293, 387300, 387325, 387332,
387335, 387354, 387355, 387399, 387428, 387452, 387467, 387482, 387483, 387484, 387485, 387486, 387487,
387496, 387500, 387502, 387503, 387517, 387534, 387544, 387545, 387550, 387566, 387581, 387584, 387592,
387593, 387613, 387621, 387635, 387656, 388641

10

387250, 387357, 387361

11

387223, 387226, 387228, 387244, 387312, 387366, 387370, 387430, 387431, 387451, 387452, 387523, 387545,
387552, 387554, 387555, 387556, 387558, 387559, 387560, 387562, 387563, 387564, 387594, 387595, 387613,
388295

12

387122, 387123, 387228, 387312, 387397, 387398, 387470, 387533, 387597, 387598

13

387228

14

387083, 387131, 387135, 387136, 387284, 387303, 387449, 387497, 387534, 388294

16

385890, 387051, 387052, 387083, 387123, 387128, 387131, 387134, 387135, 387136, 387144, 387168, 387170,
387171, 387172, 387175, 387176, 387215, 387228, 387240, 387243, 387249, 387267, 387284, 387287, 387292,
387294, 387304, 387335, 387354, 387355, 387360, 387362, 387363, 387364, 387409, 387417, 387452, 387464,
387465, 387469, 387476, 387482, 387483, 387484, 387485, 387486, 387487, 387497, 387498, 387502, 387503,
387521, 387530, 387533, 387561, 387605, 387607, 387608, 387610, 387615, 387617, 387618, 387619, 387620,
387622, 387623, 387636, 387644, 388641

17

387009, 387144, 387195, 387198, 387202, 387206, 387209, 387213, 387228, 387272, 387273, 387274, 387276,
387279, 387280, 387281, 387283, 387295, 387304, 387306, 387307, 387498, 387544, 387645

18

387083, 387131, 387161, 387163, 387303, 387356, 387425, 387534

19

387028, 387195, 387197, 387198, 387200, 387202, 387206, 387209, 387213, 387228, 387295, 387304, 387306,
387307, 387316, 387413, 387444, 387465, 387479, 387544, 387596, 387600, 387613, 387643
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1

20

387017, 387051, 387052, 387089, 387161, 387163, 387228, 387452, 387465, 387497, 387552, 387554, 387555,
387556, 387558, 387559, 387560, 387562, 387563, 387564, 387598, 387603, 387613

21

387051, 387052, 387129, 387206, 387297, 387465

22

387139, 387352, 387353

23

387139

24

387135, 387136, 387229, 387321, 387356, 387425, 387452

25

383961, 387052, 387083, 387131, 387135, 387136, 387140, 387141, 387142, 387157, 387207, 387225, 387229,
387233, 387242, 387290, 387303, 387321, 387329, 387348, 387349, 387354, 387355, 387356, 387397, 387398,
387425, 387449, 387452, 387470, 387474, 387495, 387505, 387533, 387534, 387538, 387633, 388640

27

387138, 387557

28

387017, 387051, 387052, 387135, 387136, 387157, 387164, 387186, 387241, 387267, 387304, 387325, 387354,
387355, 387501, 387538, 387598, 387637

29

387119, 387120, 387126, 387127, 387130, 387158, 387169, 387173, 387184, 387187, 387189, 387207, 387252,
387253, 387266, 387282, 387288, 387289, 387297, 387298, 387320, 387340, 387380, 387381, 387383, 387393,
387400, 387416, 387442, 387450, 387453, 387454, 387478, 387488, 387489, 387490, 387491, 387492, 387524,
387587, 387591, 387612

30

386977, 386979, 387119, 387120, 387121, 387130, 387158, 387169, 387173, 387182, 387184, 387187, 387189,
387207, 387237, 387238, 387252, 387253, 387262, 387264, 387282, 387285, 387312, 387338, 387340, 387358,
387367, 387368, 387369, 387371, 387372, 387393, 387400, 387403, 387416, 387419, 387442, 387454, 387466,
387472, 387480, 387488, 387490, 387491, 387512, 387516, 387518, 387520, 387522, 387524, 387578, 387587,
387591, 387612, 387628, 387631, 387654

31

386976, 387119, 387120, 387162, 387165, 387167, 387184, 387187, 387189, 387207, 387228, 387230, 387252,
387253, 387288, 387289, 387298, 387359, 387400, 387442, 387546, 387587, 387591, 387616

32

387119, 387120, 387124, 387130, 387158, 387184, 387187, 387189, 387199, 387207, 387252, 387253, 387254,
387255, 387256, 387257, 387258, 387261, 387262, 387264, 387296, 387298, 387340, 387357, 387359, 387361,
387367, 387368, 387369, 387385, 387392, 387393, 387439, 387450, 387478, 387492, 387524

33

387119, 387120, 387158, 387184, 387187, 387189, 387191, 387192, 387206, 387207, 387220, 387252, 387253,
387357, 387359, 387361, 387438, 387439, 387459, 387478, 387481, 387524, 387548, 387549, 387551, 387630

