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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) 579-01-13, (22) 579-02-24.
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Druk: Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP. Zam. 247/2013
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Nr 8 (1025) Rok XLI

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) 396545 (22) 2011 10 05
(51) A01B 73/00 (2006.01)
A01B 51/00 (2006.01)
A01B 49/04 (2006.01)
A01B 49/00 (2006.01)
(71) RUTKOWSKI PIOTR GRZEGORZ, Stara Krępa
(72) RUTKOWSKI PIOTR GRZEGORZ
(54) Nośnik narzędzi rolniczych
(57) Przedmiotem wynalazku jest nośnik narzędzi rolniczych,
mający zastosowanie do transportu narzędzi rolniczych z siedliska
na oddalone uprawiane pole, oraz do upraw polowych. Nośnik
narzędzi rolniczych składa się z podstawy i zespołu podnoszącego
zawierającego dwie pionowe kolumny (4) wykonane z blachy, podparte z przodu wzmocnieniami kątowymi (16) z zamontowanym
na nich, trójpunktowym zaczepie (15) służącym do podczepiania
do ciągnika rolniczego. Do kolumn zamontowane są pionowe prowadnice ceowe współpracujące z rolkami zamocowanymi do ścianek elementów podnoszonych (3) wykonanych z blach w kształcie
otwartych prostopadłościanów podnoszonych hydraulicznymi
siłownikami teleskopowymi (13). Od strony tylnej elementy podnoszone (3) wyposażone są w ramiona przegubowo-kuliste i zaczep
do mocowania narzędzi rolniczych.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 396561 (22) 2011 10 06
(51) A01N 65/12 (2009.01)
A01P 7/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa
(72) KAZIMIERCZAK JERZY; LONDZIN WIESŁAW;
BOMBIŃSKA DANUTA; PORĘBSKA SYLWIA

(54) Zastosowanie olejku eterycznego do zwalczania
roztoczy u pszczół
(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie olejku bazyliowego w postaci par do zwalczania roztoczy u pszczół, zwłaszcza
do zwalczania Varroa destructor lub Typhlodromus pyri Sch.
(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 396630 (22) 2011 10 13
(51) A24C 5/35 (2006.01)
A24C 5/354 (2006.01)
A24C 5/356 (2006.01)
(71) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom
(72) OWCZAREK RADOSŁAW
(54) Urządzenie do zasypywania obszaru
magazynującego i sposób zasypywania obszaru
magazynującego
(57) Urządzenie do zasypywania obszaru magazynującego, zawierające element podtrzymujący o konﬁguracji odpowiadającej
konﬁguracji obszaru magazynującego, listwę mocującą, na której
zainstalowany jest element podtrzymujący w sposób umożliwiający przemieszczanie elementu podtrzymującego względem listwy
mocującej, przy czym listwa mocująca zamocowana jest w sposób
umożliwiający przemieszczanie względem obszaru magazynującego i element przytrzymujący, charakteryzuje się tym, że w położeniu oczekiwania element podtrzymujący znajduje się ponad obszarem magazynującym (3). Ponadto przedmiotem wynalazku jest
sposób zasypywania obszaru magazynującego (3), gdzie opuszcza
się urządzenie z położenia oczekiwania do położenia wprowadzania, wprowadza się urządzenie w obszar magazynujący (3) w następne położenie, doprowadza się ponad urządzenie artykuły prętopodobne (2), opuszcza się urządzenie w kierunku dna obszaru
magazynującego (3) do kolejnego położenia, w tym położeniu wysuwa się urządzenie poza obszar magazynujący (3) do jeszcze innego położenia i podnosi się urządzenie do położenia oczekiwania.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 396524 (22) 2011 10 03
(51) A47G 21/02 (2006.01)
A47G 21/04 (2006.01)
A47G 21/06 (2006.01)
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(71) RYLSKI JÓZEF MIKOŁAJ, Ustrobna; RYLSKA
MAGDALENA MARIA, Ustrobna
(72) RYLSKI JÓZEF MIKOŁAJ; RYLSKA MAGDALENA MARIA
(54) Zestaw sztućców stołowych jednorazowego użytku
(57) Zestaw sztućców obejmuje podzestawy sztućców tego samego rodzaju, takie jak łyżki, widelce i noże. Sztućce mają część
roboczą (100) i uchwyt (102). Sztućce z podzestawu tego samego
rodzaju w stanie rozłożonym są układane w stos, a ponadto sztućce co najmniej jednego z podzestawów każdego z podzestawów
są składalne dla zmniejszenia ich długości o około 50%. Sztućce
są z biodegradowalnego tworzywa sztucznego, korzystnie z masy
plastycznej na bazie rozdrobnionego drewna bambusowego,
wypełnionej lepiszczem wiążącym. Część robocza (100) sztućca
jest zaopatrzona w końcówkę (101), która jest połączona z uchwytem (102) sztućca mechanizmem łączeniowym (103) ruchowo
i zatrzaskowo względem siebie. Mechanizm łączeniowy (103) jest
złożony z haczyków sprężystych (105) usytuowanych na końcu
uchwytu (102) i gniazda zatrzaskowego (106) położonego na końcówce (101). W innym wykonaniu mechanizm łączeniowy jest złożony z ośki łączącej obrotowo uchwyt i końcówkę oraz zatrzaskowych
nadlewów i współpracujących z nimi wybrań. W kolejnym wykonaniu mechanizm łączeniowy jest złożony z występu usytuowanego na końcu uchwytu oraz gniazda kształtowego, położonego
na końcówce i zbliżonego kształtem do jaskółczego ogona, przy
czym w stanie rozłożonym sztućca występ jest osadzony zatrzaskowe w gnieździe kształtowym. Zestaw sztućców według znajduje
zastosowanie, zwłaszcza do umieszczenia w opakowaniu handlowym lub użytkowym z gotową potrawą, na przykład spożywaną
na gorąco.
(12 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2012 10 10

A1 (21) 399439 (22) 2012 06 06
(51) A61F 2/18 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61L 27/50 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) ZIĄBKA MAGDALENA; CHŁOPEK JAN; MERTAS ANNA;
KRÓL WOJCIECH; MENASZEK ELŻBIETA;
MORAWSKA AGNIESZKA
(54) Sposób wytwarzania protezy ucha środkowego
(57) Przedstawiony na schemacie sposób wytwarzania protezy
ucha środkowego z tworzywa polimerowego technologią wtryskową, polega na wysuszeniu granulatu polimeru termoplastycznego, korzystnie polietylenu o wysokiej gęstości lub poliamidu
lub polisulfonu, w temperaturze od 60 do 150°C przez okres od 2
do 8 godzin, uplastycznieniu go oraz wtrysku w temperaturze
od 180 do 400°C, do ogrzanej do temperatury od 60 do 150°C
formy. Uzyskana kształtka jest chłodzona, zaś w końcowym etapie
poddana próżniowemu foliowaniu hermetycznemu i sterylizacji.
Dodatkowo jako granulat polimeru termoplastycznego stosuje się
granulat kompozytowy, uzyskany przez wprowadzenie do granulatu polimeru termoplastycznego bakteriobójczego dodatku modyﬁkującego, korzystnie proszku srebra o rozmiarach cząstek od 15
do 100 nm, w ilości 0,1-3% wagowych.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 396546 (22) 2011 10 05
(51) A61B 5/103 (2006.01)
G08B 1/00 (2006.01)
(71) SOSNOWSKI STANISŁAW, Bydgoszcz;
JUDZIŃSKI LESZEK, Bydgoszcz
(72) SOSNOWSKI STANISŁAW; JUDZIŃSKI LESZEK
(54) Dynamiczny czujnik ciśnieniowy obciążenia stopy
(57) Dynamiczny czujnik ciśnieniowy obciążenia stopy w celu
kontroli obciążenia wysiłkowego kończyny dolnej w procesie rehabilitacji.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396592 (22) 2011 10 10
(51) A61F 2/02 (2006.01)
A61F 2/08 (2006.01)
(71) FICEK KRZYSZTOF INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA, Bieruń
(72) FICEK KRZYSZTOF
(54) Implant medyczny do wzmacniania wgajania
przeszczepów w rekonstrukcji wiązadeł
w tunelach kostnych
(57) Implant medyczny (1) do wzmacniania wgajania przeszczepów w rekonstrukcji więzadeł w tunelach kostnych wykonany jest
z materiału bioresorbowalnego i ma postać rurki (2) z osiowym,
przelotowym kanałem (3), przy czym ścianka rurki (2) ma strukturę porowatą, ponadto zawiera przelotowe otwory (4) o wymiarze
od 100 mikrometrów do 1 milimetra, przebiegające przez nią pomiędzy kanałem (3), a zewnętrzną powierzchnią rurki (2).
(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 399075 (22) 2012 05 02
(51) A61F 5/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BĘDZIŃSKI ROMUALD; KONIECZNY MAREK;
MICHALSKI JANUSZ; STASYSZYN MAGDALENA;
PAWLIK ELŻBIETA; MICHAIŁOW JERZY
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(54) Gorset ortopedyczny wspierający leczenie
zachowawcze skoliozy
(57) Przedmiotem wynalazku jest gorset ortopedyczny wspierający leczenie zachowawcze skoliozy poprzez aktywną korekcję
odchyleń w budowie ciała dzieci oraz zabezpieczenie efektów
rehabilitacyjnych wywołujących prawidłowe ustawienie postawy
ciała w pozycji stojącej i siedzącej, stanowiący element dynamiczny. Gorset ma trójdzielny kosz biodrowy (1), składający się z łusek
biodrowych (2) wzmocnionych metalową ramą (5), połączonych
z tyłu zawiasami (6), korzystnie oczkowymi, z płytką metalową (3),
zaś z przodu zapięciem (4), przy czym rama (5) kosza biodrowego
połączona jest przegubem (9) z giętym, dynamicznym wspornikiem bocznym (10), wyposażonym w pelotę derotacyjną (11) i pelotę korygującą (12), natomiast do płytki metalowej (3) zamocowany
jest sprężynujący wspornik (7) wraz z pelotą lędźwiową (8).
(4 zastrzeżenia)
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która zawiera dwie płyty, przednią z wyżłobieniami oraz tylną z wyżłobieniem, przy czym w wyżłobieniach pomiędzy połączonymi
zawiasami (5), płytami, przednią i tylną, umieszczony jest wspornik
pomocniczy (4) z zamocowanym na nim wspornikiem tylnym (3),
do którego zamocowana jest na zawiasie (2) pelota (1).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399078 (22) 2012 05 02
(51) A61F 5/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BĘDZIŃSKI ROMUALD; KONIECZNY MAREK;
MICHALSKI JANUSZ; STASYSZYN MAGDALENA
(54) Wspornik korygujący boczny gorsetu
ortopedycznego
(57) Przedmiotem wynalazku jest wspornik korygujący boczny
gorsetu ortopedycznego, mocowany do kosza biodrowego, wspomagający leczenie zachowawcze skoliozy. Wspornik ma wysuwany
wspornik pomocniczy (13), osadzony pomiędzy płytami mocującymi, wewnętrzną (16) i zewnętrzną (15), przy czym wspornik pomocniczy (13) połączony jest zawiasem (4) z wymiennym wspornikiem
sprężynującym (3), na którym osadzone są pelota derotująca (1)
i pelota boczna (2), podpierająca garb żebrowy.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399077 (22) 2012 05 02
(51) A61F 5/02 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BĘDZIŃSKI ROMUALD; KONIECZNY MAREK;
MICHALSKI JANUSZ; STASYSZYN MAGDALENA
(54) Wspornik korygujący boczny gorsetu
ortopedycznego
(57) Przedmiotem wynalazku jest wspornik korygujący boczny gorsetu ortopedycznego, mocowany do kosza biodrowego,
wspomagający leczenie zachowawcze skoliozy poprzez aktywną
korekcję odchyleń w budowie ciała oraz zabezpieczenie efektów
rehabilitacyjnych poprzez wymuszenie prawidłowego ustawienia
kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej z możliwością
regulacji kąta nachylenia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej,
stanowiący element dynamiczny. Wspornik ma obudowę (6), zamocowaną na zawiasach (5) pomiędzy łuskami kosza biodrowego,

A1 (21) 396644 (22) 2011 10 14
(51) A61F 5/11 (2006.01)
A61F 5/01 (2006.01)
(71) ARKADA ADRIAN STYL WEDŁUG MĘŻCZYZNY,
Nowa Sól
(72) ARKADA ADRIAN SZYMON
(54) Sposób korekty wrastających paznokci u stóp
i narzędzie do korekty wrastających paznokci u nóg
(57) Sposób polega na tym, że palec z wrastającym paznokciem
umieszcza się na płaskiej podstawie (PP) szkieletowej obudowy kratkowej, po czym unieruchamia się go trzema elementami dociskającymi (ED), które blokuje się w bocznych prowadnicach (PB) i górnej
prowadnicy środkowej (PS), a płytkę wrastającego paznokcia dociska się co najmniej jednym wkrętem dociskającym (WK) o stępionym końcu, następnie podważa się wrastający paznokieć, pokrywa warstwą akrylu i pozostawia do zastygnięcia, po czym ściąga
się wszystkie blokady i obrabia paznokieć. Narzędzie do realizacji
sposobu ma prostopadłościenną szkieletową obudowę kratkową
o płaskiej podstawie (PP) połączonej z czterema prętami pionowymi (PN), które u góry połączone są dwoma prętami poziomymi (PZ)
i dwoma prowadnicami górnymi (PG). Do dwóch sąsiadujących
prętów pionowych (PN), zamocowana jest prowadnica boczna (PB)
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i u góry prowadnica górna (PG) oraz do dwóch przeciwległych sąsiadujących prętów pionowych (PN), zamocowana jest prowadnica
boczna (PB) i u góry prowadnica górna (PG), natomiast do dwóch
prętów poziomych (PZ), równolegle do prowadnic bocznych (PB)
i górnych (PG), zamocowana jest górna prowadnica środkowa (PS),
przy czym w prowadnicach bocznych (PB), górnych (PG) i środkowej (PS) wykonane są zachodzące na siebie otwory (OT).
(11 zastrzeżeń)

5

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BĘDZIŃSKI ROMUALD; KONIECZNY MAREK;
MICHALSKI JANUSZ
(54) Parapodium dla osób z porażeniem kończyn
dolnych
(57) Przedmiotem wynalazku jest parapodium dla osób z porażeniem kończyn dolnych, umożliwiające ruch pacjenta w pozycji
stojącej. Urządzenie pozwala na samodzielne spionizowanie chorego. Napęd konstrukcji realizowany jest poprzez siłę mięśni kończyn
górnych pacjenta. Parapodium ma dwie trapezowe podstawy (5),
z których każda zaopatrzona jest w kółko przednie (15), środkowe (6)
i tylne (17) z hamulcem (33). Do każdej podstawy (5) zmocowane
są po dwie podpory dolne (14, 32), w których osadzone są suwliwie
i blokowane śrubami dwie podpory górne (13, 31), a na podporach
górnych (13, 31) zamocowany jest kosz, wyposażony w dodatkowe
rączki (3), przy czym podpory (13, 14, 31, 32) wraz z dolną częścią
kosza, wyposażoną w mechanizm wymuszający wykrok i podstawą (5) tworzą równoległobok, utrzymujący kosz w pozycji równoległej do podstawy (5). Do górnych podpór (31) zamocowane
są dwuczęściowe ramiona napędowe, których poziome ramię (11)
zamocowane jest sztywno do podpór (31), zaś na ich końcu zamocowane są obrotowo pionowe ramiona (9) zakończone rączkami (7), dodatkowo na ramionach zamocowane są ograniczniki (10).
Do pionowych ramion (9) zamocowane są linki hamulcowe, łączące pionowe ramię (9) z hamulcem (33).
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 396541 (22) 2011 10 04
(51) A61G 7/057 (2006.01)
A47C 27/14 (2006.01)
(71) BASIŃSKI PAWEŁ, Szamocin; CIESIELSKI ANDRZEJ, Łódź
(72) BASIŃSKI PAWEŁ; CIESIELSKI ANDRZEJ
(54) Materac przeciwodleżynowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest materac przeciwodleżynowy,
przeznaczony dla długotrwale unieruchomionego pacjenta. Materac utworzony jest z dwóch elementów, zasadniczego materaca piankowego (1) i wkładu z dzianiny dystansowej (2), ułożonego
we wnęce (3) wykonanej w materacu piankowym (1). W górnej części materaca piankowego(1) wykonane są poziome kanały wzdłużne (4) i poziome kanały poprzeczne wzajemnie się krzyżujące.
Pomiędzy skrzyżowanymi kanałami powstają kwadratowe występy i to na nich leży wkład (2). Poziome kanały są otwarte od góry
i mają grubość niewiększą od połowy grubości materaca (1). Mają
kształt ostrokątnego trójkąta równoramiennego z wierzchołkiem
skierowanym do dołu. Materace takie mogą być również stosowane wszędzie tam, gdzie przewidywane jest długotrwałe siedzenie,
na siedzenia wózków inwalidzkich, krzeseł, foteli np. samochodowych, autokarowych, samolotowych.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 396540 (22) 2011 10 04
(51) A61K 8/97 (2006.01)
A61K 8/98 (2006.01)
A61K 8/99 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
(71) CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(72) KRĘGIELEWSKA KATARZYNA EWA; PYZIOŁ ŁUKASZ JAN
(54) Kosmetyczna kompozycja i zastosowanie
kompozycji kosmetycznej
(57) Przedmiotem wynalazku jest trójskładnikowa kompozycja
kosmetyczna oraz zastosowanie kompozycji. Bardziej szczegółowo
rozwiązanie dotyczy kompozycji kosmetycznej zawierającej składniki aktywne pochodzenia naturalnego, która posiada działanie
przeciwstarzeniowe, przeciwzmarszczkowe, odmładzające wygląd
skóry oraz wpływające na ogólny wygląd skóry.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399082 (22) 2012 05 02
(51) A61H 3/04 (2006.01)
A61H 3/00 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)

A1 (21) 396526 (22) 2011 10 04
(51) A61K 9/54 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
A61K 9/56 (2006.01)
A61J 3/07 (2006.01)
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(71) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(72) JEDLIŃSKI MARCIN; JEDLIŃSKI RAFAŁ; KULA PIOTR;
WIDŁAK-KARGUL JUSTYNA; BIRUŚ-MARSZAŁEK
GERTRUDA
(54) Suplementy diety w formie twardych kapsułek
napełnionych substancjami aktywnymi w formie
peletek powlekanych i w formie warstwy olejowej
oraz sposób wytwarzania tych suplementów diety
(57) Przedmiotem wynalazku są suplementy diety w formie twardych kapsułek napełnionych substancjami aktywnymi w formie
peletek powlekanych i w formie warstwy olejowej oraz sposób
wytwarzania tych suplementów diety. Suplementy diety w formie
twardych kapsułek napełnionych substancjami aktywnymi w formie peletek powlekanych i w formie warstwy olejowej, przy czym
rdzenie tych peletek oprócz substancji aktywnych zawierają także
substancje wypełniające, substancje wiążące i rozsadzające, oraz
solubilizator, a powłoki rdzeni tych peletek składają się z polimerów, plastyﬁkatorów i wypełniaczy charakteryzują się tym, że każda
twarda kapsułka żelatynowa szczelnie zamknięta metodą bandażowania zawiera wewnątrz jedno lub wieloskładnikowy środek tworzący warstwę olejową, jako substancję aktywną oraz mieszaninę
dwu rodzajów peletek zawierających różne substancje aktywne,
których rdzenie powleczone są różnymi powłokami, korzystnie dojelitowymi powłokami kolorowymi o zróżnicowanym ich składzie
recepturowym. Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób wytwarzania tych suplementów diety.
(16 zastrzeżeń)
Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2011 12 05

A1 (21) 396612 (22) 2011 10 11
(51) A61K 31/19 (2006.01)
A61K 31/194 (2006.01)
A61K 31/201 (2006.01)
A61K 31/695 (2006.01)
A23K 1/16 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
A61P 1/12 (2006.01)
(71) MICHAŁOWSKI PAWEŁ ANDRZEJ, Michałów-Grabina;
MYRONYUK IVAN F., Ivano-Frankivsk, UA
(72) MICHAŁOWSKI PAWEŁ ANDRZEJ;
MYRONYUK IVAN F., UA
(54) Preparat ograniczający występowanie biegunek
różnej etiologii u trzody chlewnej, w szczególności
u prosiąt i warchlaków
(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie mieszaniny
chronionego maślanu sodu i chronionej mieszaniny kwasów organicznych wraz z wysoko zdyspergowanym dwutlenkiem krzemu do wytwarzania preparatu stosowanego u trzody chlewnej,
w szczególności w prosiąt i warchlaków, w celu proﬁlaktyki biegunek, przede wszystkim bakteryjnych, ograniczania czasu trwania
i łagodzenia przebiegu biegunek, skrócenia czasu rekonwalescencji
po przebytych biegunkach różnej etiologii.
(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 396649 (22) 2011 10 14
(51) A61K 31/047 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
(71) MIFARMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałów Grabina
(72) BANASIEWICZ TOMASZ; KROKOWICZ ŁUKASZ;
MICHAŁOWSKI PAWEŁ ANDRZEJ
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(54) Zapobieganie oraz ograniczanie występowania
niekontrolowanych spadków poziomu cukru,
u chorych na cukrzycę
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ograniczenia niekontrolowanych spadków poziomu cukru u chorych na cukrzycę, w szczególności w czasie snu, w godzinach 22-04 rano, poprzez kontrolowane, rozłożone w czasie uwalnianie glukozy, przez co zasila się
organizm w ciągu 5-6 godzin glukozą. Istota wynalazku polega
na zastosowaniu mieszaniny chronionej glukozy wraz z niechronioną krystaliczną glukozą i maltodektryną w żywieniu chorych
na cukrzycę.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 396628 (22) 2011 10 13
(51) A61K 31/55 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
(71) BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(72) SMOLEŃSKI RYSZARD TOMASZ
(54) Inhibitory deaminazy adenozynomonofosforanu
w leczeniu insulinooporności w cukrzycy typu II
(57) Według wynalazku zaproponowano zastosowanie inhibitorów deaminazy adenozynomonofosforanu według wzoru I,
w ilości efektywnej farmakologicznie, w leczeniu insulinooporności w cukrzycy typu II. Przeprowadzone badania dotyczące skutków działania inhibitorów deaminazy AMP in vivo doprowadziły
do wniosków, wskazujących na znaczący efekt hipoglikemiczny
tych inhibitorów.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396633 (22) 2011 10 14
(51) A61K 31/194 (2006.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) NIEDZIELSKI PIOTR; PIERZYNOWSKI STEFAN, SE;
KACZOROWSKI WITOLD; MITURA KATARZYNA
(54) Zastosowanie α-ketoglutaranu do wytwarzania leku
stosowanego w terapii antynowotworowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie α-ketoglutaranu,
w postaci nanoproszku otrzymanego w wyniku modyﬁkacji
α-ketoglutaranu plazmą o częstotliwości radiowej w atmosferze
metanu, do wytwarzania leku hamującego niekontrolowane namnażanie komórek nowotworowych. Stwierdzono antyproliferacyjne, czyli hamujące rozwój nowotworu na poziomie in vitro, działanie α-ketoglutaranu na poziomie dysregulacji podziału komórki
nowotworowej z fazy G1 mitozy (początek podziału) do fazy S (aktywnej syntezy białek nowotworowych).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396648 (22) 2011 10 14
(51) A61K 31/215 (2006.01)
A61K 31/661 (2006.01)
A61K 9/48 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
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(71) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(72) OSTROWICZ ANDRZEJ
(54) Postać farmaceutyczna zawierająca terapeutycznie
skuteczną ilość estru etylowego kwasu (3R,4R,5S)-4-(acetyloamino)-5-amino-3-(1-etylopropoksy)cykloheks-1-eno-1-karboksylowego oraz sposób
jej wytwarzania
(57) Postać farmaceutyczna zawierająca terapeutycznie skuteczną ilość monoaddycyjnej soli estru etylowego kwasu (3R,4R,5S)-4-(acetyloamino)-5-amino-3-(1-etylopropoksy)cykloheks-1-eno-1-karboksylowego z kwasem fosforowym (V), nazywanej dalej substancją czynną, według wynalazku charakteryzuje się tym, że stanowi ją kapsułka twarda zawierająca substancję czynną w postaci
granulatu w ilości co najmniej 43 do 49% wagowych w stosunku
do całkowitej masy kapsułki twardej. Przedmiotem wynalazku jest
także sposób wytwarzania określonej powyżej postaci farmaceutycznej, który polega na tym, że substancję czynną poddaje się
granulacji ﬂuidyzacyjnej, a wytworzony granulat miesza się z substancjami pomocniczymi i następnie kapsułkuje. Przeprowadzając
granulację, substancję czynną umieszcza się w złożu ﬂuidalnym,
ewentualnie wraz z substancją wypełniającą i substancją wiążącą,
a złoże ﬂuidalne natryskuje się roztworem lub zawiesiną substancji
pomocniczych. W zależności od potrzeb, właściwości mieszaniny stanowiącej wypełnienie kapsułki optymalizuje się za pomocą
zmian w składzie mieszaniny oraz za pomocą modyﬁkowania sposobu wytwarzania. Modyﬁkowanie sposobu wytwarzania dotyczy
procesu granulacji ﬂuidyzacyjnej substancji czynnej.
(21 zastrzeżeń)

A1 (21) 396564 (22) 2011 10 06
(51) A61K 51/00 (2006.01)
C22B 60/02 (2006.01)
(71) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa
(72) KALBARCZYK PAWEŁ; POLKOWSKA-MOTRENKO
HALINA; CHAJDUK EWELINA
(54) Sposób selektywnego wydzielania uranu
i protaktynu z materiału zawierającego tor
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób selektywnego wydzie-
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(54) Warstwowy opatrunek o działaniu onkostatycznym,
zwłaszcza w obrębie nerki i innych narządów
miąższowych
(57) Przedmiot zgłoszenia patentowego stanowi przedstawiony na rysunku warstwowy opatrunek hemostatyczny, o działaniu
onkostatycznym, zwłaszcza w obrębie nerki i innych narządów
miąższowych. Ideą hemostatycznego opatrunku, o działaniu onkostatycznym, zwłaszcza w obrębie nerki i innych narządów miąższowych jest jego forma i budowa, polegająca na tym iż opatrunek
taki zawiera warstwę produktu leczniczego zapobiegającego powstawaniu wznów nowotworów. Istota rozwiązania polega na powleczeniu materiału hemostatycznego lub naniesieniu w formie
bioﬁlmu, lub kolejnej warstwy odpowiednio dobranych i dawkowanych według zaleceń lekarskich preparatów onkostatycznych
i rutynowo stosowanych leków przeciwnowotworowych.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B

lania metodą chromatograﬁczną uranu z napromienionego w reaktorze jądrowym materiału zawierającego tor (Th). Sposób oddzielenia mikroilości uranu (U) i protaktynu(Pa) od makroilości innych
składników (zwłaszcza Th) polega na tym, że próbkę zawierającą U,
Th i Pa rozpuszcza się przy użyciu roztworu HNO3 + HF + Al(NO3)3
w szczelnie zamykanym naczyniu wykonanym z politetraﬂuoroetylenu lub pochodnych teﬂonu (PTFE, PFA), naczynko szczelnie
zamyka i ogrzewa w temperaturze 40-120°C, przez 1-24h. Po tym
czasie uzyskuje się klarowny roztwór. Następnie otrzymany roztwór
wprowadza się na kolumnę chromatograﬁczną wypełnioną tlenkiem trójoktylofosﬁny (TOPO) naniesionym na nośnik hydrofobowy i prowadzi elucję. Na kolumnie pozostaje zatrzymany ilościowo
233Pa. Wyciek z kolumny zawierający Th i U przenosi się ilościowo
do naczynia z politetraﬂuoroetylenu (PTFE lub PFA) i odparowuje
na płytce grzejnej pod wyciągiem, dodaje H2O, a następnie otrzymany roztwór nanosi się na kolumnę wypełnioną aminą alifatyczną
czwartorzędową, prowadzi elucję zbierając frakcje uranu wymywanego ilościowo w pierwszych pięciu frakcjach, korzystnie czterech
frakcjach, a następnie Th we frakcjach 7-25.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396605 (22) 2011 10 11
(51) B01F 7/30 (2006.01)
B01J 2/10 (2006.01)
(71) KRAWTOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze-Osada;
GRZANKA GRZEGORZ, Pszczyna; GRZANKA JANUSZ,
Klucze; KRAWCZYK LESZEK, Kraków
(72) GRZANKA GRZEGORZ; GRZANKA JANUSZ;
KRAWCZYK LESZEK
(54) Granulator mieszadłowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest granulator mieszadłowy, wy-

A1 (21) 396554 (22) 2011 10 06
(51) A61L 15/32 (2006.01)
A61F 13/53 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(71) NOWACKI MACIEJ, Bydgoszcz
(72) NOWACKI MACIEJ; DREWA TOMASZ;
JUNDZIŁŁ ARKADIUSZ; JUNDZIŁŁ BIENIEK EWA

posażony w zamknięty zbiornik w kształcie walca, wał obrotowy
oraz umieszczone po obu stronach silniki elektryczne, napędzające wał obrotowy oraz wał mieszania intensywnego. W osi zbiornika (1) osadzony jest obudowany obrotowy wał (4), do którego
mocowane są co najmniej dwa ramiona (9), a na każdym z tych ramion (9) osadzone są korzystnie po dwa mieszadła łopatkowe (15)
mocowane na wałku (10), z których każdy osadzony jest obrotowo
na osi (11) napędowej. Wał (4) napędzany jest poprzez zestaw napędowy, składający się z silnika (5) napędowego, przekładni (6) zębatej, oraz sprzęgła (8), a napęd z silnika (5) przenoszony jest poprzez

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
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osadzone w kołach pasowych paski (7) klinowe na przekładnię (6).
Na osiach (11) napędowych granulatora mocowane są od góry
koła pasowe napędowe (12) połączone pasami (13) zębatymi z silnikiem (14) napędowym. Mieszadła łopatkowe (15) mocowane
są do zewnętrznych powierzchni wałków (10) w sposób nierozłączny pod kątem 20° w stosunku do dolnej pokrywy (3) zbiornika (1).
Mieszadła (15) łopatkowe wykonują jednocześnie ruch obrotowy
wokół osi (11) oraz wokół osi wału (4). W górnej części ściany zbiornika (1) usytuowany jest króciec doprowadzający płyn granulacyjny
do zbiornika (1).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399656 (22) 2012 06 25
(51) B01J 23/89 (2006.01)
B01J 37/00 (2006.01)
B01D 53/72 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) KUCHARCZYK BARBARA
(54) Palladowy katalizator na nośniku monolitycznym,
sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie
palladowego katalizatora na nośniku
monolitycznym
(57) Przedmiotem wynalazku jest palladowy katalizator na nośniku monolitycznym zawierający nośnik z folii żaroodpornej FeCrAl
oraz naniesioną na nośnik warstwę aktywną składającą się z Pd
i Al2O3, przy czym stosunek wagowy Al2O3 do Pd wynosi od 1,5
do 3. Sposób wytwarzania palladowego katalizatora na nośniku
monolitycznym zawierającego nośnik z folii żaroodpornej FeCrAl
oraz naniesionej na nośnik warstwy aktywnej składającej się z Pd
i Al2O3, przy czym stosunek wagowy Al3O3 do Pd wynosi od 1,5
do 3, polega na tym, że w pierwszym etapie nośnik monolityczny z folii żaroodpornej FeCrAl poddaje się modyﬁkacji: odtłuszcza
się w acetonie i suszy przez 2 h w temperaturze 105°C, następnie
nośnik poddaje się trawieniu w roztworze H2SO4 o stężeniu 5-15%
przez 2 min w temperaturze od 50-70°C, po czym suszy się przez 4 h
w temperaturze 105°C oraz sprawdza się stopień wytrawienia nośnika, następnie w drugim etapie zol o składzie 26,38-38,25% mas.
Al(OH)3 o zawartości 29-20% Al(OH)3 odpowiednio, 5% mas. gliceryny i 68,62-56,75% mas. wody destylowanej miesza się z roztworem
azotanu palladu(II) zawierającym 19-20% Pd do uzyskania homogenicznego żelu i otrzymuje się warstwę aktywną złożoną z Pd i Al2O3
przy czym stosunek wagowy Al2O3 do Pd wynosi od 1,5 do 3, którą
w trzecim etapie nakłada się na odtłuszczony i wytrawiony nośnik,
po czym katalizator suszy się przez 5 h w temperaturze 105-120°C
i kalcynuje się przez 3,5-4 h w temperaturze 500-550°C. Przedmiotem wynalazku jest również zastosowanie palladowego katalizatora
na nośniku monolitycznym zawierającego nośnik z folii żaroodpornej FeCrAl oraz naniesionej na nośnik warstwy aktywnej składającej
się z Pd i Al2O3, przy czym stosunek wagowy Al2O3 do Pd wynosi
od 1,5 do 3 do utylizacji węglowodorów w szczególności metanu
przez katalityczne utlenianie.
(3 zastrzeżenia)
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A1 (21) 396523 (22) 2011 10 04
(51) B05C 1/00 (2006.01)
A45D 40/04 (2006.01)
(71) ŁAJEWSKI TOMASZ, Raszyn; DEPUT ARTUR, Słupno
(72) ŁAJEWSKI TOMASZ; DEPUT ARTUR
(54) Przyrząd do malowania zwłaszcza na ciele
(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do malowania zwłaszcza na ciele, znajdujący zastosowanie przy okazji różnego rodzaju wydarzeń sportowych lub okolicznościowych. Urządzenie
składające się z obudowy, której wewnętrzne ścianki stykają się
podstawą (2) połączoną z prostopadłym do niej gwintowanym
trzpieniem (3), pokrętła (4) umieszczonego na zewnątrz obudowy
w jej dolnej części połączonego z prostopadłą do niego śrubą (5),
która łączy się z kolei z gwintowanym trzpieniem (3), zdejmowanej skuwki (7) osłaniającej górną otwartą część obudowy, posiada
przymocowane do górnej części podstawy (2) co najmniej dwa
usytuowane obok siebie mazaki (6).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396529 (22) 2011 10 04
(51) B05D 1/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) JANIK WITOLD
(54) Sposób przygotowania elementu zwłaszcza
do trójwymiarowego skanowania laserowego
(57) Sposób przygotowania elementu zwłaszcza do trójwymiarowego skanowania laserowego polega na tym, że powierzchnie,
które mają być zeskanowane, pokrywa się roztworem zasadowym,
następnie odparowuje się naniesioną warstwę i w razie potrzeby
rozprowadza się równomiernie osad, otrzymując jednolite, matowe
pokrycie tych powierzchni.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 396632 (22) 2011 10 14
(51) B09B 1/00 (2006.01)
B65G 3/04 (2006.01)
G21F 9/34 (2006.01)
(71) DOBRZAŃSKA ANNA ECO-COMPLEX, Będzin
(72) DOBRZAŃSKA ANNA; RZEPKA JERZY
(54) Sposób izolowania zbiorników na odpady
niebezpieczne dla środowiska dodatkową przesłoną
(57) Wynalazek dotyczy sposobu izolowania zbiorników na odpady niebezpieczne dla środowiska dodatkową osłoną, znajdujący zastosowanie zwłaszcza na składowiskach odpadów przemysłowych.
Sposób charakteryzuje się tym, że w zabezpieczonym zbiorniku (2),
wykonanym w terenie (1), posiadającym zabezpieczone przed przesiąkaniem powłokami (5) dno (3) i ściany boczne (4), na dnie (3) wykonuje się plastyczną warstwę (6) o grubości (a) nie mniejszej niż
0,5 m z materiału mineralnego ilastego oraz stawia się wzdłuż ścian
bocznych (4) szalunek (7’). Przestrzeń za szalunkiem (7’) o grubości (a) wypełnia się zagęszczanym materiałem mineralnym ilastym,
przez co tworzy się pierścień izolacyjny (8’), wyznaczający pierwszą
warstwę składowania o dobranej wysokości (h). W wewnętrznej
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przestrzeni (10’) pierścienia izolacyjnego (8’) lokuje się odpady (9)
i na końcu korzystnie pokrywa się je przepierzeniem izolującym (11’)
z materiału mineralnego ilastego. Następnie identycznie tworzy się
i zapełnia odpadami (9) następne pierścienie izolacyjne (8’, ...8n), aż
do zapełnienia zbiornika (1). Wtedy wykonuje się szczelne zamknięcie z materiału mineralnego ilastego, na który nakłada się zamkniecie z żelbetu, a następnie pokrywa się zbiornik (2) glebą i rekultywuje powierzchnię terenu (1).
(6 zastrzeżeń)
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wykonany w streﬁe aeracji, gdzie występują zanieczyszczenia węglowodorowej (4). Urządzenie do dostarczania mikroorganizmów,
nutrientów, wody i powietrza w procesie usuwania zanieczyszczeń
węglowodorowych ze strefy aeracji charakteryzuje się tym, że składa się z otworu w górotworze (1) z zainstalowaną w nim kolumną
rur (2) nieperforowanych, uszczelnioną zewnętrznie materiałem
uszczelniającym (3), a wnętrze otworu w górotworze (1) wypełnione jest materiałem (7) tworzącym przepuszczalny ośrodek porowaty, przez który dostarczane są mikroorganizmy, nutrienty, woda
i powietrze, w strefę aeracji w obszarze zasięgu zanieczyszczeń węglowodorowych (4). Wypełniony materiałem porowatym (7) otwór
wiertniczy w górotworze (1) połączony jest hydraulicznie przez
rurociągi (2) i zawory trójdrogowe (12, 13, 14) z pojemnikami (16,
17), w których znajdują się mikroorganizmy, nutrienty i woda oraz
otwór (1) połączony jest hydraulicznie ze sprężarką powietrza (19).
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 396571 (22) 2011 10 06
(51) B09B 3/00 (2006.01)
F23G 5/027 (2006.01)
(71) LATUSZEK ANTONI, Warszawa
(72) LATUSZEK ANTONI
(54) Sposób przetwarzania biomasy - pozyskanej
od rozproszonych dostawców - i dostarczanie
przetworzonej bezpośrednio do instalacji
przykotłowych elektrowni oraz urządzenia
do stosowania sposobu
(57) Sposób przetwarzania biomasy surowej - pozyskanej od rozproszonych dostawców - i dostarczenie przetworzonej bezpośrednio do instalacji przykotłowych elektrowni polega na tym, że biomasę surową, suchą (korzystna zawartość wody < 12%), pozyskaną
od rozproszonych dostawców, rozdrabnia się (sieczka) i zwęgla
się w istniejących i rozproszonych małych zakładach energetycznych (nawet w domowym piecu do ogrzewania) za pomocą mikropirolizerów ciągłego działania, czyli przystawek dołączonych do istniejących tam pieców, miele (gdy potrzeba), usuwa nadmiar metali
alkalicznych (gdy potrzeba), a otrzymany sypki węgiel ładuje się
do dużych (kilkanaście ton) mobilnych zasobników przykotłowych,
tzn. cylindrycznych specjalnie przygotowanych kontenerów, załadowany kontener przewozi do elektrowni, odłączając od pojazdu,
ustawia w pionie i łączy z podajnikiem paliwa do kotła, a już inny,
pusty kontener pojazd zabiera do ponownego napełnienia.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 396619 (22) 2011 10 13
(51) B09C 1/10 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) SOLECKI TADEUSZ
(54) Sposób dostarczania mikroorganizmów,
nutrientów, wody i powietrza w procesie usuwania
zanieczyszczeń węglowodorowych ze strefy aeracji
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
(57) Sposób dostarczania mikroorganizmów, nutrientów, wody
i powietrza w procesie usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze strefy aeracji charakteryzuje się tym, że dostarczanie mikroorganizmów, nutrientów, wody i powietrza w procesie usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze strefy aeracji odbywa się
przez ośrodek porowaty (7) wypełniający otwór w górotworze (1),