35

383961, 385890, 387017, 387051, 387052, 387083, 387089, 387119, 387120, 387125, 387128, 387131, 387134,
387140, 387141, 387142, 387143, 387158, 387159, 387160, 387161, 387163, 387166, 387168, 387170, 387171,
387172, 387175, 387176, 387178, 387179, 387180, 387183, 387184, 387187, 387189, 387191, 387192, 387206,
387207, 387209, 387214, 387215, 387216, 387217, 387218, 387219, 387222, 387225, 387228, 387236, 387237,
387238, 387243, 387247, 387253, 387259, 387265, 387267, 387272, 387273, 387274, 387276, 387279, 387280,
387281, 387283, 387284, 387287, 387288, 387289, 387292, 387293, 387294, 387298, 387300, 387311, 387313,
387315, 387322, 387323, 387324, 387327, 387328, 387330, 387332, 387334, 387335, 387337, 387340, 387348,
387349, 387351, 387358, 387365, 387371, 387372, 387373, 387374, 387375, 387376, 387377, 387378, 387384,
387389, 387397, 387398, 387409, 387417, 387418, 387419, 387420, 387421, 387423, 387428, 387439, 387440,
387442, 387443, 387452, 387464, 387465, 387469, 387473, 387474, 387475, 387479, 387481, 387482, 387483,
387484, 387485, 387486, 387487, 387493, 387494, 387499, 387500, 387502, 387512, 387515, 387519, 387521,
387524, 387526, 387527, 387530, 387534, 387535, 387538, 387539, 387542, 387543, 387544, 387545, 387546,
387550, 387552, 387553, 387554, 387555, 387556, 387557, 387558, 387559, 387560, 387561, 387562, 387563,
387564, 387577, 387581, 387582, 387592, 387593, 387596, 387597, 387598, 387600, 387604, 387605, 387606,
387607, 387608, 387609, 387610, 387611, 387614, 387621, 387627, 387628, 387629, 387630, 387632, 387635,
387636, 387643, 387644, 387655, 387656, 387742

36

387051, 387052, 387083, 387128, 387131, 387138, 387156, 387175, 387176, 387178, 387179, 387180, 387183,
387194, 387196, 387221, 387228, 387265, 387287, 387294, 387315, 387322, 387323, 387324, 387328, 387330,
387335, 387336, 387337, 387339, 387345, 387350, 387386, 387417, 387443, 387457, 387476, 387493, 387494,
387515, 387532, 387543, 387544, 387547, 387568, 387571, 387576, 387605, 387606, 387607, 387608, 387609,
387610, 387611, 387614, 387624, 387625, 387632, 387644, 387655

37

387009, 387017, 387125, 387133, 387156, 387159, 387160, 387194, 387206, 387209, 387228, 387239, 387245,
387322, 387323, 387326, 387332, 387335, 387386, 387417, 387421, 387423, 387430, 387431, 387437, 387443,
387458, 387460, 387461, 387467, 387476, 387503, 387515, 387525, 387526, 387531, 387532, 387544, 387545,
387550, 387566, 387606, 387607, 387609, 387611, 387613, 387627, 387629, 387655

38

387089, 387134, 387216, 387217, 387219, 387228, 387245, 387313, 387322, 387323, 387332, 387334, 387348,
387349, 387373, 387428, 387464, 387471, 387473, 387475, 387499, 387502, 387539, 387542, 387568, 387571,
387576, 387581, 387584, 387592, 387593, 387604, 387607, 387621, 387627, 387629, 387656, 387742
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2

39

387052, 387133, 387160, 387224, 387228, 387278, 387322, 387323, 387334, 387340, 387408, 387410, 387411,
387412, 387414, 387415, 387417, 387443, 387539, 387542, 387544, 387546, 387557, 387561, 387582, 387596,
387597, 387606, 387607, 387609, 387611, 387627, 387629, 387644, 387655

40

387017, 387119, 387120, 387180, 387183, 387206, 387209, 387213, 387228, 387292, 387328, 387430, 387431,
387458, 387465, 387498, 387517, 387533, 387544, 387613, 387643

41

385890, 387052, 387083, 387118, 387131, 387133, 387134, 387135, 387136, 387138, 387160, 387166, 387168,
387170, 387171, 387172, 387175, 387176, 387178, 387180, 387181, 387183, 387188, 387193, 387215, 387216,
387217, 387219, 387222, 387224, 387228, 387231, 387232, 387236, 387239, 387240, 387249, 387267, 387278,
387286, 387287, 387288, 387289, 387293, 387299, 387300, 387322, 387323, 387328, 387332, 387335, 387352,
387353, 387365, 387373, 387384, 387408, 387409, 387410, 387411, 387412, 387414, 387415, 387416, 387418,
387420, 387428, 387445, 387446, 387447, 387464, 387469, 387471, 387472, 387473, 387475, 387482, 387483,
387484, 387485, 387486, 387487, 387496, 387499, 387502, 387503, 387515, 387521, 387524, 387527, 387535,
387543, 387544, 387561, 387568, 387571, 387574, 387581, 387584, 387599, 387604, 387607, 387614, 387615,
387617, 387618, 387619, 387620, 387622, 387623, 387632, 387634, 387644, 387655, 387742

42

387017, 387083, 387089, 387125, 387131, 387134, 387143, 387156, 387159, 387160, 387164, 387180, 387183,
387186, 387188, 387194, 387206, 387209, 387216, 387217, 387219, 387222, 387227, 387228, 387245, 387284,
387313, 387322, 387323, 387325, 387328, 387332, 387334, 387336, 387350, 387386, 387417, 387418, 387425,
387428, 387437, 387458, 387460, 387461, 387464, 387475, 387500, 387503, 387515, 387525, 387539, 387542,
387545, 387550, 387566, 387576, 387581, 387582, 387604, 387606, 387607, 387613, 387614, 387635, 387655,
387656