A1 (21) 396594 (22) 2011 10 10
(51) B21B 13/10 (2006.01)
B21B 13/02 (2006.01)
B21B 31/06 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) TOMCZAK JANUSZ; PATER ZBIGNIEW
(54) Walcarka ramowo-konsolowa, zwłaszcza
do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich
oraz kształtowych
(57) Walcarka ramowo - konsolowa, zwłaszcza do walcowania
wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowych, składająca się
z wałów głównych, kół zębatych, tulei ślizgowych, łożysk tocznych,
motoreduktora, sprzęgła elastycznego palcowego, miernika momentu obrotowego oraz antypoślizgowych stóp wibroizolacyjnych, charakteryzuje się tym, że na ramie (1) w kształcie prostokąta,
ustawionej na sześciu antypoślizgowych stopach (37) wibroizolacyjnych, przymocowana jest płyta (2) dolna, na której posadowiony
jest stojak (4) zewnętrzny lewy, stojak (5) środkowy oraz stojak (6)
zewnętrzny prawy, które od góry połączone są ze sobą płytą (3) spinającą górną, zaś w stojaku (4) zewnętrznym lewym oraz stojaku (5)
środkowym osadzone są cztery jednakowe tuleje ślizgowe, w których umieszczone są mimośrodowe koła zębate, które zazębione
są ze sobą, natomiast dolne mimośrodowe koła zębate zazębione
są dodatkowo z kołami zębatymi ustawczymi, zamocowanymi
na wałku ustawczym, który osadzony jest w tulejach ślizgowych,
osadzonych w stojaku (4) zewnętrznym lewym oraz stojaku (5)
środkowym, natomiast wewnątrz mimośrodowych kół zębatych
osadzone są wewnętrzne tu1eje ślizgowe, w których znajdują się
wały (7a, 7b) główne, zaś na obwodzie wału (7a) głównego gór-
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nego, w jego środkowej części, między tulejami umieszczony jest
gładki walec (13a) górny.
(2 zastrzeżenia)
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koniec półfabrykatu (3) pozostaje cylindryczny. Proces wytwarzania kołnierzy czołowych realizowany jest na zimno lub na gorąco.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 396595 (22) 2011 10 10
(51) B21D 19/00 (2006.01)
B21D 28/28 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ;
GONTARZ ANDRZEJ
(54) Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych
w kształcie dwuramiennej rozety
(57) Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie dwu-

A1 (21) 396585 (22) 2011 10 10
(51) B21D 5/08 (2006.01)
B21D 47/04 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
(71) NOVA-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(72) NOWAKOWSKI PIOTR
(54) Sposób wykonania profilu konstrukcyjnego
(57) Sposób wykonywania proﬁlu konstrukcyjnego charakteryzuje się tym, że wyciska się dodatkowe żebro, przy czym otwory
o niekonwencjonalnych kształtach wykonuje się w dodatkowej
operacji.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396593 (22) 2011 10 10
(51) B21D 19/00 (2006.01)
B21D 28/28 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) GONTARZ ANDRZEJ; PATER ZBIGNIEW;
TOMCZAK JANUSZ
(54) Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych
w kształcie czteroramiennej rozety
(57) Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie czteroramiennej rozety, zwłaszcza kołnierzy na wyrobach drążonych,
charakteryzuje się tym, że na skrajnych końcach półfabrykatu (3)
w kształcie odcinka rury wykonuje się na obwodzie cztery symetryczne nacięcia, następnie półfabrykat (3) umieszcza się w dzielonych matrycach (1a, 1b), które zaciska się na półfabrykacie (3),
po czym uruchamia się ruch postępowy stempli (2a, 2b) kształtujących, które przemieszczają się ze stałą prędkością (V) wzdłuż osi
półfabrykatu (3), w kierunku nacięć wykonanych na półfabrykacie (3). W efekcie przemieszczania się stempli (2a, 2b) kształtujących,
rozpycha się nacięte końce półfabrykatu (3), a następnie wygina się
i dotłacza się do powierzchni czołowych dzielonych matryc (1a, 1b)
ramiona kształtowanych kołnierzy, uzyskując wyrób drążony z dwustronnymi kołnierzami w kształcie czteroramiennej rozety. Proces
realizowany jest w układzie, w którym cztery symetryczne nacięcia
wykonuje się z jednej strony półfabrykatu (3), a następnie kształtuje
się kołnierz tylko z jednej strony półfabrykatu (3), natomiast drugi

ramiennej rozety, zwłaszcza kołnierzy na wyrobach drążonych
charakteryzuje się tym, że na skrajnych końcach półfabrykatu (3)
w kształcie odcinka rury, wykonuje się na obwodzie dwa symetryczne nacięcia, następnie półfabrykat (3) umieszcza się w dzielonych matrycach (1a) i (1b), które zaciska się na półfabrykacie (3),
po czym uruchamia się ruch postępowy stempli (2a) i (2b) kształtujących, które przemieszczają się ze stałą prędkością (V) wzdłuż
osi półfabrykatu (3), w kierunku nacięć wykonanych na półfabrykacie (3), w efekcie przemieszczania się stempli (2a) i (2b) kształtujących, rozpycha się nacięte końce półfabrykatu (3), a następnie
wygina się i dotłacza się do powierzchni czołowych dzielonych
matryc (1a) i (1b) ramiona kształtowanych kołnierzy, uzyskując wyrób (4) drążony z dwustronnymi kołnierzami (5a) i (5b) w kształcie
dwuramiennej rozety. Proces realizowany jest w układzie, w którym
dwa symetryczne nacięcia wykonuje się z jednej strony półfabrykatu (3), a następnie kształtuje się kołnierz tylko z jednej strony
półfabrykatu (3), natomiast drugi koniec półfabrykatu (3) pozostaje
cylindryczny. Proces wytwarzania kołnierzy czołowych realizowany
jest na zimno lub na gorąco.
(3 zastrzeżenia)
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A1 (21) 396596 (22) 2011 10 10
(51) B21D 19/00 (2006.01)
B21D 28/28 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ;
GONTARZ ANDRZEJ
(54) Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych
w kształcie trójramiennej rozety
(57) Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie trójramiennej rozety, zwłaszcza kołnierzy na wyrobach drążonych
charakteryzuje się tym, że na skrajnych końcach półfabrykatu (3)
w kształcie odcinka rury, wykonuje się na obwodzie trzy symetryczne nacięcia, następnie półfabrykat (3) umieszcza się w dzielonych
matrycach (1a) i (1b), które zaciska się na półfabrykacie (3), po czym
uruchamia się ruch postępowy stempli (2a) i (2b) kształtujących,
które przemieszczają się ze stałą prędkością (V) wzdłuż osi półfabrykatu (3), w kierunku nacięć wykonanych na półfabrykacie (3),
w efekcie przemieszczania się stempli (2a) i (2b) kształtujących,
rozpycha się nacięte końce półfabrykatu (3), a następnie wygina
się i dotłacza się do powierzchni czołowych dzielonych matryc (1a)
i (1b) ramiona kształtowanych kołnierzy, uzyskując wyrób (4) drążony z dwustronnymi kołnierzami (5a) i (5b) w kształcie trójramiennej
rozety. Sposób realizowany jest w układzie, w którym trzy symetryczne nacięcia wykonuje się na obwodzie z jednej strony półfabrykatu (3), a następnie kształtuje się kołnierz tylko z jednej strony
półfabrykatu (3), natomiast drugi koniec półfabrykatu (3) pozostaje
cylindryczny. Proces wytwarzania kołnierzy czołowych realizowany
jest na zimno lub na gorąco.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399104 (22) 2012 05 07
(51) B23P 11/02 (2006.01)
B23P 15/26 (2006.01)
(71) WÓJCIK JANUSZ, Bestwina; WÓJCIK MAREK, Bestwina;
WÓJCIK PAWEŁ, Kraków
(72) WÓJCIK JANUSZ; WÓJCIK MAREK; WÓJCIK PAWEŁ
(54) Sposób wykonania grzejnika
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania grzejnika
łazienkowego z aluminium i ze stopów aluminium, posiadającego
dwa kolektory pionowe, pomiędzy którymi osadzone są poziome
rurkowe elementy grzewcze. Pionowe kolektory o przekroju poprzecznym są w kształcie zamkniętego proﬁlu i mają wzdłuż jednej płaszczyzny wyfrezowane liniowo otwory. Sposób wykonania
grzejnika polega na stałym połączeniu poziomych elementów
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grzewczych z pionowymi kolektorami za pomocą połączenia skurczowego poprzez włożenie znajdujących się w zakresie temperatur
od temperatury -78,5°C do -195,8°C poziomych elementów grzewczych do nagrzanych kolektorów w zakresie temperatur od 250°C
do 600°C. Końcowym etapem wykonania grzejnika jest poddanie
go obróbce powierzchniowej poprzez anodowanie.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 396611 (22) 2011 10 11
(51) B23P 15/00 (2006.01)
C22C 38/08 (2006.01)
(71) BUMAR AMUNICJA SPÓŁKA AKCYJNA,
Skarżysko-Kamienna; INSTYTUT METALURGII ŻELAZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Gliwice
(72) MOSKALEWICZ MACIEJ; RASZTABIGA TOMASZ; DRABIK
ZBIGNIEW; KOWALIK BOGUMIŁA; HAJDAK ZBIGNIEW;
STĘPIEŃ JERZY; GARBARZ BOGDAN; BURDEK MAREK
(54) Sposób kształtowania metalowych korpusów
silników rakietowych i stal wysokostopowa
do wytwarzania korpusów silników rakietowych
(57) Sposób polega na nagrzewaniu odcinków pręta stalowego
do temperatury przeróbki plastycznej, prasowania na gorąco wyprasek w kształcie cylindra ze stożkową zwężką o pogrubionym
dnie. Wypraski obrabiane są mechanicznie, a następnie poprzez
dwuoperacyjny zabieg wyciągania na zimno oraz dwuoperacyjny zabieg zgniatania obrotowego na zimno nadaje się końcowy
kształt dyszy stożkowej (5) i końcowy kształt odcinków cylindrycznych (6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12) o różnej grubości ścianek. Stal wysokostopowa zawierająca w składzie: węgiel, azot, mangan, krzem, chrom,
nikiel, kobalt, molibden, tytan, miedź, glin, fosfor, siarkę, tlen i żelazo charakteryzuje się tym, że sumaryczna zawartość węgla i azotu
wynosi od 0,006 do 0,020% wagowych, a sumaryczna zawartość
manganu i krzemu wynosi od 0,05 do 0,15% wagowych.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399321 (22) 2012 05 28
(51) B23P 17/00 (2006.01)
C21D 8/12 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) STODOLNY JERZY; STODOLNA KATARZYNA; ADRIAN
HENRYK; KAWALLA RUDOLF, DE;
CZYRSKA-FILEMONOWICZ ALEKSANDRA
(54) Stal Fe-Al na nieorientowane blachy
elektrotechniczne oraz sposób wytwarzania blach
z tej stali
(57) Stal Fe-Al na nieorientowane blachy elektrotechniczne, zawierająca wagowo: max. 0,06% węgla, max. 0,4% krzemu, 0,05-1,0%
manganu, max. 0,025% fosforu, max. 0,035% siarki reszta żelazo
i nieuniknione zanieczyszczenia charakteryzuje się tym, że zawiera 0,5-10,0% aluminium. W jednej z odmian sposób wytwarzania
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nieorientowanych blach elektrotechnicznych polega na tym,
że ze stali zawierającej wagowo: max. 0,06% węgla, max. 0,4% krzemu, 0,05-1,0% manganu, max. 0,025% fosforu, max. 0,035% siarki,
0,5-10,0% aluminium, reszta żelazo i nieuniknione zanieczyszczenia odlewa się kęsisko płaskie, które walcuje się na gorąco na grubość 1,4-3,5 mm, a następnie po wytrawieniu walcuje się na zimno
na blachę o założonej grubości. Następnie blachę poddaje się najpierw wyżarzaniu odwęglającemu w piecach przelotowych w temperaturze max. 900°C w wilgotnej atmosferze azotowo-wodorowej,
a następnie wyżarzaniu końcowemu w temperaturze 850-100°C
w atmosferze wodoru.
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 399322 (22) 2012 05 28
(51) B23P 17/00 (2006.01)
C21D 8/12 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) STODOLNY JERZY; STODOLNA KATARZYNA;
ADRIAN HENRYK; KAWALLA RUDOLF, DE;
CZYRSKA-FILEMONOWICZ ALEKSANDRA
(54) Stal Fe-Al-Si na nieorientowane blachy
elektrotechniczne oraz sposób wytwarzania blach
z tej stali
(57) Stal Fe-Al-Si na nieorientowane blachy elektrotechniczne, zawierająca wagowo: max. 0,06% węgla, max. 3,5% krzemu, 0,05-1,0%
manganu, max. 0,025% fosforu, max. 0,035% siarki, reszta żelazo
i nieuniknione zanieczyszczenia charakteryzuje się tym, że zawiera 0,5-10,0% aluminium. W jednej z odmian sposób wytwarzania
nieorientowanych blach elektrotechnicznych polega na tym,
że ze stali zawierającej wagowo: max. 0,06% węgla, max. 3,5% krzemu, 0,05-1,0% manganu, max. 0,025% fosforu, max. 0,035% siarki,
0,5-10,0% aluminium, reszta żelazo i nieuniknione zanieczyszczenia odlewa się kęsisko płaskie, które walcuje się na gorąco na grubość 1,4-3,5 mm, a następnie po wytrawieniu walcuje się na zimno
na blachę o założonej grubości. Następnie blachę poddaje się najpierw wyżarzaniu odwęglającemu w piecach przelotowych w temperaturze max. 900°C w wilgotnej atmosferze azotowo-wodorowej,
a następnie wyżarzaniu końcowemu w temperaturze 850-1100°C
w atmosferze wodoru.
(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 396623 (22) 2011 10 13
(51) B23P 19/10 (2006.01)
C09J 5/00 (2006.01)
(71) TAKONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(72) WILCZYŃSKI KRZYSZTOF; ADAMIEC TADEUSZ;
BORUTA BARTŁOMIEJ
(54) Sposób wytwarzania prefabrykatów elementów
metalowo-gumowych oraz system do realizacji
takiego sposobu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania prefabrykatów elementów metalowo-gumowych, obejmujący oczyszczanie i pokrywanie prefabrykatów metalowych klejem przed nałożeniem powłoki gumowej przynajmniej na część ich powierzchni.
Sposób obejmuje etapy: oczyszczania prefabrykatów metalowych
w zautomatyzowanej linii zanurzeniowej w ciągu kolejnych podetapów odtłuszczania (22), pierwszego płukania (23), aktywacji aktywatorem do fosforanowania cynkowego (24), fosforanowania cynkowego (25), drugiego płukania (26), pasywacji (27) i suszenia (28),
pokrywania prefabrykatów metalowych klejem w zautomatyzowanej kabinie natryskowej oraz wygrzewania prefabrykatów metalowych dla adhezji powłoki klejowej do pokrytej nią powierzchni
prefabrykatu metalowego. Przedmiotem wynalazku jest również
system do realizacji takiego sposobu.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 396576 (22) 2011 10 07
(51) B25B 27/02 (2006.01)
B23P 19/04 (2006.01)
(71) NOWAK SEBASTIAN AMS-SYSTEMS, Gliwice
(72) NOWAK SEBASTIAN
(54) Sposób oraz przyrząd, zwłaszcza do wewnętrznego
montażu o-ringów o małych średnicach
(57) Sposób wewnętrznego montażu o-ringów o małych średnicach polega na tym, że uszczelkę kołową o-ringa montuje się
wewnątrz, wzdłuż bieżni promienistej (9) korpusu (1), następnie
cofa się zamek kompensująco-mocujący (2), zabierając cześć
nadmiarową uszczelki o-ringa za pomocą zabieraka, przy czym
ring opasany jest na bieżni promienistej (9) oraz wzdłuż bieżni liniowej wzdłużnej (11), następnie blokuje się po wykonaniu ruchu
roboczego pozycję zamka kompensująco-mocującego (2) i kolejno na korpusie (1) montuje się komponent montażowy, w którym wewnątrz ma być umieszczony oring, po czym zwalnia się
blokadę, a popychacz (13) zamka kompensująco-mocującego (2)
powracając wmontowywuje o-ring w rowek osadczy komponentu montażowego, przy czym zamek kompensująco-mocujący (2)
w pozycji spoczynkowej znajduje się w osi rowka osadczego komponentu montażowego, umożliwiając samoczynne odkształcenie
sprężyste o-ringa. Przyrząd, zwłaszcza do wewnętrznego montażu
o-ringów o małych średnicach, zawiera korpus (1), wewnątrz którego wykonane jest przetoczenie na o-ring - bieżnia promienista
(9) i bieżnia liniowa wzdłużna (11), które połączone są powierzchnią
(10), łączącą bieżnie, oraz wykonane jest przefrezowanie na zamek
kompensująco-mocujący (2), w którym umieszczony jest ruchomy
zamek kompensująco-mocujący (2), składający się z zabieraka oraz
popychacza (13), przy czym korpus (1) posiada gwint zewnętrzny
oraz gwint wewnętrzny i z jednej strony zakończony jest nakrętką
zderzaka (3), mocowaną na gwint zewnętrzny korpusu (1), za którą
zamocowana jest nakrętka kontrująca (4), a koniec korpusu (1) mocowany jest obejmą (5). Zamek kompensująco-mocujący (2) połączony jest z napędem (6), podłączonym do zasilania (7), przy czym
bieżnia promienista (9) wykonana jest za czołem korpusu (8).
(12 zastrzeżeń)
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A1 (21) 400711 (22) 2012 09 10
(51) B25B 27/02 (2006.01)
B25B 27/073 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) POTOCZNY MARCIN; DUDEK RAFAŁ;
LEPIARCZYK DARIUSZ
(54) Przyrząd montażowy luźno pasowanej tulei
kołnierzowej, zwłaszcza tulei labiryntowego
uszczelnienia wału cieczą magnetyczną
(57) Przyrząd zawiera człon aktywny, poosiowo przemieszczany zespołem siłowym względem członu oporowego. Oba człony
mają postać współosiowych, suwliwie obejmujących się połówek
tulei (1, 2), z których połówka tulei zewnętrznej (1), stanowiąca człon
oporowy, ma na górnych powierzchniach wzdłużne prowadnice (6),
eliminujące obrót połówki tulei wewnętrznej (2) członu ruchomego. Zespół siłowy przyrządu stanowią dwie przekładnie zębatkowe,
utworzone z wykonanych na pobocznicy tulei wewnętrznej (2)
rowków (3), sprzężonych z wycinkami zębatymi (4) dwóch ręcznych
dźwigni (5), które łożyskowane są z obu stron, przy końcu pobocznicy tulei zewnętrznej (1). Na czole tulei wewnętrznej (2) wykonany
jest wewnętrzny kołnierz zaczepowy (7).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396589 (22) 2011 10 10
(51) B26D 7/01 (2006.01)
B23K 37/02 (2006.01)
(71) EJMA JANUSZ MARCIN, Wałcz
(72) EJMA JANUSZ MARCIN; PIASKOWY PIOTR
(54) Maszyna z manipulatorem narzędzia, zwłaszcza
narzędzia precyzyjnego
(57) Maszyna zawiera korpus maszyny (1) z prowadnicą (L) oraz
manipulator, składający się z ramienia pierwszego (A) i ramienia
drugiego (B). W prowadnicy (L), usytuowanej na jednym z boków
korpusu maszyny (1) są zamontowane, stanowiące kolejne elementy manipulatora, element (C1) prowadzący koniec ramienia
pierwszego (A) wraz z napędem pierwszym (A1) oraz element (C2)
prowadzący koniec ramienia drugiego (B) wraz z napędem drugim (B1), przy czym przeciwległe końce ramienia pierwszego (A)
i ramienia drugiego (B) są połączone ze sobą wahliwie. Zakres ruchu gniazda narzędzia (2), określony polem (P), stanowią prostokąt
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o bokach (X, Y), przy czym bok (X) jest równoległy do prowadnicy (L) elementów prowadzących (C1, C2), długość ramion (A, B) jest
równa długości boku (Y), co określa zależność L1=Y i L2=Y, gdzie L1
stanowi długość ramienia pierwszego (A), a L2 stanowi długość
ramienia drugiego (B). Gniazdo narzędzia (2) jest zamontowane
w osi wahliwego połączenia ramienia pierwszego (A) z ramieniem
drugim (B). Miejsce mocowania materiału (3) jest połączone z korpusem (1) nieruchomo.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 396549 (22) 2011 10 05
(51) B27K 5/00 (2006.01)
(71) PRZYBYSZ PIOTR, Łódź
(72) PRZYBYSZ PIOTR
(54) Sposób przygotowania drewna do enzymatycznego
przerobu
(57) Sposób przygotowania drewna do enzymatycznego przerobu polega na tym, że zrębki drewna zostają wstępnie przetworzone na masę celulozową.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396535 (22) 2011 10 04
(51) B27N 7/00 (2006.01)
B27K 5/02 (2006.01)
(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa
(72) GRZEŚKIEWICZ MAREK; BORYSIUK PIOTR; KRAMARZ
KATARZYNA
(54) Sposób modyfikacji tworzyw drzewnych
(57) Modyﬁkacji termicznej poddaje się gotowe tworzywo drzewne, które ogrzewa się w atmosferze gorącego powietrza, w systemie otwartym, w temperaturze wewnątrz tworzywa w zakresie
160°C-190°C. Modyﬁkacji korzystnie poddaje się suchotrwałe MDF
w celu obniżenia ich podatności na spęcznienie.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 396583 (22) 2011 10 10
(51) B29B 17/02 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(71) DĄBSKI JANUSZ ZENON, Łęczna; DĄBSKA DOROTA
AGNIESZKA, Łęczna; DĄBSKI MICHAŁ JANUSZ, Łęczna
(72) DĄBSKI JANUSZ ZENON; DĄBSKA DOROTA AGNIESZKA;
DĄBSKI MICHAŁ JANUSZ
(54) Sposób i układ do odzyskiwania drutu ze zużytych
opon
(57) Sposób odzyskiwania drutu ze zużytych opon charakteryzuje się tym, że drut zawarty w oponie pociętej w zespole urządzeń (1)
do cięcia oraz rozdrobnionej w połączonym za pomocą przenośnika (2) taśmowego urządzeniu (3) do rozdrabniania, oddziela się
w przenośniku (4) taśmowym wyposażonym w separator (5) magnetyczny od pozostałych części opony i następnie zawraca się
ponownie do urządzenia (3) do rozdrabniania, a następnie oddziela
się od pozostałych części opony w separatorze (5) magnetycznym
i podaje się na przenośnik (6) wibracyjny gdzie poddaje się obróbce
cieplnej przy pomocy zespołu (8) palników gazowych a następnie
czyści się mechanicznie w urządzeniu (7) do czyszczenia, wyposażonym w obudowę (9) zawierającą układ otworów o małych średnicach oraz układ łopatek rozmieszczonych na obwodzie wewnątrz
obudowy i wirnik z zamocowanymi przegubowo łopatkami, zaś
oczyszczony drut oddziela się od pozostałych części opony za pomocą przenośnika (10) taśmowego z bębnem magnetycznym
i następnie przesyła się taśmociągiem (11) drut do prasy (12) hydraulicznej, gdzie podczas prasowania wsad nagrzewa się wzbudnikiem (13) indukcyjnym. Układ do odzyskiwania drutu ze zużytych
opon posiadający przenośniki, urządzenia do cięcia i urządzenie
do rozdrabniania oraz separatory magnetyczne charakteryzuje się
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tym, że urządzenie (3) do rozdrabniania połączone jest przenośnikiem (4) taśmowym wyposażonym w separator (5) magnetyczny
z przenośnikiem (6) wibracyjnym, posiadającym powierzchnię
nagrzewaną zespołem (8) palników gazowych i połączonym
z urządzeniem (7) do czyszczenia, wyposażonym w obudowę (9)
zawierającą w dolnej części układ otworów o małych średnicach
oraz układ łopatek umieszczony na obwodzie wewnątrz obudowy,
zaś wewnątrz obudowy jest umieszczony wirnik z zamocowanymi przegubowo łopatkami, a wylot urządzenia (7) do czyszczenia
połączony jest z przenośnikiem (10) taśmowym z bębnem magnetycznym i następnie taśmociągiem (11) z prasą (12) hydrauliczną
wyposażoną we wzbudnik (13) indukcyjny do nagrzewania prasowanego drutu.
(2 zastrzeżenia)
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1/3 długości całej ramy (1). Mosty (2) umocowane są w przestrzeniach wewnętrznych ramy (1), za podstawami. Na ramie (1), w zależności od potrzeb, są zamocowane między innymi: siodło naczepy,
zaczep przyczepy, widły widlaka, uchwyty do zamocowania organów roboczych koparki albo spycharki.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 396602 (22) 2011 10 10
(51) B60N 2/075 (2006.01)
(71) KOWALSKI MACIEJ SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
TAPICERSTWA KOMUNIKACYJNEGO TAPS, Seligów
(72) KOWALSKI MACIEJ
(54) Sposób i układ zmiany położenia samonośnego
fotela komunikacji zbiorowej
(57) Sposób zmiany położenia fotela polega na tym, że jednoczesne przesunięcie elementów jezdnych współpracujących z prowadnicami (2) o kształcie podłużnym poprzez układ wspomagania (3)
zmienia położenie fotela samonośnego z przesunięciem do przodu
z zachowaniem nienaruszalności obszaru z tyłu fotela. Układ zmiany położenia fotela polega na tym, że posiada elementy jezdne
i układ współpracujących prowadnic (2) o kształcie podłużnym,
przy czym prowadnice te (2) oraz elementy jezdne umieszczone
są w konstrukcji ramy nośnej albo w samonośnym fotelu oraz posiada mechanizm ustalania położenia (3) dla wybranej pozycji.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396573 (22) 2011 10 07
(51) B60G 11/46 (2006.01)
B60G 17/017 (2006.01)
B62D 21/02 (2006.01)
(71) KIEŁBASIŃSKA ELENA, Sucha Górna
(72) KIEŁBASIŃSKA ELENA
(54) Podwozie pojazdu
(57) Podwozie pojazdu znajduje zastosowanie w pojazdach wielozadaniowych z silnikiem spalinowym, korzystnie z napędem
na wszystkie koła, które przeznaczone są do prowadzenia akcji ratowniczych z możliwością zamontowania wideł widlaka, urządzeń
do holowania pojazdów itp. Podwozie pojazdu składa się z: ramy (1),
dwóch mostów (2) napędowych, czterech resorów (3) półeliptycznych i czterech miechów (4), przy czym rama (1) usytuowana jest
pod mostami (2), a na każdym moście (2) zamocowane są dwa resory (3), skierowane wypukłością do góry. Jeden koniec każdego
resoru połączony jest z ramą (1) wahliwie za pomocą wieszaka (5)
jedno albo dwusworzniowego, drugi zaś połączony jest z ramą (1)
suwliwie w gnieździe (6). Na każdym moście osadzone są dwa miechy (4), a na każdym z nich osadzony jest uchwyt (7) w kształcie
litery „U”, z ramionami uchwytu (8) skierowanymi w dół, zamocowanymi do ramy (1). Wszystkie miechy (4) włączone są w układ pneumatyczny, za pomocą którego regulowane jest położenie ramy
w czasie jazdy i postoju pojazdu. Rama (1) ma zarys trapezu równoramiennego, zawierającego ramiona trapezu oraz cztery poprzeczne, równoległe do siebie belki podstawy zamykające konstrukcję
ramy (1), oraz belki wewnętrzne usztywniające konstrukcję ramy (1).
Odległości między sąsiednimi belkami są sobie równe i stanowią

A1 (21) 396643 (22) 2011 10 14
(51) B60S 5/00 (2006.01)
B66F 7/00 (2006.01)
E04G 27/00 (2006.01)
(71) CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO,
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Józefów k/Otwocka
(72) GONTARZ ADAM; GLOGER MACIEJ;
GRZELAK WOJCIECH; ZAKRZEWSKI RAFAŁ
(54) Pomost najazdowy dla pojazdów samochodowych
(57) Pomost zawiera szkielet (2), wykonany z proﬁli metalowych
i pokryty blachą. Szkielet (2) zawiera boczne ściany (3), które stanowią dwa proﬁle metalowe w postaci ceownika, ramionami skierowane na zewnątrz pomostu, mające kształt trapezu, którego dolna podstawa wyznacza dolną część pomostu, a górna podstawa
górną część pomostu, przy czym ramiona trapezu wyznaczają
najazd (4) i zjazd (5) pomostu, a górna część pomostu przebiega
pomiędzy wewnętrznymi partiami najazdu (4) i zjazdu (5) pomostu.
Kąt najazdu (4) i zjazdu (5) zawiera się w granicach od 12° do 28°.
W centralnej części boczne ściany (3) szkieletu (2) pomostu zaopatrzone są w otwory transportowe (6). Boczne ściany (3) szkieletu (2)
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pomostu połączone są poprzecznymi wzmocnieniami (7) w postaci ceownika o takich samych wymiarach, jak ceownik bocznych
ścian (3).
(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 396531 (22) 2011 10 04
(51) B61F 3/06 (2006.01)
B61F 5/38 (2006.01)
(71) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań
(72) DOLAŃSKI JERZY; SIENICKI ADAM; SOBAŚ MAREK;
GRZELKA BARTOSZ; NOWICKI JERZY
(54) Trójosiowy wózek trakcyjny z przesuwnym
środkowym zestawem kołowym, zwłaszcza
lokomotywy
(57) Wózek charakteryzuje się tym, że prowadniki przegubowe (6)
środkowego zestawu kołowego (2), zawierają elastyczne przeguby
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stalowo gumowe podatne także w kierunku poprzecznym; silnik
napędowy (7) środkowego zestawu kołowego (2) jest połączony
z ramą (1) amortyzatorem, korzystnie po stronie przekładni; wieszaki (20) sprężyn śrubowych (4) zawieszenia przymaźniczego
środkowego zestawu kołowego (2) od góry zawierają przegub kulowy; zaś wstawki hamulcowe środkowego zestawu kołowego (2)
zawierają obrzeże. Elastyczne przeguby prowadnika przegubowego (6) mają strukturę metalowo -gumowego łącznika tulejowego,
przy czym części swobodne części gumowej mają w przybliżeniu
kształt stożka o kącie wierzchołkowym w zakresie od 35° do 40°.
Sztywność poprzeczna połączenia maźnic (5) każdego skrajnego
zestawu kołowego (2) z ramą (1) wózka w stosunku do sztywności
poprzecznej połączenia maźnicy (5) środkowego zestawu kołowego (2) jest co najmniej 20 krotnie większa, przy czym sztywność
poprzeczna połączenia maźnicy (5) środkowego zestawu kołowego (2) jest nie większa niż 1,5 kN/mm, zaś jej przesuw poprzeczny
wynosi co najmniej 20mm.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 396532 (22) 2011 10 04
(51) B61F 5/02 (2006.01)
B61F 5/24 (2006.01)
(71) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań
(72) SIENICKI ADAM; SOBAŚ MAREK; GRZECHOWIAK
RYSZARD; DOLAŃSKI JERZY; NOWICKI JERZY
(54) Oparcie boczne nadwozia lokomotywy na wózek
(57) Oparcie boczne charakteryzuje się tym, że ślizgi górne (4)
i ślizgi dolne (8) składają się z dwóch płytek - stalowej (10) i teﬂonowej (11), przy czym cylinder (2) od dołu jest podtrzymywany tuleją
dystansową (12) zamocowaną poprzez pierścień (13) do nadwozia (3). Płytki teﬂonowe (11) ślizgów (4, 8) zawierają dodatek w postaci graﬁtu lub alternatywnie dodatek w postaci dwusiarczku molibdenu.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 396533 (22) 2011 10 04
(51) B61F 5/02 (2006.01)
B61F 5/24 (2006.01)
(71) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań
(72) SIENICKI ADAM; SOBAŚ MAREK;
GRZECHOWIAK RYSZARD; NOWICKI JERZY
(54) Usprężynowanie II stopnia lokomotywy
sześcioosiowej
(57) Usprężynowanie II stopnia lokomotywy sześcioosiowej charakteryzuje się tym, że usprężynowanie stanowią pary sprężyn
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śrubowych (1) miękkich, podatnych poprzecznie, przy czym każda
składa się ze sprężyny zewnętrznej (4) i sprężyny wewnętrznej (5),
ponadto w pobliżu każdej pary sprężyn śrubowych (1) między nadwoziem (6), a ramą (7) wózka trzyosiowego znajduje się odbijak
ograniczający poprzeczny przesuw nadwozia (6) względem wózka
trzyosiowego Odbijak (8) stanowi wkładka gumowa (9) o progresywnej charakterystyce ugięcia, zamontowana na wysięgniku (10)
nadwozia (6) oraz płytka oporowa (11) zamontowana na ostojnicy (12) wózka trzyosiowego.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 396527 (22) 2011 10 04
(51) B61L 25/00 (2006.01)
G06F 3/048 (2006.01)
(71) WOLFENBURG ANDRZEJ, Warszawa
(72) WOLFENBURG ANDRZEJ
(54) Sposób modyfikowania tras pociągów na wykresie
ruchu na ekranie komputerowego monitora
ekranowego podczas projektowania tych tras
(57) W przedmiotowym zgłoszeniu modyﬁkowanie tras pociągów
na wykresie ich ruchu na ekranie komputerowego monitora ekranowego podczas projektowania tych tras polega tym, że najeżdża
się kursorem myszy na trasę pewnego pociągu na szlaku między
dwoma kolejnymi, zaznaczonymi na wykresie posterunkami ruchu,
naciska się przycisk myszy, przesuwa się kursor muszy na ekranie
monitora po osi czasu w jednym z dwóch wybranych kierunków.
Umożliwia to przy wykorzystaniu programu komputerowego
przesunięcie po osi czasu części trasy równolegle do jej pierwotnego położenia. Następnie zwalnia się przycisk myszy w położeniu określającym nowy przebieg tej trasy, przy czym pozostawia
się na ekranie monitora przesuniętą część trasy w tym, widocznym
położeniu. Odmiana przedmiotowego rozwiązania modyﬁkowania
tras pociągów na wykresie ich ruchu na ekranie komputerowego
monitora ekranowego podczas projektowania tych tras polega
na tym, że najeżdża się kursorem myszy na trasę pewnego pociągu na wybranym posterunku ruchu, naciska się wybrany przycisk
myszy, przesuwa się kursor myszy po osi czasu w jednym z dwóch
wybranych kierunków. Umożliwia to, przy wykorzystaniu programu komputerowego, zmianę czasu przyjazdu pociągu do tego
posterunku poprzez skracanie bądź wydłużanie czasu jazdy pociągu na szlaku, dla którego wybrany posterunek jest końcowy. Następnie zwalnia się przycisk myszy w położeniu określającym nowy
przebieg tej trasy, przy czym pozostawia się na ekranie monitora
zmodyﬁkowaną część trasy w tym, widocznym położeniu.
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 396558 (22) 2011 10 06
(51) B62K 3/00 (2006.01)
B62K 17/00 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)

(71)
(72)
(54)
(57)
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RABIEGA RYSZARD, Zamość
RABIEGA RYSZARD
Pojazd rowerowy do jazdy na stojąco

Pojazd rowerowy do jazdy na stojąco składający się z ramy,
kierownicy, kół oraz zębatek wolnobieżnych charakteryzuje się
tym, że na tylnej części ramy (1) roweru znajduje się oś (8) dźwigni, na której zamocowana jest obrotowo dźwignia (3) napędowa,
na końcu której znajduje się pedał (2), który usytuowany jest symetrycznie względem dźwigni (3), przy czym tylne ramiona dźwigni (3) są połączone jednym końcem łańcuchem (6) do dolnego
ramienia dźwigni (3), zaś drugim końcem za pomocą mechanizmu (4) powrotnego z górnym ramieniem dźwigni (3), natomiast
łańcuch (6) opasuje zębatkę (7) wolnobieżną zamocowaną na osi
tylnego koła, a do górnego końca ramienia dźwigni (3) zamocowane są ograniczniki (5) do amortyzacji dźwigni (3) napędowych.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396609 (22) 2011 10 11
(51) B63B 35/73 (2006.01)
B63H 16/20 (2006.01)
(71) WIŚNIEWSKI JAN HENRYK, Warszawa
(72) WIŚNIEWSKI JAN HENRYK
(54) Rower wodny, wykorzystujący do napędu rotor
Flettnera, oraz lekka konstrukcja rotoru Flettnera
(57) Przedmiotem wynalazku jest rower wodny, napędzany
siłą ludzkich mięśni, pedałami (2), wykorzystujący rotor Flettnera
do przemieszczania się po wodzie.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396588 (22) 2011 10 10
(51) B63C 9/04 (2006.01)
B63B 7/08 (2006.01)
(71) ESTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostróda
(72) KORTA HENRYK
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(54) Asekuracyjno-ratowniczy zestaw lodowy
(57) Wynalazek dotyczy ultralekkiego lodowego, zwłaszcza noszonego jako osobiste wyposażenie, zestawu asekuracyjno - ratowniczego, zwłaszcza dla ratowników zimowego ratownictwa
brzegowego. Asekuracyjno - ratowniczy zestaw lodowy, mający
postać niezatapialnego, jednokomorowego, pneumatycznego
nośnika wypornościowego o charakterze wydłużonego pontonu,
zaopatrzonego w asekuracyjne linki burtowe, charakteryzuje się
tym, że stanowi go płaski, elastyczny, osiowo symetryczny twór
przestrzenny, oparty na planie prostokąta, zestawiony z zastosowaniem wewnętrznych usztywniających użebrowań podłużnych,
tworzących recesy (8) w osi symetrii pontonu, zaopatrzonego
w linkową pawęż ratowniczą (3), umocowaną przelotkami (4)
i znajdującą się w płaszczyźnie łączącej górną powłokę (2) i dolną
powłokę (1), mające przelotowy, zbliżony do prostokąta, otwór (7)
pontonu, w części tylnej, którego znajduje się pojemnik (11), zawierający urządzenie gazotwórcze (21), połączone z wnętrzem pontonu, na powłoce którego jest usytuowany dwufunkcyjny zawór
nadmiarowo - spustowy (20). W części tylnej pontonu, na górnej
powłoce (2), znajduje się kieszeń, zamykana na klapę (10), zawierająca termoizolacyjny koc ratowniczy (23), rozwijalne elastyczne
cięgno bezpieczeństwa (12) oraz uprząż ratownika (9). W pobliżu
części przedniej pontonu, po obydwu stronach, znajdują się dwie
kieszenie (14), zawierające szydło lodowe (16). W pobliżu miejsca
umocowania szydeł lodowych (16), symetrycznie po obu stronach,
w otwartych kieszeniach (18), są umocowane na elastycznych krótkich cięgnach dwa wiosła lodowe (19). W części przedniej pontonu,
na górnej powłoce (2) znajduje się nakładana klapa (5), tworząca
kieszeń, w której mieści się pojedyncza uprząż (6) dla osoby ratowanej, zaopatrzona w elastyczne cięgno.
(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 396565 (22) 2011 10 06
(51) B65B 25/14 (2006.01)
(71) NIEMCZYK WIESŁAW ZAKŁAD USŁUGOWO
PRODUKCYJNO HANDLOWY WIZOPOL SPÓŁKA
CYWILNA, Chełmek; NIEMCZYK IRENEUSZ ZAKŁAD
USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWY WIZOPOL
SPÓŁKA CYWILNA, Chełmek
(72) NIEMCZYK WIESŁAW; PIKOŃ ZBIGNIEW
(54) Sposób układania kolorowych płaskich wyrobów
cienkościennych i urządzenie do tego sposobu
(57) Sposób układania kolorowych płaskich wyrobów cienkościennych charakteryzuje się tym, że składa się cztery czynności
zgrupowane w jednym ruchu ciągłym w urządzeniu, gdzie pierwsza
czynność polega na załadowaniu na platformie magazynowej (1)
w jej przedziałach (2) wyrobów według kolejności ich składania,
po czym następuje pionowe opuszczenie podajnika (3) do platformy magazynowej (1) i przemieszczenie wyrobów na podajnik (3),
który w kolejności zostaje podniesiony do pozycji roboczej ku górze, skąd zasysacze (4) przenoszą pojedyncze wyroby do pozycji
ich przesunięcia w poziomie na transporter (5), przy czym wyrób
w czasie tej operacji zostaje promieniowo wgięty przez dysze (6)
zasysaczy (4), natomiast umieszczone naprzeciw siebie poziomo
szczotki (7) rozdzielają pojedyncze wyroby od siebie, a zasysacze (4)
przemieszczające się w poziomie umieszczają wyroby na transporterze zbiorczym poruszającego się skokowo poprzecznie do transportera (5), który po osiągnięciu zadanej wielkości składu przesunie
się o jeden takt zbiorczy. Stosunek liczby układanych wyrobów
w cyklu platforma magazynowa (1), transporter (5), transporter odbiorczy, ma się jak 100 do od minimum 2 do 100 wyrobów w jednym cyklu roboczym. Urządzenie do realizacji sposobu osadzone