43

387118, 387119, 387120, 387135, 387136, 387158, 387160, 387181, 387185, 387206, 387209, 387224, 387228,
387231, 387232, 387252, 387263, 387278, 387282, 387322, 387323, 387340, 387341, 387342, 387343, 387344,
387346, 387347, 387358, 387365, 387373, 387400, 387416, 387441, 387443, 387472, 387481, 387512, 387524,
387553, 387577, 387599, 387612, 387630, 387644, 387655

44

387118, 387133, 387177, 387196, 387222, 387228, 387236, 387259, 387277, 387291, 387322, 387323, 387352,
387353, 387360, 387363, 387364, 387379, 387380, 387381, 387383, 387384, 387394, 387395, 387396, 387401,
387402, 387404, 387405, 387407, 387408, 387410, 387411, 387412, 387414, 387415, 387420, 387432, 387448,
387456, 387477, 387519, 387525, 387535, 387574, 387582, 387599, 387644, 387655

45

387083, 387131, 387133, 387178, 387179, 387180, 387183, 387196, 387206, 387209, 387228, 387322, 387323,
387324, 387328, 387337, 387406, 387437, 387542, 387543, 387644

Wykaz alfabetyczny zgłoszonych znaków towarowych

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

? Alfa DOM MAKLERSKI
3-D FASHION
4 FUN MEDIA S.A.
a produkt autentyczny
Acidolit
Acor SINCE 1993
AFIK
Akademia Atrakcji
alerki
ALFA PARK
aligator ART. SPOŻYWCZE I ALKOHOLE
ALTA ziołowy środek
PRZECIW POCENIU SIĘ STÓP
ALTA
ALUFLEX
AMBASADOR
WIARYGODNOŚCI FINANSOWEJ
Amocon
Amokon
ANGIELSKI Kurs dla wiecznie początkujących
Aby lepiej mówić i więcej rozumieć!
3xCD wersja mp3
ED EDGARD JEZYKIOBCE.PL
6 godzin nagrań + Podręcznik + Program
Unikalny kurs dla dorosłych
Kurs uczy na poziomach: A1, A2, B1, B2
wg klasyfikacji Rady Europy
Pakiet dla początkujących i średnio
zaawansowanych?
Słownictwo i gramatyka?
idiomy i phrasal verbs?
Rozumienie ze słuchu + program
komputerowy
Antysoft
APC GRUPA
apinat
APPLE CIDER lajk
aquaSlim, aquaSlim - chudniesz razem z nim
AR Abito Ricco
arenaria
ART VEIN Ryszard Zając
Artro-Vital jedyny
Artro-Vital
Astha
atelier
ATLAS DEKO
ATLAS SAM
AUDIOCORE

387625
387425
387473
387591
387455
387311
387626
387634
387147
387194
387253
387509
387514
387269
387614
387565
387589

387171
387588
387400
387150
387359
387419
383961
387283
387535
387491
387488
387575
387277
387197
387198
387248

awipost internetowa poczta awizowana
Axofevral Neo
Axofevral
Axosilde
AZaucha
BA45
Babiana Ryszard Zając
Balanga
BankConnect Bank BPH
BARLID
Bastion Group
BEFSZTYK od 1994
bellsiluet
BERSAS
bezpieczne ferie
bezpieczne wakacje
bi pr
Black Snake ENERGY DRINK
BLACKBOW
Blue level
BMCM BODY MIND COACHING
for MANAGERS
BMTM BODY MIND TRAINING
for MANAGERS
BOCIAN
BODY COLLAGEN 3000
BODYGUARD
BOIG
The Blue Ocean Investment Group
bokeh
BPH BankConnect
BPH TransKasa
BRIMOPLUS
BTD
BTE
BUNGA LIFE
BUNGA
CA93
Cafe for you
Candy Land life is sweet
CANESCO
CARRUM QUALITY AND RELIABILITY
CARRUM QUALITY AND RELIABILITY
cC COMEDY CENTRAL
CERTPOL Systemy Certyfikacyjne

387539
387579
387580
387583
387249
387563
387384
387191
387350
387497
387294
387612
387149
387356
387052
387051
387500
387392
387303
387578
387447
387446
387206
387235
387123
387417
387577
387336
387339
387308
387323
387322
387361
387357
387564
387358
387480
387207
387164
387186
387584
387542
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Choco Mademoiselle
Choco Poeme
CHRONOS24 PL
CKM WŁÓKNIARZ S.A CZĘSTOCHOWA
CODZIENNIE GAZETA POLSKA
COLOSTRUM IMMUNE
COMES
CONTACT PHARM
convi
CUSTOMER THOUGHTS
CUSTOMER THOUGHTS
CZYJ TO GŁOS
DAHAL
deka INWESTYCJE
DERMOLATUM
DESIRE
Dino
Diosminex przyniesie ulgę Twoim nogom
DLA KOSMETYKI
Do Smaku
DOBRY WYBÓR
DOLINA NIDY
Dolinar
Dolonez
DOM HANDLOWY KRAKUS
DOM KOMEDII
Domio
DOORSystem
dorato
DoReMi żelowe FASOLKI
DREAMBROKERS
DROBIMEX
DSBJ
DUALFLEX
DURAPACK owiniemy wszystko
DYNASIL
dziecinnie smaczne
DZIENNIK GAZETA POLSKA
Dziura Emerytalna
EASYMED24
EKO recycling
EKO SYSTEMY
ELEKTRICAL
ELEKTRIS
ELLEGANCE Systemy Ogrodów Zimowych
ELUXO SALON EKSKLUZYWNYCH ALKOHOLI
ENCANTADO
ENERGIA Z NATURY
ENERGY & NATURE GREEN-UP
NATURALNA KOFEINA Z GUARANY
GRANAT POMEGRANATE

387520
387516
387418
387135
387623
387130
387017
387389
387009
387499
387742
387502
387508
387386
387260
387290
387598
387234
387582
387442
387187
387304
387306
387307
387655
387409
387243
387596
387281
387403
387597
387129
387632
387270
387144
387645
387472
387615
387608
387259
387213
387613
387458
387125
387134
387630
387481

ENERGIA Z NATURY ENERGY & NATURE
GREEN-UP NATURALNA KOFEINA
Z GUARANY TROPIKALNY TROPICAL
ENERGIA Z NATURY ENERGY & NATURE
GREEN-UP NATURALNA KOFEINA
Z GUARANY ŻURAWINA CRANBERRY
ENERGO PARTNER
enerki
equilium
ETIOS
EUDERM
Europejski Festiwal Piosenki Dziecięcej
„Play to sing”
Europejski Festiwal Piosenki Dziecięcej
„Sing to play”
EUROSAD
evolve design
EXTRA STRONG ENERGY DRINK!
GREEN-UP POWER PLUS +50% KOFEINY
ACAI
FA50
Fakt
FANCYGATE
FD FLYFISHING DEPARTMENT
FdG
felix nutters
FESTIWAL SIŁY FSSIU SPRAWNOŚCI I URODY
FIESTA SPA
Fil d`Eau
FIL DO
FILAR 360 SL
FILÓWKA
For Wall
FORSINIT INNOVATION TECHNOLOGY
AND SCIENCE
Forum Romanum
FORUM ROZWOJU BIZNESU
FRESH GARDEN
FRUITSENSES
FRUTSENSES
FUJITHERMA
Funi BUDGET TOYS
G GLOBAL COSMED
gabi.net gabinet w sieci
GALMET 20 SG
GARGANTA
GAZETA POLSKA CODZIENNA
GAZETA POLSKA DZIENNIK
GAZETA POLSKA VD
GAZETA POLSKA VD
gk GALERIA KASKADA W Twoim stylu
GLOBAL FOOD & CONNOISSEUR BAR
PP PORTO PRAGA

387257

2

387258

387256
387326
387151
387146
387236
387364
387219
387604
387546
387479

387261
387554
387635
387600
387637
387321
387587
387193
387075
387223
387226
387391
387341
387557
387332
387413
387287
387298
387120
387119
387244
387241
387513
387222
387427
387434
387617
387618
387619
387622
387644
387185
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GOLD LABEL RESERVE
GOŚCINIec KONOPIELKA
gran VITAL
Grand Door
GREENBLUE
GREEN-UP
groveron
grunt to zieleń!
h
Hair LAB klinika włosów
HairXtend ekspert w stylizacji
i przedłużaniu włosów
HairXtend expert w przedłużaniu włosów
HALE STALOWE COMMERCECON
Hans Kloss - Stawka większa niż śmierć
Happy Pills
hearki
HEGRA
Hepaid Junior
Hepaid
HERKULES 75 SG
Hills OF ENERGY
Hills OF ENERGY
Hills OF ENERGY
Hit.pl
Holzfußboden WALDER
HOOLASZ DALEJ
hooligans h energy drink flavour of power
HOTEL NOVUM
HSP racing
I VALVEX
i-Chef
i-Chef
ILADIAN
IMMO INVEST
immunat
IN INMOTION.TV
incentive Planet
InGarden
INSTYTUT MECHANIKI PARTS
Intra
Inżynieria ruchu
ip dom
ISA
ISOCERT
ITALIAN BEEF ROUTE US 66
italian beef
IWOSTIN LABORATORIUM ROSACIN
JAMIE
JEANS SYSTEM
JEANS.PL

2

387220
387441
387450
387444
387251
387255
387280
387167
387474
387456
387353
387352
387531
387267
387371
387145
387443
387586
387569
387429
387367
387368
387369
387325
387316
387199
387439
387599
387538
387594
386977
386979
387404
387532
387155
387475
387561
387501
387517
387385
387566
387550
387406
387188
387282
387285
387301
388641
387140
387141
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Jedyna śmietanka w domku
JEST CRUNCHIPS JEST TUGEZA!
JEST CRUNCHIPS JEST TUGEZA!
JOGA 250 EC
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL
CASE REPORTS
JOVIMED
juvenat
JUVIT BABY D3
JUVITK
JUVITK+D3
KADROWNIA
KALIMAX
Kancelaria Prawna „SKARBIEC”
Kancelaria Prawnicza K&S
kancelaria-skarbiec.pl
KARTY OBRAZKOWE
KAZIMIERZDOLNY.PL
Kierunek przyszłość
KILER 360 SL
KITCHEN Science
Kitty Gel
klarsanit
klarwod
KlejNotki
Kofan.pl
Kołysanki z miłością
Kołysanki z miłością
konfereo pl
KRA KÓW krakow.pl
KRAKOWSKA GALA KABARETOWA
KRAKÓW krakow.pl
kriomezomax
KRUK NIERUCHOMOŚCI
kruk
KUZIK
LA RIVE
LADY BIKE
Lady Chocolate
Lampart
LARDOME
LAST CAPE
LAZZARO
LAZZARO
Leasing osobisty
LEKOMAT
LIDER RYNKU
LIRRA GEM
LORAST
LOUIS LEGRAND
LOVBY