A1 (21) 396638 (22) 2011 10 14
(51) B65B 3/26 (2006.01)
(71) POLITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osielsko
(72) NAWROCKI JAN
(54) Sposób wytwarzania wielowarstwowych
zdobionych opakowań polimerowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wielowarstwowych zdobionych opakowań polimerowych, zwłaszcza obrazami graﬁcznymi nadrukowanymi na etykiecie, gdzie etykieta z nadrukiem umieszczana jest na powierzchniach nadruku (3), po czym
jest elektryzowana elektrostatycznie celem zapewnienia stabilnego
przywierania do gniazda formującego podczas rozdmuchu butelki,
a następnie etykietę umieszcza się na powierzchni gniazda formy
rozdmuchu butelki wewnętrznej (2) i przeprowadza rozdmuch butelki wewnętrznej, umieszczonej w formie wtryskowej, po czym
obtryskuje się kształt zewnętrzny przezroczystym polimerem (1).
(3 zastrzeżenia)
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w szkieletowej obudowie składa się z platformy magazynowej (1)
i osadzonego obok niej przesuwnego w pionie podajnika (3), zasysaczy (4), pary dysz (6) szczotek rozdzielających (7) osadzonych
naprzeciw siebie w poziomie, transportera (5) i transportera zbiorczego regulowanego w pionie.
(2 zastrzeżenia)

A3 (21) 398810 (22) 2012 04 13
(51) B65B 55/00 (2006.01)
B32B 27/12 (2006.01)
(61) 361151
(71) POMONA COMPANY LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów
(72) MACKIEWICZ ALEKSANDER
(54) Podkład absorpcyjny odpowiedni do pakowania
żywności i sposób wytwarzania podkładu
absorpcyjnego odpowiedniego do pakowania
żywności
(57) Podkład absorpcyjny odpowiedni do pakowania żywności
obustronnie lub jednostronnie perforowany, który stanowi włóknina, zwłaszcza celulozowa, obustronnie lub jednostronnie laminowana, zwłaszcza folią polietylenową według patentu nr 195945
charakteryzuje się tym, że włóknina (1) jest co najmniej z jednej
strony pokryta warstwą proszku absorpcyjnego (2) najkorzystniej
super absorberem, obustronnie obłożona dziurkowaną folią polietylenową (3) i zgrzana na czterech bokach prostokąta (4). Sposób
wytwarzania podkładu absorpcyjnego odpowiedniego do pakowania żywności polegający na tym, że włókninę, zwłaszcza celulozową tnie się na rolki o odpowiedniej szerokości, a następnie
w procesie ciągłym okłada się obustronnie lub jednostronnie folią
polietylenową stanowiącą jedną taśmę, po czym przeciskając między dwiema powierzchniami obrotowymi, laminuje się obustronnie lub jednostronnie według patentu nr 195945, charakteryzuje się
tym, że włókninę (1) lub papier z co najmniej jednej strony pokrywa się warstwą proszku absorpcyjnego (2), następnie w procesie
ciągłym okłada się i dziurkuje dwustronnie folią polietylenową (3)
i zgrzewa się poprzecznie i podłużnie w temperaturze najkorzystniej 100 do 132°C i obcina się na odcinki prostokątne.
(3 zastrzeżenia)
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części przekroju poprzecznego belki (1) osadzony jest sworzeń (10)
mocujący przegubowy wieszak (11) wózka (12) jezdnego. Zestaw
zawiera belki (1) podnośne z siłownikiem mechanizmu podnoszenia oraz belki (2) podnośne z hydraulicznym wciągnikiem łańcuchowym. Każda z belek (1), (2) jednym końcem podparta jest
na przegubie haka (3) holowniczego zaś drugi koniec związany jest
bezpośrednio z wózkiem (12) jezdnym, co pozwoliło odciążyć przegub z poprawieniem jego żywotności i zwiększyć czynną długość
roboczą każdej z belek (1), (2) przy znacznym uproszczeniu ich budowy.
(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 396587 (22) 2011 10 10
(51) B66B 11/00 (2006.01)
B66B 5/28 (2006.01)
(71) LUBELSKA WYTWÓRNIA DŹWIGÓW OSOBOWYCH LIFT
SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(72) SZYDŁO KAMIL; LONKWIC PAWEŁ; ROMANIUK
KRZYSZTOF
(54) Urządzenie do ograniczenia ruchu kabiny dźwigu
(57) Urządzenia do ograniczenia ruchu kabiny dźwigu ciernego
posiadającego dwa proﬁle o różnej długości połączone ze sobą
na stałe pod kątem 90 stopni charakteryzuje się tym, że składa się
z proﬁlu (1) krótszego, zakończonego na górnym końcu blachą (3a)
płaską oporową oraz proﬁlu (2) dłuższego zakończonego na górnym końcu blachą (3b) oporową, przy czym dolna krawędź płaskiej

A1 (21) 399987 (22) 2012 07 16
(51) B65G 17/20 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
(71) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała; SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała
(72) SOSNA EDWARD; SOSNA BARTŁOMIEJ
(54) Zestaw podnośny
(57) Zestaw podnośny przeznaczony do podnoszenia i transportu w podziemnych chodnikach, zawierający szereg sprzężonych
ze sobą belek podnośnych podwieszonych poprzez wózki do szyny jezdnej. Umieszczone kolejno po sobie belki (1), (2) są sprzężone
ze sobą poprzez kulowy hak (3) holowniczy osadzony na podeście (4) wewnątrz końca ustroju nośnego belki (1) oraz związany
z nim zaczep (5) kulowy z płytą (6) łącznikową przylegającą do czołownicy (7) belki (2), które połączone są rozłącznie przy pomocy złączy (8) gwintowych natomiast nad złączem (9) kulowym w górnej
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blachy (3a) oporowej opiera się o podłoże, zaś proﬁl (1) krótszy posiada podstawę (4), która ma uchwyt (5) do mocowania śrubami
mocującymi do podłoża szybu, zaś uchwyt (5) posiada w swojej
górnej części poziome uszy (6), do których przytwierdzone są sprężyny (7) naciągowe, które drugim końcem są przytwierdzone
do górnej krawędzi płaskiej blachy (3a) oporowej proﬁlu (1) krótszego. Proﬁl (2) dłuższy, może znajdować się w pozycji poziomej przy
normalnej pracy dźwigu ciernego, zaś w pozycji pionowej pozwalający uzyskać tymczasowe strefy bezpieczeństwa pracy w szybie
dźwigu.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396578 (22) 2011 10 08
(51) B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa
(72) SIEK MARTA; NIEDZIÓŁKA-JONSSON JOANNA;
OPAŁŁO MARCIN; KAMIŃSKA AGNIESZKA;
KELM ANNA; HOŁYST ROBERT
(54) Sposób osadzania nanocząstek metalu
na powierzchni, powierzchnia otrzymana tym
sposobem i jej zastosowanie
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób osadzania nanocząstek
metalu na powierzchni, w którym wspomniana powierzchnia stanowi elektrodę pracującą i jest przynajmniej częściowo zanurzona
w roztworze wodnym soli metalu, tworzącym roztwór elektrolitu, zaś wspomniane nanocząstki osadza się na wspomnianej powierzchni pod wpływem przyłożonego potencjału elektrycznego,
charakteryzujący się tym, że wspomniana sól metalu zawiera dodatek soli organicznej, korzystnie o właściwościach redukujących;
stosuje się elektrodę odniesienia, korzystnie w postaci elektrody
Ag|AgCl, kalomelowej lub drutu Ag, i przeciwelektrodę, korzystnie
platynową lub złotą; potencjał elektryczny przykłada się metodą
woltametrii cyklicznej; stosuje się polaryzację elektrody pracującej w zakresie potencjałów od E1 do E2, gdzie potencjał E1 wynosi
od +0,2 V do -0,2 V, korzystnie od +0,2 V do 0 V, najkorzystniej 0 V,
potencjał E2 wynosi od -0,3 V do -1,2, korzystnie od -0,6 V do -1 V,
najkorzystniej -0,8 V, prędkość polaryzacji wynosi od 1 do 100 mV/s,
korzystnie 5, 10, 50 lub 100 mV/s, zaś ilość cykli wynosi od 1 do 50,
korzystnie od 20 do 50. Wynalazek obejmuje także powierzchnię
otrzymaną tym sposobem oraz jej zastosowanie jako platformy
do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (ang. Surface Enhanced Raman Scattering, SERS) lub do pomiarów zlokalizowanego rezonansu plazmonów powierzchniowych (ang. Localized Surface Plasmon Resonance, LSPR).
(13 zastrzeżeń)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
A1 (21) 396606 (22) 2011 10 11
(51) C02F 3/10 (2006.01)
C02F 3/06 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO
ŁUKASIEWICZA, Rzeszów
(72) MASŁOŃ ADAM A.; TOMASZEK JANUSZ A.
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(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków z biomasą
w stanie zawieszenia
(57) Przedmiotem wynalazku jest biologiczna oczyszczalnia ścieków z biomasą znajdującą się w stanie zawieszenia w komorze osadu czynnego, przepływowej, jak również w reaktorach porcjowego
działania. Biologiczna oczyszczalnia ścieków z biomasą w stanie
zawieszenia, charakteryzuje się tym, że w komorze osadu czynnego przepływowej (1) lub reaktorze porcjowego działania złoże
ruchome umieszczone jest w zbiornikach koszowych, w których
umieszczone są swobodnie poruszające się ziarna (8) stanowiące
nośnik błony biologicznej w ilości od 40 do 60% ich objętości, przy
czym ściany (6) zbiorników koszowych (3) posiadają prześwity (7)
mniejsze niż umieszczone w nich ziarna (8), a same kosze (3) zanurzone są poniżej zwierciadła (5) ścieków i osadu czynnego (2)
i ich objętość stanowi od 20 do 80% całkowitej objętości komory (1)
lub reaktora.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396617 (22) 2011 10 12
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 18/00 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz
(72) PODCHORECKI ADAM; SOBCZAK-PIĄSTKA JUSTYNA;
DOBISZEWSKA MAGDALENA; JANKOWSKI PIOTR
(54) Beton konstrukcyjny oraz sposób wytwarzania
betonu konstrukcyjnego z wykorzystaniem
odpadów pylastych
(57) Beton konstrukcyjny oraz sposób wytwarzania betonu konstrukcyjnego z wykorzystaniem odpadów pylastych, zwłaszcza
pyłów mineralnych, powstałych przy produkcji mas mineralnoasfaltowych, zwłaszcza asfaltu drogowego, mający zastosowanie
zwłaszcza w budownictwie, zawierający znane składniki w postaci
zaczynu cementowego, wody piasku i kruszywa, zawiera kruszywo
mineralne o frakcjach 0,05÷63 mm oraz pył mineralny o frakcji poniżej 0,05 mm w ilości 1÷5% masy kruszywa.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396537 (22) 2011 10 04
(51) C07D 403/06 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) KOSZYTKOWSKA-STAWIŃSKA MARIOLA
(54) Sposób otrzymywania nowych pochodnych
1-[(2-alkilo-2H-1,2,3-triazol-4-ylo)metylo]pirymidyno-2,4(1H,3H)-dionu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nowych
pochodnych 1-[(2-alkilo-2H-1,2,3-triazol-4-ylo)metylo]pirymidyno-2,4(1H,3H)-dionu o wzorze ogólnym 1, mogących znaleźć zastosowanie w produkcji środków farmaceutycznych. W pierwszym
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etapie 3-(piwaloiloksymetylo)-1-[(NH-1,2,3-triazol-4-ylo)metylo] pirymidyno-2,4(1H,3H)-dion o wzorze ogólnym 3, poddaje się reakcji
ze związkiem o wzorze ogólnym 4, prowadzonej w rozpuszczalniku organicznym z dodatkiem trzeciorzędowej aminy a następnie
w drugim etapie, wyodrębnione produkty pośrednie o wzorze
ogólnym 6, poddaje się działaniu amoniaku w roztworze wodnoalkoholowym lub działaniu amoniaku w roztworze alkoholowym.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 396539 (22) 2011 10 04
(51) C07D 403/06 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) KOSZYTKOWSKA-STAWIŃSKA MARIOLA
(54) Sposób otrzymywania nowych pochodnych
1-[(2-alkilo-2H-1,2,3-triazol-4-ylo)metylo]pirymidyno-2,4(1H,3H)-dionu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nowych
pochodnych 1-[(2-alkilo-2H-1,2,3-triazol-4-ylo)metylo]pirymidyno-2,4(1H,3H)-dionu o wzorze ogólnym 1, mogących znaleźć zastosowanie w produkcji środków farmaceutycznych. W pierwszym
etapie 3-(piwaloiloksymetylo)-1-[(NH-1,2,3-triazol-4-ylo)metylo] pirymidyno-2,4(1H,3H)-dion o wzorze ogólnym 3 poddaje się reakcji
ze związkiem o wzorze ogólnym 2 prowadzonej w rozpuszczalniku
organicznym. W drugim etapie, wyodrębnione produkty pośrednie
o wzorze ogólnym 4 poddaje się kolejno działaniu amoniaku w roztworze wodno-alkoholowym lub działaniu amoniaku w roztworze
alkoholowym, a następnie bromku trimetylosylilu w roztworze acetonitrylu w temperaturze pokojowej.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 396538 (22) 2011 10 04
(51) C07D 403/06 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) KOSZYTKOWSKA-STAWIŃSKA MARIOLA
(54) Sposób otrzymywania nowych pochodnych
1-[(2-alkilo-2H-1,2,3-triazol-4-ylo)metylo]pirymidyno-2,4(1H,3H)-dionu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nowych
pochodnych 1-[(2-alkilo-2H-1,2,3-triazol-4-ylo)metylo]pirymidyno- 2,4(1H,3H)-dionu o wzorze ogólnym 1, mogących znaleźć zastosowanie w produkcji środków farmaceutycznych. W pierwszym
etapie 3-(piwaloiloksymetylo)-1-[(NH-1,2,3-triazol-4-ylo)metylo] pirymidyno-2,4(1H,3H)-dion o wzorze ogólnym 3 poddaje się reakcji
ze związkiem o wzorze ogólnym 2, prowadzonej w rozpuszczalniku
organicznym, z dodatkiem trzeciorzędowej aminy a w drugim etapie, wyodrębnione produkty pośrednie o wzorze ogólnym 4, poddaje się działaniu amoniaku w roztworze wodno-alkoholowym, lub
działaniu amoniaku w roztworze alkoholowym.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 396635 (22) 2011 10 14
(51) C07D 403/06 (2006.01)
A61K 31/416 (2006.01)
A61K 31/4178 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
(71) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk
(72) SĄCZEWSKI JAROSŁAW HENRYK; RYBCZYŃSKA
APOLONIA
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(54) Nowe pochodne 1-((4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylo)metylo)-1H-indazolu oraz 1-((4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylo)metylo)-1H-indolu i sposób
ich otrzymywania
(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne 1-((4,5-dihydro1H-imidazol-2-ylo)methylo)-1H-indazolu oraz 1-((4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylo)metylo)-1H-indolu o wzorze ogólnym 1, w którym R1, R2,
R3, R4 oznaczają atom wodoru, alkil, alkoksyl, halogen, R5 oznacza
atom wodoru, alkil korzystnie metyl, alkoksyl, halogen korzystnie
atom chloru, litera m oznacza liczbę 0, 1, lub 2, a HX oznacza kwas
siarkowy, fosforowy, octowy, malonowy, fumarowy, szczawiowy,
mlekowy, winowy, cytrynowy, glukonowy, p-toluenosulfonowy,
metanosulfonowy, bromowodór lub jodowodór, zwłaszcza chlorowodór. Przedmiotem wynalazku jest także sposób otrzymywania
nowych pochodnych o wzorze 1, wykazujących antagonistyczny
wpływ na receptory α1-adrenergiczne i mających zastosowanie
do wytwarzania leku do leczenia chorób układu krążenia, zwłaszcza nadciśnienia tętniczego, nadciśnienia płucnego oraz skurczu
naczyń obwodowych, łagodnego przerostu gruczołu krokowego,
lub środków działających organoochronnie.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 396574 (22) 2011 10 07
(51) C08F 2/50 (2006.01)
C08F 2/56 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
(72) BOŃCZA-TOMASZEWSKI ZBIGNIEW; KĘDZIERSKI
MICHAŁ; NISKA ANNA; JAWORSKA GRAŻYNA
(54) Sposób wytwarzania nanokompozytowych
fotoinicjatorów do kompozycji sieciowanych
fotokationowo oraz kompozycje sieciowane
fotokationowo
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nanokompozytowych fotoinicjatorów do kompozycji sieciowanych
fotokationowo, polega na tym, że sól sulfoniową o wzorze 1 lub
iodoniową o wzorze 2 miesza się montmorylonitem zawierającym
jony metalu alkalicznego, uprzednio poddanym działaniu ultradźwięków. Przedmiotem wynalazku są także kompozycje sieciowane
fotokationowo, zawierające nanokompozytowe fotoinicjatory wytworzone sposobem według wynalazku.
(5 zastrzeżeń)
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A1 (21) 396536 (22) 2011 10 04
(51) C08J 11/24 (2006.01)
C08G 63/183 (2006.01)
C08G 63/46 (2006.01)
C08G 63/82 (2006.01)
B01D 3/36 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) ROKICKI GABRIEL; TOMCZYK KAROLINA;
FLORJAŃCZYK ZBIGNIEW; PARZUCHOWSKI PAWEŁ
(54) Sposób wytwarzania poli(tereftalanu alkilenu)
z odpadowego poli(tereftalanu etylenu)
(57) Sposób wytwarzania poli(tereftalanu alkilenu) z odpadowego poli(tereftalanu etylenu) w reakcji alkoholizy polega na tym,
że odpadowy poli(tereftalan etylenu) poddaje się reakcji alkoholizy
diolem z jednoczesną destylacją azeotropową glikolu etylenowego
rozpuszczalnikiem azeotropującym współdestylującym z glikolem
i nie mieszającym się z glikolem w temperaturze pokojowej, przy
czym po rozdzieleniu faz rozpuszczalnik azeotropujący zawraca się
do układu reakcyjnego, zaś reakcję połączoną z destylacją azeotropową prowadzi się wobec katalizatora transestryﬁkacji, w temperaturze wrzenia mieszaniny reakcyjnej, a po zaprzestaniu wydzielania
glikolu etylenowego ewentualnie kontynuuje się proces polikondensacji lub kopolikondensacji.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 396624 (22) 2011 10 13
(51) C10L 5/12 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
(71) POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Jaworzno; INSTYTUT MECHANIZACJI
BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO, Warszawa
(72) SZYMKIEWICZ ANDRZEJ; HYCNAR JAN JÓZEF;
JÓZEFIAK TOMASZ MARCIN; FRAŚ ANDRZEJ;
PRZYSTAŚ RAFAŁ; BAIC IRENEUSZ
(54) Sposób otrzymywania granulatu opałowego
z wykorzystaniem odpadów powydobywczych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania granulatu opałowego z wykorzystaniem odpadów powydobywczych
z zakładów górniczych, stosowanego jako paliwo w kotłach ze złożem ﬂuidalnym i/lub jako paliwo ekologiczne w elektrociepłowniach. Sposób polega na tym, że odpady drobnoziarniste takie
jak muły węglowe, odpady poﬂotacyjne i/lub osady z chodników
wodnych, najczęściej o konsystencji placków mułowych, poddaje
się granulacji w mieszalniku homogenizującym ciągłego działania.
W pierwszym etapie rozluźnia się strukturę placków mułowych,
po czym materiał o rozluźnionej strukturze kieruje się do mieszalnika intensywnego mieszania, gdzie miesza się go ze spoiwem, korzystnie w postaci 4% pylistego wapna palonego lub z dodatkiem
6% popiołów dennych. W przypadku mieszaniny mułu węgłowego z koncentratem ﬂotacyjnym, do składu dozuje się podczas jego
mieszania w mieszalniku homogenizującym 6% pylistego wapna
palonego lub wysoko wapniowe popioły ﬂuidalne w ilości 9%
w stosunku do masy odpadu. Uzyskany granulat jest stosowany
jako dodatek do miału węglowego spalanego w kotłach ze złożem ﬂuidalnym lub jako samodzielne paliwo do takich kotłów i/lub
jako paliwo w elektrociepłowniach. W przypadku mułów pozyskiwanych z osadników, usuwa się z nich ziarna o granulacji powyżej 20 mm, substrat poddaje się napowietrzeniu i grawitacyjnemu
odwodnieniu, po czym granuluje się go z 30% dodatkiem trocin
i 6% dodatkiem wapna palonego jako spoiwa, z którego 2/3 dozuje
się do mieszaniny przed mieszalnikiem, a 1/3 podaje się bezpośrednio do mieszalnika.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396581 (22) 2011 10 09
(51) C11C 5/00 (2006.01)
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(71) SZCZEPANIAK ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ADPAL. ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ, Koźmin Wielkopolski
(72) SZCZEPANIAK ADAM
(54) Świeca drążona
(57) Świeca, zwłaszcza w kształcie smukłej, drążonej bryły, cha-
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magnetycznego poprzez wymianę magnesów trwałych (1) na magnesy o innych parametrach magnetycznych bądź na magnesy
o niniejszej grubości. Przy magnesach cieńszych między magnesy
trwałe (1) a jarzmo (2) włożone są płytki o grubości odpowiadającej
zmniejszeniu grubości magnesu trwałego (1).
(4 zastrzeżenia)

rakteryzuje się tym, że w masie świecowej, wypełniającej bryłę (2)
świecy, wykonany jest na całej wysokości świecy, co najmniej jeden
przelotowy kanał (4), jako otwór o osi równoległej do osi knota (1)
świecy. Świeca może być wykonana jako posiadająca więcej niż jeden kanał (4), które korzystnie rozmieszczone są na okręgu wokół
knota (1) świecy.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 396640 (22) 2011 10 14
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) MOTYL ILONA; LIBUDZISZ ZDZISŁAWA; ŚLIŻEWSKA
KATARZYNA; OTLEWSKA ANNA
(54) Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus paracasei
(57) Wynalazek dotyczy nowego szczepu bakterii mlekowych
Lactobacillus paracasei ŁOCK 0920 o właściwościach probiotycznych, zdeponowanego w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej
Narodowego Instytutu Leków pod nr 07/03/2011, wyizolowanego
z przewodu pokarmowego niemowlaka.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396639 (22) 2011 10 14
(51) C12M 1/42 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
(71) BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice
(72) GLINKA MAREK; GAWRON STANISŁAW; SIEROŃ
ALEKSANDER; PAWŁOWSKA-GÓRAL KATARZYNA
(54) Komora do hodowli komórek
(57) Komora (6) do hodowli komórek w stałym polu magnetycznym składa się z jarzma ferromagnetycznego (2) i magnesów
trwałych (1). Ferromagnetyczne jarzmo (2) jest dnem i pokrywą
komory (6) i ma od wewnątrz zamocowane magnesy trwałe (1).
Komorę (6) zamykają ścianki boczne (3), ścianka tylna (4) i ścianka
przednia. Wymiary wewnętrzne komory (6) ustalają niemagnetyczne płytki dystansowe (5), które dopasowane są do wymiarów kolby
hodowlanej. Ścianka przednia komory (6) ma okienko o wymiarach
odpowiadających wymiarom poprzecznym kolby hodowlanej,
które położone jest centrycznie z komorą (6). Przynajmniej jedna
ze ścianek (3) lub ścianka (4) komory (6) (a mogą być wszystkie) jest
ferromagnetyczna. Kolba jest katalogowa, ma kształt prostokątnej
butelki, jest wykonana z tworzywa przezroczystego i jest zamykana
nakrętko korkiem. W komorze (6) można zmieniać natężenie pola

A1 (21) 396514 (22) 2011 10 03
(51) C12N 9/16 (2006.01)
C12N 11/02 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
C12P 21/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) SZCZĘSNA-ANTCZAK MIROSŁAWA; ANTCZAK
TADEUSZ; STAŃCZYK ŁUKASZ; STRUSZCZYK-ŚWITA
KATARZYNA; BIELECKI STANISŁAW
(54) Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego
preparatu lipazy Mucor racemosus
(57) Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu lipazy
Mucor racemosus katalizującego syntezę strukturyzowanych triacylogliceroli, polega na hodowli selektanta pleśni Mucor racemosus A27/3sTAG, którego zarodniki hoduje się na podłożu stałym
zawierającym agar, brzeczkę piwowarską, a nadto tripalmitynian
glicerolu. Hodowlę inokulum selektanta prowadzi się w podłożu
ciekłym zawierającym oliwę z oliwek lub olej, namok kukurydziany, wodę wodociągową, a nadto tripalmitynian glicerolu. Hodowlę
produkcyjną selektanta prowadzi się na podłożu ciekłym zawierającym oliwę z oliwek lub olej, namok kukurydziany oraz wodę
wodociągową przy mieszaniu zawartości fermentora za pomocą
mieszadła, do którego przymocowuje się rozłącznie porowaty nośnik wyhodowanego selektanta w postaci prostopadłościennych
płatów pianki poliuretanowej, a otrzymane w wyniku hodowli
płaty pianki z przerośniętą biomasą selektanta Mucor racemosus
A27/3sTAG oddziela się od cieczy pohodowlanej, przemywa się
wodą destylowaną, odwadnia schłodzonym acetonem, ekstrahuje
eterem naftowym i suszy w temperaturze pokojowej lub przemywa
wodą destylowaną, zamraża, lioﬁlizuje, przemywa acetonem, eterem naftowym i suszy w temperaturze pokojowej. Selektant pleśni
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Mucor racemosus A27/3sTAG otrzymuje się ze szczepu pleśni Mucor racemosus A27, który poddaje się aktywacji na podłożu stałym
zawierającym tripalmitynian glicerolu, agar, brzeczkę piwowarską.
Kolonie wyrosłe na podłożu stałym poddaje się selekcji w drodze
hodowli wstrząsanej na podłożu ciekłym o składzie: tripalmitynian
glicerolu, oliwa z oliwek lub olej, namok kukurydziany, woda wodociągowa, przy czym procedurę aktywowania i selekcji pleśni Mucor
racemosus powtarza się 3-krotnie, a otrzymany selektant przechowuje się na podłożu stałym o składzie: tripalmitynian glicerolu, agar,
brzeczka piwowarska o stężeniu 8°Be, w temperaturze 4°C.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 396515 (22) 2011 10 03
(51) C12N 9/16 (2006.01)
C12N 11/02 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
C12P 21/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) SZCZĘSNA-ANTCZAK MIROSŁAWA; ANTCZAK
TADEUSZ; STAŃCZYK ŁUKASZ; STRUSZCZYK-ŚWITA
KATARZYNA; BIELECKI STANISŁAW
(54) Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego
preparatu lipazy Mucor circinelloides
(57) Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu lipazy Mucor circinelloides katalizującego syntezę strukturyzowanych
triacylogliceroli polega na hodowli selektanta pleśni Mucor circinelloides T66/IBPUA 100, którego zarodniki hoduje się na podłożu stałym zawierającym agar, brzeczkę piwowarską, tristearynian glicerolu. Hodowlę inokulum selektanta prowadzi się w podłożu ciekłym
zawierającym oliwę z oliwek lub olej, namok kukurydziany, wodę
wodociągową, a nadto tristearynian glicerolu. Hodowlę produkcyjną selektanta prowadzi się na podłożu ciekłym zawierającym oliwę
z oliwek lub olej, namok kukurydziany oraz wodę wodociągową,
zaszczepionym inokulum, przy mieszaniu zawartości fermentora
za pomocą mieszadła, do którego przymocowuje się rozłącznie
porowaty nośnik wyhodowanego selektanta w postaci prostopadłościennych płatów pianki poliuretanowej, a otrzymane w wyniku hodowli płaty pianki z przerośniętą biomasą selektanta Mucor
circinelloides T66/IBPUA 100 oddziela się od cieczy pohodowlanej,
przemywa się wodą destylowaną, odwadnia schłodzonym acetonem, ekstrahuje eterem naftowym i suszy w temperaturze pokojowej lub przemywa wodą destylowaną, zamraża do temperatury -45°C, lioﬁlizuje, przemywa acetonem, eterem naftowym i suszy
w temperaturze pokojowej. Selektant pleśni Mucor circinelloides
T66/IBPUA 100 otrzymuje się ze szczepu pleśni Mucor circinelloides
T66, który poddaje się aktywacji na podłożu stałym zawierającym
tristearynian glicerolu, agar, brzeczkę piwowarską, a następnie kolonie wyrosłe na podłożu stałym poddaje się selekcji w drodze hodowli wstrząsanej na podłożu ciekłym zawierającym tristearynian
glicerolu, oliwę z oliwek lub olej, namok kukurydziany, wodę wodociągową, przy czym procedurę aktywowania i selekcji pleśni Mucor
circinelloides powtarza się 3-krotnie, a otrzymany selektant przechowuje się na podłożu stałym o składzie: tristearynian glicerolu,
agar, brzeczka piwowarska o stężeniu 8°Be, w temperaturze 4°C.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 396516 (22) 2011 10 03
(51) C12N 9/16 (2006.01)
C12N 11/02 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
C12P 1/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) SZCZĘSNA-ANTCZAK MIROSŁAWA; ANTCZAK
TADEUSZ; STAŃCZYK ŁUKASZ; STRUSZCZYK-ŚWITA
KATARZYNA; BIELECKI STANISŁAW
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(54) Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego
preparatu lipazy Mucor circinelloides
(57) Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu lipazy
Mucor circinelloides katalizującego hydrolizę oligolipidów polega
na hodowli selektanta pleśni Mucor circinelloides M58/IBPUH 120,
którego zarodniki hoduje się na podłożu stałym zawierającym agar,
brzeczkę piwowarską, a nadto distearynian glikolu polietylenowego. Hodowlę inokulum selektanta prowadzi się w podłożu ciekłym
zawierającym oliwę z oliwek lub olej, namok kukurydziany, wodę
wodociągową, a nadto distearynian glikolu polietylenowego. Hodowlę produkcyjną prowadzi się na podłożu ciekłym zawierającym
oliwę z oliwek lub olej, namok kukurydziany oraz wodę wodociągową, zaszczepionym inokulum, przy mieszaniu zawartości fermentora za pomocą mieszadła, do którego przymocowuje się rozłącznie
porowaty nośnik wyhodowanego selektanta w postaci prostopadłościennych płatów pianki poliuretanowej. Otrzymane w wyniku
hodowli płaty pianki z przerośniętą biomasą selektanta Mucor circinelloides M58/IBPUH 120 oddziela się od cieczy pohodowlanej,
przemywa wodą destylowaną, odwadnia schłodzonym acetonem,
ekstrahuje eterem naftowym i suszy w temperaturze pokojowej
lub przemywa wodą destylowaną, zamraża, lioﬁlizuje, przemywa
acetonem, eterem naftowym i suszy w temperaturze pokojowej.
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 396517 (22) 2011 10 03
(51) C12N 9/16 (2006.01)
C12N 11/02 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
C12P 21/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) SZCZĘSNA-ANTCZAK MIROSŁAWA; ANTCZAK
TADEUSZ; STAŃCZYK ŁUKASZ; STRUSZCZYK-ŚWITA
KATARZYNA; BIELECKI STANISŁAW
(54) Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego
preparatu lipazy Mucor racemosus
(57) Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu lipazy
Mucor racemosus katalizującego hydrolizę oligolipidów polega
na hodowli selektanta pleśni Mucor racemosus A33/PPDGP, którego zarodniki hoduje się na podłożu stałym zawierającym agar,
brzeczkę piwowarską a nadto distearynian glikolu polietylenowego. Hodowlę inokulum selektanta prowadzi się w podłożu ciekłym
zawierającym oliwę z oliwek lub olej, namok kukurydziany, wodę
wodociągową oraz distearynian glikolu polietylenowego. Hodowlę
produkcyjną selektanta prowadzi się na podłożu ciekłym zawierającym oliwę z oliwek lub olej, namok kukurydziany oraz wodę wodociągową, zaszczepionym inokulum przy mieszaniu zawartości
fermentora za pomocą mieszadła, do którego przymocowuje się
rozłącznie porowaty nośnik wyhodowanego selektanta w postaci
prostopadłościennych płatów pianki poliuretanowej, a otrzymane
w wyniku hodowli płaty pianki z przerośniętą biomasą selektanta
Mucor racemosus A33/PPDGP oddziela się od cieczy pohodowlanej, przemywa się wodą destylowaną, odwadnia schłodzonym
acetonem, ekstrahuje eterem naftowym i suszy w temperaturze
pokojowej lub przemywa wodą destylowaną, zamraża, lioﬁlizuje,
przemywa acetonem, eterem naftowym i suszy w temperaturze
pokojowej. Selektant pleśni Mucor racemosus A33/PPDGP otrzymuje się ze szczepu pleśni Mucor racemosus A33, który poddaje
się aktywacji na podłożu stałym o składzie: distearynian glikolu
polietylenowego, agar, brzeczka piwowarska. Następnie kolonie
wyrosłe na podłożu stałym poddaje się selekcji w drodze hodowli
wstrząsanej na podłożu ciekłym o składzie: distearynian glikolu polietylenowego, oliwa z oliwek lub olej, namok kukurydziany, woda
wodociągowa, przy czym procedurę aktywowania i selekcji pleśni
Mucor racemosus powtarza się 3-krotnie. Otrzymany selektant
przechowuje się na podłożu stałym o składzie: distearynian glikolu
polietylenowego, agar, brzeczka piwowarska, w temperaturze 4°C.
(4 zastrzeżenia)
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A1 (21) 396645 (22) 2011 10 14
(51) C12N 15/63 (2006.01)
C12N 15/74 (2006.01)
C12N 15/70 (2006.01)
C12N 15/78 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C07H 21/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI, POLSKA AKADEMIA
NAUK, Warszawa
(72) BARTOSIK ANETA AGNIESZKA; MARKOWSKA
ALEKSANDRA; SZARLAK JOLANTA; KULIŃSKA ANNA;
JAGURA-BURDZY GRAŻYNA
(54) System replikacyjny plazmidu RA3 (minireplikon
RA3), sekwencje oraz sposób klonowania i łączenia
niezależnych kaset genowych
(57) Przedmiotem wynalazku jest system replikacyjny plazmidu
RA3 (minireplikon RA3), sekwencje oraz sposób klonowania i łączenia niezależnych kaset genowych. Bardziej szczegółowo rozwiązanie dotyczy systemu wektorów plazmidowych opartych o stabilny
minireplikon plazmidu RA3 o szerokim zakresie gospodarzy z grupy
niezgodności plazmidów IncU, znajdujący zastosowanie w klonowaniu, przechowywaniu, analizie funkcjonalnej kaset genowych
w różnych gatunkach bakterii, a także ich łatwym składaniu, łączeniu w dowolnych kombinacjach - tasowaniu, celem utworzenia plazmidów o pożądanych cechach biotechnologicznych. Wektory te
mogą być wykorzystywane do klonowania i analizy funkcji genów,
aktywności promotorów, nadprodukcji białek w różnych gospodarzach, także poza rodziną Enterobacteriaceae. Wektory te różnią się
liczbą kopii i kodują różne markery selekcyjne do badań w szerokim
zakresie gospodarzy.
(24 zastrzeżenia)
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1, poddaje się mikrobiologicznej transformacji, przy użyciu systemu
enzymatycznego grzybów z gatunku Aspergillus glaucus. Związek
ten jest biologicznie czynny i może mieć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 400807 (22) 2012 09 17
(51) C12P 7/22 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) POPŁOŃSKI JAROSŁAW TOMASZ; HUSZCZA EWA;
TRONINA TOMASZ; MADEJ ANNA
(54) Sposób wytwarzania 4’-hydroksy-5,6-benzoflawonu
(57) Sposób wytwarzania 4’-hydroksy-5,6-benzoﬂawonu o wzorze 2, polega na tym, że substrat, którym jest 5,6-benzoﬂawon
o wzorze 1, poddaje się mikrobiologicznej transformacji, przy użyciu systemu enzymatycznego grzybów z rodzaju Verticillium. Związek ten jest biologicznie czynny i może mieć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 400805 (22) 2012 09 17
(51) C12P 7/22 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) POPŁOŃSKI JAROSŁAW TOMASZ; HUSZCZA EWA;
TRONINA TOMASZ; MADEJ ANNA
(54) Sposób wytwarzania 4’-hydroksy-7,8-benzoflawonu
(57) Sposób wytwarzania 4’-hydroksy-7,8-benzoﬂawonu o wzorze 2, polega na tym, że substrat, którym jest 7,8-benzoﬂawon
o wzorze 1, poddaje się mikrobiologicznej transformacji, przy użyciu systemu enzymatycznego grzybów z rodzaju Verticillium. Związek ten jest biologicznie czynny i może mieć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 400806 (22) 2012 09 17
(51) C12P 7/22 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) POPŁOŃSKI JAROSŁAW TOMASZ; HUSZCZA EWA;
TRONINA TOMASZ; MADEJ ANNA
(54) Sposób otrzymywania 4’-hydroksy-7,8-benzoflawonu
(57) Sposób wytwarzania 4’-hydroksy-7,8-benzoﬂawonu o wzorze
2, polega na tym, że substrat, którym jest 7,8-benzoﬂawon o wzorze