2

387453
387126
387127
387424
387362
387118
387152
387381
387380
387383
387521
387237
387324
387543
387337
387168
387464
387610
387435
387300
387616
387431
387430
387003
387284
387175
387176
387365
387083
387240
387131
387519
387335
387334
387643
387534
387397
387518
387124
387437
387192
387329
387633
387330
387399
387178
387087
387379
387459
387421
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ŁUCZNICZKA
M
M
MA45
Madame Chocolate
MAGNOLIA TULIPAN SANATORIUM
MAGYSIM
Maltańska Służba Medyczna
MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA
MALTAŃSKI KORPUS KADETÓW
MALTAŃSKI KORPUS MEDYCZNY
MAŁY EDISON
Małe talenty robią eksperymenty
MAXIOUTLET
MBA
Medica Polska
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
Melatonina Medicplast
memper
MenoPrim
MERKURIUSZ targowo-kongresowy
mikrostacje.pl
mikrostacje.pl
MILANOVO Restaurant & Pizzeria & Cafe
MIRAD
miś
mobiCafé
MoneyExpress
MOTOMEX
MOTONITA
MSM
MSM-PM
MTE
multi plant
MULTIFOLIAR
multima grupa reklamowa
Multiwar
My Riot
na wprost
NABUDOWE24.PL
HURTOWNIA INTERNETOWA
NanoStal
NASUS
natura DROGERIE
NAUKA WZBOGACA
SIG SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH
Neo-Astha
Neo-fevral
Neo-Hepaid
NEOLOGIC
Neo-Wormaxon
NEUTROFLUX

387512
387533
387603
387555
387522
387177
387504
387408
387412
387411
387410
387293
387452
387299
387547
387302
387153
387489
385890
387627
387629
387524
388295
387338
387553
387624
387133
387470
387414
387415
387523
387525
387448
387292
387138
387354
387486
387526
387507
387245
387351
387571
387572
387567
387585
387239
387570
387309

121
1

NEUTROPRAZOL
Nicohelp
NIE BIEGAM bo nic mnie nie goni.
NIE BIEGAM bo nie muszę.
NIE BIEGAM i cieszę się życiem.
NIE BIEGAM
NIE PODLIZUJ SIE
nie wprost
niepoważnie
Nordea Focus Ubezpieczenie na życie
z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym ze składką jednorazową
Nowy Volkswagen Eos. Na każdą pogodę.
NUTRA’AS S.C.
nvix
n-vix
nwix
n-wix
ODKRYJ DOBRE POLSKIE MIĘSO
OFTEN
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej
„Wygraj! Wyśpiewaj”
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
PIOSENKI DZIECIĘCEJ WYGRAJ WYŚPIEWAJ
OLEOFARM Artro-Vital
OLEOFARM D-VITUM Calcium
OLIMP PRZYKŁADAMY WAGĘ DO SMAKU
Omega CARDiO
Omega 3 + Czosnek bezwonny +
+ Witamina E Polfa-Łódź
Omega CARDiO Polfa-Łódź
OP40
owocowy dom
p2e
Pakiet będziesz bezpieczny
PANORAMA FINANSÓW
PASIEKI RODZINY PATALAS EKO BARĆ 1954
CHRONIĆ OD ŚWIATŁA, CIEPŁA I WILGOCI
PENSJONAT MIŁOSNA
Personal
pertres
pesto cemento
PF LEASING Wygodne rozwiązania
PF LEASING
PF PANORAMA FINANSÓW
Razem w biznesie
PGE. Energia przyszłości
pharma house concept
pietra di verona
Pigułki Szczęścia
PiKUP! FREE
PINK’REVEL
POL. TOW. TATRZAŃSKIE 1873

2

387310
387602
387212
387210
387208
387211
387495
387487
387581

387457
387122
387230
387394
387396
387395
387401
387288
388294
387217
387216
387490
387492
387373

387173
387169
387556
387478
387621
387128
387606
387628
387342
387312
387154
387279
387611
387609
387607
387228
387160
387276
387372
387530
387242
387224
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POLIMER POLSKA www.polimerpolska.pl
Polski hydraulik
POMAG
POWER OF FREEDOM EST. 1938
POZIOM A1- A2 ANGIELSKI DLA SENIORÓW
Unikalny kurs dla osób w wieku 50+
ED EDGARD JEZYKIOBCE.PL ? dialogi ?
gramatyka ? ćwiczenia ? nagrania
KSIĄŻKA + 3xCD AUDIO + TABELE
Pozytywna energia dla Twojej firmy
PP PENSJONAT PONIATOWSKI
PRAZOLACID
prc by próchnik
PRESS 2 EXPRESS
PRESS TO EXPRESS
Prestige Box
primprice.com
PRIMSTAR 20 SG
PRO OGRZEWANIE
PRODUCENT LOTOS Oil
PRODUCENT LOTOS Oil
PROFESSIONAL RICARDO
TRAINING EQUIPMENT
PROFI-DATA software house
profilak
profiterin
profiterus
ProMedix
PROMO BIKE
PROPICO 250 EC
Prostadyn
przeciwnie
Przepyszni.pl
PRZYDASIE
Przyszłość z firmą
PZHiPBM
QUEEN`S
Rada Etyki Biznesu
RE90
RedRay International Research Partners
REGGIO SICILA GRECANICO
REGGIO SICILA NERO D’AVOLA
reggio
REKORD
RJ ROCKS YOUR FREEDOM OF CHOICE
RJ SIMPLY ROCKS
ROKER
Romasz Sopelek
ROMER
S SALUTARIS ODSZKODOWANIA
S.B.E.
S.JEANS

387498
387370
387238
387296

S24
SA14
SACEL
sambuki
samo sedno
santech
selena
SEN PSZCZOŁY
SETAL
SETUS
SH190
SILVERDOG
silverdog
SIM CERTYFIKOWANY INTERIM MANAGER
SKOK św. Jana z Kęt
SKOK św. Jana z Kęt
SL35
SlimFigura Dieta
SlimFigura Dieta
SlimFigura Dieta
Smaki Kresowe
soda CLUB & LOUNGE BAR
sofa zone.pl
SolderLab
solutio finanse
SPA ENERGY Estetica
SPA ENERGY ESTETICA
speed on the water
star telecom
STATPOL
STEELFLEX
Stoperan. Nie biegam i cieszę się życiem.
Stoperan. Nie biegam, bo nic mnie nie goni.
Stoperan. Nie biegam, bo nie muszę.
Stoperan. Nie biegam.
STORK
STUDIUM
SUNFLOWER
Sunflowers Cosmetics sól do kąpieli
super-armatura
SUPERHERB 20 SG
suporex
SUPPLEMAX
SWISS BEAUTY
SZWAJCARSKIE CENTRUM ZDROWIA
I URODY
Śniadanie Z Biznesplanem
ŚNIEŻKA PERLINO Sięgnij po Naturę!
TALENTUS
Tamis PRAS
Targi w Krakowie SPA & WELLNESS

387469
387559
387461
387148
387170
387467
387545
387232
387266
387496
387552
387161
387163
387286
387493
387494
387558
387317
387318
387319
387158
387181
387089
387190
387315
387331
387333
387527
387440
387506
387271
387203
387201
387204
387205
387209
387227
387505
387291
387595
387387
387402
387393

387172
387265
387416
387433
387449
387593
387592
387636
387313
387388
387159
387536
387537
387157
387503
387274
387407
387405
387250
387398
387426
387454
387483
387139
387002
387605
387289
387654
387180
387562
387214
387551
387549
387548
387200
387348
387349
387202
387182
387366
387196
387460
387142

387420
387428
387320
387268
387601
387374
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Targi w Krakowie Strefa wiedzy
Targi w Krakowie
Sukces zaczyna się od spotkań
Targi w Krakowie Targi Książki dla Dzieci
Targi w Krakowie Tuning Show w Krakowie
TATRA RESIDENCE
te cosmétique
Team Finance Leasing
Tego lata nie musisz już wstydzić się
swoich stóp. Steper - grzybicy nie przepuści.
TERAZ TATRY
TERMOFLEX
THIBET quality socks for smart feet
THINX
TILAAN TEA Orginal Ceylon
Tisane SUNTIME
TMTUBES GRUPA METKOM
TOKOCARS
TopTrader
torino PANINOTEKA · BAR
torino PANINOTEKA · BAR
torino PANINOTEKA · BAR
torino PANINOTEKA · BAR
TOTO 75 SG
Towarzystwo Weterynaryjne
TRANSENERGY
TransKasa Śieć punktów płatniczych
Bank BPH
TRICHOSCOPY
TRYUMF
tss GRADE, a.s.
Turbo +
TV disco
TVR POLSKA TELEWIZJA
Ty i Dom Wszystko dla nieruchomości
TYTAN 75 SG
UNICO
unimax

387375
387376
387377
387378
387156
387218
387221
387432
387278
387275
388640
387576
387631
387121
387143
387423
387568
387343
387344
387346
387347
387390
387477
387132
387345
387363
387465
387544
387295
387471
387656
387476
387422
387560
387273

123
1

Veneziana
veroterm
Viatera
vikamina
viKamina
VIKTORIA
VIZIR DZIAŁA W 1-SZYM PRANIU
VOLTEA
W. OPARACH. ABSURDU.
WATER & GARDEN
wearsaw
WETO 250 EC
Wielopoziomowy System Poleceń
WODER
WOLFS CORPORATION
Wormaxon
Wódka Szwagrów
wprost nie lubię
wprost przeciwnie
WPROST PRZECIWNIE
www kopiarkiuzywane pl
XXXXX
YOUR DIET
Yummie
Z miłości do grilla
Z Pałacowej Kuchni PAŁAC BRZEŹNO
Za zaps
zatrzymamy Twój świat !
Zelefion
ZENEK
ZIELONA ŁĄKA
ZIOŁOWY EKSPERT
ZIOŁOWY EKSPERT
ZróbTo
ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH
Żurasol forte

2

387225
387272
387028
387510
387511
387328
387590
387451
387231
387162
387229
387436
387179
387195
387515
387573
387438
387485
387482
387484
387327
387183
387574
387252
387297
387263
387233
387445
387382
386976
387137
387262
387264
387004
387166
387466