A1 (21) 400808 (22) 2012 09 17
(51) C12P 7/22 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) POPŁOŃSKI JAROSŁAW TOMASZ; HUSZCZA EWA;
TRONINA TOMASZ; MADEJ ANNA
(54) Sposób otrzymywania 4’-hydroksy-5,6-benzoflawonu
(57) Sposób wytwarzania 4’-hydroksy-5,6-benzoﬂawonu o wzorze 2, polega na tym, że substrat, którym jest 5,6-benzoﬂawon
o wzorze 1, poddaje się mikrobiologicznej transformacji, przy użyciu systemu enzymatycznego grzybów z gatunku Aspergillus glaucus. Związek ten jest biologicznie czynny i może mieć zastosowanie
w przemyśle farmaceutycznym.
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 396600 (22) 2011 10 10
(51) C23C 22/00 (2006.01)
C23C 2/02 (2006.01)
(71) TARAS ARTUR, Miejsce Piasowe Łężany
(72) TARAS ARTUR
(54) Sposób cynkowania powierzchni przedmiotów
metalowych z proekologiczną eliminacją
powstawania ścieków technologicznych
i zmniejszoną ilością powstających odpadów
bezściekowego cynkowania
(57) Sposób cynkowania powierzchni przedmiotów metalowych
z proekologiczną eliminacją powstawania ścieków technologicznych i zmniejszoną ilością powstających odpadów obejmujący operację kompletowania wsadu, a następnie oczyszczania powierzchni
metalowej w kąpieli odtłuszczającej, kąpieli trawiącej oraz kąpieli
topnikowej, suszenie oczyszczonych powierzchni, operacje nakładania powłoki metalowej metodą zanurzeniową w ciekłym metalu,
operację obróbki wykończającej wraz z procesami regeneracji zużytych kąpieli, w którym powierzchnie metalowe zanurza się w szeregu kąpieli zawierających obok składników właściwych dla danej
kąpieli składniki innych kąpieli, a odcieki zebrane oddzielnie z dowolnie wybranych operacji wykorzystuje się w procesie oczyszczania poprzez dołączenie ich do używanej odpowiedniej kąpieli albo
odcieki oraz zużyte kąpiele poddaje się regeneracji, charakteryzujący się tym, że obróbkę powierzchni przedmiotów stalowych czarnych prowadzi się kolejno w kąpieli topnika wanny po trawieniu
oczyszczonych powierzchni stalowych zawierającej preparat odtłuszczający w temperaturze 70-90°C w czasie od 10-30 minut, kąpiel topnika z operacji dotrawiania zawierającej do 15% wagowych
HCl w temperaturze 40-70°C w czasie 30 minut, a wytrawione powierzchnie wyrobów stalowych dotrawia się w kąpieli stanowiącej
topnik z operacji topnikowania dotrawionych wyrobów stalowych
zawierających do 10% wagowych HCl w temperaturze od 40-70°C
w czasie do 25 minut, po czym dotrawione wyroby stalowe kieruje się do kąpieli topnika zawierającego do 0,3% wagowych HCl
i prowadzi się topnikowanie w temperaturze od 70-90°C w czasie
5 minut lub okresie dłuższym dla nagrzania wyrobów stalowych,
po czym dogodnie w znany sposób wyroby stalowe suszy się oraz
cynkuje i chłodzi się z tym, że kąpiel topnika z operacji odtłuszczającego oczyszczania kieruje się do regeneracji wspólnie z przeciekami i odciekami, a zregenerowany topnik zawraca się do operacji
topnikowania, przy czym po obróbce powierzchniowej wyroby
zanurza się do kąpieli stopionego cynku utrzymywanej w zakresie
temperatury 450÷470°C, na czas potrzebny do nagrzania elementu
do temperatury kąpieli i utworzenia powłoki o żądanej grubości.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396621 (22) 2011 10 13
(51) C23F 13/04 (2006.01)
C23F 13/22 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) MILLER PIOTR; TOMAS PIOTR
(54) Sposób i układ do ochrony stalowych rurociągów
podziemnych przed oddziaływaniem indukcyjnym
linii elektroenergetycznych
(57) Sposób do ochrony stalowych rurociągów podziemnych
przed oddziaływaniem indukcyjnym linii elektroenergetycznych
charakteryzuje się tym, że w stalowym rurociągu (1) podziemnym
przepływa prąd przemienny pochodzący z negatywnego oddziaływania, który mierzy się za pomocą przekładnika (2) pomiarowego, zmierzoną wartość prądu przekazuje się przewodem (3)
do urządzenia (4) sterującego, które podaje napięcie, z regulowanego źródła, do zadajnika (5), który powoduje wyindukowanie się
prądu w rurociągu (1) przeciwnie skierowanego do prądu pierwotnego, lecz o tej samej wartości, wskutek czego zachodzi zniesienie
negatywnego oddziaływania. Układ do ochrony stalowych rurociągów podziemnych przed oddziaływaniem indukcyjnym linii elektroenergetycznych posiadającego przekładnik, urządzenie sterujące oraz zadajnik charakteryzuje się tym, że składa się ze stalowego
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rurociągu (1), na którym umieszczony jest przekładnik (2) pomiarowy połączony przewodem (3) z urządzeniem (4) sterującym, które
połączone jest z zadajnikiem (5), umieszczonym na rurociągu, oraz
układem (6) do pomiaru napięcia.
(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1 (21) 396551 (22) 2011 10 05
(51) D04B 1/00 (2006.01)
A41D 13/005 (2006.01)
(71) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(72) BARTKOWIAK GRAŻYNA; DĄBROWSKA ANNA;
KOWALSKI KRZYSZTOF
(54) Dwuwarstwowa dzianina rządkowa
wypełniona makrokapsułkami o właściwościach
termoregulujących oraz wyrób odzieżowy
zawierający makrokapsułki o właściwościach
termoregulujących
(57) Dwuwarstwowa dzianina rządkowa wypełniona makrokapsułkami o właściwościach termoregulujących zawierająca dwie
warstwy oczek połączone ze sobą pętlami nabraniowymi wykonanymi nitką pośrednią, charakteryzuje się tym, że warstwa makrokapsułek (4) znajduje się w kanalikach pomiędzy warstwami
oczek. Stosuje się makrokapsułki z materiałami przemiany fazowej.
Dzianina według wynalazku charakteryzuje się entalpią na poziomie 164,32 J dla 1 m2 dzianiny. Wyrób odzieżowy zawierający makrokapsułki o właściwościach termoregulujących, charakteryzuje
się tym, że wykonany jest z dwuwarstwowej dzianiny rządkowej
z warstwą makrokapsułek o właściwościach termoregulujących,
znajdujących się w kanalikach pomiędzy warstwami oczek.
(5 zastrzeżeń)

26

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 8 (1025) 2013

A1 (21) 396641 (22) 2011 10 14
(51) D04H 1/48 (2012.01)
D04H 1/42 (2012.01)
D04H 1/46 (2012.01)
B32B 5/26 (2006.01)
A61F 13/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź
(72) CIEŚLAK MAŁGORZATA; WITCZAK EWA; LAO MAREK
(54) Przestrzenna struktura włókienna
(57) Przedmiotem wynalazku jest przestrzenna struktura włókienna, przeznaczona szczególnie na obicia siedzeń samochodowych
i siedzisk na stanowiskach pracy, w tym siedzisk i miejsc leżących
dla osób niepełnosprawnych i długotrwale unieruchomionych.
Może znaleźć również zastosowanie w zabezpieczeniach osobistych, np. jako elementy ubioru. Przestrzenną strukturę włókienną stanowi struktura właściwa, np. płaska tkanina (1), wykonana
znanym sposobem przez przeplatanie nitek osnowy (2) z nitkami
wątku (3). W przestrzeniach (4), utworzonych w płaskiej strukturze
umieszczone są liniowe elementy przestrzenne, w tym przykładzie
wykonania są to rurki (5), wykonane z pianki o wysokiej elastyczności. Liniowe elementy przestrzenne wysokoelastyczne (5) mogą
być wprowadzane w trakcie wytwarzania lub po wytworzeniu zasadniczej struktury włókienniczej (1), w jednym lub obu kierunkach,
w zależności od struktury zasadniczej (1) i wymogów związanych
z przeznaczeniem użytkowym wyrobu końcowego.
(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

A1 (21) 396530 (22) 2011 10 04
(51) E01H 5/08 (2006.01)
E01H 5/07 (2006.01)
(71) KLIMAWENT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(72) KASZYŃSKI JANUSZ
(54) Odśnieżacz obrotowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest odśnieżacz obrotowy mający zastosowanie do usuwania śniegu z gruntowych i płaskich
powierzchni budowlanych, korzystnie z halowych powierzchni

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
A1 (21) 396647 (22) 2011 10 14
(51) E01C 7/14 (2006.01)
E01C 7/16 (2006.01)
E01C 21/00 (2006.01)
(71) WITAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(72) WITAKOWSKI PIOTR
(54) Nawierzchnia betonowa i sposób jej wykonania
(57) Nawierzchnia betonowa, zwłaszcza drogowa, składająca się
z warstw mrozoodpornych i podbudowy oraz ułożonej na nich
konstrukcyjnej warstwy betonu, charakteryzuje się tym, że pozbawiona zbrojenia konstrukcyjna warstwa betonu (8) podzielona jest
na segmenty (5, 6, 7), poddane trwałym naprężeniom ściskającym
wzdłuż osi drogi, utrzymującym się dzięki naciskowi sąsiednich
segmentów, a pomiędzy tak samosprężonymi segmentami (5, 6, 7)
znajdują się szczeliny (15), wypełnione elementami blokującymi (10)
oraz ewentualnie uszczelnienie łączące mechanicznie. Wynalazek
dotyczy również sposobu wytwarzania nawierzchni.
(5 zastrzeżeń)
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dachowych. Odśnieżacz obrotowy posiadający wentylatory z przewodami rurowymi zakończonymi dyszami ustawionymi w tym
samym kierunku i nachylonymi pod kątem do odśnieżanej powierzchni charakteryzuje się tym, że na obrotnicy (1) napędzanej
motoreduktorem (2) jest umieszczony główny wentylator promieniowy (3) i pomocniczy wentylator promieniowy (4), przy czym
motoreduktor(2) jest zamocowanym do konstrukcji nośnej (5) ustawionej na odśnieżanej powierzchni Z.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396613 (22) 2011 10 11
(51) E02B 3/04 (2006.01)
E02B 7/00 (2006.01)
(71) BOROWSKI MARIAN LOGIS, Warszawa
(72) BOROWSKI MARIAN
(54) Moduł ogrodzenia z funkcją bariery
przeciwpowodziowej i zapora przeciwpowodziowa
z modułami ogrodzenia
(57) Przedmiotem wynalazku jest moduł ogrodzenia z funkcją
bariery przeciwpowodziowej, charakteryzujący się tym, że posiada
ruchomy segment (2) umieszczony w ramie (1) osadzonej na stałe
w fundamencie, połączony z nią przegubowo poprzez górne łączniki i spięty górnymi elementami blokującymi oraz współpracujący
suwliwie z dolnymi łącznikami umieszczonymi wewnątrz górnych
łączników, przy czym górne i dolne łączniki osadzone są obrotowo
na poprzecznej osi teramy w pobliżu jej pionowych elementów.
Przedmiotem wynalazku jest również zapora przeciwpowodziowa z modułami ogrodzenia, charakteryzująca się tym, że podporę
zapory stanowią ruchome segmenty (2) ogrodzenia, a dodatkowo
jest ona wyposażona w co najmniej jeden ruchomy moduł uzupełniający połączony rozłącznie z fundamentem osadzony na stałe w ziemi próg (18) w postaci pasa z tworzywa sztucznego, który
w swej górnej części posiada uwypuklenie współpracujące z folią uszczelniającą (17) i dociskającym ją elastycznym elementem
uszczelniającym.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 396550 (22) 2011 10 03
(51) E02B 3/10 (2006.01)
(71) PROKOP EDMUND, Nowe Miasto Lubawskie
(72) PROKOP EDMUND
(54) Zapory Prokopa na wały przeciwpowodziowe
i drogi w regionie zalewowym i depresyjnym
(57) Zapora przeciwpowodziowa wyprodukowana jest ze stali
zbrojeniowej i żelbetonu o kącie nachylenia 70°. Służy do umacniania wałów przeciwpowodziowych stałych, osuwisk i dróg w regionie zalewowym i depresyjnym. W górnej części posiada zaczep
na hak do załadunku i układania, ustawiać można jak klocki na dowolną wysokość i długość skracając wystającymi piętami po przekątnej lub zaspawując marki.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 399488 (22) 2012 06 12
(51) E02B 15/00 (2006.01)
C09K 3/32 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(72) TOMASZEWSKI WIESŁAW; MARKOWSKA JOANNA;
MARKOWSKI JACEK
(54) Sposób zwiększania przepustowości budowli
hydrotechnicznych i/lub komunikacyjnych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zwiększania przepustowości budowli hydrotechnicznych i komunikacyjnych, polegający
na tym, że do cieczy na górnym stanowisku (3), podaje się mieszaninę biodegradowalną, składającą się z co najmniej jednej substancji
powierzchniowo czynnej i co najmniej jednego polimeru, o właściwościach redukcji oporów przepływu cieczy w zakresie przepływu
turbulentnego, w ilościach zależnych od natężenia przepływu cieczy w korycie. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym, w przypadkach zwiększonego przepływu
w rzekach lub innych ciekach wodnych.
(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 396599 (22) 2011 10 10
(51) E03D 9/05 (2006.01)
A47K 13/30 (2006.01)
(71) MATUSZYK JAN, Ropa
(72) MATUSZYK JAN
(54) Deska sedesowa z odprowadzeniem biogazu
(57) Deska sedesowa, pokazana na rysunku, z odprowadzeniem
biogazu charakteryzuje się tym, że do sedesu lub obok jest zamon-
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towany pochłaniacz biogazu, połączony przewodem do komina
wentylacyjnego, do którego wciąga je wentylator uruchomiony
przez czujnik ruchu lub kontakt elektryczny.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396586 (22) 2011 10 10
(51) E04D 13/035 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
(71) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(72) GRUCA TOMASZ
(54) Zespół mocujący do montażu elementu
osłonowego skrzydła okna dachowego
(57) Zespół mocujący do montażu zewnętrznego elementu osłonowego skrzydła okna dachowego, na elemencie bocznym skrzydła obrotowego, charakteryzuje się tym, że stanowi go łącznik (41),
element bazowy (42) i zaślepka (43), przy czym łącznik (41) z gniazdem montażowym (411) osadzony jest przesuwnie na elemencie
bazowym (42) umieszczonym w zaślepce (43) a wraz z nią - zamocowanym nieruchomo na elemencie konstrukcyjnym skrzydła
okiennego.
(11 zastrzeżeń)
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A1 (21) 401059 (22) 2012 10 04
(51) E04D 13/035 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
(31) PA201170554
(32) 2011 10 04
(33) DK
PA201170547
2011 10 04
DK
(71) VKR Holding A/S, Horsholm, DK
(72) RASMUSSEN STEN, DK; Mogensen Morten Møller, DK
(54) Okno dachowe z dolną uszczelką skrzydła i dolna
uszczelka skrzydła
(57) Wynalazek dotyczy okna dachowego z dolną uszczelką skrzydła i dolnej uszczelki skrzydła dla takiego okna. Okno dachowe zawierające ościeżnicę z górnym elementem, dolnym elementem
oraz dwoma bocznymi elementami, a także skrzydło okienne mające górny element, dolny element (10) oraz dwa boczne elementy,
przy czym skrzydło okienne utrzymuje szybę (4), przy czym okno
zawiera dodatkowo w powiązaniu ze wspomnianym dolnym elementem skrzydła okiennego (10) dolne kołnierz skrzydła okiennego oraz dolną uszczelkę (310) skrzydła przymocowaną do dolnego
elementu skrzydła okiennego (10) i przystosowaną do uszczelniania szczeliny pomiędzy dolnym elementem skrzydła okiennego (10) a dolnym elementem ościeżnicy w pozycji zamkniętej okna,
przy czym dolna uszczelka (310) skrzydła zawiera pierwszą część
przystosowaną do połączenia z dolnym elementem skrzydła okiennego (10) oraz drugą część, która to druga część ma zasadniczo hakowato ukształtowany przekrój poprzeczny rozciągający się od dolnego elementu skrzydła okiennego (10) w kierunku zasadniczo
od szyby (4) w kierunku osi podłużnej okna dachowego i wyginający się w kierunku osi głębokości okna dachowego, przy czym okno
to zawiera ponadto uszczelkę obrzeża (113c) oszklenia zawierającą
pierwszą część przystosowaną do umieszczenia w przestrzeni, pomiędzy co najmniej jednym ze wspomnianych elementów skrzydła
okiennego, a szybą (4) oraz wewnątrz wspomnianej przestrzeni
okna, a ponadto uszczelka obrzeża (113c) oszklenia zawiera drugą
część przystosowaną do umieszczenia na zewnątrz wspomnianej
przestrzeni okna i nachodząc na część odpowiednio co najmniej
jednego elementu skrzydła okiennego (10) oraz część pierwszej
powierzchni szyby (4).
(22 zastrzeżenia)

A1 (21) 396631 (22) 2011 10 13
(51) E06B 1/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VIKKING KTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Biała Podlaska
(72) KONASZUK TADEUSZ
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(54) Drzwi wejściowe
(57) Drzwi wejściowe składają się z ramowej ościeżnicy (1) i skrzydła (2), w których ościeżnica (1) utworzona jest z wielokomorowego proﬁlu (10) z PCV z wsuniętym metalowym kształtownikiem (11)
a skrzydło (2) zawiera ramę nośną (12), korzystnie z kompozytu
polimerowego, obłożoną obustronnie płytami poliestrowymi (13)
z przestrzenią między nimi wypełnioną bezfreonową pianą (14),
przy czym zarówno w ościeżnicy (1), jak i skrzydle (2) jest co najmniej jeden rowek (15, 16), w którym osadzona jest uszczelka (7, 8).
Ościeżnica (1) posiada w przekroju poprzecznym kształt zbliżony
do prostokąta z jednym narożem (20) zaokrąglonym i skośnie ściętym i drugim narożem (21) posiadającym prostokątne wybranie (22)
z osadzoną w nim wkładką maskującą (23) a w ścianie czołowej (24)
wybrania (22) posiada rowek (15), w którym jest wciśnięta uszczelka (7) stykająca się z jedną z powierzchni czołowych (26) skrzydła (2). Skrzydło (2) jest wykonane jako przylgowe z przylgą (27)
występującą na krawędziach bocznych, górnej i dolnej, lub bez
przylgi na krawędzi dolnej, przy czym przylga (27) jest wykonana
w obrębie ramy nośnej (12). Na przedłużeniu wewnętrznej powierzchni (28) przylgi (27) jest przyprzylgowy rowek (16), w którym
jest wciśnięta druga uszczelka (8) stykająca się z boczną powierzchnią (29) ościeżnicy (1) a u dołu, z boczną powierzchnią progu.
Na dolnej powierzchni skrzydła, równolegle do przyprzylgowego rowka (16) jest drugi rowek, w którym jest wciśnięta uszczelka
szczotkowa stykająca się z górną powierzchnią progu. W dolnej powierzchni bezprzylgowego skrzydła (2), jest tylko rowek, w którym
jest wciśnięta uszczelka szczotkowa. W prostokątnym wybraniu (22)
w ościeżnicy (1) w miejscu wkładki maskującej (23) jest osadzona
wkładka dystansowa (32) z wczepami (33) posiadająca rowek (15)
z występami (25), w którym jest wciśnięta uszczelka (7) stykająca się
z jedną z powierzchni czołowych (26) skrzydła (2).
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 399990 (22) 2012 07 16
(51) E21C 35/20 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA, Kraków
(72) KRAUZE KRZYSZTOF; BOŁOZ ŁUKASZ
(54) Głowica ładująca kombajnu ścianowego
(57) Głowica ładująca kombajnu ścianowego składa się z ładowarki osłonowej (1) oraz napędzanego elementu ładującego (2), zamocowanego do kadłuba kombajnu ścianowego (3) między organem
urabiającym (4) i ładowarką osłonową (1). Element ładujący (2) ma
postać obrotowej gwiazdy i wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający jego chowanie w kadłubie kombajnu ścianowego (3).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396562 (22) 2011 10 06
(51) E06C 9/06 (2006.01)
E06C 1/34 (2006.01)
E04F 11/04 (2006.01)
E04F 11/06 (2006.01)
(71) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(72) KASIŃSKI BOGUSŁAW
(54) Schody składane, zwłaszcza czterosegmentowe
(57) Schody posiadają mechanizm zabezpieczający (3) przed
niekontrolowanym oddaleniem się co najmniej dwóch ostatnich
segmentów schodów od segmentu pierwszego (11) przez obrót
w zawiasach (21), który to mechanizm usytuowany jest w pobliżu
górnego końca segmentów, korzystnie nakładkowe na zawiasie
wysięgnikowym (23), łączącym segmenty: drugi (12) i trzeci (13).
Mechanizm zabezpieczający (3) odblokuje się poprzez uniesienie,
przez użytkownika schodów dolnej części segmentów: trzeciego (13) i czwartego (14). Schody mają też blokadę dolną (6) na zawiasie (22) łączącym segmenty: trzeci (13) i czwarty (14).
(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 396584 (22) 2011 10 10
(51) E21C 41/32 (2006.01)
E21F 15/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(71) GSG MINING SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(72) GOŁASZEWSKI ANTONI; MOTYL ZYGMUNT; STEG
MAREK; GOŁASZEWSKI ARKADIUSZ; PARTYKA MAREK;
PRZEŚLICA JERZY; STEG MACIEJ; MOTYL PIOTR
(54) Sposób ciągłego kierowania deformacją
powierzchni szczególnie w zasięgu wpływów
spowodowanych głębinową eksploatacją górniczą
(57) W trakcie eksploatacji pokładów kopaliny użytecznej w tym
systemem z zawałem skał stropowych powstają szkody górnicze
które w szeregu przypadkach uniemożliwiają eksploatację bezpośrednio pod obiektami bądź też w zasięgu jej negatywnego
wpływu na powierzchnię terenu w postaci różnego rodzaju deformacji nieciągłych. Przedmiotowy wynalazek rozwiązuje w sposób
innowacyjny problem deformacji powierzchni wywołany głównie
eksploatacją zawałową. Umożliwia w znacznym stopniu na ciągłe
sterowanie deformacją powierzchni jak i jej zasięgiem co wpływa
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korzystnie na rozwój eksploatacji zawałowej w terenach zurbanizowanych zaliczonych do określonych kategorii osiadania terenu.
Problem ten jest rozwiązany poprzez wiercenie systemu otworów
podstawowych (2) i pomocniczych nad rejonami eksploatacji zawałowej nad którą do rozwarstwionego i spękanego górotworu
zatłacza się odpadowe środki wypełniające systemem otworowym na określonej głębokości. W przykładowym wykonaniu otwór
podstawowy ma dwa odcinki odcinek (2) orurowany, a odcinek (3)
nieorurowany a jego dno sięga warstwy górotworu o małej ﬁltracji
środka płynnego szczególnie wody. Górotwór dodatkowo oprócz
wypełnienia materiałem stałym wchłania znaczną ilość np.: wody
powiększając tym samym swoją objętość poprzez pęcznienie
co również korzystnie wpływa na zmniejszenie szkód górniczych.
Dla zwiększenia zasięgu wypełniania szczelin, rozwarstwień i pustek w górotworze materiałem wypełniającym możemy wiercić
z otworu pionowego otwory kierunkowe powiększające zasięg
i wydajność instalacji podającej środek w której można zwiększyć
ciśnienie w zależności od potrzeb wynikających z litologii górotworu zalegającego nad eksploatacją.
(12 zastrzeżeń)

Nr 8 (1025) 2013

nowania niskometanowego, a strumień objętościowy gazu jest
regulowany za pomocą zaworu (5). Strumień mieszaniny metanu
i powietrza z innych rejonów kopalni jest doprowadzany także
do szybu wydechowego (7) i regulowany ręcznie lub automatycznie za pomocą tamy wentylacyjnej regulacyjnej (3).
(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

A1 (21) 400087 (22) 2012 07 23
(51) E21F 7/00 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) NAWRAT STANISŁAW; DZIURZYŃSKI WACŁAW; TAJDUŚ
ANTONI; NAPIERAJ SEBASTIAN
(54) Sposób uzyskiwania paliwa niskometanowego
w szybach wentylacyjnych kopalń węgla
kamiennego
(57) Sposób uzyskiwania paliwa niskometanowego w szybach
wentylacyjnych kopalń węgla kamiennego charakteryzuje się tym,
że do powietrza odprowadzanego szybem (7) doprowadzana jest
mieszanina gazowa z odmetanowania o wielkości strumienia objętościowego gazu regulowanej w sposób ręczny lub automatyczny
zaworem (4), przy czym do powietrza w szybie wydechowym (7)
odprowadzany jest gaz z odmetanowania zrobów, którego strumień objętościowy może być regulowany ręcznie lub automatycznie za pomocą zaworu (2). Do powietrza w szybie (7) jest także
doprowadzany gaz z odmetanowania wyrobisk udostępniających
i przygotowawczych, którego strumień objętościowy jest regulowany ręcznie lub automatycznie zaworem (6), ponadto do powietrza w szybie (7) jest doprowadzany strumień metanu z odmeta-

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
A1 (21) 396519 (22) 2011 10 03
(51) F01D 25/30 (2006.01)
F01P 3/20 (2006.01)
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US
(72) KASIBHOTLA RAVI SHANKAR VENKATA, IN; KOBEK
PIOTR EDWARD; PAKKALA SRINIVASARAO, IN;
DANESCU RADU IOAN, US; JOHNSON DAVID
MARTIN, US
(54) Układ wydechowej sekcji turbiny gazowej
(57) Ujawniono układ, zawierający sekcję wydechową turbiny,
która zawiera wydechowy kanał przepływowy. Wydechowa sekcja turbiny zawiera również zewnętrzną konstrukcję (42), mającą
osłonę (108), zewnętrzną ściankę wydechową (106) umieszczoną
wzdłuż wydechowego kanału przepływowego, oraz zewnętrzną
wnękę (110) umieszczoną między zewnętrzną ścianką wydecho-
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wą (106), a zewnętrzną osłoną (108). Wydechowa sekcja turbiny zawiera ponadto wewnętrzną konstrukcję (38), mającą wewnętrzną
ściankę wydechową (80) usytuowaną wzdłuż wydechowego kanału przepływowego, wewnętrzną wnękę (91) usytuowaną między
wewnętrzną ścianką wydechową (80) i wewnętrzną osłoną (92) oraz
wnękę (82) łożyska usytuowaną między wewnętrzną osłoną (92),
a obudową (85) łożyska. Dodatkowo, wydechowa sekcja turbiny
zawiera rozpórkę (40) rozpościerającą się między zewnętrzną konstrukcją (42) i wewnętrzną konstrukcją (38). Rozpórka (40) zawiera
pierwszy kanał przepływowy (52), skonﬁgurowany do prowadzenia
płynu z wewnętrznej wnęki (91) do zewnętrznej wnęki (110).
(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 396520 (22) 2011 10 03
(51) F01D 25/30 (2006.01)
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady, US
(72) NANDA DEEPESH DINESH, IN; KOBEK PIOTR EDWARD
(54) Dyfuzor gazu wydechowego i turbina
(57) Dyfuzor (200) gazu wydechowego zawiera zewnętrzną osłonę umieszczoną wokół linii środkowej (205) dyfuzora gazu wydechowego i piastę (204) umieszczoną wokół linii środkowej, przy
czym końcowa część (214) piasty (204) zawiera wybranie (216),
skonﬁgurowane do powodowania przepływu gazu wydechowego
w kierunku linii środkowej (205) przy przepływie gazu wydechowego w kierunku przepływu.
(20 zastrzeżeń)
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A1 (21) 396556 (22) 2011 10 06
(51) F02B 47/02 (2006.01)
F02M 25/035 (2006.01)
(71) JAKUBOWSKI TOMASZ, Olsztyn
(72) JAKUBOWSKI TOMASZ
(54) Sposób efektywnego spalania paliw oraz układ
do efektywnego spalania paliw
(57) Sposób efektywnego spalania paliw polega na tym, że wytwarzana jest „zimna para wodna” tzw. „mgła wodna” za pomocą
generatora ultradźwiękowego rozbijającego wodę na mikrocząsteczki do postaci lotnej, która jest zasysana do kolektora ssącego
automatycznie, zależnie od podciśnienia panującego w układzie
dolotowym powietrza i wprowadzana do komory spalania silnika,
przy czym „mgłę wodną” wprowadza się w sposób ciągły z możliwością mechanicznej lub elektrycznej regulacji. Układ efektywnego
spalania paliw wyposażony w zbiornik cieczy i kolektor ssący silnika
charakteryzuje się tym, że pomiędzy zbiornik wody (1), a kolektor
ssący silnika (8) włączony jest układ (4) wytwarzania i przepływu
„mgły wodnej”, zawierający co najmniej jeden generator ultradźwiękowy (5).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396528 (22) 2011 10 04
(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 9/00 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
(71) MIKOŁAJCZUK MACIEJ, Niesułków
(72) MIKOŁAJCZUK MACIEJ
(54) Turbina wiatrowa na poduszce magnetycznej
(57) Turbina wiatrowa przedstawiona na schemacie charakteryzuje się tym, że jej element obrotowy jest zawieszony w powietrzu,
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wirnik wraz z magnesem stałym jest osadzony na poduszce magnetycznej. Od góry zainstalowane są takie same dwa magnesy
przytrzymujące wirnik, przez co przytrzymywany jest on poduszką
magnetyczną wytwarzaną u podstawy jak i na górze przez dwa
magnesy stałe skierowane do siebie biegunami jednoimiennymi,
które wytwarzają siłę odpychającą, równoważącą siłę grawitacji.
Dociśnięty z góry siłą magnetyczną wirnik może pracować na powierzchniach pochyłych lub w poziomie, a dzięki zawieszeniu
na poduszce magnetycznej turbina dodatkowo nie przenosi drgań
do przedmiotu, na którym jest zamocowana. Konstrukcja turbiny
charakteryzuje się tym, że podczas rozruchu turbiny nie występuje
tarcie statyczne. Łopatki wirnika poruszają się nawet przy minimalnych podmuchach wiatru, przez co poprzez ruch wirowy magnesów prąd jest wytwarzany nawet przy niskiej prędkości obrotowej
turbiny.
(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 396608 (22) 2011 10 11
(51) F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
(71) WIŚNIEWSKI JAN HENRYK, Warszawa
(72) WIŚNIEWSKI JAN HENRYK
(54) Siłownia wiatrowa o pionowej osi obrotu
z wirnikiem podzielonym na niezależnie
poruszające się segmenty
(57) Przedstawiona na rysunku siłownia wiatrowa o pionowej osi
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nicy (4) i turbinie (1) są utworzone przepływowe kanały powietrzne,
które w kierownicy (4) mają zmniejszający się przekrój poprzeczny
wzdłuż drogi przepływu strumienia powietrza w kierunku od kierownicy (4) do turbiny (1). Pomiędzy kierownicą (4), a turbiną (1)
jest utworzona co najmniej jedna szczelina zasysająca, przy czym
korzystnie oś obrotów turbiny (1) jest pionowa i korzystnie kierownica (4) jest nieruchoma. Szczelina zasysająca jest utworzona na całym obwodzie turbiny (1). Kierownica (4) i turbina (1) mają górne
i dolne pierścienie osłonowe (8a, 8b, 9a i 9b), pomiędzy którymi
są osadzone łopatki (10, 11), korzystnie łukowe. Z pierścieni osłonowych (8a, 8b, 9a i 9b) i łopatek (10 i 11) są utworzone kanały powietrzne. Pierścienie osłonowe turbiny (9a i 9b) są nasunięte na zewnątrz pierścieni osłonowych (8a i 8b) kierownicy (4) tworząc dwie
obwodowe szczeliny zasysające. Piasta turbiny (1) posiada dwie
pierścieniowe tarcze zewnętrzne, połączone cięgnami dolnymi (18)
z pierścieniami osłonowymi (9a, 9b) turbiny (1) oraz ma pełną tarczę środkową przenoszącą energię z turbiny (1) na wał przekładni
generatora. Tarcze zewnętrzne i tarcza środkowa są połączone między sobą obwodowo szpilkami. Wynalazek znajduje zastosowanie
w silnikach wiatrowych do przetwarzania energii wiatru na energie
elektryczną, zwłaszcza przeznaczonych do montażu na dachach
budynków.
(9 zastrzeżeń)

obrotu charakteryzuje się tym, że wirnik siłowni wiatrowej jest podzielony na kilka porównywalnej wielkości segmentów, produkujących energię do wspólnego generatora, których wzajemna prędkość i położenie są kontrolowane za pomocą układu sterowania.
Układ sterowania może wykorzystywać do tego celu bezstopniowe skrzynie biegów.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396525 (22) 2011 10 03
(51) F03D 3/04 (2006.01)
F03D 11/02 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
(71) GEOTERMIA PODKARPACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Boguchwała
(72) CHMIEL BOGDAN; GRUSZCZYŃSKI ROMAN; LICZNERSKI
PAWEŁ KRZYSZTOF; SKRZYPCZAK STANISŁAW
(54) Silnik wiatrowy
(57) Silnik wiatrowy posiada turbinę (1) osadzoną obrotowo
w konstrukcji nośnej (2). Oś obrotów turbiny (1) jest zasadniczo prostopadłą do kierunku wiatru, a turbina jest otoczoną kierownicą,
którą strumień powietrza jest skierowany na turbinę (1). W kierow-

A1 (21) 400457 (22) 2012 08 22
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ
(54) Uszczelnienie hybrydowe z cieczą magnetyczną dla
wału obrotowego
(57) Uszczelnienie hybrydowe z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego, charakteryzuje się tym, że zawiera tulejki kołnierzowe (3)
przedzielone wielokrawędziowymi nabiegunnikami (6) o przekroju
prostokątnym z umieszczonym pomiędzy nimi magnesem trwałym (5), które są osadzone nieruchomo w obudowie (2) lub na ruchomym wale (1). W komorach utworzonych pomiędzy tulejkami
kołnierzowymi (3), a wielokrawędziowymi nabiegunnikami (6)
o przekroju prostokątnym znajdują się osadzone na wale (1) lub
w obudowie (2) nabiegunniki (4) w kształcie tulejek kołnierzowych,
na których umieszczone są przylegające do kołnierzy tulejek magnesy trwałe (7), a następnie wielokrawędziowe nabiegunniki (8)
o przekroju prostokątnym. Ciecz magnetyczna (9) utrzymywana
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jest siłami pola magnetycznego w pierścieniowych szczelinach,
utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunników (4, 8), a powierzchniami walcowymi tulejek kołnierzowych (3)
oraz występami uszczelniającymi nabiegunników (6), a powierzchniami walcowymi nabiegunników (4).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 400096 (22) 2012 07 23
(51) F16F 15/00 (2006.01)
E01D 11/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) PAKOS WOJCIECH; WÓJCICKI ZBIGNIEW
(54) Sposób redukcji rezonansowych drgań cięgien
w kładkach i mostach podwieszonych
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób redukcji rezonansowych
drgań cięgien w kładkach dla pieszych i mostach podwieszonych,
charakteryzuje się tym, że dokonuje się zmiany wartości częstości
własnej układu zbliżonej do częstości wzbudzenie poprzez zmianę
siły statycznego naciągu co najmniej jednego cięgna podwieszającego (1) co redukuje rezonansowe drgania cięgien.
(5 zastrzeżeń)
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szczelinach utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi
wielokrawędziowych nabiegunników (4 i 6), a walcowymi powierzchniami tulejki kołnierzowej (7), przy czym magnes trwały (3)
i wielokrawędziowe nabiegunniki (4 i 6) wraz z magnesami (3 i 5)
umocowane są w obudowie (2), a tulejka kołnierzowa (7) osadzona
jest na wale (1).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396513 (22) 2011 10 03
(51) F17D 5/00 (2006.01)
G01M 3/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice; PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(72) MOCZULSKI WOJCIECH; KARWOT JANUSZ;
WYCZÓŁKOWSKI RYSZARD; WACHLA DOMINIK; CIUPKE
KRZYSZTOF; TOMASIK PIOTR; PRZYSTAŁKA PIOTR
(54) Sposób przeprowadzenia detekcji i lokalizacji
awarii w systemach wodociągowych o strukturze
zamkniętej przy zastosowaniu urządzeń mierzących
przepływ wody w sieci
(57) Sposób polega na tym, że dla każdego punktu pomiarowego, wchodzącego w skład rozproszonego układu pomiarowego (2),
przekazującego wyniki pomiarów do bazy danych (3) buduje się
przybliżony model szeregu czasowego (5) natężenia przepływu
wody zapisywany w urządzeniu analizującym (4), na podstawie
porównania wartości mierzonych i wartości wyliczonych z modelu
wykrywa się anomalię (6) w przepływie wody, zaś lokalizacji wycieku (9) dokonuje się w oparciu o model przybliżony danej sieci (7),
przy czym model przybliżony przygotowuje się (uczy) w oparciu
o dane generowane z użyciem hydraulicznego modelu numerycznego (8) sieci gdzie danymi wejściowymi do modelu przybliżonego są wielkości anomalii w natężeniu przepływu wody w punktach
pomiarowych wywołane występującym przeciekiem, a wyjściem
z modelu jest przybliżona lokalizacja awarii.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396543 (22) 2011 10 05
(51) F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ
(54) Hybrydowe uszczelnienie wału obrotowego
(57) Hybrydowe uszczelnienie wału obrotowego charakteryzuje
się tym, że dwa wielokrawędziowe nabiegunniki (4) mają przekrój
poprzeczny w kształcie litery „L” i przedzielone są magnesem trwałym (3), a dwa inne wielokrawędziowe nabiegunniki (6) mają przekrój poprzeczny prostokątny i umieszczone są wraz z magnesami
trwałymi (5) w wielokrawędziowych nabiegunnikach (4) o przekroju
poprzecznym w kształcie litery „L”, a ponadto pomiędzy nabiegunnikami (4 lub 6) usytuowany jest z luzem kołnierz tulejki kołnierzowej (7), zaś ciecz magnetyczna (8) znajduje się w pierścieniowych

A1 (21) 396507 (22) 2011 10 03
(51) F23G 5/00 (2006.01)
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(71) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY,
Falenty
(72) GOLIMOWSKI WOJCIECH; KLIBER ANDRZEJ;
SZULC ROBERT; GOLIMOWSKA RENATA
(54) Generator energii cieplnej i elektrycznej zasilany
biomasą pochodzenia zwierzęcego
(57) Generator posiada silnik spalinowy (2), którego chłodnica spalin (4) podłączona jest do wężownicy (7) znajdującej się
w zbiorniku (9) wypełnionym smalcem oraz do wężownicy (10)
znajdującej się w zbiorniku (12) wypełnionym wodą. Natomiast instalacja chłodząca blok silnika (2) połączona jest z wymiennikiem
ciepła (15) umieszczonym w zbiorniku (9) i z wężownicą (18) znajdującą się w zbiorniku (12). Pompa wtryskowa silnika połączona jest
za pośrednictwem zaworu trójdrożnego (19) przewodem paliwowym (20) ze zbiornikiem (22) zawierającym olej napędowy lub opałowy oraz innym przewodem paliwowym (23) ze zbiornikiem (9)
wypełnionym smalcem stanowiącym podstawowe paliwo silnika
spalinowego (2).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 396614 (22) 2011 10 12
(51) F23L 7/00 (2006.01)
(71) POGODA JERZY, Gdańsk
(72) POGODA JERZY
(54) Sposób spalania węgla w urządzeniach kotłowych
i układ sterowania sposobem spalania węgla
w urządzeniach kotłowych
(57) Sposób spalania węgla w urządzeniach kołowych charaktery-

A1 (21) 396634 (22) 2011 10 14
(51) F23K 3/02 (2006.01)
(71) KOOPERACJA POLKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
(72) HOMA DAMIAN; MAJCHRZAK RYSZARD; SKUTELA
PIOTR; DOMBEK ADAM
(54) Sposób i układ dozowania biomasy do kotłów
energetycznych
(57) Sposób dozowania biomasy do kotłów energetycznych
charakteryzuje się tym, że do rurociągu transportowego (18) dostarczającego biomasę do kotła (17) podaje z nadciśnieniem powietrze atmosferyczne oraz dozuje jednocześnie z nadciśnieniem
gaz inertny, który proporcjonalnie do wskazań czujnika do pomiaru
stężenia tlenu (16) w rurociągu zasilającym (13) utrzymuje wartość
tlenu w mieszance gazów transportowych na poziomie niższym
objętościowo niż 15%. Z kolei równocześnie utrzymuje się też
taką samą zawartość tlenu w silosie (1) poprzez dozowanie gazu
inertnego do układu aeracyjnego (3) proporcjonalnie do wskazań
czujnika do pomiaru stężenia tlenu (7) w silosie (1). Układ dozowania biomasy do kotłów energetycznych składa się z silosu (1), który
w swej dolnej stożkowej części wyposażony jest w układ aeracyjny (3) połączony z wytwornicą gazu inertnego (4) poprzez zawór
proporcjonalny aeracyjnego gazu inertnego (5), który połączony
przez sterownik (6) z czujnikiem do pomiaru stężenia tlenu w silosie (7). Z kolei dolna stożkowa część silosu (1) połączona jest z otworem zasypowym pneumatycznego podajnika eżektorowego (8)
poprzez dozownik (9), natomiast wlot pneumatycznego podajnika
eżektorowego (8) połączony jest z rurociągiem zasilającym (13), który połączony jest z wylotem dmuchawy (14) oraz poprzez zawór
proporcjonalny transportowego gazu inertnego (15) z wylotem
wytwornicy gazu inertnego (4). Przy czym zawór proporcjonalny
transportowego gazu inertnego (15) połączony jest poprzez sterownik (6) z czujnikiem stężenia tlenu w rurociągu zasilającym (13).
(4 zastrzeżenia)

zuje się tym, że w czasie trwania procesu spalania, do komory spalania dokonuje się kontrolowanego tłoczenia wodoru w osłonie pary
wodnej, z rozpylaniem na całą powierzchnię paleniska. Układ sterowania sposobem spalania zawiera komorę spalania (1, 2) tworzącą
kocioł, który połączony jest z elektronicznym wskaźnikiem (7) pomiaru CO2 i CO, pracującym w systemie ciągłym. Jest on sprzężony
z komputerowym elektronicznym automatem (6) regulacji procesu
spalania, oddziaływującym na dysze (8) tłoczenia przewodami (9)
i przewodem (3), odcinającym zaworem (14) z butli (5) wypełnionych wodorem, oraz tłoczenia pary wodnej przewodami (10), zaworem odcinającym (14) ze źródła pary komory spalania (1).
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 396557 (22) 2011 10 06
(51) F24H 9/18 (2006.01)
F23K 3/12 (2006.01)
(71) CHOIŃSKI HENRYK, Góra
(72) CHOIŃSKI HENRYK
(54) Urządzenie grzewcze
(57) Urządzenie grzewcze, mające podajnik i palenisko, przy czym
podajnik wyposażony jest w lej zasypowy, a wewnątrz podajnika
znajduje się element podający paliwo stałe do komory węglowej,
wykonujący ruch posuwisto-zwrotny, charakteryzuje się tym, że ma
podstawę (2), w której znajduje się płaszcz wodny, pod którym usytuowana jest komora (12) powietrza, przy czym podstawa (2) zawiera szczeliny powietrzne położone po bokach komory węglowej (15),
zaś element podający paliwo stałe stanowi popychacz (3), korzystnie w postaci wałka zakończony od strony podstawy (2) końcówką
popychającą, a na drugim zakończeniu ma uchwyt do podłączenia
mechanizmu napędowego. W pierwszej odmianie, komora węglowa (15) ma postać wgłębienia (18) opadającego w stronę podajnika (1), a popychacz (3) usytuowany jest poniżej górnej powierzchni
podstawy (2) i w trakcie podawania paliwa wchodzi do komory węglowej (15). W drugiej odmianie, komora węglowa (15) usytuowana
jest nad górną powierzchnią podstawy (2), a popychacz (3) usytuowany jest nad górną powierzchnią podstawy (2). Po obu stronach,
w podstawie (2) znajdują się otwory opadowe.
(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 400813 (22) 2012 09 18
(51) F24J 2/04 (2006.01)
F24J 2/05 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)
F24J 2/14 (2006.01)
F24J 2/46 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) NEMŚ MAGDALENA
(54) Absorber promieniowania słonecznego
(57) Przedmiotem wynalazku jest dwuczynnikowy absorber promieniowania słonecznego kolektora skupiającego liniowo, znajdujący zastosowanie w szczególności w instalacjach ogrzewania gazów i/lub cieczy do procesów technologicznych lub na potrzeby
grzewcze gospodarstwa domowego. Absorber próżniowy zamontowany jest w ognisku skupiającej liniowo powierzchni lustrzanej PL
i składa się z dwóch części oddzielonych warstwą WO, uniemożliwiającą przepływ ciepła między czynnikiem roboczym przepływającym przez jego górną część CG, oraz czynnikiem przepływającym
przez jego dolną część CD. Różnica w powierzchni pochłaniającej
skupioną wiązkę promieniowania słonecznego w części górnej CG
jest dużo większa niż w części dolnej CD, dzięki czemu możliwe
jest otrzymywanie skrajnie różnych temperatur przepływających
mediów roboczych, dochodzących nawet do kilkuset stopni Celsjusza.
(8 zastrzeżeń)
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A1 (21) 400811 (22) 2012 09 18
(51) F24J 2/05 (2006.01)
F24J 2/48 (2006.01)
F24J 2/14 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)
B64G 1/42 (2006.01)
B64G 1/40 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) NEMŚ MAGDALENA; KOLASIŃSKI PIOTR
(54) Absorber promieniowania słonecznego
do kolektora skupiającego punktowo
(57) Przedmiotem wynalazku jest absorber promieniowania słonecznego kolektora skupiającego punktowo, znajdujący zastosowanie w szczególności w instalacjach ogrzewania gazów lub cieczy
do procesów technologicznych. Absorber (AB) posiada kształt kuli
i umieszczony jest w ognisku lustrzanej powierzchni (PL), skupiającej promieniowanie słoneczne. Absorber (AB) posiada wypełnienie
w kształcie spirali, trwale zespolonej z powierzchnią wewnętrzną
absorbera (AB). Wpływ medium roboczego następuje przez boczny
przewód dolotowy (PD), następnie medium przepływa przez spiralny tunel, nagrzewając się i wypływa przewodem wylotowym (PW),
zlokalizowanym w centralnej części absorbera kulistego (AB).
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 396580 (22) 2011 10 08
(51) F42D 5/00 (2006.01)
F42D 5/04 (2006.01)
F42B 39/14 (2006.01)
(71) JAKUSZ BOGDAN, Ząbrsko Górne
(72) JAKUSZ BOGDAN; SZYNALEWSKI WALDEMAR
(54) Komora detonacyjna
(57) Komora detonacyjna stanowi dwudzielny korpus w kształcie walczaka z dwoma dennicami i zawiera część nieruchomą (1)
oraz część ruchomą (2), posadowioną na wózku (3). Każda z obu
części (1, 2) korpusu ma płaszcz zewnętrzny (11, 21) i płaszcz wewnętrzny (12, 22). W części nieruchomej (1) pierwszy płaszcz wewnętrzny (12) ułożony jest luźno w pierwszych podporach (13) zaś
w części ruchomej (2) drugi płaszcz wewnętrzny (22) ułożony jest
także luźno w drugich podporach (23). W pierwszym płaszczu wewnętrznym (12) części nieruchomej (1) komory zamocowany jest
stół roboczy (7) na amortyzatorze (71). Stół roboczy oraz pierwszy
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płaszcz wewnętrzny (12) osadzone są przesuwnie na pionowej prowadnicy (72). Ponadto obie części (1, 2) korpusu wraz z pozostałymi
zespołami zamocowane są wewnątrz przestrzennej ramy nośnej,
wyposażonej w uchwyty.
(13 zastrzeżeń)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) KORBIEL TOMASZ
(54) Pochyłomierz grawitacyjny do maszyn górniczych
(57) Pochyłomierz grawitacyjny do maszyn górniczych wyposażony w półprzewodnikowy element pomiarowy typu MEMS charakteryzuje się tym, że element pomiarowy w postaci czujnika (1)
przyspieszenia jest zamontowany do bazy pochyłomierza w postaci wielowarstwowej epoksydowej płyty laminowanej z włóknami
szklanymi wraz z warstwą miedzi w postaci druku elektronicznego,
przy czym zamocowanie to składa się z elementów sprężysto-tłumiących (2) zasilanych z układu zasilacza wewnętrznego (3), a układ
czujnika (1) wyposażony jest w mikrokontroler (4) umożliwiający
wzmocnienie, ﬁltracje cyfrową, przetwarzanie danych i rejestrację
zmiany pochylenia w czasie.
(3 zastrzeżenia)

FIZYKA
A1 (21) 396542 (22) 2011 10 05
(51) G01B 11/02 (2006.01)
G01B 11/08 (2006.01)
G01B 11/10 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) TYTKO ANDRZEJ; SIOMA ANDRZEJ;
OLSZYNA GRZEGORZ
(54) Przyrząd do ciągłego pomiaru średnicy i długości
skoku splotu liny
(57) Przyrząd w obudowie (4) ma zamocowane rolki (6, 2), ustalające położenie liny (1) względem laserowego czujnika (3). Laserowy
czujnik (3) stanowi punktowy czujnik odległości usytuowany osią
prostopadle do osi liny (1). Położenie liny (1) względem czujnika (3)
w płaszczyźnie osi liny (1) i osi czujnika (3) wyznaczają minimum
trzy rolki (6, 2), o osiach obrotu prostopadłych do tej płaszczyzny.
Dwie rolki górne (6) łożyskowane są po stronie czujnika (3) w symetrycznym względem niego rozstawieniu, a jedna rolka dolna (2)
w osi czujnika (3) po drugiej stronie liny (1). Rolki górne (6) dociskane są do liny (1) sprężyście, zwłaszcza sprężynami, a rolka dolna
połączona jest osią z enkoderem (7) oraz z wyposażonym w podziałkę mechanizmem nastawczym (5) ustalającym jej położenie
względem czujnika (1).
(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 396560 (22) 2011 10 06
(51) G01H 11/08 (2006.01)
G01M 15/02 (2006.01)
(71) AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin
(72) RAUNMIAGI ZYGMUNT; RANACHOWSKI ZBIGNIEW;
MEISSNER MIROSŁAW
(54) Sposób i urządzenie do oceny stanu technicznego
rozpylacza paliw, do silnika z zapłonem
samoczynnym
(57) Sposób oceny stanu technicznego rozpylacza paliwa
do silnika z samoczynnym zapłonem charakteryzuje się tym,
że z określonej wysokości „H” spuszczony zostaje grawitacyjnie
element (2) o określonej masie „m” na górny koniec iglicy (3) rozpylacza (1), a wyzwolona w wyniku uderzenia energia generuje w iglicy (3) emisję akustyczną w postaci drgań, skierowanych do strefy

A1 (21) 396620 (22) 2011 10 13
(51) G01C 9/00 (2006.01)
E21B 47/02 (2006.01)
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metalicznego styku stożka iglicy (3) z gniazdem rozpylacza (1), jednocześnie w trakcie trwania impulsu generującego emisję akustyczną dokonuj e się pomiaru energii drgań tuż za strefą metalicznego
styku stożka iglicy z gniazdem rozpylacza (1). Urządzenie do oceny
stanu technicznego rozpylacza paliwa do silnika z samoczynnym
zapłonem charakteryzuje się tym, że na podstawie (6) zamocowany
jest statyw (7) i uchwyt mocujący (8), w uchwycie mocującym (8)
koncentrycznie osadzony jest rozpylacz (1), nad uchwytem mocującym i na rozpylaczu (1), w ich osi symetrii, usytuowana jest tuleja
prowadząca (9) z usytuowanym wewnątrz elementem (2), o określonej masie „m” a na górnej krawędzi tulei prowadzącej (2) umieszczona jest płyta oporowa (10), gdzie jeden jej koniec, za pośrednictwem otworu przelotowego (11), wsparty jest na statywie (7),
natomiast w dolnej części rozpylacza (1) mocowany jest czujnik pomiarowy (12) połączony przewodem (13) z zestawem do rejestracji
i obróbki mierzonych parametrów.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 400625 (22) 2012 09 03
(51) G01M 13/04 (2006.01)
F16C 35/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) ADAMCZAK STANISŁAW; GALANT MARIAN;
KOLCZYŃSKI HENRYK; DOMAGALSKI RYSZARD
(54) Zespół dociskowy obciążenia osiowego łożysk
tocznych, zwłaszcza w urządzeniach do pomiaru
poziomu drgań
(57) Zespół charakteryzuje się tym, że na tłoczysku siłownika (1)

37

A1 (21) 400626 (22) 2012 09 03
(51) G01M 13/04 (2006.01)
F16C 35/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) ADAMCZAK STANISŁAW; DOMAGALSKI RYSZARD;
GALANT MARIAN; KOLCZYŃSKI HENRYK
(54) Mechanizm obciążenia osiowego, zwłaszcza łożysk
tocznych w urządzeniu badawczym
(57) Mechanizm posiada element pośredni (10), korzystnie w postaci wałka, ułożyskowany ślizgowo w panewkach (9) wciśniętych w otwór tulei (7) zamocowanej do płyty przedniej (2) w osi
badanego łożyska (22), a płyta przednia (2) jest zespolona z płytą
spodnią (1) umocowaną przesuwnie na poziomej płycie (5) urządzenia badawczego za pomocą dwóch dźwigni (6). Jedno płaskie czoło elementu pośredniego (10) współpracuje z kulką (17)
umieszczoną swobodnie w gnieździe (18) pokrywy (19a) głowicy
badawczej (19), a drugie płaskie czoło elementu pośredniego (10)
współpracuje z kulką (13) umieszczoną swobodnie w gnieździe (14)
siłomierza (15), zespolonego z tłoczyskiem siłownika pneumatycznego (16) zamocowanego do płyty tylnej (3) zespolonej z płytą
spodnią (1). Gniazdo (18) pokrywy (19a), element pośredni (10) oraz
gniazdo (14) siłomierza (15) są usytuowane współosiowo. Korzystnie, element pośredni (10) ma postać grubościennej rury z wciśniętymi na końcach płaskimi twardymi płytkami (11, 12) w postaci
krążków.
(4 zastrzeżenia)

ma umocowaną tuleję (3), w której osadzony jest trzpień (4) z kulistym zakończeniem umieszczonym swobodnie w cylindrycznym
gnieździe łącznika (5), przy czym kuliste zakończenie trzpienia (4)
jest zamknięte we wspomnianym gnieździe łącznika (5) oporem (6),
który wraz z łącznikiem (5) jest obudowany osłoną (9) w kształcie
kubka, która z kolei jest umieszczona w cylindrycznym pogłębieniu (3a) tulei (3), a na wystającym z tego pogłębienia czopie łącznika (5) i przykręconym do niego wpuście (12) jest osadzona i ustalona
wkrętem (13) obsada (11) z trzema kanałkami, w których za pomocą
nakrętek (15) są umocowane przesuwnie elementy oporowe (16)
dociskające czoło pierścienia zewnętrznego badanego łożyska (17).
Pneumatyczny siłownik (1) jest zamocowany na obrotowym ramieniu (2) wychylającym się w płaszczyźnie prostopadłej do osi siłownika (1) o regulowany kąt obrotu. Dno gniazda łącznika (5) stanowi
płytka oporowa (7), a na cylindrycznej części trzpienia (4), między
oporem (6), a spodem cylindrycznego pogłębienia (3a) w tulei (3)
jest zamontowana sprężyna śrubowa (10).
(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 396616 (22) 2011 10 12
(51) G01N 27/64 (2006.01)
H01J 49/40 (2006.01)
(71) WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII,
Warszawa
(72) SICZEK JERZY; GALLEWICZ WIESŁAW;
CEREMUGA MICHAŁ; MAZIEJUK MIROSŁAW;
ŁAWREŃCZYK JAROSŁAW
(54) Komora spektrometru ruchliwości jonowej
(57) Komora charakteryzuje się tym, że metalowe pierścienie pola
liniowego, siatka dozująca (6), membrana półprzepuszczalna (4),
wzmacniacz prądu jonowego (10) i elektroda zbiorcza (9) są naniesione na płytki ceramiczne, przy czym wzmacniacz prądu jonowego jest zintegrowany z elektrodą zbiorczą, na jednej płytce
ceramicznej, a całość umieszczona jest w obudowie (1) z tworzyw
sztucznych. Pierścienie ceramiczne są ustalone w obudowie (1)
komory za pośrednictwem rowkowanych listew ustalających (13),
w rowkach których usytuowane są swoimi bokami płytki ceramiczne. Rozwiązanie umożliwia wykonanie liniowej komory IMS w po-
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staci przestrzennego ceramicznego układu hybrydowego łatwego
do miniaturyzacji, jak również rozbudowy.
(2 zastrzeżenia)
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na dźwigni łukowej i waha się w zakresie od ±0,01 rad do ±0,06 rad.
Dopuszczalna zmiana promienia tarcia (odległość trzpienia od środka stolika) wynosi 0÷30 mm.
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396604 (22) 2011 10 10
(51) G01N 35/00 (2006.01)
C10B 41/08 (2006.01)
(71) HILSE PIOTR BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE HILKAP,
Zabrze
(72) OLCZAK CZESŁAW; KAPAŁA JAN; HILSE PIOTR
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru online emisji
niezorganizowanej z baterii koksowniczej
(57) Sposób pomiaru online emisji niezorganizowanej z baterii
A1 (21) 396626 (22) 2011 10 13
(51) G01N 30/02 (2006.01)
G01N 30/88 (2006.01)
(71) WESSLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEIDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(72) WĘSIERSKI TOMASZ
(54) Sposób równoczesnego oznaczania wielu analitów
w jednej próbce i w jednym cyklu analitycznym
(57) Sposób równoczesnego oznaczania wielu analitów w jednej próbce i w jednym cyklu analitycznym, charakteryzuje się tym,
że proces przygotowania próbki prowadzi się w cyklu zautomatyzowanym, przy czym wyekstrahowuje się z jednej podróbki ekstrakty na różne oznaczenia wykonywane różnymi metodami badawczymi.
(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 396512 (22) 2011 10 03
(51) G01N 33/00 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) DUDAREW ANDRZEJ; DĄBROWSKI JAN RYSZARD;
KULESZA EWA; SIDUN JAROSŁAW
(54) Tribometr do badań frettingu
(57) Tribometr do badań frettingu typu trzpień - tarcza z mechanicznym układem wymuszającym ruch oscylacyjny, zapewnia styk
płaski: próbki ruchomej - tarczy (9) i nieruchomej - trzpienia (6).
Tarcza (8) umocowana jest na wymiennym obrotowym stoliku (10).
W urządzeniu realizowany jest ruch oscylacyjny (wahadłowy) uzyskiwany przez mechanizm przegubowy o zmiennej geometrii.
Urządzenie wyposażone jest w komutatorowy silnik elektryczny
z przekładnią walcową (11), który napędza układ realizujący zmienne obciążenie próbki oraz układ wymuszenia ruchu. Obciążenie
w tym układzie wywoływane jest przez membranowy siłownik
dwustronnego działania (4) współpracujący ze sprężyną (5). Zadawane obciążenie może być zarówno stałe jak i zmienne. Obciążenie
przenoszone jest w miejsce styku poprzez dźwignię i zamocowaną
w niej próbkę nieruchomą (6) (trzpień). Zmiana amplitudy ruchu
oscylacyjnego dokonywana jest przez zmianę położenia przegubu

koksowniczej charakteryzuje się tym, że w obszarze kontroli emisji niezorganizowanej (32) pomiar emisji substancji w powietrzu
prowadzi się nad stropem baterii w co najmniej jednym punkcie
pomiarowym osi komory koksowniczej (3), na wysokości od 1 m
do 6 m, mierząc prędkość unoszenia powietrza i stężenia substancji w tym powietrzu, w sposób ciągły, wzdłuż baterii koksowniczej (1), w czasie i miejscu wyznaczonym algorytmem napełniania
węglem komór koksowniczych (3) za pomocą wozu zasypowego
węgla (16), przez co najmniej jeden cykl wytwarzania koksu w baterii koksowniczej (1). Urządzenia do sposobu pomiaru online emisji
niezorganizowanej w obszarze nad stropem baterii koksowniczej
charakteryzują się tym, że na wozie zasypowym węgla (16) ustawionym na torowisku (19) ułożonym na stropie komór (3) baterii
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koksowniczej (1) znajduje się co najmniej jedno ramię przyrządów
pomiarowych (20), na którym zamontowany jest przyrząd sondy
pomiarowej badającej prędkość unoszenia się powietrza z substancjami oraz przyrząd sondy czerpiącej próbki powietrza z substancjami podłączone do co najmniej jednego analizatora wielozakresowego substancji połączonego poprzez kompresor z zbiornikiem
na gaz do analiz laboratoryjnych zaopatrzonym w zawór do poboru
próbek substancji do analiz laboratoryjnych oraz z serwerem transmisyjnym nadawczym (27). Przy czym sonda pomiarowa badająca prędkość unoszenia się powietrza oraz sonda czerpiąca próbki
powietrza z substancjami w powietrzu poprzez analizator wielozakresowy substancji mierzący ich stężenie połączone są z serwerem
transmisyjnym nadawczym (27) i kanałem komunikacyjnym wyników z analizatorów gazu i anemometrów do serwera transmisyjnego odbiorczego podłączonego do komputera, którego ekran
przedstawia graﬁczną wizualizację wyników pomiarowych. Z kolei
zbiornik na gaz do analiz laboratoryjnych (24) zaworem do poboru
próbek substancji do analiz laboratoryjnych połączony jest kanałem komunikacyjnym przesyłu próbek z urządzeniem analitycznobadawczym podłączonym do komputera, którego ekran przedstawia graﬁczną wizualizację wyników pomiarowych.
(10 zastrzeżeń)

39

pierwszego polaryzatora, a światło transmitowane przez analizator
rejestruje się za pomocą detektora generującego sygnał elektryczny (109), który poddaje się analizie częstotliwościowej i na podstawie sygnału kąta skręcenia półosi głównej płaszczyzny polaryzacji
na określonej harmonicznej modulacji określa się zmiany pola magnetycznego.
(48 zastrzeżeń)

A1 (21) 396510 (22) 2011 10 03
(51) G01R 15/18 (2006.01)
H01F 38/20 (2006.01)
(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) NOWAKOWSKI ANDRZEJ; KOWALSKI GRZEGORZ
(54) Otwarty przetwornik prąd- napięcie
(57) Otwarty przetwornik prąd-napięcie zawiera cewki liniowe
powietrzne (CL1 i CL2), umieszczone równolegle do siebie, połączone ze sobą z jednej strony przewodem łączącym (PŁ), a z drugiej strony dołączone do przewodów zwrotnych (PZ1) i (PZ2), które
są ułożone wzdłuż cewek i równolegle do nich. Kabel prądowy (PP)
umieszczony jest prostopadle do cewek.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396636 (22) 2011 10 14
(51) G01R 33/032 (2006.01)
(71) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków
(72) PUSTELNY SZYMON; GAWLIK WOJCIECH; WCISŁO
PIOTR; WŁODARCZYK PRZEMYSŁAW
(54) Sposób pomiaru zmian pola magnetycznego
i urządzenie do pomiaru zmian pola
magnetycznego
(57) Sposób pomiaru zmian pola magnetycznego w ośrodku aktywnym wypełnionym parami atomowymi poprzez wykrywanie
amplitudy modulacji skręcenia, osi głównej płaszczyzny polaryzacji
eliptycznej światła w funkcji częstości modulacji, charakteryzuje się
tym, że za pomocą źródła światła (101) emituje się światło o długości fali dostrojonej do przejścia pomiędzy stanem podstawowym
a wzbudzonym w atomach ośrodka aktywnego znajdujących się
w komórce, które polaryzuje się za pomocą pierwszego polaryzatora (104) i kieruje na płytkę fazową ćwierćfalową (105) z osią
optyczną umieszczoną pod kątem od 1 do 10 stopni do kierunku
polaryzacji światła, transformując polaryzację liniową światła w polaryzację eliptyczną po czym kieruje się światło na komórkę z ośrodkiem aktywnym (106), a światło po przejściu przez komórkę odbiera
się za pomocą analizatora (108), którym jest polaryzator, którego
oś skręcona jest o kąt w zakresie od 70 do 110 stopni względem osi

A1 (21) 399473 (22) 2012 06 11
(51) G02B 27/10 (2006.01)
G01B 9/021 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BARTKIEWICZ STANISŁAW
(54) Element światłodzielący
(57) Przedmiotem wynalazku jest element światłodzielący, przeznaczony do podziału i mieszania wiązki światła, w szczególności
pochodzącego z lasera, znajdujący zastosowanie w holograﬁi. Element światłodzielący jest transparentną bryłą, która ma co najmniej
jedną ścianę pokrytą powłoką odbijającą światło (PO).
(6 zastrzeżeń)
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A1 (21) 396646 (22) 2011 10 14
(51) G02F 1/35 (2006.01)
G02F 1/39 (2006.01)
G02F 1/365 (2006.01)
G02B 6/126 (2006.01)
H04B 10/12 (2006.01)
H04B 10/17 (2006.01)
H04J 14/06 (2006.01)
(71) TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(72) PERLICKI KRZYSZTOF
(54) Układ optyczny do równoczesnego rozdzielania
kanałów polaryzacyjnych i wzmacniania
ortogonalnie spolaryzowanych sygnałów
świetlnych w systemie telekomunikacji
światłowodowej
(57) Wyjście wejściowego dzielnika polaryzacji (PBC), poprzez
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regulacyjnymi po obu stronach półki (7). Stalowa Kulka (8) ma średnicę 10 mm i masę 4 g, a droga kulki (8) składa się z elektromagnetycznego zamka (9) z kulką w pozycji wyjściowej, znajdującego się
z jednej strony obudowy (1) w odległości 50 mm powyżej ściętej
części soczewki (5), a na wysokości ścięcia soczewki (5) w osi poziomej w stronę obudowy (1) znajduje się ruchomy w osi pionowej
lejek (10) w pozycji wyjściowej, przy czym lejek (10) jest połączony
z silnikiem elektrycznym, natomiast obudowa (1) zamknięta jest
od góry pokrywą (11), w której jest z jednej strony otwór wyjściowy (12) przewodu do pompy i manometru, a z drugiej strony jest
otwór z połączeniem kablowym (13) z tarczą zegara, układem analizującym i zasilaczem. W dolnej części obudowa (1) posiada układ
zliczający w postaci bariery laserowej (14) umocowany na półce
zespołu zliczającego (15), a do dolnego końca prętu wahadła (2)
w pozycji równoległej do podłoża, umocowano przesłonę (l6).
(1 zastrzeżenie)

telekomunikacyjne łącze światłowodowe (FOL), jest połączone
z wejściem optycznego sprzęgacza (S). Wyjście optycznego sprzęgacza (S), poprzez odcinek światłowodu typu HNLF (FO), jest połączone z wejściem wyjściowego dzielnika polaryzacji (PBS). W odcinku światłowodu typu HNLF (FO) jest wytwarzane nieliniowe
zjawisko rozpraszania Ramana. Do odcinka światłowodu sprzęgającego optycznego sprzęgacza (S), poprzez układ analizy i modyﬁkacji polaryzacji sygnałów świetlnych (PC), jest podłączony laser
pompujący (LP).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396637 (22) 2011 10 14
(51) G04C 3/02 (2006.01)
G04C 1/04 (2006.01)
G04B 17/02 (2006.01)
(71) MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) SZYCHLIŃSKI GRZEGORZ; SAMEK DARIUSZ SŁAWOMIR;
OWCZYNNIK MIROSŁAW
(54) Mechaniczny zegar wahadłowy z elektrycznym
zliczaniem impulsów
(57) Przedmiotem wynalazku jest mechaniczny zegar wahadłowy
z elektrycznym zliczaniem impulsów umieszczony w obudowie, zawierający wolne wahadło, układ zliczający, ruchomą kulkę i drogę
kulki, charakteryzujący się tym, że w cylindrycznej hermetycznej
obudowie zegara (1) w jej górnej części znajduje się swobodnie
oscylujące wahadło, którego pręt (2) zawieszony jest na stalowej
zawieszce (3), której górna oprawa jest zaciśnięta w stalowym
suporcie (4). Pręt wahadła (2) jest inwarowy i ma średnicę 6 mm,
natomiast w dolnej części pręta wahadła (2) znajduje się stalowa
soczewka (5) w kształcie walca o wysokości równej średnicy wynoszącej 119 mm i o masie 10 kg, a walec soczewki (5) jest wydrążony
osiowo na wskroś, zaś w otworze tkwi drążona mosiężna tuleja (6)
o średnicy 12 mm, a soczewka (5) ma w górnej części równolegle
względem siebie i symetrycznie ścięte pod kątem 45 stopni obrzeża w miejscu styku pobocznicy walca i podstawy. W połowie długości pręta wahadła (2) znajduje się stalowa półka (7) z ciężarkami

A1 (21) 396509 (22) 2011 10 03
(51) G06F 13/00 (2006.01)
G06F 3/00 (2006.01)
(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) MICHALSKI PAWEŁ
(54) Adapter do wyświetlacza graficznego
(57) Adapter do wyświetlacza graﬁcznego zawiera mikrokontroler (MP) i układ sterujący (US) dołączony do układu logicznego (UL)
adaptera pierwszą jednokierunkową magistralą danych. Układ logiczny (UL) dołączony jest do wyświetlacza (WY) drugą jednokierunkową magistralą danych, a pierwszą dwukierunkową magistralą
danych do mikrokontrolera (MP), do którego dołączona jest drugą

Nr 8 (1025) 2013

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dwukierunkową magistralą danych pamięć ulotna (PU) oraz trzecią
dwukierunkową magistralą danych pamięć nieulotna (PN).
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396570 (22) 2011 10 06
(51) G06K 7/00 (2006.01)
G06F 9/00 (2006.01)
H04M 1/00 (2006.01)
(71) OCETKIEWICZ TOMASZ JKT, Bydgoszcz;
SZARGAN KRZYSZTOF TOP POLSKA, Bydgoszcz
(72) OCETKIEWICZ TOMASZ
(54) Sposób i moduł przedpłaty zabezpieczający
transakcje pocztowe w systemach rejestracji
korespondencji
(57) Sposób i moduł przedpłaty zabezpieczający transakcje pocztowe w systemach rejestracji korespondencji, w którym przesyłka
wprowadzana jest do systemu rejestracji korespondencji poprzez
system rejestrujący wyposażony w urządzenie rejestrujące, które
łączy się z modułem zabezpieczającym i pobiera informacje dotyczące daty rejestracji, danych identyﬁkacyjnych operatora pocztowego, danych identyﬁkacyjnych jednostki operatora pocztowego
obsługującego przesyłkę oraz danych zabezpieczających, a następnie za pomocą interfejsu komunikacyjnego wbudowanego w moduł zabezpieczający sprawdzany jest stan środków pieniężnych
na koncie wysyłającego przeznaczonych do opłacenia przesyłki,
następnie informacja przesyłana jest do urządzenia nanoszącego
znak opłaty, a wartość licznika zawierającego informacje o środkach
pieniężnych przeznaczonych na opłacanie przesyłki korespondencji pomniejszana jest o kwotę wykorzystaną do dokonania bieżącej
przesyłki.
(2 zastrzeżenia)
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nię styków szynoprzewodów oczyszcza się, po czym umieszczoną
nad powierzchnią styku szynoprzewodu metalową szczotką, wirującą z prędkością obrotową od 3000 do 6000 obr./min. i dociskaną
do bloku, wykonanego z nanoszonego materiału, z siłą od 20 N
do 40 N, korzystnie 30 N, nanosi się warstwę przewodzącą, przy
czym tarcie szczeciny wirującej szczotki podgrzewa powierzchnię
bloku, z którego szczotka odrywa ziarna nanoszonego materiału
i osadza na powierzchni styku szynoprzewodu, po czym podnosi
się szczotkę i nanosi kolejne warstwy aż do uzyskania pożądanej
grubości, mieszczącej się w przedziale od 1 do 100 μm, ponadto
podczas nanoszenia pierwszej warstwy przewodzącej na powierzchnię styku szynoprzewodu ziarna nanoszonego materiału
mieszają się z materiałem podłoża.
(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 396603 (22) 2011 10 11
(51) H02B 3/00 (2006.01)
B24C 1/00 (2006.01)
B08B 5/04 (2006.01)
(71) ŻMIJEWSKI TOMASZ, Kielce; HYŻY TOMASZ, Łódź;
CHODKIEWICZ KAROL, Kielce; MAJCHER MONIKA,
Kielce
(72) ŻMIJEWSKI TOMASZ; HYŻY TOMASZ; CHODKIEWICZ
KAROL; MAJCHER MONIKA
(54) Sposób i zestaw do czyszczenia powierzchni,
zwłaszcza urządzeń elektrycznych pod napięciem
(57) Sposób czyszczenia powierzchni, zwłaszcza urządzeń elektrycznych pod napięciem, w którym na oczyszczaną powierzchnię,
z bezpiecznej odległości, działa się strumieniem sprężonego powietrza metodą suchego lodu, charakteryzuje się tym, że sprężone
powietrze osusza się do wilgotności 0,008-0,0002 g/m3 a następnie
przeprowadza się je przez pojemnik zawierający suchy lód o temperaturze od -70° do -30° i granulacji 1,5 do 5 mm. Zestaw do czyszczenia powierzchni, zwłaszcza urządzeń elektrycznych pod napięciem zawierający dyszę osadzaną na lancy połączoną przewodem
z urządzeniem dozującym suchy lód i sprężone powietrze dostarczane przez sprężarkę, charakteryzuje się tym, że pomiędzy sprężarką (2) a urządzeniem (6) dozującym suchy lód ma zainstalowany osuszacz (4) sprężonego powietrza połączony przewodem (3)
ze sprężarką (2) oraz drugim przewodem (5) z urządzeniem (6) dozującym suchy lód.
(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA
A1 (21) 399951 (22) 2012 07 13
(51) H01R 43/16 (2006.01)
H01R 25/16 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) AMBROZIAK ANDRZEJ; WINNICKI MARCIN;
MAŁACHOWSKA ALEKSANDRA; BIAŁUCKI PIOTR;
SZYMKOWSKI JANUSZ; DIDUSZKO KAZIMIERZ
(54) Sposób nanoszenia warstw przewodzących
na powierzchnię styków szynoprzewodów
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób nanoszenia warstw
przewodzących na powierzchnię styków szynoprzewodów,
zwłaszcza szynoprzewodów wykonanych z aluminium oraz miedzi,
poprawiających przewodność elektryczną styków oraz zabezpieczających je przed korozją. Sposób polega na tym, że powierzch-

A1 (21) 396607 (22) 2011 10 11
(51) H02J 3/12 (2006.01)
(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE BEZPOL RYSZARD
OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS SPÓŁKA JAWNA,
Myszków
(72) OPAŁKA RYSZARD; TORBUS MICHAŁ
(54) Zespół regulatora indukcyjnego i transformatora
dodawczego do płynnej regulacji (podwyższania)
napięcia w sieciach średnich i wysokich napięć
(57) Rozwiązanie polega na skojarzeniu indukcyjnego regulatora napięcia (4) z transformatorem dodawczym (1) w taki sposób
by umożliwić płynną regulację napięcia w sieciach średniego i wysokiego napięcia. Płynną regulację napięcia dodawanego w sieciach średnich i wysokich napięć uzyskuje się przez odpowiednie
skojarzenie dwóch urządzeń jakimi są regulator indukcyjny nN oraz
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transformator dodawczy w którym izolacja uzwojenia wtórnego
jest wykonana w sposób gwarantujący odporność na maksymalne
napięcia udarowe charakterystyczne dla regulowanej sieci.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396572 (22) 2011 10 07
(51) H02K 3/34 (2006.01)
(71) TURBOCARE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec
(72) ADAMEK JAN; SIERADZKI STEFAN; GUDER LESZEK;
GORGOŚ GRZEGORZ; KARDAS DAMIAN
(54) Izolacja żłobkowa wirnika generatora
(57) Izolacja żłobkowa wirnika generatora, charakteryzująca się
tym, że składa się z kanałka izolacyjnego żłobkowego stałego (1),
będącego izolacją główną oraz kanałka izolacyjnego żłobkowego
ruchomego wewnętrznego (2), który ma taki sam kształt, jak kanałek izolacyjny żłobkowy stały (1), a jego wymiary są takie, że mieści
się w przestrzeni między kanałkiem izolacyjnym żłobkowym stałym (1), a uzwojeniem (3), w żłobku (4). Kanałek izolacyjny żłobkowy
ruchomy wewnętrzny (2) oraz kanałek izolacyjny żłobkowy stały (1)
są monolitami i składają się ze sprasowanych ze sobą co najmniej
trzech warstw. W przypadku kanałka izolacyjnego żłobkowego ruchomego wewnętrznego (2) warstwę zewnętrzną stanowi teﬂon,
warstwę środkową stanowi tkanina szkłoepoksydowa, a warstwę
wewnętrzną papier aramidowy. Grubość tego kanałka jest co najmniej dwukrotnie większa od dopuszczalnej tolerancji wykonania
szerokości zwoju uzwojenia (3). W przypadku kanałka izolacyjnego
stałego (1) warstwę zewnętrzną izolacji głównej stanowi papier
aramidowy, warstwę środkową izolacji głównej stanowi tkanina
szkłoepoksydowa i warstwę wewnętrzną izolacji głównej teﬂon.
Grubość tego kanałka jest większa od grubości kanałka izolacyjnego żłobkowego ruchomego wewnętrznego (2).
(5 zastrzeżeń)
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A1 (21) 396511 (22) 2011 10 03
(51) H02P 6/18 (2006.01)
H02P 25/08 (2006.01)
(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(72) DZIADECKI ALEKSANDER; GRZEGORSKI JANUSZ;
SKOTNICZNY JÓZEF
(54) Sposób sterowania przełączalnego silnika
reluktancyjnego i układ sterowania przełączalnego
silnika reluktancyjnego
(57) Sposób sterowania polega na tym, że aktywację uzwojenia
pomiarowego polegającą na realizacji cykli pomiarowych sumy
czasu narastania i opadania prądu rozpoczyna się z opóźnieniem
czasowym w stosunku do momentu czasowego, w którym nastąpiło przełączenie procedury pomiaru wartości sumy czasu narastania i opadania prądu na kolejne uzwojenie, czyli ostatniego
momentu czasowego, dla którego zmierzona wartość czasu narastania prądu była większa lub równa ustalonej wartości granicznej,
przy czym wartość czasu opóźnienia dobiera się w oparciu o dane
zapisane w bloku opóźnienia zależne od prędkości obrotowej
wirnika, którą określa się na podstawie uśrednionych pomiarów
przedziału czasowego pomiędzy wcześniejszymi następującymi
po sobie momentami dla których zmierzona wartość sumy czasu
narastania i opadania prądu była większa lub równa ustalonej wartości granicznej. Układ sterowania silnika reluktancyjnego ma blok
generatora napięciowych impulsów pomiarowych (4) połączony
z blokiem pomiaru czasu trwania impulsów (2) i blokiem opóźnienia pomiaru (1). Blok pamięci czasu przełączania (7) połączony jest
z blokiem pomiaru czasu (9), który połączony jest z blokiem opóźnienia pomiaru (1).
(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 396615 (22) 2011 10 12
(51) H04L 9/00 (2006.01)
(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) MAZURCZYK WOJCIECH; SZCZYPIORSKI KRZYSZTOF
(54) Sposób steganograficznego ukrywania i przesyłania
danych w sieci telekomunikacyjnej dla usług
multimedialnych
(57) Zgodnie ze sposobem z nadającej stacji ukrytych danych
wysyła się ustaloną tajną sekwencję binarną do odbierającej stacji, która posiada ustaloną wiedzę do rozpoznania tajnej informacji.
Analizuje się otrzymaną sekwencję i w przypadku rozpoznania tajnej informacji w otrzymanej sekwencji w obu stacjach odbiera się
dalsze informacje, zaś z nadającej stacji ukrytych danych wysyła się
do stacji odbierającej ukrytą informację, a po wysłaniu całej informacji ponownie wysyła się ustaloną tajną sekwencję binarną. Przed
wysłaniem ukrytej informacji ze stacji nadającej przekodowuje się
sygnał z wyższej przepustowości na niższą, przy zachowaniu stałego rozmiaru ramki oraz przekodowuje się sygnał w stacji odbiorczej
po rozpoznaniu ustalonej, tajnej sekwencji. Ukrytą informację wysyła się po przekodowaniu w zwolnionym miejscu ramki.
(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 396544 (22) 2011 10 05
(51) H05B 37/02 (2006.01)
(71) ARGASIŃSKI ANDRZEJ MICROMEX
ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI I SYSTEMÓW
MIKROKOMPUTEROWYCH, Konin
(72) ARGASIŃSKI ANDRZEJ; ARGASIŃSKI KRZYSZTOF;
BRUKARZ ERYK
(54) System identyfikacji, kontroli i sterowania lamp
oświetlenia ulicznego
(57) System identyﬁkacji, kontroli i sterowania oświetlenia ulicznego zawiera sterowniki indywidualne lamp, przy pomocy których
prowadzi się ciągłą kontrolę pracy lamp i sterowania parametrami
tych lamp w zależności od zmieniających się warunków zewnętrznych. Dodatkowo system zawiera wbudowane przy każdej lampie
moduły GPS pozwalające na szybką i dokładną lokalizacje w terenie każdej lampy pracującej w sieci oświetleniowej objętej tym
systemem.
(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396627 (22) 2011 10 13
(51) H05H 1/46 (2006.01)
H05H 1/28 (2006.01)
H05H 1/18 (2006.01)
(71) INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa
(72) RAMSZA ANDRZEJ; JANKOWSKI KRZYSZTOF;
RESZKE EDWARD
(54) Układ chłodzenia elektrod w wieloelektrodowym
źródle wzbudzenia plazmy mikrofalowej
(57) W jednym z rozwiązań układ chłodzenia składa się z instalacji
doprowadzającej i odprowadzającej czynnik chłodzący do elektrod (7) źródła wzbudzenia złożonego z co najmniej trzech identycznych elektrod (7) rozmieszczonych symetrycznie względem
osi rurki centralnej (9) doprowadzającej próbkę analityczną. Elektro-
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dy (7) są zamocowane w odizolowanym od nich elektrycznie metalowym korpusie (10) tak, że ich wierzchołki (A) są umieszczone przy
wylocie rurki centralnej (9), a końce są zwarte w punkcie (B) doprowadzenia mocy ze złączami mikrofalowym (6) osadzonymi w korpusie (10) na przedłużeniu osi wzdłużnej elektrod (7). Złącza mikrofalowe (6) są połączone ze źródłem mocy mikrofalowej, zwłaszcza
o częstotliwości 2,45 GHz. Długość każdej elektrody (7) mierzona
od jej wierzchołka (A) do punktu (B) doprowadzenia mocy, wynosi
1/4 L, gdzie L jest długością fali mikrofalowej generowanej przez
źródło mocy mikrofalowej. Każda elektroda (7) ma wydrążoną
podłużną komorę przepływową na czynnik chłodzący połączoną
z metalowymi rurkami bocznymi (1, 2), pierwszą i drugą, doprowadzającą i odprowadzającą czynnik chłodzący, przy czym zewnętrzne końce (D, F) tych rurek są zwarte elektrycznie z korpusem (10).
Długość każdej rurki bocznej (1, 2) wewnątrz metalowego korpusu (10), mierzona od miejsca połączenia z elektrodą (7) do ścianki
zewnętrznej korpusu (10), wynosi 1/4 L, a na całej tej długości rurki
boczne (1, 2) są odizolowane od korpusu (10).
(3 zastrzeżenia)