Informacja o dokonaniu przez biuro międzynarodowe WIPO
rejestracji międzynarodowej znaku towarowego
z wyznaczeniem Polski (przed badaniem)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru
znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE
oraz klasy elementów graficznych znaku) i klasy towarowe
589028
719138

MAJORCOM
HAIRDREAMS PARIS

745359

Kiki & Koko
CFE: 27.5
16, 18, 24, 25, 28
Optic 2000
CFE: 26.4, 27.5, 27.7, 29.1
05, 09, 35, 38, 42
IOTA
09, 18, 25
Abraxane
CFE: 27.5
05
RP VODKA RUSSIAN PREMIUM
CFE: 25.1, 27.5, 29.1
33
RACESHIFT
12
ABRAXANE
05
FIXMAN
CFE: 27.5
06, 08
RACESTART
09, 12
TYF
CFE: 27.5
18, 25
TROKADERO GOLDEN TIGER
CFE: 3.6, 26.4, 29.1
34
TRILEAD
09, 42
VM Explorer
09, 42
GULLI
09, 16, 35, 38, 41, 42
DITEC
02, 03, 40
M
CFE: 2.1, 2.9, 26.1
25
PACO JET
CFE: 27.5
07, 21
WALLIFE
CFE: 3.7, 27.3
27
HEALTHY BALANCE
03
TORO ROSSO
09, 12, 14, 16,
18, 25, 28, 34,
41, 43
CFE: 26.11, 28.5, 29.1
36, 40, 41, 42
ART OF FORM
08, 16, 20, 21, 28
Dima
CFE: 26.11, 28.1
02
MISHELE
25
Birnd’l
CFE: 3.4, 5.7, 26.1, 27.5, 29.1
29, 30, 33
IMATZENT
05
EXSKLIUZIV
CFE: 5.5, 27.5
25
RENEOS
05
CCRE
CFE: 27.5
07, 12, 36, 37, 39, 42
Dunlopillo SmartLine
17, 20, 24
Dunlopillo SmartAir
17, 20, 24
Dunlopillo SmartTouch
17, 20, 24

793935
811950
838377
861594
917018
920690
930061
935408
1028155
1038693
1047756
1048085
1057370
1071361
1077453
1085535
1085571
1085578
1085586
1085590
1085600
1085614
1085644
1085660
1085702
1085715
1085737
1085765
1085777
1085778
1085779

09, 37, 38
03, 10, 21, 22,
26, 35, 41, 42

1085823
1085843
1085861
1085880
1085882
1085889
1085898
1085921
1085942
1085972
1086003
1086004
1086005
1086017
1086031
1086086
1086117
1086176
1086178
1086210
1086234
1086251
1086258
1086262
1086284
1086288
1086362
1086376
1086387
1086390
1086402
1086408
1086409
1086416
1086426
1086427

AT THE SPEED OF
IDEAS
H.A.G.
CFE: 27.5, 29.1
ANTIREZIN
CFE: 26.1, 26.4
metus
CFE: 24.1, 27.5, 29.1
DRIVEN BY PROFESSIONALS
NEV-DAMA
CFE: 27.5
CFE: 26.13
F
CFE: 26.1, 26.2, 27.5, 29.1
SANWALD
RICHTOCYST
CURIOLIL
CURIOCYS
OYEK
CFE: 1.1, 26.11, 27.5
DJPOWER
CFE: 1.3, 27.5
TATLER
DEHYDRIS TWIST
aladdin
CFE: 27.5
SILVER TREE
SRS
CFE: 26.4, 27.3, 29.1
STEPONE
Chi
CFE: 5.3, 25.1, 27.5
GROSVENOR
ST Ceramics
CFE: 1.7, 27.5, 28.3, 29.1
PRINTSOFT
DIQUIGIOVANNI
GROW FAST
FANCY
CFE: 27.5, 29.1
CFE: 2.1, 5.7, 8.1, 13.3, 25.1
STOLICHNYE
CFE: 28.5
LernCoachies
CFE: 26.4, 26.11, 26.13
RAGASS
TRASSIR
LUBIOSA
NONAUS

09, 42
06, 09
01, 02, 05, 17, 19
06, 07, 08, 09,
12, 17, 37, 42
09, 35, 42
12, 37, 39
39, 41, 43
06, 19
21
32
05
05
05
09
11
28
11, 37, 40, 42
01
06, 07, 08, 09, 11, 19,
20, 21, 22
01, 04, 17
42, 44
33
08, 21
21
09, 16, 42
06, 19
35, 36
20, 25, 28
30
30
09, 16, 38, 41, 42
09, 35, 42
25
09, 42
05
05
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1086429
1086453
1086462
1086463
1086473
1086491
1086495
1086530
1086583
1086589
1086621
1086652
1086657
1086697
1086705
1086780
1086783
1086784
1086812
1086845
1086857
1086865
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PALEPTID
05
NAUSEGIS
05
ZOLAZENTA
05
Valsanorm
05
Gastronorm
05
Hirschkuss Kernlos Bayerisches Erzeugnis
CFE: 3.7, 5.7, 25.1, 27.5, 29.1
29, 30, 33
Homeleader
CFE: 26.11, 27.5
07, 09, 11
Amorol
05
Q BoQing
CFE: 26.1, 27.5
17
UIC
07, 09, 11, 12, 16, 17, 20, 21
GODOX
09
LACALUT basic
CFE: 2.9, 24.15, 24.17, 27.5, 29.1
03, 05, 21
Bestt
CFE: 27.5
11
3Max
03, 07, 08
RIK & ROK BIO Auchan
CFE: 1.15, 27.5, 29.1
03, 29, 30, 31, 32
IOI EDIBLE OILS
29, 35, 40
LEVELANZ
05
VIXIMEM
05
RESYMTIA
05
DELAKIDS crme
CFE: 2.9, 5.3, 27.1, 27.5, 29.1
29
BOVIN
CFE: 5.3, 5.7, 24.1, 24.9, 29.1
31, 32, 33
ALCOPOLE
06, 35
SAAMO
CFE: 3.1, 5.7, 24.5, 25.1, 29.1
32

1086890
1086911
1086919
1086922
1086924
1086929
1086942
1086956
1086958
1086967
1086974
1087003
1087016
1087018
1087033
1087034
1087035
1087036
1087070

med TEXTILE
CFE: 9.1, 26.4, 27.3, 27.5
BAILE
CFE: 27.5
RTS INDEX STD
CFE: 27.5, 29.1
RED DEVIL
CFE: 24.15, 26.11, 29.1
EVERPHOTON
CFE: 27.5, 29.1
RASTAR
CFE: 1.1, 26.1, 27.5
HUI ITERS
CFE: 26.13, 27.5
Martika
CFE: 27.5, 29.1
CFE: 3.1, 5.1, 19.7, 28.5
CremoLinea
CFE: 27.5, 29.1
ERA
CFE: 27.5
ZARGA
CFE: 23.1
Cordiant PROFESSIONAL
CFE: 27.5
FLAVON
MONALTI
BRELUKA
XIBUROL
STRENDUO
CFE: 2.1, 9.7, 28.3

125
05, 10
07
16, 35, 36
32, 33
07, 09, 11
28
18
08, 16, 20, 21, 28
33
01, 02, 03, 29, 30,
32, 35, 39, 43
17, 20
25, 35
12, 35
05, 29, 32
05
05
05
05
18

Wykaz klasowy rejestracji międzynarodowej
znaków towarowych z wyznaczeniem polski

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1085861,

1086176,

1086210,

1086967

2

1071361,

1085614,

1085861,

1086967

3

719138,

1071361,

1085578,

1086621,

1086657,

1086697,

1086967

4

1086210

5

793935,
1086004,
1086462,
1086890,

838377,
1086005,
1086463,
1087018,

920690,
1086426,
1086495,
1087033,

1085702,
1086427,
1086621,
1087034,

1085737,
1086428,
1086780,
1087035,

1085861,
1086429,
1086783,
1087036

1086003,
1086453,
1086784,

6

930061,

1085843,

1085880,

1085921,

1086178,

1086288,

1086857

7

1085535,
1086911,

1085765,
1086924

1085880,

1086178,

1086491,

1086583,

1086657,

8

930061,

1085600,

1085880,

1086178,

1086258,

1086657,

1086956

9

589028,
1085586,
1086284,
1086924

793935,
1085823,
1086402,

811950,
1085843,
1086408,

935408,
1085880,
1086416,

1047756,
1085882,
1086491,

1048085,
1086017,
1086583,

1057370,
1086178,
1086589,

10

719138,

1086890

11

1086031,

1086117,

1086178,

1086491,

1086583,

1086652,

1086924

12

917018,
1087016

935408,

1085586,

1085765,

1085880,

1085889,

1086583,

14

1085586

16

745359,
1086919,

1057370,
1086956

1085586,

1085600,

1086284,

1086402,

1086583,

17

1085777,
1086583,

1085778,
1086974

1085779,

1085861,

1085880,

1086210,

1086530,

18

745359,

811950,

1028155,

1085586,

1086942,

1087070

19

1085861,

1085921,

1086178,

1086288

20

1085600,
1086956,

1085777,
1086974

1085778,

1085779,

1086178,

1086376,

1086583,

21

719138,
1086583,

1085535,
1086621,

1085600,
1086956

1085942,

1086178,

1086258,

1086262,

22

719138,

1086178

24

745359,

1085777,

1085778,

1085779

25

745359,
1086376,

811950,
1086409,

1028155,
1087003

1077453,

1085586,

1085644,

1085715,

26

719138

27

1085571

28

745359,

1085586,

1085600,

1086086,

1086376,

1086929,

1086956

29

1085660,

1086473,

1086697,

1086705,

1086812,

1086967,

1087018

30

1085660,

1086387,

1086390,

1086473,

1086697,

1086967

1086845,

1086865,

1086922,

1086967,

31

1086697,

1086845

32

1085972,

1086697,

1087018
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2

1

33

861594,

1085660,

34

1038693,

1085586

35

719138,
1086857,

793935,
1086919,

1086251,

1086473,

1086845,

1086922,

1086958

1057370,
1086967,

1085882,
1087003,

1086362,
1087016

1086408,

1086705,

36

1085590,

1085765,

1086362,

1086919

37

589028,

1085765,

1085880,

1085889,

38

589028,

793935,

1057370,

1086402

39

1085765,

1085889,

1085898,

1086967

40

1071361,

1085590,

1086117,

1086705

1086117

41

719138,

1057370,

1085586,

1085590,

1085898,

1086402

42

719138,
1085823,
1086408,

793935,
1085880,
1086416

1047756,
1085882,

1048085,
1086117,

1057370,
1086234,

1085590,
1086284,

43

1085586,

1085898,

1086967

44

1086234

1085765,
1086402,
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