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1 (21) 120425 (22) 2011 10 14
(51) A41B 9/04 (2006.01)
A41C 5/00 (2006.01)
A61C 13/12 (2006.01)
A61H 37/00 (2006.01)
(71) FORNALIK BEATRICE, Nieznanice
(72) FORNALIK BEATRICE
(54) Stringi Lomi
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego są stringi Lomi, przedstawione na rysunku, stanowiące slipy męskie lub damskie zabezpieczające u osoby w czasie masażu intymne części ciała. Produkt służy do jednorazowego użytku przy masażach Lomi-Lomi Nui oraz
przy innych zabiegach kosmetycznych, leczniczych i przy innych
rodzajach masażu. Produkt wykonany jest z włókniny, ﬁzeliny lub
innego materiału jednorazowego użytku i posiada specjalny system wiązań, który ułatwia masażyście dotarcie do każdej części masowanego ciała.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120420 (22) 2011 10 14
(51) A41C 3/00 (2006.01)
(71) SAMANTA LISTWAN I ADAMEK SPÓŁKA JAWNA, Białka
(72) LISTWAN MARZENA; WŁOCH WIESŁAWA
(54) Biustonosz
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest biustonosz, przeznaczony zwłaszcza do formowania biustów mniej jędrnych i mniejszych. Biustonosz z dwoma miseczkami i z dwoma połączonymi
środkowym elementem częściami bocznymi z zapięciem oraz ramiączkami charakteryzuje się tym, że w miseczkach (1) wykonane
są na całej wysokości dwa cięcia pionowe (4, 5), przy czym miseczki (1) osadzone są na wysokim środku (6).
(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 120417 (22) 2011 10 03
(51) A47B 43/00 (2006.01)
A47B 61/00 (2006.01)
A47B 63/00 (2006.01)
A47B 1/00 (2006.01)
A47C 1/00 (2006.01)
A47B 79/00 (2006.01)
B05D 5/00 (2006.01)
(71) GABI MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaski
(72) GRYGIER NORBERT; KOBUS ROBERT
(54) Kolekcja mebli
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest kolekcja mebli, gdzie
zasadniczą jej część wyróżnia uwypuklony charakter frontów, pokazany na rysunku. Są to meble skrzyniowe wraz ze zniekształceniami widocznych elementów poziomych i pionowych w regałach,
witrynach, szafkach i łóżkach, przy czym w regałach stanowią one
elementy półek, cokołów przednich, blatów, wieńców oraz boków,
zaś w innych meblach, takich jak witryny-przegrody pionowe, półki, szuﬂady. Wypukłość jest wynikiem wycinka łuku o określonej
średnicy.
(9 zastrzeżeń)

U1 (21) 120407 (22) 2011 10 10
(51) A61B 17/80 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
(71) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie
(72) SOBOLEWSKI ANDRZEJ; KRZYŻEK ANDRZEJ;
SPŁAWSKI ROBERT
(54) Płytka do stabilizacji złamań kości łokciowej
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest płytka do stabilizacji
złamań kości łokciowej, zwłaszcza okołostawowych i/lub trzonowych, w odcinku bliższym kości łokciowej, w szczególności wyrostka łokciowego. Płytka do stabilizacji złamań kości łokciowej, posiadająca w dalszej i bliższej części gwintowane otwory, przez które
śrubowe elementy doprowadza się do sprzęgnięcia z kością celem
zakotwienia, a w dalszej części też niegwintowane otwory podłużne, przy czym część bliższa, wygięta pod kątem i zakończona łukowo, posiada stabilizujące ząbki, a część dalsza odchylona jest od osi
wzdłużnej płytki pod kątem, charakteryzuje się tym, że na części
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dalszej posiada boczne podcięcia (2), a na jej wewnętrznej stronie
podcięcia (1D), zaś w zakończeniu części bliższej posiada też podcięcie, w której stabilizujące ząbki (8) rozmieszczone są na trzech
krawędziach obwodu wokół ostatniego otworu gwintowanego (3),
przy czym otwory gwintowane (3) i niegwintowane (4) w części
dalszej usytuowane są naprzemiennie.
(5 zastrzeżeń)
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U1 (21) 120391 (22) 2011 10 06
(51) B27B 33/02 (2006.01)
(71) FABRYKA NARZĘDZI GLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(72) MIKOŁAJCZYK ADAM
(54) Brzeszczot dwustronny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest brzeszczot dwustronny, służący do cięcia różnego rodzaju materiałów jak metale, drewno, tworzywa sztuczne, itp. Stosowany jest jako narzędzie wymienne w znanych oprawkach ramowych piłek ręcznych. Brzeszczot
dwustronny ma postać płaskownika (1) posiadającego na końcach
otwory (2) i (3) do zamocowania brzeszczotu w ręcznej oprawce ramowej. Krawędzie tnące (4) oraz (5) posiadają zmienną na długości
ilość zębów (6).
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1 (21) 120390 (22) 2011 10 06
(51) B23B 5/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO, Warszawa
(72) RYCHLIK KAZIMIERZ; FABISZEWSKI MARIAN
(54) Przyrząd do wyrównywania tarcz hamulcowych
samochodów osobowych
(57) Przyrząd do wyrównywania tarcz hamulcowych samochodów osobowych na stanowisku monterskim po zdjęciu tarczy,
lub przejezdny do przetaczania tarcz hamulcowych bezpośrednio
na samochodzie za pomocą operacji przetaczania metodą obróbki
skrawania metalu bez demontażu tarczy z osi napędowej samochodu składa się z zespołu napędowego (1) z silnikiem elektrycznym ze sterownikiem (6) sprzężonego z przekładnią redukcyjną
pasową (2) napędu suportu (3) oraz mechanizmu mocowania tarczy hamulcowej (4) posiadającego wrzeciono z tarczą zabierakową
osadzonych w korpusie, połączonych z suportem (3) za pośrednictwem przekładni kół stożkowych sprzężonych z napędem suportu złożonym z nakrętki oraz śruby pociągowej połączonej z saniami (18) suportu.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120396 (22) 2011 10 07
(51) B27B 33/02 (2006.01)
(71) FABRYKA NARZĘDZI GLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(72) MIKOŁAJCZYK ADAM
(54) Brzeszczot dwustronny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest brzeszczot dwustronny, służący do cięcia różnego rodzaju materiałów, jak metale, drewno, tworzywa sztuczne itp. Stosowany jest jako narzędzie wymienne w oprawkach ramowych piłek ręcznych. Brzeszczot dwustronny
ma postać płaskownika (1), posiadającego na końcach otwory (2, 3)
do zamocowania brzeszczotu w ręcznej oprawce ramowej. Wysokość poszczególnych zębów (6) na krawędziach tnących (4, 5) zmienia się liniowo na długości brzeszczotu.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120405 (22) 2011 10 10
(51) B27B 33/02 (2006.01)
B23D 61/12 (2006.01)
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(71) FABRYKA NARZĘDZI GLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(72) MIKOŁAJCZYK ADAM
(54) Brzeszczot dwustronny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest brzeszczot dwustronny, służący do cięcia różnego rodzaju materiałów, jak metale,
drewno, tworzywa sztuczne itp. Brzeszczot dwustronny ma postać
płaskownika (1), posiadającego na końcach otwory (2, 3) do zamocowania brzeszczotu w ręcznej oprawce ramowej oraz dodatkowe
otwory (4) dla zamocowania go w specjalnej rękojeści.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121397 (22) 2012 10 04
(51) B32B 7/12 (2006.01)
C09J 5/00 (2006.01)
B32B 18/00 (2006.01)
E04F 13/076 (2006.01)
(31) 202011051559.1
(32) 2011 10 06
(33) DE
(71) Saniku S.A., Couvet, CH
(72) DUSAR HEINZ, DE
(54) Pasmo oddzielające
(57) Pasmo oddzielające (10), utworzone z co najmniej dwóch
warstw (11, 12). Składa się z warstwy dolnej (12) w postaci folii,
umieszczanej na konstrukcji nośnej i z warstwy nośnej (11) dla
umieszczanych wykładzin, przy czym warstwa nośna (11) jest wykonana z tworzywa piankowego o otwartych porach i wodoszczelnego oraz odpornego na odkształcenia. W warstwie nośnej (11) są wykonane wybrania przelotowe (13), rozdzielone na jej powierzchni
i sięgające aż do warstwy dolnej (12).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121041 (22) 2012 05 25
(51) B65B 3/00 (2006.01)
(31) P-11-139
(32) 2011 10 11
(33) LV
(71) SIA EKO GAZE, Riga, LV; LEJA HELVIJS, Riga, LV
(72) LEJA HELVIJS, LV; LASKOVS ANDREJS, LV;
LASKOVS EMILS, LV; IRBE ARMINS, LV
(54) Mobilny moduł tankowania paliwa
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mobilna stacja tankowania paliwa. Celem obecnego wzoru użytkowego jest stworzenie
mobilnej stacji tankowania paliwa, którą można byłoby transportować jak jednostkę techniczną zwykłym samochodem ciężarowym i sprawne ją ustawiać w żądanym miejscu, bez wykonywania
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prac budowlanych i istotnych prac montażowych. Postawiony cel
osiąga się poprzez stworzenie mobilnego modułu tankowania paliwa (na przykład do zaopatrywania w skroplony gaz), który zawiera
ramę wykonaną z proﬁli metalowych lub proﬁli z materiałów złożonych, w formie prostopadłościanu (korzystnie o rozmiarze kontenera morskiego), w której jest ustawiony zbiornik przeznaczony
do magazynowania paliwa (na przykład skroplonego gazu), a także
mechanizmy do tankowania paliwa i obliczania wypływu paliwa
oraz przeprowadzania obliczeń ﬁnansowych, w tym automat samoobsługowy (5), wyposażony w monitor, moduł kasowy, czytnik
kart elektronicznych, moduł połączenia z siecią internetową, urządzenie obliczeniowe, urządzenie służące do wprowadzania i wycofywania danych, połączone elektrycznie z urządzeniem obliczeniowym i tworzące mobilną stację tankowania paliwa.
(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 120389 (22) 2011 10 06
(51) B65G 7/08 (2006.01)
(71) OPTIMAL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzemeszno
(72) BARTKOWSKI HENRYK
(54) Wywrotnica do ładunków umieszczonych na palecie
(57) Wywrotnica charakteryzuje się tym, że do przedniej części
nośnej kolumny (1), za pomocą kotwiącego zespołu, zamocowany
jest odchylający zespół (13) o kształcie, w widoku ogólnym, podniesionego semafora. Ponadto, do dolnej części nośnej kolumny (1)
zamocowany jest przesuwnie zespół wózka (10) z zespołem zderzaków, przy czym na zespole wózka (10) posadowiona jest bezpośrednio klatka obrotnika (14).
(1 zastrzeżenie)
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i listew (2b) pionowych, które mają różną wysokość. Listwy (2) łączące posiadające najmniej jedno podcięcie (3) pod panele(1), przy
czym wysokość podcięć (3) jest zbliżona do wysokości paneli (1).
Panele (1) posiadają otwory pod wkręty mocujące.
(5 zastrzeżeń)

CHEMIA I METALURGIA
U1 (21) 120404 (22) 2011 10 07
(51) C12M 1/107 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(71) HAJDUK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin; SIGMA SPÓŁKA
AKCYJNA, Barak
(72) HAJDUK JAN; SZYSZKA ARTUR; BLADYNIEC KAZIMIERZ;
OSIAK SYLWESTER; KORDECKI ŁUKASZ;
LISIECKI KRZYSZTOF
(54) Mobilna biogazownia
(57) Mobilna biogazownia zabudowana jest wewnątrz kontenera (1), w którym wydzielone są trzy szeregowo ustawione komory,
komora fermentacyjna (2), komora pomp (3) i komora perkolatu (4).
Wewnątrz komory fermentacyjnej (2) znajduje się szereg pojemników (5) o perforowanych ścianach, natomiast ponad pojemnikami (5) znajduje się instalacja zraszająca (9). W stropie (12) komory
fermentacyjnej (2) zamocowane są zawory (13) do odbierania gazu,
wentylator (16), a także zawór dodatkowy (14), łączący komorę fermentacji (2) z pochodnią (15).
(9 zastrzeżeń)

U1 (21) 120386 (22) 2011 10 05
(51) E04G 1/14 (2006.01)
(71) MAKOWSKI MICHAŁ POLBRAM STEEL GROUP, Pułtusk
(72) MAKOWSKI MICHAŁ
(54) Ramka konstrukcyjna rusztowania budowlanego
(57) Ramka konstrukcyjna rusztowania budowlanego składająca
się z połączonych ze sobą elementów rurowych, gdzie elementy
w postaci stojaków z nasadzonymi złączami montażowymi połączone są ze sobą rurowymi podłużnicami, a złącza montażowe
posiadają zagłębienie charakteryzuje się tym, że stojaki (1) z nasadzonymi złączami montażowymi (2) są krótsze od 1,21 do 1,31 raza
od podłużnic (3), a zagłębienie (4) jest co najmniej jedno.
(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO;
KONSTRUKCJE ZESPOLONE
U1 (21) 120387 (22) 2011 10 05
(51) E04F 13/10 (2006.01)
(71) WOODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek
(72) KISIEL KRZYSZTOF
(54) Boazeria panelowa
(57) Boazeria panelowa składa się z paneli (1) o kształcie prostopadłościanów oraz listew (2) łączących o wysokości większej od wysokości paneli (1). Listwy łączące mają postać listew (2a) poziomych

U1 (21) 120392 (22) 2011 10 06
(51) E04H 17/14 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
E06B 11/02 (2006.01)
E04G 1/14 (2006.01)
E05C 1/00 (2006.01)
(71) METAL UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(72) CHWALBA WŁODZIMIERZ
(54) Blokada położenia ruchomego przęsła ogrodzenia
(57) Opracowana blokada położenia ruchomego przęsła ogrodzenia (furtki lub bramy), montowana jest bezpośrednio wewnątrz
pionowego ramienia (1) konstrukcji ramy. W spodniej części pionowego ramienia (1), wykonany jest otwór (2), natomiast w bocznej
części - śrubowy otwór (3), w którym montowana jest śruba (4),
za pomocą której reguluje się położenie wypustu (5), odpowiednio dostosowując go do położenia ogranicznika (6). Wypust (5) ma
kształt pustego wewnątrz proﬁlu, przy czym w jego jednej z pionowych ścianek bocznych wykonane jest wzdłużne wycięcie (7),
ograniczające ruch wypustu (5), względem pionowego proﬁlu (1).
Wewnątrz wypustu (5) umieszczona jest podkładka (8) z kołowym
otworem (9), korzystnie gwintowanym, w którym możliwe jest dokręcanie śruby (4), stabilizującej wysunięcie wypustu (5). Dodatko-
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wo, w dolnej części wypustu (5) osadzona jest obrotowo najazdowa rolka (10).
(4 zastrzeżenia)
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ogrodzenia mogą zostać zamocowane zaczepy (14) do kłódki i/lub
mocowania (15) ręcznego rygla (16) i/lub uchwytu (17) siłownika
otwierająco/zamykającego. Rama (1) może posiadać kasetę zamka
umożliwiającą założenie zamka.
(10 zastrzeżeń)

U1 (21) 120394 (22) 2011 10 06
(51) E05B 15/02 (2006.01)
(71) METAL UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(72) CHWALBA WŁODZIMIERZ
(54) Kaseta zaczepu zamka
(57) Kaseta (1) zaczepu zamka bramy lub furtki, która montowaU1 (21) 120393 (22) 2011 10 06
(51) E04H 17/14 (2006.01)
E04H 17/16 (2006.01)
E06B 11/02 (2006.01)
(71) METAL UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(72) CHWALBA WŁODZIMIERZ
(54) Ruchome przęsło ogrodzenia
(57) Opracowaną konstrukcję ruchomego przęsła ogrodzenia, stanowiącego furtkę lub skrzydło bramy, tworzą: obwodowa rama (1)
oraz elementy wypełniające światło ramy (1). Do pionowych ramion
ramy (1) przymocowane są niewielkie uchwyty (2), do których podczepiane są poziome proﬁle (3). Do poziomych proﬁli (3) przytwierdzone są pionowe elementy (4), mogące mieć różną długość i które są zamknięte przynajmniej w górnej części. Pionowe elementy
ogrodzenia (4) mogą zostać osadzone w otworach wykonanych
w poziomych proﬁlach (3) lub mogą zostać do nich przymocowane. W wersji ulepszonej, rama (1) posiada co najmniej jedną regulacyjną wkładkę (5), wsuwaną obustronnie w obie części podzielonego proﬁlu ramy (1) i mocowaną do nich przy pomocy śrub (6)
i nakrętek (6a), umieszczanych w mocujących otworach (7). Dzięki
regulacyjnej wkładce (5) możliwa jest w pewnym zakresie regulacja szerokości przęsła ogrodzenia. Regulacyjna wkładka (5) posiada
wzdłużny, regulacyjny otwór (8), który ogranicza możliwość nadmiernego „rozsunięcia” proﬁli ramy (1). Na miejsce łączenia obu części proﬁlu ramy (1) z regulacyjną wkładką (5) nakładana jest maskująca nakładka (9). Do pionowego proﬁlu konstrukcji ramy (1) przęsła
ogrodzenia można zamocować regulowany wypust (10), korzystnie
z najazdową rolką (13), dzięki któremu istnieje możliwość zablokowania położenia przęsła względem zamocowanego w podłożu
ogranicznika (11). Do pionowego proﬁlu konstrukcji ramy (1) przęsła

na jest do słupka (2) ogrodzenia, ma powierzchnię mocowania (3)
cofniętą względem krawędzi przylegania (4) kasety (1), przy czym
powierzchnia mocowania (3) może składać się z kilku nieprzylegających do siebie powierzchni. Krawędź przylegania (4) kasety (1)
bezpośrednio przylega do powierzchni zewnętrznej słupka (2).
W powierzchni mocowania (3) wykonany jest przelotowe co najmniej jeden mocujący otwór (5), mający korzystnie wzdłużny
kształt. Przed zamontowaniem kasety (1) w montażowych otworach (6) umieszczana jest nitonakrętka (7), mocowana w słupku (2).
Kasetę (1) przytwierdza się do słupka (2) śrubami (8), wprowadzanymi poprzez przelotowe otwory (9), wkręcanymi do odpowiednich nitonakrętek (7). Umieszczona przy kasecie (1) ograniczająca
listwa (10) posiada dodatkowo otwory (11), w których umieszcza się
amortyzujące elementy (12).
(6 zastrzeżeń)

U1 (21) 120410 (22) 2011 10 10
(51) E06B 1/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
(71) ALURON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(72) BARAN KRYSPIN; KISTER DARIUSZ
(54) Zestaw elementów ościeżnicy drzwi otwieranych,
zwłaszcza na zewnątrz
(57) Zestaw elementów ościeżnicy drzwi otwieranych, zwłaszcza
na zewnątrz charakteryzuje się tym, że składa się z kształtownika
zewnętrznego oraz kształtownika wewnętrznego, połączonych
ze sobą przekładkami termicznymi (3, 4) o kształcie zbliżonym
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do trapezu, z których jedna ma ramiona (21, 22) zaopatrzone
w występ kątowy (23) i występ (24) o kształcie litery T, osadzonymi
w gniazdach osadczych (15, 34, 16, 35) tak, że łączą kształtownik
zewnętrzny z kształtownikiem wewnętrznym i wraz z ukośnymi
ściankami (13, 32) tworzą zamkniętą przestrzeń.
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 120411 (22) 2011 10 10
(51) E06B 1/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
(71) ALURON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(72) BARAN KRYSPIN; KISTER DARIUSZ
(54) Zestaw elementów ościeżnicy okiennej
(57) Zestaw elementów ościeżnicy okiennej charakteryzuje się
tym, że składa się z kształtownika zewnętrznego oraz kształtownika wewnętrznego połączonych ze sobą przekładkami termicznymi
zaopatrzonymi w ramiona (19, 20) zakończone występem kątowym (21) i występem (22) o kształcie litery T, osadzonymi w gniazdach osadczych (17, 33, 18, 34) tak, że łączą kształtownik zewnętrzny
z kształtownikiem wewnętrznym i wraz z dolną ścianką (8) kształtownika zewnętrznego oraz górną ścianką (23) kształtownika wewnętrznego tworzą zamkniętą przestrzeń.
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 120409 (22) 2011 10 10
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
(71) ALURON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(72) BARAN KRYSPIN; KISTER DARIUSZ
(54) Zestaw elementów skrzydła drzwi otwieranych,
zwłaszcza na zewnątrz
(57) Zestaw elementów skrzydła drzwi otwieranych, zwłaszcza
na zewnątrz charakteryzuje się tym, że składa się z kształtownika
zewnętrznego oraz kształtownika wewnętrznego, połączonych
ze sobą przekładkami termicznymi (3 i 4) osadzonymi w gniazdach
osadczych (14 i 27) oraz (11 26) tak, że łączą kształtownik zewnętrzny z kształtownikiem wewnętrznym i wraz z dolną ścianką (10)
kształtownika zewnętrznego oraz górną ścianką (21) kształtownika
wewnętrznego tworzą zamkniętą przestrzeń.
(3 zastrzeżenia)
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U1 (21) 120412 (22) 2011 10 10
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
(71) ALURON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(72) BARAN KRYSPIN; KISTER DARIUSZ
(54) Zestaw elementów skrzydła okiennego
(57) Zestaw elementów skrzydła okiennego charakteryzuje się
tym, że składa się z kształtownika zewnętrznego oraz kształtownika
wewnętrznego, połączonych ze sobą przekładkami termicznymi (3,
4) o kształcie zbliżonym do trapezu, z których jedna (4) zaopatrzona
jest w ukośny występ (23), osadzonymi w gniazdach osadczych (20,
31, 21, 32) tak, że łączą kształtownik zewnętrzny z kształtownikiem
wewnętrznym wraz z dolną ścianką (8) kształtownika zewnętrznego oraz górną, przedłużoną ścianką (24) kształtownika wewnętrznego tworzą zamkniętą przestrzeń.
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 120413 (22) 2011 10 10
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
(71) ALURON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(72) BARAN KRYSPIN; KISTER DARIUSZ
(54) Słupek-przewiązka okna
(57) Słupek-przewiązka okna charakteryzuje się tym, że składa się
z kształtowników, zewnętrznego oraz wewnętrznego, połączonych
przekładkami termicznymi (3, 4) o kształcie zbliżonym do trapezu,
zaopatrzonymi w ramiona (19, 20) zakończone występem kątowym (21) i występem (22) o kształcie litery T, osadzonymi w gniazdach osadczych (17, 32, 18, 33) tak, że łączą kształtownik zewnętrzny
z kształtownikiem wewnętrznym i wraz z dolną ścianką (8) kształtownika zewnętrznego oraz górną ścianką (23) kształtownika wewnętrznego tworzą zamkniętą przestrzeń.
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 120414 (22) 2011 10 10
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
(71) ALURON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(72) BARAN KRYSPIN; KISTER DARIUSZ
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(54) Słupek-przewiązka okna
(57) Słupek-przewiązka okna charakteryzuje się tym, że składa
się z kształtowników, zewnętrznego oraz wewnętrznego, połączonych przekładkami termicznymi (3, 4) o kształcie zbliżonym
do trapezu, zaopatrzonymi w ramiona (19, 20) zakończone występem kątowym (21) i występem (22) o kształcie litery T, osadzonymi
w gniazdach osadczych (17, 32, 18, 33) tak, że łączą kształtownik
zewnętrzny z kształtownikiem wewnętrznym i wraz z dolną ścianką (8) kształtownika zewnętrznego oraz górną ścianką kształtownika wewnętrznego tworzą zamkniętą przestrzeń.
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 120415 (22) 2011 10 10
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
(71) ALURON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(72) BARAN KRYSPIN; KISTER DARIUSZ
(54) Zestaw elementów skrzydła okiennego
(57) Zestaw elementów skrzydła okiennego charakteryzuje się
tym, że składa się z kształtownika zewnętrznego oraz kształtownika wewnętrznego, połączonych ze sobą przekładkami termicznymi (3, 4) o kształcie zbliżonym do trapezu, z których jedna (4)
zaopatrzona jest w ukośny występ (26), osadzonymi w gniazdach
osadczych (24, 34, 25, 35) tak, że łączą kształtownik zewnętrzny
z kształtownikiem wewnętrznym i wraz z dolną, przedłużoną ścianką (7) kształtownika zewnętrznego oraz górną, przedłużoną ścianką (27) kształtownika wewnętrznego tworzą zamkniętą przestrzeń.
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 120424 (22) 2011 10 14
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
(71) OKNA RĄBIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rąbień
(72) SZEWCZYK NORBERT
(54) Profil okienny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest proﬁl okienny skrzydła
okiennego lub drzwiowego. Zewnętrzna krawędź proﬁlu skrzydła (1)
składa się z krawędzi przyszybowej (3) (górnej), u dołu zakończonej
linią krawędziową (4), oraz z krawędzi uszczelniającej (5) (dolnej),
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przeznaczonej do stykania się z uszczelką zewnętrzną, znajdującą
się w ościeżnicy (2). W skrzydle okna lub drzwi krawędź przyszybowa (3) ma kształt łuku wypukłego, zaś krawędź uszczelniająca (5)
jest łukiem wklęsłym. Linia krawędziowa (4) znajduje się w płaszczyźnie zewnętrznej ściany ramy (6) ościeżnicy (2), dzięki czemu
nie widać szczeliny pomiędzy skrzydłem (1), a ościeżnicą (2). Linia
krawędziowa (4) jest podparta przez, w przybliżeniu, poziome żebro (7), a krawędź przyszybowa (3) jest pośrodku podparta przez
żebro promieniowe (8’), które stanowi górny odcinek wewnętrznej
ściany (8) komory zewnętrznej proﬁlu.
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 121460 (22) 2012 10 29
(51) E21D 15/15 (2006.01)
E21D 15/50 (2006.01)
E21D 15/44 (2006.01)
(71) KAROLCZYK IWONA, Wolbrom; WÓJCIKOWSKA ANNA,
Olkusz; DZIWAK ZYGMUNT, Wolbrom;
DZIWAK MIROSŁAW, Wolbrom
(72) KAROLCZYK IWONA; WÓJCIKOWSKA ANNA;
DZIWAK ZYGMUNT; DZIWAK MIROSŁAW
(54) Osłona tłoczyska siłownika obudowy górniczej
(57) Osłona (1) ma podwójne połączenie i uszczelnienie poprzez
zamocowanie do brzegów (3) płata (2) wzdłużnego połączenia rzepowego (4) i zasadniczo poprzecznie do niego usytuowane połączenia spinające zamocowane do obu brzegów (3).
(12 zastrzeżeń)

U1 (21) 121461 (22) 2012 10 29
(51) E21D 15/15 (2006.01)
E21D 15/50 (2006.01)
E21D 15/44 (2006.01)
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(71) KAROLCZYK IWONA, Wolbrom; WÓJCIKOWSKA ANNA,
Olkusz; DZIWAK ZYGMUNT, Wolbrom;
DZIWAK MIROSŁAW, Wolbrom
(72) KAROLCZYK IWONA; WÓJCIKOWSKA ANNA;
DZIWAK ZYGMUNT; DZIWAK MIROSŁAW
(54) Osłona stojaka obudowy górniczej
(57) Osłona (1) jest utworzona przez zawinięcie i rozłączne połączenie boków płata, które połączone są wzdłużnymi połączeniami
rzepowymi (4) oraz za pomocą cięgien lub cięgieł.
(12 zastrzeżeń)
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U1 (21) 121463 (22) 2012 10 29
(51) E21D 15/15 (2006.01)
E21D 15/50 (2006.01)
E21D 15/44 (2006.01)
(71) KAROLCZYK IWONA, Wolbrom; WÓJCIKOWSKA ANNA,
Olkusz; DZIWAK ZYGMUNT, Wolbrom;
DZIWAK MIROSŁAW, Wolbrom
(72) KAROLCZYK IWONA; WÓJCIKOWSKA ANNA;
DZIWAK ZYGMUNT; DZIWAK MIROSŁAW
(54) Pokrowiec siłownika obudowy górniczej
(57) Rozwiązanie polega na tym, że brzegi (3) płata (2) pokrowca (1) połączone są połączeniem rzepowym (4) oraz połączeniem
za pomocą paska (7) przewleczonym przez elementy klamrowe (6)
umieszczone w oczkach (5).
(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 121462 (22) 2012 10 29
(51) E21D 15/15 (2006.01)
E21D 15/50 (2006.01)
E21D 15/44 (2006.01)
(71) KAROLCZYK IWONA, Wolbrom; WÓJCIKOWSKA ANNA,
Olkusz; DZIWAK ZYGMUNT, Wolbrom;
DZIWAK MIROSŁAW, Wolbrom
(72) KAROLCZYK IWONA; WÓJCIKOWSKA ANNA;
DZIWAK ZYGMUNT; DZIWAK MIROSŁAW
(54) Fartuch ochronny siłownika obudowy górniczej
(57) Osłona (1) utworzona przez zawinięcie i rozłączne połączenie
rzepowe (4) brzegów (3) płata (2) oraz dodatkowo przez usytuowanie poprzecznie do połączenia rzepowego (4), miejscowych połączeń spinających.
(12 zastrzeżeń)

U1 (21) 120380 (22) 2011 10 03
(51) E21D 15/46 (2006.01)
(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) CHLEBEK DANIEL; CIEŚLAK ZBIGNIEW; GERLICH JACEK;
JENCZMYK DARIUSZ; MAZUREK KRZYSZTOF; STĘPOR
JOACHIM; SZYGUŁA MAREK; TURCZYŃSKI KRZYSZTOF
(54) System kontroli podporności stojaka
indywidualnego
(57) Rozwiązanie ma na celu zapewnienie prawidłowej pracy stojaka i bezpieczeństwa obsługi przez ciągły monitoring jego podporności i system ostrzegania w przypadku przekroczenia wartości
progowych. Rdzennik stojaka wyposażony jest w system kontroli
podporności, sygnalizujący o stanie jego obciążenia uzależnione-
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go od nacisku górotworu na obudowę chodnikową i składa się
z czujnika siły (2), modułu przetwarzania danych (3), akumulatora (4), głośnika (5), diody (6).
(2 zastrzeżenia)
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(71) CIEŚLICKI BOGUSŁAW BIOPASZ, Gdańsk
(72) DOMINIAK JANUSZ; CIEŚLICKI BOGUSŁAW
(54) Urządzenie nośne dla zasobników, zwłaszcza dla
rurek mrażalniczych materiału biologicznego
(57) Urządzenie nośne dla zasobników, zwłaszcza dla rurek mrażalniczych materiału biologicznego, posiada konstrukcję nośną
z ramową czworokątną podstawą (1), w narożach której są osadzone belki nośne (2) połączone, na swobodnych końcach, dwiema
równoległymi poprzeczkami (3) oraz ma podpórki (4) przestawnie
połączone z belkami nośnymi (2). Każda podpórka (4) ma korytkowy kształt i w wewnętrznej ściance ma wykonane meandrowe wycięcia (7), natomiast w zewnętrznej ściance ma odpowiadające tym
wycięciom przelotowe otwory (8). Natomiast każda belka nośna (2)
ma na części powierzchni wzdłużny przelotowy otwór (5), w którym są osadzone śruby motylkowe mocujące podpórki (4). Urządzenie nośne przeznaczone jest do przechowywania w warunkach
kriotermicznych zasobników, zwłaszcza rurek mrażalniczych z materiałem biologicznym np. zarodkami.
(7 zastrzeżeń)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
U1 (21) 120418 (22) 2011 10 12
(51) F23K 3/12 (2006.01)
(71) PANCERPOL GALEWSKI, TRZOPEK SPÓŁKA JAWNA,
Dąbrowa Górnicza
(72) GALEWSKI WITOLD; FOKS SŁAWOMIR
(54) Podajnik zasilający palenisko paliwem stałym
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podajnik zasilający palenisko paliwem stałym, zwłaszcza paliwem stałym ekologicznym.
Podajnik składa się z obudowy (1), bębna (2) zabierającego paliwo,
mechanizmu posuwającego oraz motoreduktora. W górnej części obudowę (1) tworzy lej (5) zasypowy, a w dolnej części szuﬂada (6). Pomiędzy lejem (5) zasypowym a szuﬂadą (6) jest komora (7),
w której osadzony jest poziomo bęben (2) zabierający paliwo. Bęben (2) posiada w wybranie tworzące komorę zasypową (8) Jeden
koniec (9) ośki (10) bębna (2) obrotowo połączony jest z motoreduktorem, a drugi koniec ośki (10) bębna (2) z połączony jest z mechanizmem posuwającym. Szuﬂada (6) w tylnej części zaopatrzona
jest w popychacz (12), który połączony jest z mechanizmem przesuwającym.
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

FIZYKA
U1 (21) 120382 (22) 2011 10 03
(51) G01B 5/00 (2006.01)
G01B 5/08 (2006.01)
B25H 7/00 (2006.01)
(71) GALUS TOMASZ, Głogów
(72) GALUS TOMASZ
(54) Przyrząd do wyznaczania miejsc otworów
(57) Przyrząd do wyznaczania miejsc otworów zasadniczo przeznaczony do wyznaczania miejsc narożnych otworów montażowych na prostokątnych płytkach charakteryzuje się tym, że ma
postać zasadniczo kwadratowej płytki (1), na której przekątnej

U1 (21) 120383 (22) 2011 10 03
(51) F25D 25/00 (2006.01)
A61J 1/16 (2006.01)
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utworzonych jest szereg przelotowych otworów (2), przy których
usytuowane są oznaczenia (3) określające odległość poszczególnych otworów (2) od boków płytki (1).
(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 120381 (22) 2011 10 03
(51) G01N 27/04 (2006.01)
(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) WASZUK STANISŁAW; CZERWOSZ ELŻBIETA;
KOWALSKA EWA
(54) Komora pomiarowa do badania zmian oporności
cienkich warstw pod wpływem otoczenia
gazowego
(57) Komora pomiarowa do badania zmian oporności cienkich
warstw pod wpływem otoczenia gazowego posiada korpus (1)
w kształcie prostopadłościanu o podstawie wieloboku. Na przeciwległych bocznych ściankach korpusu (1) komory znajdują się
dopływ (4) i odpływ (5) gazu, na ściętych ściankach komory po obu
stronach dopływu (4) gazu znajdują się przepusty elektryczne (6). Pomiędzy przepustem elektrycznym (6) i odpływem (5) gazu
umieszczony jest przepust (7) termopary. W wycięciu w dolnej części korpusu (1) komory umieszczony jest element grzejny. Pokrywa
jest dociskana przez uszczelkę (2) do korpusu (1) komory przez mechanizm śrubowy.
(1 zastrzeżenie)
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mocującą (1), przy czym w łożysku (7) jest osadzona obrotowa tuleja (5) zaopatrzona we wtyk (3) oraz w soczewkę kulistą (6) natomiast
tuleja mocująca (1) ma na przeciwnej stronie niż łożysko (7) umieszczoną soczewkę kulistą (6) oraz wtyk (3).
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120398 (22) 2011 10 13
(51) G09F 9/33 (2006.01)
G09G 3/32 (2006.01)
(71) STĄCEL MACIEJ LEDEX, Świdnik
(72) STĄCEL MACIEJ
(54) Moduł wyświetlacza obrazu
(57) Przedmiotem wzoru jest moduł wyświetlacza obrazu
w kształcie płaskiego graniastosłupa, składający się z obudowy,
z zamocowanymi w niej elementami świecącymi, który charakteryzuje się tym, że ma na bocznych powierzchniach (3) obudowy (1)
w kształcie graniastosłupa o podstawie wielokąta, wyprowadzone
i umieszczone są styki przewodzące (4).
(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ H

U1 (21) 120384 (22) 2011 10 04
(51) G02B 6/24 (2006.01)
G02B 6/32 (2006.01)
G02B 6/36 (2006.01)
G02B 6/38 (2006.01)
G02B 6/40 (2006.01)
(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa
(72) ZBOIŃSKI MARIUSZ; KOZAK MARIUSZ
(54) Światłowodowe złącze obrotowe
(57) Światłowodowe złącze obrotowe, umożliwiające transmisję
sygnału optycznego, przy jednoczesnym ruchu obrotowym, jest
zaopatrzone w tuleję mocującą (1) mającą na swej czołowej stronie
pierścień osadczy (9), w którym osadzone jest łożysko (7) z pierścieniem blokującym (4), połączonym za pomocą śrub (8) z tuleją

ELEKTROTECHNIKA
U1 (21) 120421 (22) 2011 10 14
(51) H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
(71) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew
(72) SIELSKI KAZIMIERZ
(54) Wysięgnik do mocowania koryt kablowych
(57) Wzór użytkowy dotyczy wysięgnika do mocowania koryt
kablowych na dwuteowniku. Wysięgnik do mocowania koryt kablowych wyposażony w półkę, charakteryzuje się tym, że korpus (1)
wysięgnika zespolony jest ze skrzydłem (2), ponadto wysięgnik ma
skrzydło dostawne (3) wyposażone w języki (4). Zarówno skrzydło
zespolone (2), jak i skrzydło dostawne (3) mają otwory (5), służące
do mocowania wysięgnika na dwuteowniku.
(1 zastrzeżenie)
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U1 (21) 120422 (22) 2011 10 14
(51) H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
(71) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew
(72) SIELSKI KAZIMIERZ
(54) Łącznik korytek kablowych
(57) Wzór użytkowy dotyczy łącznika korytek kablowych, umożliwiającego podwieszenie korytek tworzących dwie krzyżujące się
trasy kablowe. Łącznik korytek kablowych z otworami charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu z przelotowymi otworami, tworzącymi kanał górny (1) i kanał dolny (2) do mocowania
korytek kablowych. Wloty i wyloty do kanału górnego (1) i kanału
dolnego (2) mają wypusty z otworami (4), służącymi do mocowania korytek kablowych. U góry prostopadłościanu wykonany jest
otwór (3), służący do wprowadzenia śruby, umożliwiającej zawieszenie łącznika.
(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120406 (22) 2011 10 10
(51) H02K 5/22 (2006.01)
H02K 5/136 (2006.01)
(71) KRZYKOWSKI RYSZARD, Olsztyn; KUBOK JANUSZ,
Katowice
(72) KRZYKOWSKI RYSZARD; KUBOK JANUSZ
(54) Skrzynka zaciskowa silnika elektrycznego
(57) Skrzynka zaciskowa silnika elektrycznego, zwłaszcza do dwunapięciowego, trójfazowego silnika indukcyjnego z wirnikiem
klatkowym, przeznaczonego do napędu wentylatorów osiowych,
w szczególności przystosowanego do pracy w kopalniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, usytuowana u góry
silnika, charakteryzuje się tym, że zawiera komorę (1) zasilającą oraz
komorę (6) przełączeniową.
(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 120423 (22) 2011 10 14
(51) H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
(71) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew
(72) SIELSKI KAZIMIERZ
(54) Wysięgnik do mocowania korytek kablowych
(57) Wysięgnik do mocowania korytek kablowych, zaopatrzony
w półkę z otworami charakteryzuje się tym, że w górnej części półki (1) znajduje się śruba dociskowa (2), natomiast poniżej półki (1)
wysięgnik ma wycięcie, na dole którego wykonane są zęby(3).
(1 zastrzeżenie)
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396517
396519
396520
396523
396524
396525
396526
396527
396528
396529
396530
396531
396532
396533
396535
396536
396537
396538
396539
396540
396541
396542
396543
396544
396545
396546
396549
396550
396551
396554
396556
396557
396558
396560
396561
396562
396564
396565

F23G (2006.01)
G06F (2006.01)
G01R (2006.01)
H02P (2006.01)
G01N (2006.01)
F17D (2006.01)
C12N (2006.01)
C12N (2006.01)
C12N (2006.01)
C12N (2006.01)
F01D (2006.01)
F01D (2006.01)
B05C (2006.01)
A47G (2006.01)
F03D (2006.01)
A61K (2006.01)
B61L (2006.01)
F03D (2006.01)
B05D (2006.01)
E01H (2006.01)
B61F (2006.01)
B61F (2006.01)
B61F (2006.01)
B27N (2006.01)
C08J (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
C07D (2006.01)
A61K (2006.01)
A61G (2006.01)
G01B (2006.01)
F16J (2006.01)
H05B (2006.01)
A01B (2006.01)
A61B (2006.01)
B27K (2006.01)
E02B (2006.01)
D04B (2006.01)
A61L (2006.01)
F02B (2006.01)
F24H (2006.01)
B62K (2006.01)
G01H (2006.01)
A01N (2009.01)
E06C (2006.01)
A61K (2006.01)
B65B (2006.01)

33
40
39
42
38
33
22
23
23
23
30
31
8
2
32
5
16
31
8
26
15
15
15
13
21
19
20
20
5
5
36
33
43
2
3
13
27
25
7
31
35
16
36
2
29
7
17

396570
396571
396572
396573
396574
396576
396578
396580
396581
396583
396584
396585
396586
396587
396588
396589
396592
396593
396594
396595
396596
396599
396600
396602
396603
396604
396605
396606
396607
396608
396609
396611
396612
396613
396614
396615
396616
396617
396619
396620
396621
396623
396624
396626
396627
396628
396630

G06K (2006.01)
B09B (2006.01)
H02K (2006.01)
B60G (2006.01)
C08F (2006.01)
B25B (2006.01)
B82B (2006.01)
F42D (2006.01)
C11C (2006.01)
B29B (2006.01)
E21C (2006.01)
B21D (2006.01)
E04D (2006.01)
B66B (2006.01)
B63C (2006.01)
B26D (2006.01)
A61F (2006.01)
B21D (2006.01)
B21B (2006.01)
B21D (2006.01)
B21D (2006.01)
E03D (2006.01)
C23C (2006.01)
B60N (2006.01)
H02B (2006.01)
G01N (2006.01)
B01F (2006.01)
C02F (2006.01)
H02J (2006.01)
F03D (2006.01)
B63B (2006.01)
B23P (2006.01)
A61K (2006.01)
E02B (2006.01)
F23L (2006.01)
H04L (2006.01)
G01N (2006.01)
C04B (2006.01)
B09C (2006.01)
G01C (2006.01)
C23F (2006.01)
B23P (2006.01)
C10L (2006.01)
G01N (2006.01)
H05H (2006.01)
A61K (2006.01)
A24C (2006.01)

41
9
42
14
21
12
19
35
21
13
29
10
28
18
16
13
3
10
9
10
11
27
25
14
41
38
7
19
41
32
16
11
6
27
34
42
37
19
9
36
25
12
21
38
43
6
2

396631
396632
396633
396634
396635
396636
396637
396638
396639
396640
396641
396643
396644
396645
396646
396647
396648
396649
398810
399075
399077
399078
399082
399104
399321
399322
399439
399473
399488
399656
399951
399987
399990
400087
400096
400457
400625
400626
400711
400805
400806
400807
400808
400811
400813
401059

E06B (2006.01)
B09B (2006.01)
A61K (2006.01)
F23K (2006.01)
C07D (2006.01)
G01R (2006.01)
G04C (2006.01)
B65B (2006.01)
C12M (2006.01)
C12N (2006.01)
D04H (2012.01)
B60S (2006.01)
A61F (2006.01)
C12N (2006.01)
G02F (2006.01)
E01C (2006.01)
A61K (2006.01)
A61K (2006.01)
B65B (2006.01)
A61F (2006.01)
A61F (2006.01)
A61F (2006.01)
A61H (2006.01)
B23P (2006.01)
B23P (2006.01)
B23P (2006.01)
A61F (2006.01)
G02B (2006.01)
E02B (2006.01)
B01J (2006.01)
H01R (2006.01)
B65G (2006.01)
E21C (2006.01)
E21F (2006.01)
F16F (2006.01)
F04D (2006.01)
G01M (2006.01)
G01M (2006.01)
B25B (2006.01)
C12P (2006.01)
C12P (2006.01)
C12P (2006.01)
C12P (2006.01)
F24J (2006.01)
F24J (2006.01)
E04D (2006.01)

28
8
6
34
20
39
40
17
22
22
26
14
4
24
40
26
6
6
18
3
4
4
5
11
11
12
3
39
27
8
41
18
29
30
33
32
37
37
13
24
24
24
24
35
35
28

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

120380
120381
120382
120383
120384
120386
120387
120389
120390
120391
120392
120393
120394
120396

E21D (2006.01)
G01N (2006.01)
G01B (2006.01)
F25D (2006.01)
G02B (2006.01)
E04G (2006.01)
E04F (2006.01)
B65G (2006.01)
B23B (2006.01)
B27B (2006.01)
E04H (2006.01)
E04H (2006.01)
E05B (2006.01)
B27B (2006.01)

51
53
52
52
53
47
47
46
45
45
47
48
48
45

120398
120404
120405
120406
120407
120409
120410
120411
120412
120413
120414
120415
120417
120418

G09F (2006.01)
C12M (2006.01)
B27B (2006.01)
H02K (2006.01)
A61B (2006.01)
E06B (2006.01)
E06B (2006.01)
E06B (2006.01)
E06B (2006.01)
E06B (2006.01)
E06B (2006.01)
E06B (2006.01)
A47B (2006.01)
F23K (2006.01)

53
47
45
54
44
49
48
49
49
49
49
50
44
52

120420
120421
120422
120423
120424
120425
121041
121397
121460
121461
121462
121463

A41C (2006.01)
H02G (2006.01)
H02G (2006.01)
H02G (2006.01)
E06B (2006.01)
A41B (2006.01)
B65B (2006.01)
B32B (2006.01)
E21D (2006.01)
E21D (2006.01)
E21D (2006.01)
E21D (2006.01)

44
53
54
54
50
44
46
46
50
50
51
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

Symbol MKP
pod którym
ogłoszono
o zgłoszeniu
macierzystym

393093

12/2012

336142

12/2000

Nr
zgłoszenia
wydzielonego

Data zgłoszenia
wydzielonego

C08L 77/02
C08L 51/06
C08K 5/5419

402387

2010.11.30

A61K 31/7048
A61K 9/22
A61P 31/00

402949

1998.03.06

Symbol MKP
zgłoszenia
wydzielonego

C08L 23/06
C08K 5/5419
C08K 5/14
C08K 5/103
B82Y 30/00
A61K 31/7048
A61K 9/22
A61K 47/38
A61P 31/04

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

Nr
zgłoszenia wzoru użytkowego

Nr
zgłoszenia macierzystego

Nr i rok wydania
Biuletynu Urzędu Patentowego

121103
121104
121105
121484
121485
121577

385315
385314
385313
378775
381453
377800

25/2009
25/2009
25/2009
15/2007
14/2008
9/2007

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)
(731)

408601
(220) 2012 12 24
MEDICOVER HOLDING (CYPRUS) LIMITED,
Limassol, CY
(540) InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa

(540) agroaquagel
(511) 01, 16, 35, 44
(210)
(731)
(540)
(511)

408626
(220) 2012 12 24
Chivas Holdings (IP) Limited, Renfrew, GB
HERE’S TO REAL FRIENDS
33, 35

(210)
(731)

408627
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE PURE CREATINE
MONOHYDRATE

(531) 5.5.19, 27.5.1, 29.1.13, 5.5.20
(511) 44
(210)
(731)

408602
(220) 2012 12 24
MEDICOVER HOLDING (CYPRUS) LIMITED,
Limassol, CY

(540)

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30
(210)
(731)

(531) 5.5.19, 5.5.20
(511) 44

408628
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE NO-MAX

(210)
(731)

408603
(220) 2012 12 24
MEDICOVER HOLDING (CYPRUS) LIMITED,
Limassol, CY
(540) INVIMED
(511) 44

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

408623
(220) 2012 12 24
URBANEK PAWEŁ KRAKIS, Kraków
krakis
16, 30, 35, 37, 38, 42

(210)
(731)

408624
(220) 2012 12 24
INNERGO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INNERGO

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30
(210)
(731)

408629
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE MATRIX 10

(531) 26.4.1, 26.4.2, 26.15.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 38, 42
(210)
(731)

408625
(220) 2012 12 24
ARTAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30

Nr 8 (1025) 2013

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210)
(731)

408630
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE ZMA

(210)
(731)

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13, 27.7.1
(511) 05, 30

(210)
(731)

(210)
(731)

408631
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE THERMO SHRED

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30
(210)
(731)

408632
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE GLUTA-MAX

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30
(210)
(731)

408633
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE WHEY PROTEIN ISOLATE
100% PURE

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30

408634
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE BCAA 9K

408635
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE BCAA 20K

(531) 26.11.3, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(511) 05, 30
(210)
(731)

408636
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE CLA + Green Tea

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30
(210)
(731)

408637
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE DAILY SPORT

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30

61

62
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(210)
(731)

408638
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE PURE TRIBULUS 1000

Nr 8 (1025) 2013

(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE SIZE MAX

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30
(531) 26.11.7, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(511) 05, 30

(210) 408644
(220) 2012 12 24
(731) WÓJTOWICZ MARTA, Radom
(540) LOMBARD7.PL

(210)
(731)

408639
(220) 2012 12 24
TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA,
Łęgowo
(540) Vifon: szybko i konkretnie
(511) 29, 30
(210)
(731)

408640
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE L-GLUTAMINE

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 36
(210)
(731)

408645
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE AMINO 12K

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.3
(511) 05, 30
(210)
(731)

408641
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE AMERICAN STANDARD
WHEY

(531) 26.11.3, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(511) 05, 30
(210)
(731)

408646
(220) 2012 12 24
ROYAL-BALTIC M. W. BURZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA,
Ustka
(540) HOTEL ROYAL BALTIC
(511) 43
(210)
(731)

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 30

408647
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź
(540) MeX MUSCLE EXCELLENCE AMINO 20K

(210)
(731)

408642
(220) 2012 12 24
BIBLIOTEKA DIECEZJALNA IM. BISKUPA JANA
BERNARDA SZLAGI, Pelplin
(540) KSIĘGOZBIÓR PELPLIŃSKI
(511) 16, 35, 40
(210)
(731)

408643
(220) 2012 12 24
EGNER IWONA WORLDWIDE HOLDING AND
TRADING, Łódź

(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13, 27.7.1
(511) 05, 30

Nr 8 (1025) 2013

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 408648
(220) 2012 12 24
(731) 100% SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) essa

(540) Just talented

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25, 26, 41
(531) 3.6.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25, 35, 41
(210)
(731)

408649
(220) 2012 12 24
PACYŃSKI HENRYK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE ALIAP, Pabianice
(540) Aliap Pacyński

(210) 408653
(220) 2012 12 24
(731) ŻECHOWSKI ROBERT CHATA WĘDROWCA, Wetlina
(540) CHATA WĘDROWCA

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 24, 25
(210)
(731)

408650
(220) 2012 12 24
LASKOWSKI ANDRZEJ DROGERIA KREMOWA,
Białystok
(540) DK DROGERIA KREMOWA

(531) 2.7.2, 2.7.4, 2.7.23, 27.5.1, 29.1.12
(511) 43
(210)
(731)

408654
(220) 2012 12 24
ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK GATUNKOWYCH
POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) TATRA POLISH VODKA 1827

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03
(210) 408651
(220) 2012 12 24
(731) GNIAZDOWSKI MARCIN ALTRANS, Kartuzy
(540) ALMAR KING OF SALMON Salmonki 100 % MIĘSA
Z ŁOSOSIA WYSOKA ZAWARTOŚĆ OMEGA 3
PREMIUM 100 % MIĘSA Z ŁOSOSIA

(531) 25.1.15, 25.1.25, 26.1.1, 27.5.1, 26.4.2, 29.1.15
(511) 33
(210) 408655
(220) 2012 12 24
(731) HUDY RAFAŁ, Żurada Kol. II
(540) AHR Windsor BIŻUTERIA NA POKOLENIA

(531) 25.1.15, 2.9.1, 26.4.2, 26.4.18, 8.5.1, 8.5.3, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29
(210)
(731)

408652
(220) 2012 12 24
JASKÓŁKA MAGDALENA JUST TALENTED, Oświęcim

63

64

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 3.1.1, 3.1.2, 24.9.2, 25.1.25, 9.1.10, 26.11.1, 26.1.2, 27.5.1
(511) 14, 35

Nr 8 (1025) 2013

(210) 408664
(220) 2012 12 24
(731) Sobczak Małgorzata, Marulewy
(540) manufaktura Lniany Dom

(210)
(731)

408656
(220) 2012 12 24
ORTENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Proszowice
(540) Sklep Turystyczny Presto
(511) 35, 39, 41
(210)
(731)

408657
(220) 2012 12 24
LAURA TOSCANI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) VILLA PAINTS

(531) 26.1.4, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.7
(511) 24
(210)
(731)

(531) 26.11.1, 27.5.1
(511) 02
(210)
(731)

408658
(220) 2012 12 24
ORTENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Proszowice
(540) Sklep Sportowo-Turystyczny Presto
(511) 35, 39, 41

408659
(220) 2012 12 24
AP LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) OZONIQUE
(511) 03, 05, 44

408665
(220) 2012 12 24
AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów
(540) Asystor Slim- Odchudzanie z asystorem rano
i wieczorem.
(511) 05
(210) 408666
(220) 2012 12 24
(731) BARTER SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) SKARBY ZIEMI

(210)
(731)

(210) 408660
(220) 2012 12 24
(731) PACYNA DAWID E-ZŁOM.PL, Rzeszów
(540) uniqmetal

(531) 24.15.2, 27.5.1, 29.1.2
(511) 06, 09, 14, 39, 40
(210)
(731)

408661
(220) 2012 12 24
ORTENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Proszowice
(540) Sklep Sportowy Presto
(511) 35, 39, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

(531) 14.7.1, 27.5.1
(511) 04
(210)
(731)

408667
(220) 2012 12 24
Wrosch Adam CNC-PLUS Adam Wrosch,
Selmsdorf, DE
(540) CNC PLUS

(531) 24.15.3, 24.15.13, 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 07, 08, 09, 35
(210)
(731)

408668
(220) 2012 12 24
INSTYTUT ZDROWYCH STYLÓW ŻYCIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) eat2go simply food and coﬀee

408662
(220) 2012 12 24
PACYNA DAWID E-ZŁOM.PL, Rzeszów
uniqmetal.pl
06, 09, 14, 39, 40

(210)
(731)

408663
(220) 2012 12 24
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) cetix
(511) 03, 05, 29

(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(511) 29, 30, 43
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(210)
(731)

408669
(220) 2012 12 24
TOPACZ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MOTOCLASSIC

(540) CASTORI

(531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.12
(511) 37
(531) 9.1.10, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.3
(511) 35, 39, 41
(210) 408670
(220) 2012 12 24
(731) DZIEDZIEJKO ŁUKASZ LC ORIGO, Pruszcz Gdański
(540) gRamy Rap LC ORIGO POWERED BY LC Origo

(210)
(731)

408675
(220) 2012 12 24
E-DYM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) blue dym
(511) 05, 34, 35
(210)
(731)

408676
(220) 2012 12 24
E-DYM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) B Blue-dym

(531) 3.1.1, 16.1.4, 16.1.14, 26.13.25, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35
(210)
(731)

408671
(220) 2012 12 24
SQUARE TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ep EasyProtect Extended Warranty

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 34, 35
(210)
(731)

408677
(220) 2012 12 24
JAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych
(540) jama Szynka Książęca

(531) 24.1.15, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 37
(210)
(731)

408672
(220) 2012 12 24
ICAM HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) WYTWÓRNIA

(531) 8.5.1, 1.1.1, 25.1.15, 7.1.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(531) 26.11.2, 27.5.1
(511) 35, 41, 43

(210) 408678
(220) 2012 12 24
(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pc PIERRE CLAVEL

(210)
(731)

408673
(220) 2012 12 24
SZARO ZOFIA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
PASZWIT, Strzyżów
(540) Chata ziołowa
(511) 05, 30, 31, 35, 41, 43

(531) 27.5.1
(511) 09, 14

(210)
(731)

(210)
(731)

408674
(220) 2012 12 24
CASTORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom

408679
(220) 2012 12 24
JAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych

65

66

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) jama Kiełbasa Książęca

Nr 8 (1025) 2013

(540) POVOS

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

408684
(220) 2012 12 24
BYSTRZANOWSKA DOROTA HIGH-MED
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA, Warszawa
(540) HIGH-MED
(511) 35, 42, 44

(531) 1.1.1, 8.5.1, 7.1.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(210) 408686
(220) 2012 12 24
(731) NOWAK ALEKSANDRA, Chodzież
(540) loveKROVE BURGERS

(210)
(731)

408680
(220) 2012 12 24
JAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych
(540) jama Pieczeń Książęca

(531) 27.5.1, 29.1.12, 2.9.1, 3.6.1
(511) 43, 45
(210)
(731)

408688
(220) 2012 12 24
P.W. CASTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) DEE JAY mix club

(531) 1.1.1, 8.5.1, 7.1.1, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29

(531) 26.4.2, 27.5.1
(511) 09, 16, 25, 35, 41

(210)
(731)

408681
(220) 2012 12 24
PAŃSTWOWE MUZEUM ETNOGRAFICZNE
W WARSZAWIE, Warszawa
(540) Kino Antropos
(511) 41

(210)
(731)

(210) 408682
(220) 2012 12 24
(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) AQUATOR

(210)
(731)

408689
(220) 2012 12 24
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) nawadnia lepiej niż woda
(511) 05, 29, 32, 35
408690
(220) 2012 12 24
SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik
(540) PETROFOSKA
(511) 01
(210)
(731)

(531) 1.1.1, 27.5.1
(511) 09, 14

408691
(220) 2012 12 24
CHPM CENTRALA HANDLU PRZEMYSŁU
MUZYCZNEGO, Warszawa
(540) ALVARO
(511) 15

(210)
(731)

(210)
(731)

408683
(220) 2012 12 27
SHANGHAI POVOS ELECTRIC WORKS CO., LTD.,
Szanghaj, CN

408692
(220) 2012 12 24
EURO-CODE SPÓŁKA JAWNA K. J. MORZYWOŁEK,
Nowy Sącz

Nr 8 (1025) 2013
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(540) BUUM!

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13, 26.4.1, 26.11.2
(511) 01, 05, 31
(210)
(731)

(531) 29.1.14, 27.5.1, 24.17.1, 1.1.1
(511) 32

408699
(220) 2012 12 24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE
AGRO-EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupia pod Bralinem
(540) Bor Efekt NAWÓZ DOLISTNY

(210)
(731)

408693
(220) 2012 12 24
SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik
(540) EKOCYNKOBOR
(511) 01

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 05, 31

(210)
(731)

(210)
(731)

408694
(220) 2012 12 24
SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik
(540) NAWÓZ EKOLOGICZNY POLSKI
(511) 01
408695
(220) 2012 12 24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) TILANG WORLD OF TEA

408700
(220) 2012 12 24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE
AGRO-EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupia pod Bralinem
(540) Bio Efekt 95 ORGANICZNY NAWÓZ DOLISTNY

(210)
(731)

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14, 5.3.11
(511) 01, 05, 31
(210)
(731)

408701
(220) 2012 12 24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE
AGRO-EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupia pod Bralinem
(540) Bor Efekt+S nawóz dolistny
(531) 27.5.1, 25.1.15, 29.1.14, 4.3.3
(511) 30, 32, 35
(210) 408696
(220) 2012 12 24
(731) HETMAŃCZUK DOROTA COLLAGE PPHU, Wrocław
(540) COLLAGE FLEX

(531) 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 05, 31
(210)
(731)

408702
(220) 2012 12 24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE
AGRO-EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupia pod Bralinem
(540) Zboże Efekt nawóz dolistny
(531) 26.1.1, 27.5.1, 7.5.10
(511) 01, 02, 03, 17
(210)
(731)

408697
(220) 2012 12 24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE
AGRO-EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupia pod Bralinem
(540) Agro-Efekt

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12, 5.7.2
(511) 01, 05, 31
(210)
(731)

408703
(220) 2012 12 24
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI,
Warszawa
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(540) AKADEMIA LIDERÓW SAMORZĄDOWYCH

Nr 8 (1025) 2013

(531) 29.1.12, 27.5.1, 26.3.4
(511) 11, 20, 35
(210)
(731)

408708
(220) 2012 12 26
REWERSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ReWeRSIS

(531) 27.5.1, 29.1.12, 2.1.25
(511) 41
(210)
(731)

408704
(220) 2012 12 24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE
AGRO-EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupia pod Bralinem
(540) Efekt NAWOZY DOLISTNE

(531) 29.1.12, 26.4.1, 27.5.1
(511) 01, 05, 31

(531) 27.5.1, 3.7.21, 3.7.24, 29.1.2
(511) 14, 35, 36, 39
(210)
(731)

408709
(220) 2012 12 27
JARCZEWSKI PIOTR JARCZEWSKA JANINA MOUNTAIN
APARTMENTS, Kraków
(540) Apartamenty Butorowy Residence
(511) 43
(210)
(731)

408710
(220) 2012 12 27
JARCZEWSKI PIOTR, JARCZEWSKA JANINA
MOUNTAIN APARTMENTS, Kraków
(540) mountain Apartments

(210)
(731)

408705
(220) 2012 12 24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE
AGRO-EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupia pod Bralinem
(540) KUKURYDZA Efekt NAWÓZ DOLISTNY

(531) 6.1.2, 6.1.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 36, 43
(531) 26.4.2, 27.5.1, 5.7.2, 29.1.12
(511) 01, 05, 31
(210)
(731)

408706
(220) 2012 12 24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE
AGRO-EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupia pod Bralinem
(540) Rzepak Efekt nawóz dolistny

(531) 26.4.2, 27.5.1, 5.7.2, 29.1.12
(511) 01, 05, 31
(210) 408707
(220) 2012 12 26
(731) SZŁAPA WOJCIECH VANTORO, Wrocław
(540) VANTORO

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

408711
(220) 2012 12 27
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
AA Skin Future
03

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

408712
(220) 2012 12 27
DOBEK ADAM COLLIVE, Poznań
Collagen medical
03, 05, 42

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

408713
(220) 2012 12 27
DOBEK ADAM COLLIVE, Poznań
Colmed
03, 05, 42

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

408714
(220) 2012 12 27
KRAJEWSKA MAGDALENA, Częstochowa
aurena
03

(210)
(731)

408715
(220) 2012 12 27
PLASTBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustków

Nr 8 (1025) 2013
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(540) PlastKYD

(531) 27.5.1
(511) 01, 17
(210)
(731)
(540)
(511)

408716
(220) 2012 12 27
National Pen Co. LLC, San Diego, US
TWÓJ WIZERUNEK TO NASZA SPECJALNOŚĆ
16, 35

(210) 408717
(220) 2012 12 27
(731) DROZD-RZOSKA ALEKSANDRA, Chorzów
(540) Colours2Beauty Urok Osobisty ... to Piękno & Styl
Bycia Piękno ... to Uroda & Wizerunek Style4Image

69

(540) Martensy.pl

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 18, 25, 35, 39
(210)
(731)

408721
(220) 2012 12 27
BANKOWY OŚRODEK DORADZTWA I EDUKACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) bodie
(511) 16, 35, 41
(210)
(731)

408722
(220) 2012 12 27
BANKOWY OŚRODEK DORADZTWA I EDUKACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) BODiE

(531) 26.4.1, 26.4.4, 26.4.16, 26.11.3, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 41
(210)
(731)
(531) 26.11.1, 27.5.1, 25.3.1, 3.13.1, 27.7.1, 29.1.4
(511) 14, 25, 38
(210)
(731)

408718
(220) 2012 12 27
EXPO SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) EXPOGołębie

408723
(220) 2012 12 27
ARBOLEDA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) YARDEN

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03
(210)
(731)

408724
(220) 2013 01 02
OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(540) DOLNY ŚLĄSK PEŁEN HISTORII

(531) 29.1.12, 27.5.1, 26.2.7, 3.7.11
(511) 35, 41
(210) 408719
(220) 2012 12 27
(731) DUDA LUDOMIR, Magdalenka
(540) ADD Autonomiczny Dom Dostępny
(531) 16.3.5, 26.4.1, 26.4.2, 26.4.8
(511) 41
(210)
(731)
(531) 27.5.1, 5.11.1, 5.11.11, 7.1.24, 29.1.12
(511) 11, 19, 37, 41, 42

408725
(220) 2012 12 27
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO
HESTIA SA, Sopot
(540) Program Inwestycyjny Złote Jutro
(511) 35, 36

(210)
(731)

(210)
(731)

408720
(220) 2012 12 27
ALU TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

408726
(220) 2012 12 27
ARBOLEDA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) YARDEN
(511) 03
(210)
(731)

408727
(220) 2012 12 27
MM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) bliskonas.info

Nr 8 (1025) 2013

(540) INDYKPOL Premium kiełbaski Jedynki NOWOŚĆ!
KIEŁBASKI Polecamy na ciepło na zimno W 100%
z mięsa drobiowego Bez dodaku fosforanów Bez
dadatków glutaminianu sodu

(531) 27.5.1, 26.15.25, 29.1.12
(511) 09, 16, 35, 41
(210) 408728
(220) 2012 12 27
(731) DROŻDŻ MICHAŁ D&S RESCURE SYSTEM, Warszawa
(540) IRESCUE

(531)
(531) 24.13.1, 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.13
(511) 05, 25, 44
(210)
(731)

408729
(220) 2012 12 28
INDYKPOL BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) INDYKPOL Premium parówki Jedynki italiano NOWY
SMAK Z mięsa najwyższej jakości z suszonymi
pomidorami, bazylią i oregano na ciepło Polecamy
na zimno Bez dodatku fosforanów Bez dodatku
glutaminianu sodu

5.3.11, 8.5.3, 8.7.25, 25.1.15, 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 27.7.1,
29.1.15
(511) 29, 43
(210)
(731)

408731
(220) 2012 12 28
ENIRO POLSKA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PanoramaFirm.pf Odkrywaj blisko. Szukaj lokalnie.

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 38, 42
(210)
(731)

408732
(220) 2012 12 28
KOLASIŃSKI JACEK, MECHLIŃSKI JAROSŁAW
KAMPANIA HANDLOWA JAN SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa
(540) FREE STYLE

(531) 27.5.1
(511) 25, 35

(531)

3.7.4, 5.3.11, 5.9.17, 8.5.1, 8.5.3, 25.1.15, 26.1.1, 26.1.18,
27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
(511) 29, 43
(210)
(731)

408730
(220) 2012 12 28
INDYKPOL BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa

(210)
(731)

408733
(220) 2012 12 28
MAXCOMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MINOX
(511) 01, 02, 06, 11, 19, 35, 37, 39
(210)
(731)

408734
(220) 2012 12 28
MAXCOMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr 8 (1025) 2013
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(540) Minox

(540) do rzeczy
(511) 09, 16, 35, 38, 41
(210)
(731)

(531) 7.3.11, 7.11.25, 7.15.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 02, 06, 11, 19, 35, 37, 39

408741
(220) 2012 12 28
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa
(540) do żeczy
(511) 09, 16, 35, 38, 41

(210)
(731)

(210)
(731)

408735
(220) 2012 12 28
TOMASZUK MAREK ZAKŁAD PRODUKCYJNO
HANDLOWY SANMED, Bydgoszcz
(540) S SANMED

408742
(220) 2012 12 28
MORTA MIROSŁAW ZAKŁAD ELEKTRONICZNY
ATROM, Ostrów Wielkopolski
(540) AUTOSATNET 3
(511) 09, 42
(210)
(731)

(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1
(511) 10, 20
(210)
(731)

408736
(220) 2012 12 28
TOMASZUK MAREK ZAKŁAD PRODUKCYJNO
HANDLOWY SANMED, Bydgoszcz
(540) SANBOX
(511) 10, 20

408743
(220) 2012 12 28
MORTA MIROSŁAW ZAKŁAD ELEKTRONICZNY
ATROM, Ostrów Wielkopolski
(540) AUTOSAT 3
(511) 09, 42
(210) 408744
(220) 2012 12 28
(731) CAPITAL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrołęka
(540)

(210)
(731)

408737
(220) 2012 12 28
ZIĘBIŃSKA MARIA I ZIĘBIŃSKI STANISŁAW
ICE-MASTRY SPÓŁKA JAWNA, Czaniec
(540) Panda ice-mastry lody czekoladowo śmietankowe

(531)

3.4.18, 3.4.24, 7.1.8, 16.1.4, 16.1.5, 17.1.1, 17.1.9, 18.1.7,
18.1.9, 24.15.1, 24.17.5, 24.17.18, 26.15.9, 29.1.12
(511) 36

(531) 3.1.15, 3.1.24, 5.3.11, 8.1.18, 25.1.25
(511) 29, 30, 35
(210)
(731)

408738
(220) 2012 12 28
CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NA KAŻDĄ KIESZEŃ, NA KAŻDY CZAS
(511) 16, 35, 38, 41
(210)
(731)
(540)
(511)

408739
(220) 2012 12 28
Unilever N.V., Rotterdam, NL
CARAIBI
30

(210)
(731)

408740
(220) 2012 12 28
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa

(210) 408745
(220) 2012 12 28
(731) CAPITAL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrołęka
(540) CAPITAL SERVICE S.A.

(531) 26.11.1, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36
(210) 408746
(220) 2012 12 28
(731) CAPITAL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrołęka
(540) % Kredyt OK

(531) 24.15.1, 24.17.5, 26.4.4, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.13
(511) 36
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(210) 408747
(220) 2012 12 28
(731) CAPITAL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrołęka
(540) % Kredyt OK

Nr 8 (1025) 2013

(210) 408753
(220) 2012 12 30
(731) BROWAR CIECHAN SPÓŁKA, Warszawa
(540) 13 Lwówek Wiedeński

(531) 24.15.1, 24.17.5, 26.4.4, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.13
(511) 36
(210)
(731)

408748
(220) 2012 12 24
NATURELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) HEPASTICK
(511) 05
(210)
(731)

408749
(220) 2012 12 24
NATURELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SLIMASTICK
(511) 05
(210)
(731)
(540)
(511)

(531) 2.1.2, 2.1.4, 2.1.20, 2.1.24, 2.7.20, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32, 35
(210) 408754
(220) 2012 12 30
(731) BROWAR CIECHAN SPÓŁKA, Warszawa
(540) PIWO JASNE LEKKIE Darłowiak Piwo dla miasta
zachodzącego słońca

408750
(220) 2012 12 30
BROWAR CIECHAN SPÓŁKA, Warszawa
KOŹLIK
30, 32, 35

(210) 408751
(220) 2012 12 29
(731) DELPHIA YACHTS KOT SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) D DELPHIA

(531) 27.5.1, 29.1.6
(511) 12, 35, 37, 39, 42
(210) 408752
(220) 2012 12 30
(731) BROWAR CIECHAN SPÓŁKA, Warszawa
(540) Porter Grudniowy CIECHAN LIMITOWANA SERIA
PIWA Nr 0001

(531) 6.7.11, 7.11.1, 18.3.14, 25.1.15, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32, 35
(210)
(731)

408755
(220) 2012 12 30
OFICYNA WYDAWNICZA RYNEK POLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AMBER TOGA
(511) 14, 16, 19, 20, 35, 41
(210)
(731)

408756
(220) 2012 12 30
OFICYNA WYDAWNICZA RYNEK POLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AMBER TOGA

(531) 24.17.25, 25.1.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 14, 16, 19, 20, 35, 41
(531) 3.1.1, 5.7.2, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(511) 32, 35

(210)
(731)

408757
(220) 2012 12 31
OAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
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(540) Aquabalance

(531) 2.1.16, 2.1.23, 2.1.25, 27.5.1, 29.1.4, 29.1.12
(511) 32, 39
(210) 408758
(220) 2012 12 31
(731) CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) CA CAREFLEET GRUPA CRÉDIT AGRICOLE

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.6
(511) 36, 37, 39
(210) 408759
(220) 2012 12 31
(731) CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) CA CAREFLEET GRUPA CRÉDIT AGRICOLE

(210) 408764
(220) 2012 12 31
(731) CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) CA CAREFLEET GRUPA CRÉDIT AGRICOLE

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36, 37, 39
(210)
(731)

408765
(220) 2012 12 31
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa
(540) MENNICA KRAJOWA
(511) 14, 36, 40
(210)
(731)

408766
(220) 2012 12 31
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa
(540) MENNICA RP
(511) 14, 36, 40
(210)
(731)

408767
(220) 2012 12 31
MANAGER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) ETNOSPA.PL

(531) 27.5.1
(511) 36, 37, 39

(531) 5.5.16, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 35, 38

(210) 408760
(220) 2012 12 31
(731) CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) CA CAREFLEET GRUPA CRÉDIT AGRICOLE

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

408768
(220) 2012 12 31
KOLBER JERZY, Andrychów
MORION.PL
04, 39, 43

(531) 26.11.1, 27.5.1
(511) 36, 37, 39

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

408769
(220) 2012 12 31
KOLBER JERZY, Andrychów
MTK MORION
04, 39, 43

(210)
(731)

(210)
(731)

408761
(220) 2012 12 31
VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) CHLORIGARDIN
(511) 05

(210)
(731)

408770
(220) 2012 12 31
MANAGER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) ETNOBAZAR.PL

408762
(220) 2012 12 31
VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) PERXEL
(511) 05

(531) 2.1.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 35, 38, 41

(210)
(731)

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

408771
(220) 2012 12 31
FĄFARA ZBIGNIEW ZAKŁAD OPTYCZNY, Myślenice
Fąfara optyk
09, 44

(210)
(731)

408772
(220) 2012 12 31
FĄFARA ZBIGNIEW ZAKŁAD OPTYCZNY, Myślenice

408763
(220) 2012 12 31
VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) MOFUDER
(511) 05
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(540) Fąfara optyk

Nr 8 (1025) 2013

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 37, 42
(210)
(731)

(531) 16.3.13, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 44
(210)
(731)
(540)
(511)

408773
(220) 2012 12 31
MAJEWSKI SZYMON CZUJ MÓZG, Warszawa
Szymon Majewski SuperSam
09, 38, 41

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

408774
(220) 2012 12 31
MAJEWSKI SZYMON CZUJ MÓZG, Warszawa
SuperSam
09, 38, 41

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

408775
(220) 2012 12 31
NADOLSKA KAROLINA GRUPA, Domaniew
Plant Kopi Luwak
30, 43

408780
(220) 2012 12 31
BIOGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krupia Wólka
(540) OWOCE W TABLETKACH BIOGARDEN
(511) 05
(210)
(731)

408781
(220) 2012 12 31
SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
EKOLOGICZNE EKOFLORA, Kraśnik
(540) EKOCHELAT
(511) 01

(210)
(731)

408782
(220) 2012 12 31
BIOGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krupia Wólka
(540) WARZYWA W TABLETKACH BIOGARDEN
(511) 05
(210) 408783
(220) 2012 12 31
(731) SQUARETEC SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz
(540) SICCO

(210) 408776
(220) 2012 12 31
(731) NADOLSKA KAROLINA GRUPA, Domaniew
(540)
(531) 24.15.2, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 09, 37, 42
(210) 408784
(220) 2012 12 31
(731) SQUARETEC SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz
(540) squareTec ...We Create IT Business
(531) 5.7.1, 29.1.15
(511) 07, 11, 30
(210) 408777
(220) 2012 12 31
(731) GUBA MARTYNA SPEED-TRANS LOGISTICS, Warszawa
(540) STL Speed-Trans Logistics

(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 37, 42
(210)
(731)

(531) 26.4.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 39
(210)
(731)
(540)
(511)

408778
(220) 2012 12 31
BONDARENKO KSENIA CONNECT, Warszawa
ROXA
09, 11, 14, 18, 35

(210) 408779
(220) 2012 12 31
(731) JASKULSKI KRZYSZTOF SAP, Poznań
(540) SAP Spawalnictwo Automatyka Pomiary

408785
(220) 2012 12 31
KOWALSKI DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE DARCHEM, Mogilno
(540) ﬂambit
(511) 04
(210) 408786
(220) 2012 12 31
(731) ORTIS SPÓŁKA AKCYJNA, Solec Kujawski
(540) ORTIS

(531) 27.5.1, 29.1.4, 29.1.12
(511) 16, 35, 40, 41, 42
(210)
(731)

408787
(220) 2012 12 31
ALUSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

Nr 8 (1025) 2013
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(540) A ALUSTA

(531) 27.5.1, 29.1.6
(511) 06, 19, 35, 37, 42
(210)
(731)

408788
(220) 2012 12 27
SURWIŁO ARMAND PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
TRIASS, Tychy
(540) TRIASS
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(210)
(731)

408792
(220) 2012 12 31
PIECHOWSKI EUGENIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
TECHNICZNO-HANDLOWE PESTAR,
Starogard Gdański
(540) PESTAR

(531) 24.15.3, 26.3.1, 27.5.1, 29.1.3
(511) 01, 39, 40
(210)
(731)

408793
(220) 2012 12 31
ŻAMOJDA ANDRZEJ KIERMUSY DWOREK NAD
ŁĄKAMI, Kiermusy
(540) KIERMUSÓWKA RECEPTURA Z 1897 ROKU
WYTRAWNA Dziedzica PRODUCE OF POLAND

(531) 1.3.2, 1.3.13, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 33, 34
(210) 408789
(220) 2012 12 31
(731) LELAKOWSKA MAŁGORZATA, Warszawa
(540) I WWA

(531) 2.9.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 20

(531) 24.1.5, 24.1.20, 25.1.5, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(511) 33

(210) 408790
(220) 2012 12 31
(731) FUNDACJA SPORT PASJA, Gdańsk
(540) KS PORTOWIEC

(210)
(731)

408795
(220) 2013 01 02
SOKOŁOWSKI KRZYSZTOF TADEUSZ TOPARTNER,
Pabianice
(540) MAESTRO Cygaretki z ﬁltrem

(531) 18.4.1, 21.3.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 41
(210)
(731)

408791
(220) 2012 12 31
LEWANDOWSKA IZABELA PIN UP, MANICURE TO GO,
Łódź
(540) Manicure to GO

(531) 2.3.1, 9.1.10, 26.1.1, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.14
(511) 41, 44

(531) 10.1.1, 10.1.5, 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.7, 29.1.12
(511) 34
(210)
(731)

408796
(220) 2012 12 31
KAUFLAND POLSKA MARKETY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) Caterine

(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05
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(210)
(731)

408797
(220) 2012 12 31
KAUFLAND POLSKA MARKETY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) ODYSEUS

Nr 8 (1025) 2013

(210) 408802
(220) 2012 12 31
(731) KOKOCIŃSKI ZBIGNIEW NEONEON, Łódź
(540) NEONEON

(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.1
(511) 09, 11, 35
(531) 7.5.15, 26.1.2, 26.1.16, 26.2.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32
(210)
(731)

408798
(220) 2012 12 31
KAUFLAND POLSKA MARKETY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) Vitae d’Oro

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

408803
(220) 2012 12 31
Unilever N.V., Rotterdam, NL
TASTE OF LONDON
30

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

408804
(220) 2012 12 31
KOKOCIŃSKI ZBIGNIEW NEONEON, Łódź
NEONEON
09, 11, 35

(210)
(731)
(531) 27.5.1, 29.1.3
(511) 29, 30

408805
(220) 2012 12 31
ELECTRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotów
(540) ELECTRO
(511) 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

(210)
(731)

(210)
(731)

408799
(220) 2012 12 31
DETAL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) detal-met

(531) 27.5.1, 29.1.4, 29.1.6, 29.1.12
(511) 06, 17, 19, 35, 37
(210)
(731)

408800
(220) 2012 12 31
DETAL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) systempol INSTALACJE WODNE

(531) 26.4.1, 26.4.16, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.4
(511) 06, 17, 19, 35, 37
408801
(220) 2012 12 31
KUDŁACIK TOMASZ NZOZ ZESPÓŁ PORADNI
SPECJALISTYCZNYCH I REHABILITACJI MEDYCZNEJ
NEUROMED, Andrychów
(540) NEUROMED

408806
(220) 2012 12 31
PIECHOWSKI EUGENIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
TECHNICZNO-HANDLOWE PESTAR, Starogard
Gdański
(540) PESTAR

(531) 26.3.1, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 16, 37
(210)
(731)

408807
(220) 2012 12 31
PIECHOWSKI EUGENIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
TECHNICZNO-HANDLOWE PESTAR, Starogard
Gdański
(540) PESTAR
(511) 16, 37, 40
(210)
(731)

408808
(220) 2013 01 02
FUNDACJA PROKTOLOGII „NIE ODPUSZCZAJ”,
Warszawa
(540) NIE ODPUSZCZAJ.ORG

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.4
(511) 36, 41
(210) 408809
(220) 2012 12 31
(731) BILSKA-JANDUŁA MARIA AMB, Łódź
(540) Bosca Pizza

(531) 1.1.1, 1.1.13, 1.1.25, 27.5.1, 29.1.4
(511) 35, 41, 44

Nr 8 (1025) 2013

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 1.3.2, 26.1.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 29, 30, 43
(210)
(731)
(540)
(511)

408810
(220) 2012 12 31
BILSKA-JANDUŁA MARIA AMB, Łódź
Bosca Pizza
29, 30, 43

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

408811
(220) 2012 12 31
PUSTELNIK JACEK, Kryry
suw
07, 11, 37

(210)
(731)

408814
(220) 2013 01 02
CBP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) SSS BUSINESS SAVING CLUB

(540) KARMI Classic Premium Dark Beer Non-alcohol
caramel beer

(531) 19.3.1, 26.11.1, 26.11.13, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 32
(210)
(731)

408819
(220) 2013 01 02
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KARMI Classic Premium Dark Beer Non-alcohol
caramel beer

(531) 26.11.3, 26.11.13, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 35, 38
(210)
(731)

408815
(220) 2013 01 02
WEST STATION INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WEST STATION N

(531) 19.7.1, 26.11.1, 26.11.13, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 32
(210)
(731)

(531) 1.1.17, 17.5.1, 17.5.21, 27.5.1
(511) 35, 36, 39, 41, 42, 43, 45

408820
(220) 2013 01 02
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KARMI Classic Premium Dark Beer Non-alcohol
caramel beer

(210)
(731)

408816
(220) 2013 01 02
WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OPOWIEM CI MAMO
(511) 09, 16, 35, 39, 41
(210)
(731)

408817
(220) 2013 01 02
THE WALT DISNEY COMPANY (POLSKA) SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZDEMOLUJE WAM SERCA
(511) 41
(210)
(731)

408818
(220) 2013 01 02
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 19.7.1, 26.11.1, 26.11.13, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 32
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(210)
(731)

408821
(220) 2013 01 02
EXPO SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) TOOLEX

Nr 8 (1025) 2013

(210)
(731)

408824
(220) 2013 01 02
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RECEPTURA BROWAR SIERPC GŁĘBOKI SMAK PIWA
Kasztelan DOSKONAŁE SKŁADNIKI MOCNE Sierpc
A.D. 1322

(531) 15.7.1, 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1
(511) 35, 41
(210)
(731)

408822
(220) 2013 01 02
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KARMI Malinowa Pasja Premium Dark Beer
Non-alcohol raspberry beer
(531)

2.1.2, 5.7.2, 19.7.1, 19.8.1, 19.8.7, 24.5.5, 25.1.15, 25.1.17,
26.1.2, 26.1.14, 26.1.16, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32
(210)
(731)

408825
(220) 2013 01 02
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RECEPTURA BROWAR SIERPC SZLACHETNY SMAK
PIWA Kasztelan Sierpc DOSKONAŁE SKŁADNIKI
JASNE PEŁNE A.D. 1322

(531) 5.7.8, 19.7.1, 25.1.15, 25.1.17, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(511) 32
(210)
(731)

408823
(220) 2013 01 02
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KARMI Poema di Caﬀé Premium Dark Beer
Non-alcohol coﬀe beer

(531) 2.1.1, 2.1.4, 5.7.2, 19.3.1, 24.5.5, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32
(210)
(731)

408826
(220) 2013 01 02
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RECEPTURA BROWAR SIERPC GŁĘBOKI SMAK PIWA
Kasztelan DOSKONAŁE SKŁADNIKI MOCNE A.D. 1322
Sierpc

(531) 5.7.1, 19.7.1, 25.1.15, 25.1.17, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32
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(531) 2.1.1, 2.1.4, 5.7.2, 19.3.1, 24.5.5, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32
408827
(220) 2013 01 02
JANKOWSKI MACIEJ MJ-SPORT JANKOWSKI MACIEJ,
Dalki
(540) MJ-SPORT
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(210) 408830
(220) 2013 01 02
(731) INFONET PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) TSMbox

(210)
(731)

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

408828
(220) 2013 01 02
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SOMERSBY

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 42
(210)
(731)
(540)
(511)

408831
(220) 2013 01 02
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
Open Partners
16, 35, 36, 38, 41, 42

(210)
(731)

408832
(220) 2013 01 03
QUALITY TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) QUALITY travel

(531) 10.3.10, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 39, 41, 43
(210) 408833
(220) 2013 01 02
(731) POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Cenione za jakość POSTI od 60 lat Smak herbaty

(531) 5.1.3, 5.1.5, 11.3.2, 11.3.20, 27.5.1, 29.1.14
(511) 32
(210)
(731)

408829
(220) 2013 01 02
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RECEPTURA BROWAR SIERPC SZLACHETNY SMAK
PIWA Kasztelan Sierpc DOSKONAŁE SKŁADNIKI
JASNE PEŁNE A.D. 1322

(531)

6.19.1, 6.19.9, 11.3.1, 11.3.4, 24.1.5, 25.1.15, 27.5.1, 27.7.1,
29.1.15
(511) 30
(210)
(731)

408834
(220) 2013 01 02
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Morliny
(540) Morliny Morlinki Rosnę w siłę! Polędwica z indykiem
Źródło białka mięso wysokiej jakości niska zawartość
tłuszczu bez dodatku glutaminianu sodu INSTYTUT
MATKI I DZIECKA -pozytywna opinia-

(531) 2.1.1, 2.1.4, 5.7.2, 19.7.1, 24.5.5, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32
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(531) 1.1.1, 1.1.3, 2.7.23, 21.1.14, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
(210) 408835
(220) 2013 01 02
(731) POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak przestrzenny)

(531) 26.13.25, 26.15.15
(511) 30
(210) 408836
(731) GŁUCH RAFAŁ, Łódź
(540) MINImax

Nr 8 (1025) 2013

(540) Morliny Morlinki Rosnę w siłę! Paróweczki z indykiem
Źródło białka mięso wysokiej jakości bez dodatku
fosforanów bez dodatku glutaminianu sodu
INSTYTUT MATKI I DZIECKA -pozytywna opinia-

(531) 1.1.1, 1.1.3, 2.7.23, 21.1.14, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
(220) 2013 01 02

(531) 26.4.2, 26.4.7, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 42

(210)
(731)

408840
(220) 2013 01 02
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Morliny
(540) Morliny Morlinki Rosnę w siłę! Szyneczka Źródło
białka mięso wysokiej jakości niska zawartość
tłuszczu bez dodatku glutaminianu sodu INSTYTUT
MATKI I DZIECKA -pozytywna opinia-

(210)
(731)

408837
(220) 2013 01 02
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Morliny
(540) Morliny Morlinki Rosnę w siłę! Paróweczki Źródło
białka mięso wysokiej jakości bez dodatku
fosforanów bez dodatku glutaminianu sodu
INSTYTUT MATKI I DZIECKA -pozytywna opinia-

(531) 1.1.1, 1.1.3, 2.7.23, 21.1.14, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
(210)
(731)
(540)
(511)

(531) 1.1.1, 1.1.3, 2.7.23, 21.1.14, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29
(210)
(731)

408838
(220) 2013 01 02
ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice
(540) FRONTROCK

408841
(220) 2013 01 03
MAKOWSKI KRZYSZTOF, Łódź
karta rodzinna
36

(210)
(731)

408842
(220) 2013 01 03
HEALTH WATCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HEALTH WATCH
(511) 35
(210) 408843
(220) 2013 01 03
(731) KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA, Mościska
(540) GRUPA KGL

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 17, 19
(210)
(731)

408839
(220) 2013 01 02
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Morliny

(531) 1.13.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 02, 17, 39, 42
(210)
(731)

408844
(220) 2013 01 03
KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA, Mościska

Nr 8 (1025) 2013

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) KORPORACJA KGL

(531) 26.1.1, 26.1.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 02, 35, 37, 42
(210) 408845
(220) 2013 01 03
(731) KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA, Mościska
(540) KGL ELASTOMERS

(540) CRUNCHY
(511) 29, 30, 31
(210) 408854
(220) 2013 01 03
(731) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 6WIN

(531) 27.5.1, 27.7.1, 27.7.11, 29.1.12
(511) 09, 16, 21, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 45
(210)
(731)

(531) 26.1.1, 26.1.4, 26.1.13, 27.1.5, 29.1.12
(511) 01, 02, 39
408846
(220) 2013 01 03
ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK GATUNKOWYCH
POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) Extra ŻYTNIA

408855
(220) 2013 01 03
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) maxi smak

(210)
(731)

(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.7.12, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30
(210)
(731)

408856
(220) 2013 01 03
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) maxi smak

(531) 5.7.2, 9.1.10, 25.1.15, 26.4.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.14
(511) 33
(210) 408847
(220) 2013 01 03
(731) MAZUR JOANNA-IF, Warszawa
(540) if

(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.7.13, 5.7.14, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30
(210)
(731)

(531) 27.5.1, 27.5.17, 27.5.25, 29.1.4
(511) 35, 41, 42
408848
(220) 2013 01 03
VIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) F1 VIMED FORMULA 1
(511) 30, 43, 44

408857
(220) 2013 01 03
LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) maxi smak

(210)
(731)

(210)
(731)

408849
(220) 2013 01 03
VIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VIMED TERAPIA KETOGENICZNA
(511) 03, 43, 44
(210)
(731)
(540)
(511)

408852
(220) 2013 01 03
MSD Oss B.V., Oss, NL
ORGAMETRIL
05

(210)
(731)

408853
(220) 2013 01 03
SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.7.9, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30
(210)
(731)
(540)
(511)
(210)
(731)

408858
(220) 2013 01 03
CROSS PHARMA AB, Stockholm, SE
CROSS PHARMA
05, 35

408859
(220) 2013 01 03
ITI NEOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) n nGo

81

82

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.4.1, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45
(210)
(731)

408860
(220) 2013 01 03
ITI NEOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) n

Nr 8 (1025) 2013

(540) EcoLivingStyle

(531) 5.3.11, 5.3.13, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 38, 39, 41, 42
(210)
(731)

(531) 26.4.1, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45

408866
(220) 2013 01 03
ZAKŁADY MIĘSNE POLONUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Uniszki Cegielnia
(540) Kabanos z ﬁletem
(511) 29

(210)
(731)

(210)
(731)

408861
(220) 2013 01 03
ITI NEOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) nGo. Oglądaj telewizję gdziekolwiek jesteś.

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45
(210)
(731)

408862
(220) 2013 01 03
ITI NEOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) nGo. Telewizja gdziekolwiek jesteś.

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45
(210)
(731)

408863
(220) 2013 01 03
ITI NEOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) nGo. Oglądaj gdziekolwiek jesteś.

408867
(220) 2013 01 03
ZAKŁADY MIĘSNE POLONUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Uniszki Cegielnia
(540) Kabanos z ﬁleta
(511) 29
(210)
(731)

408868
(220) 2013 01 03
ZAKŁADY MIĘSNE POLONUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Uniszki Cegielnia
(540) POLONUS Kabanosy Z FILETA

(531) 6.7.25, 6.19.1, 6.19.11, 9.1.10, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29
(210)
(731)

408869
(220) 2013 01 03
ZAKŁADY MIĘSNE POLONUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Uniszki Cegielnia
(540) POLONUS Kabanosy Z FILETA

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45
(210)
(731)

408864
(220) 2013 01 03
ITI NEOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) nGo

(531) 5.13.1, 9.1.10, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29
(210) 408870
(220) 2013 01 04
(731) WŁODZIMIERZ KOZŁOWSKI, Poznań
(540) OCHRONA MIENIA CONTES

(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45
(210)
(731)

408865
(220) 2013 01 03
ECOPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr 8 (1025) 2013
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(531) 23.5.1, 23.5.5, 1.1.1, 1.1.3, 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.12
(511) 45

(531) 15.7.7, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 42, 45

(210) 408871
(220) 2013 01 04
(731) AQUA TECH - LEJA, LIETZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) AquaPressin

(210)
(731)

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 17

(210)
(731)

(210)
(731)

408873
(220) 2013 01 04
MMG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Europejski Kongres Gospodarczy

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 41

408877
(220) 2013 01 04
WEDEKIND MAŁGORZATA BIKOR PROFESSIONAL
COLOR COSMETICS, Gdańsk
(540) BIKOR
(511) 03, 35, 41, 44
408878
(220) 2013 01 04
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MODAR JACEK
GRZENKOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Gdynia;
MAŁYSKA SŁAWOMIR PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE SAM, Lublin;
ŻEBROWSKI JAROSŁAW FIRMA PIUMI, Warszawa;
BURDA BARTŁOMIEJ FIRMA HANDLOWA MARIS,
Wrocław
(540) Lara Fabio
(511) 14, 18, 25, 35
(210) 408879
(220) 2013 01 04
(731) KOWALCZUK MONIKA KOLORY KAWY, Stare Babice
(540) KOLORY KAWY kawiarnia artystyczna

(210)
(731)

408874
(220) 2013 01 04
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE
POPRAD-KODA SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ DANEK,
CZESŁAW KOSIŃSKI, Nowy Sącz
(540) NOWY SĄCZ CENTRUM HOTELOWO
KONFERENCYJNE
(531) 11.3.1, 11.3.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 41, 43

(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 41, 43, 44
(210)
(731)

408875
(220) 2013 01 04
SIUDEK JUSTYNA FIRMA HANDLOWA IN-HOME,
Nowe
(540) A TAGRED

(210)
(731)

408880
(220) 2013 01 04
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MODAR JACEK
GRZENKOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Gdynia;
MAŁYSKA SŁAWOMIR PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE SAM, Lublin;
ŻEBROWSKI JAROSŁAW FIRMA PIUMI, Warszawa;
BURDA BARTŁOMIEJ FIRMA HANDLOWA MARIS,
Wrocław
(540) Lara Fabio

(531) 26.3.1, 26.3.7, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 07, 11
(210) 408876
(220) 2013 01 04
(731) BIELIŃSKI MATEUSZ, Gliwice
(540) helice KANCELARIE

83

(531) 5.5.19, 27.5.1
(511) 18, 25, 26
(210)
(731)

408881
(220) 2013 01 04
ZAKŁAD ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO
I ROLNICZEGO WIA-LAN D. LANGER, A. WIATR
SPÓŁKA JAWNA, Tarnów
(540) fertile
(511) 01, 05, 31, 39
(210)
(731)

408882
(220) 2013 01 04
CEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliszew

84

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) ceko FOOD SERVICE

Nr 8 (1025) 2013

(210)
(731)

408889
(220) 2013 01 04
ZAKŁAD ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO
I ROLNICZEGO WIA-LAN D. LANGER, A. WIATR
SPÓŁKA JAWNA, Tarnów
(540) FERTILE

(531) 9.7.1, 9.7.19, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29
(210)
(731)

408883
(220) 2013 01 04
CEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliszew
(540) ceko FOOD SERVICE

(531) 9.7.1, 9.7.19, 27.5.1
(511) 29
(210)
(731)

408884
(220) 2013 01 04
China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd.,
Guangzhou, CN
(540) SHUANGXI

(531) 27.5.1
(511) 34
(210)
(731)
(540)
(511)

408885
(220) 2013 01 04
E. & J. Gallo Winery, Modesto, US
BAREFOOT WINE
33

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

408886
(220) 2013 01 04
E. & J. Gallo Winery, Modesto, US
BAREFOOT WINO
33

(210)
(731)

408887
(220) 2013 01 04
CEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliszew
(540) ceko SMACZNE SERY

(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 05, 31, 39
(210)
(731)

408891
(220) 2013 01 04
POLON OFF ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) SX RACING
(511) 07, 12, 25
(210)
(731)
(540)
(511)

408892
(220) 2013 01 04
ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
Alma Tower
35, 36, 39, 43

(210)
(731)

408893
(220) 2013 01 04
POLON OFF ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) SX
(511) 12
(210)
(731)

408894
(220) 2013 01 04
ROJEK ARTUR, KUDERSKI JACEK, KUDERSKI
WOJCIECH, POWAGA-GRABOWSKI WOJCIECH,
MYSZOR PRZEMYSŁAW, ROJEK, J. KUDERSKI,
W. KUDERSKI, POWAGA, MYSZOR MYSLOVITZ
SPÓŁKA CYWILNA, Mysłowice
(540) Myslovitz

(531) 26.4.2, 27.5.1
(511) 16, 25, 35
(210)
(731)

408895
(220) 2013 01 04
MEBLOTAP SALONY MEBLOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełm
(540) M MEBLOTAP SALONY MEBLOWE

(531) 26.1.2, 26.1.20, 27.5.1
(511) 29
(210) 408888
(220) 2013 01 04
(731) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL
(540) GINEintima

(531) 5.3.11, 5.3.13, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 05

(531) 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35
(210)
(731)
(540)
(511)

408896
(220) 2013 01 04
TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
kulinarni.pl
35, 38, 41, 42
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(210) 408897
(220) 2013 01 04
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) kulinarni.pl

(531) 2.1.1, 2.1.11, 2.3.11, 27.5.1
(511) 35, 38, 41, 42

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

408901
(220) 2013 01 04
PGNIG POSZUKIWANIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
IGNUM
35, 37, 40, 41, 42

(210) 411151
(220) 2004 11 17
(731) Retractable Technologies Inc., Little Elm, US
(540) RT

(210) 408898
(220) 2013 01 04
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) kulinarni.pl

(531) 26.1.2, 26.1.18
(511) 10

(531) 2.1.1, 2.1.11, 27.5.1
(511) 35, 38, 41, 42

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

411387
(220) 2009 05 13
Mattel Inc., El Segundo, US
FRANKIE STEIN
28

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

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

411531
(220) 2011 04 28
Bridgestone Corporation, Tokio, JP
AIR GRIPPER
07

408900
(220) 2013 01 04
PGNIG POSZUKIWANIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
EXALO
35, 37, 40, 41, 42
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

408625, 408690, 408693, 408694, 408696, 408697, 408699, 408700, 408701, 408702, 408704, 408705, 408706,
408715, 408733, 408734, 408781, 408792, 408843, 408844, 408845, 408875, 408881, 408889

2

408657, 408696, 408733, 408734, 408843, 408844, 408845

3

408650, 408659, 408663, 408696, 408711, 408712, 408713, 408714, 408723, 408726, 408767, 408849, 408877,
408888

4

408666, 408768, 408769, 408785

5

408627, 408628, 408629, 408630, 408631, 408632, 408633, 408634, 408635, 408636, 408637, 408638, 408640,
408641, 408643, 408645, 408647, 408659, 408663, 408665, 408673, 408675, 408676, 408689, 408697, 408699,
408700, 408701, 408702, 408704, 408705, 408706, 408712, 408713, 408728, 408748, 408749, 408761, 408762,
408763, 408780, 408782, 408796, 408852, 408858, 408881, 408888, 408889

6

408660, 408662, 408733, 408734, 408787, 408799, 408800, 408836

7

408667, 408776, 408811, 408875, 408891, 411531

8

408667

9

408624, 408660, 408662, 408667, 408678, 408682, 408688, 408727, 408740, 408741, 408742, 408743, 408771,
408772, 408773, 408774, 408778, 408783, 408784, 408789, 408802, 408804, 408806, 408814, 408816, 408854,
408859, 408860, 408861, 408862, 408863, 408864

10

408735, 408736, 411151

11

408683, 408707, 408719, 408733, 408734, 408776, 408778, 408802, 408804, 408811, 408875

12

408751, 408891, 408893

14

408655, 408660, 408662, 408678, 408682, 408708, 408717, 408755, 408756, 408765, 408766, 408778, 408878

15

408691

16

408623, 408625, 408642, 408688, 408716, 408721, 408722, 408727, 408738, 408740, 408741, 408755, 408756,
408786, 408789, 408805, 408806, 408807, 408816, 408831, 408854, 408859, 408860, 408861, 408862, 408863,
408864, 408894

17

408696, 408715, 408799, 408800, 408838, 408843, 408871

18

408720, 408778, 408878, 408880

19

408719, 408733, 408734, 408755, 408756, 408787, 408799, 408800, 408838

20

408707, 408735, 408736, 408755, 408756, 408789

21

408854

24

408649, 408664

25

408648, 408649, 408652, 408688, 408717, 408720, 408728, 408732, 408827, 408859, 408860, 408861, 408862,
408863, 408864, 408878, 408880, 408891, 408894

26

408652, 408880

28

408859, 408860, 408861, 408862, 408863, 408864, 411387

29

408639, 408651, 408663, 408668, 408677, 408679, 408680, 408689, 408729, 408730, 408737, 408798, 408809,
408810, 408834, 408837, 408839, 408840, 408853, 408866, 408867, 408868, 408869, 408882, 408883, 408887

30

408623, 408627, 408628, 408629, 408630, 408631, 408632, 408633, 408634, 408635, 408636, 408637, 408638,
408639, 408640, 408641, 408643, 408645, 408647, 408668, 408673, 408695, 408737, 408739, 408750, 408775,
408776, 408798, 408803, 408809, 408810, 408833, 408835, 408848, 408853, 408855, 408856, 408857

31

408673, 408697, 408699, 408700, 408701, 408702, 408704, 408705, 408706, 408853, 408881, 408889

32

408689, 408692, 408695, 408750, 408752, 408753, 408754, 408757, 408797, 408818, 408819, 408820, 408822,
408823, 408824, 408825, 408826, 408828, 408829

33

408626, 408654, 408788, 408793, 408846, 408854, 408885, 408886

Nr 8 (1025) 2013

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

87

2

1

34

408675, 408676, 408788, 408795, 408884

35

408623, 408625, 408626, 408642, 408648, 408655, 408656, 408658, 408661, 408667, 408669, 408670, 408671,
408672, 408673, 408675, 408676, 408684, 408688, 408689, 408695, 408707, 408708, 408716, 408718, 408720,
408721, 408722, 408725, 408727, 408731, 408732, 408733, 408734, 408737, 408738, 408740, 408741, 408750,
408751, 408752, 408753, 408754, 408755, 408756, 408767, 408770, 408777, 408778, 408779, 408786, 408787,
408790, 408799, 408800, 408801, 408802, 408804, 408805, 408814, 408815, 408816, 408821, 408831, 408842,
408844, 408847, 408854, 408858, 408859, 408860, 408861, 408862, 408863, 408864, 408865, 408876, 408877,
408878, 408892, 408894, 408895, 408896, 408897, 408898, 408900, 408901

36

408644, 408671, 408708, 408710, 408725, 408744, 408745, 408746, 408747, 408758, 408759, 408760, 408764,
408765, 408766, 408805, 408808, 408815, 408831, 408841, 408859, 408860, 408861, 408862, 408863, 408864,
408876, 408892

37

408623, 408671, 408674, 408719, 408733, 408734, 408751, 408758, 408759, 408760, 408764, 408779, 408783,
408784, 408787, 408799, 408800, 408805, 408806, 408807, 408811, 408844, 408859, 408860, 408861, 408862,
408863, 408864, 408900, 408901

38

408623, 408624, 408717, 408731, 408738, 408740, 408741, 408767, 408770, 408773, 408774, 408805, 408814,
408831, 408854, 408859, 408860, 408861, 408862, 408863, 408864, 408865, 408896, 408897, 408898

39

408656, 408658, 408660, 408661, 408662, 408669, 408708, 408720, 408733, 408734, 408751, 408757, 408758,
408759, 408760, 408764, 408768, 408769, 408777, 408792, 408805, 408815, 408816, 408832, 408843, 408845,
408865, 408881, 408889, 408892

40

408642, 408660, 408662, 408765, 408766, 408786, 408792, 408805, 408807, 408900, 408901

41

408648, 408652, 408656, 408658, 408661, 408669, 408672, 408673, 408681, 408688, 408703, 408718, 408719,
408721, 408722, 408724, 408727, 408738, 408740, 408741, 408755, 408756, 408770, 408773, 408774, 408786,
408790, 408791, 408801, 408808, 408815, 408816, 408817, 408821, 408831, 408832, 408847, 408854, 408859,
408860, 408861, 408862, 408863, 408864, 408865, 408873, 408874, 408877, 408879, 408896, 408897, 408898,
408900, 408901

42

408623, 408624, 408684, 408712, 408713, 408719, 408731, 408742, 408743, 408751, 408779, 408783, 408784,
408786, 408787, 408805, 408815, 408830, 408831, 408836, 408843, 408844, 408847, 408854, 408859, 408860,
408861, 408862, 408863, 408864, 408865, 408876, 408896, 408897, 408898, 408900, 408901

43

408646, 408653, 408668, 408672, 408673, 408686, 408709, 408710, 408729, 408730, 408768, 408769, 408775,
408809, 408810, 408815, 408832, 408848, 408849, 408854, 408874, 408879, 408892

44

408601, 408602, 408603, 408625, 408659, 408684, 408728, 408771, 408772, 408791, 408801, 408848, 408849,
408874, 408877

45

408686, 408815, 408854, 408859, 408860, 408861, 408862, 408863, 408864, 408870, 408876

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

408746
408747
408835
408753
408854
408787
408875
408711
408719
408625
408697
408655
411531
408703
408649
408892

BUUM!
CA CAREFLEET GRUPA CRÉDIT AGRICOLE
CA CAREFLEET GRUPA CRÉDIT AGRICOLE
CA CAREFLEET GRUPA CRÉDIT AGRICOLE
CA CAREFLEET GRUPA CRÉDIT AGRICOLE
CAPITAL SERVICE S.A.
CARAIBI
CASTORI
Caterine
ceko FOOD SERVICE
ceko FOOD SERVICE
ceko SMACZNE SERY
Cenione za jakość POSTI od 60 lat
Smak herbaty
cetix
CHATA WĘDROWCA
Chata ziołowa
CHLORIGARDIN
CNC PLUS
COLLAGE FLEX
Collagen medical
Colmed
Colours2Beauty Urok Osobisty ... to Piękno
& Styl Bycia Piękno ... to Uroda & Wizerunek
Style4Image
CROSS PHARMA
CRUNCHY
D DELPHIA
DEE JAY mix club
detal-met
DK DROGERIA KREMOWA
do rzeczy
do żeczy
DOLNY ŚLĄSK PEŁEN HISTORII
eat2go simply food and coﬀee
EcoLivingStyle
Efekt NAWOZY DOLISTNE
EKOCHELAT
EKOCYNKOBOR
ELECTRO
Ep EasyProtect Extended Warranty
essa
ETNOBAZAR.PL
ETNOSPA.PL
Europejski Kongres Gospodarczy

408692
408758
408759
408760
408764
408745
408739
408674
408796
408882
408883
408887

% Kredyt OK
% Kredyt OK
(znak przestrzenny)
13 Lwówek Wiedeński
6WIN
A ALUSTA
A TAGRED
AA Skin Future
ADD Autonomiczny Dom Dostępny
agroaquagel
Agro-Efekt
AHR Windsor BIŻUTERIA NA POKOLENIA
AIR GRIPPER
AKADEMIA LIDERÓW SAMORZĄDOWYCH
Aliap Pacyński
Alma Tower
ALMAR KING OF SALMON Salmonki
100 % MIĘSA Z ŁOSOSIA WYSOKA
ZAWARTOŚĆ OMEGA 3 PREMIUM
100 % MIĘSA Z ŁOSOSIA
ALVARO
AMBER TOGA
AMBER TOGA
Apartamenty Butorowy Residence
Aquabalance
AquaPressin
AQUATOR
Asystor Slim- Odchudzanie z asystorem
rano i wieczorem.
aurena
AUTOSAT 3
AUTOSATNET 3
B Blue-dym
BAREFOOT WINE
BAREFOOT WINO
BIKOR
Bio Efekt 95 ORGANICZNY NAWÓZ
DOLISTNY
bliskonas.info
blue dym
bodie
BODiE
Bor Efekt NAWÓZ DOLISTNY
Bor Efekt+S nawóz dolistny
Bosca Pizza
Bosca Pizza

408651
408691
408755
408756
408709
408757
408871
408682
408665
408714
408743
408742
408676
408885
408886
408877
408700
408727
408675
408721
408722
408699
408701
408809
408810

408833
408663
408653
408673
408761
408667
408696
408712
408713

408717
408858
408853
408751
408688
408799
408650
408740
408741
408724
408668
408865
408704
408781
408693
408805
408671
408648
408770
408767
408873
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EXALO
EXPOGołębie
Extra ŻYTNIA
F1 VIMED FORMULA 1
Fąfara optyk
Fąfara optyk
fertile
FERTILE
ﬂambit
FRANKIE STEIN
FREE STYLE
FRONTROCK
GINEintima
gRamy Rap LC ORIGO POWERED
BY LC Origo
GRUPA KGL
HEALTH WATCH
helice KANCELARIE
HEPASTICK
HERE’S TO REAL FRIENDS
HIGH-MED
HOTEL ROYAL BALTIC
I WWA
if
IGNUM
INDYKPOL Premium kiełbaski Jedynki
NOWOŚĆ! KIEŁBASKI Polecamy na ciepło
na zimno W 100% z mięsa drobiowego
Bez dodaku fosforanów Bez dadatków
glutaminianu sodu
INDYKPOL Premium parówki Jedynki
italiano NOWY SMAK Z mięsa najwyższej
jakości z suszonymi pomidorami, bazylią
i oregano na ciepło Polecamy na zimno
Bez dodatku fosforanów Bez dodatku
glutaminianu sodu
INNERGO
InviMed Europejskie Centrum
Macierzyństwa
INVIMED
IRESCUE
jama Kiełbasa Książęca
jama Pieczeń Książęca
jama Szynka Książęca
Just talented
Kabanos z ﬁleta
Kabanos z ﬁletem
KARMI Classic Premium Dark Beer
Non-alcohol caramel beer
KARMI Classic Premium Dark Beer
Non-alcohol caramel beer
KARMI Classic Premium Dark Beer
Non-alcohol caramel beer

89

2

1

408900
408718
408846
408848
408771
408772
408881
408889
408785
411387
408732
408838
408888

KARMI Malinowa Pasja Premium Dark Beer
Non-alcohol raspberry beer
KARMI Poema di Caﬀé Premium Dark Beer
Non-alcohol coﬀe beer
karta rodzinna
KGL ELASTOMERS
KIERMUSÓWKA RECEPTURA Z 1897 ROKU
WYTRAWNA Dziedzica PRODUCE
OF POLAND
Kino Antropos
KOLORY KAWY kawiarnia artystyczna
KORPORACJA KGL
KOŹLIK
krakis
KS PORTOWIEC
KSIĘGOZBIÓR PELPLIŃSKI
KUKURYDZA Efekt NAWÓZ DOLISTNY
kulinarni.pl
kulinarni.pl
kulinarni.pl
Lara Fabio
Lara Fabio
LOMBARD7.PL
loveKROVE BURGERS
M MEBLOTAP SALONY MEBLOWE
MAESTRO Cygaretki z ﬁltrem
Manicure to GO
manufaktura Lniany Dom
Martensy.pl
maxi smak
maxi smak
maxi smak
MENNICA KRAJOWA
MENNICA RP
MeX MUSCLE EXCELLENCE AMERICAN
STANDARD WHEY
MeX MUSCLE EXCELLENCE AMINO 12K
MeX MUSCLE EXCELLENCE AMINO 20K
MeX MUSCLE EXCELLENCE BCAA 20K
MeX MUSCLE EXCELLENCE BCAA 9K
MeX MUSCLE EXCELLENCE CLA + Green Tea
MeX MUSCLE EXCELLENCE DAILY SPORT
MeX MUSCLE EXCELLENCE GLUTA-MAX
MeX MUSCLE EXCELLENCE L-GLUTAMINE
MeX MUSCLE EXCELLENCE MATRIX 10
MeX MUSCLE EXCELLENCE NO-MAX
MeX MUSCLE EXCELLENCE PURE CREATINE
MONOHYDRATE
MeX MUSCLE EXCELLENCE PURE
TRIBULUS 1000
MeX MUSCLE EXCELLENCE SIZE MAX
MeX MUSCLE EXCELLENCE THERMO SHRED

408670
408843
408842
408876
408748
408626
408684
408646
408789
408847
408901

408730

408729
408624
408601
408603
408728
408679
408680
408677
408652
408867
408866
408818
408819
408820

2

408822
408823
408841
408845

408793
408681
408879
408844
408750
408623
408790
408642
408705
408896
408897
408898
408878
408880
408644
408686
408895
408795
408791
408664
408720
408855
408856
408857
408765
408766
408641
408645
408647
408635
408634
408636
408637
408632
408640
408629
408628
408627
408638
408643
408631
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MeX MUSCLE EXCELLENCE WHEY PROTEIN
ISOLATE 100% PURE
MeX MUSCLE EXCELLENCE ZMA
MINImax
MINOX
Minox
MJ-SPORT
MOFUDER
MORION.PL
Morliny Morlinki Rosnę w siłę! Paróweczki
z indykiem Źródło białka mięso wysokiej
jakości bez dodatku fosforanów
bez dodatku glutaminianu sodu INSTYTUT
MATKI I DZIECKA -pozytywna opiniaMorliny Morlinki Rosnę w siłę! Paróweczki
Źródło białka mięso wysokiej jakości
bez dodatku fosforanów bez dodatku
glutaminianu sodu INSTYTUT MATKI
I DZIECKA -pozytywna opiniaMorliny Morlinki Rosnę w siłę! Polędwica
z indykiem Źródło białka mięso wysokiej
jakości niska zawartość tłuszczu
bez dodatku glutaminianu sodu INSTYTUT
MATKI I DZIECKA -pozytywna opiniaMorliny Morlinki Rosnę w siłę! Szyneczka
Źródło białka mięso wysokiej jakości
niska zawartość tłuszczu bez dodatku
glutaminianu sodu INSTYTUT MATKI
I DZIECKA -pozytywna opiniaMOTOCLASSIC
mountain Apartments
MTK MORION
Myslovitz
n nGo
n
NA KAŻDĄ KIESZEŃ, NA KAŻDY CZAS
nawadnia lepiej niż woda
NAWÓZ EKOLOGICZNY POLSKI
NEONEON
NEONEON
NEUROMED
nGo
nGo. Oglądaj gdziekolwiek jesteś.
nGo. Oglądaj telewizję gdziekolwiek jesteś.
nGo. Telewizja gdziekolwiek jesteś.
NIE ODPUSZCZAJ.ORG
NOWY SĄCZ CENTRUM HOTELOWO
KONFERENCYJNE
OCHRONA MIENIA CONTES
ODYSEUS
Open Partners
OPOWIEM CI MAMO
ORGAMETRIL
ORTIS
OWOCE W TABLETKACH BIOGARDEN

2

408633
408630
408836
408733
408734
408827
408763
408768

408839

408837

408834

408840
408669
408710
408769
408894
408859
408860
408738
408689
408694
408802
408804
408801
408864
408863
408861
408862
408808
408874
408870
408797
408831
408816
408852
408786
408780
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OZONIQUE
Panda ice-mastry lody czekoladowo
śmietankowe
PanoramaFirm.pf Odkrywaj blisko.
Szukaj lokalnie.
Pc PIERRE CLAVEL
PERXEL
PESTAR
PESTAR
PESTAR
PETROFOSKA
PIWO JASNE LEKKIE Darłowiak Piwo dla
miasta zachodzącego słońca
Plant Kopi Luwak
PlastKYD
POLONUS Kabanosy Z FILETA
POLONUS Kabanosy Z FILETA
Porter Grudniowy CIECHAN LIMITOWANA
SERIA PIWA Nr 0001
POVOS
Program Inwestycyjny Złote Jutro
QUALITY travel
RECEPTURA BROWAR SIERPC SZLACHETNY
SMAK PIWA Kasztelan Sierpc DOSKONAŁE
SKŁADNIKI JASNE PEŁNE A.D. 1322
RECEPTURA BROWAR SIERPC GŁĘBOKI
SMAK PIWA Kasztelan DOSKONAŁE
SKŁADNIKI MOCNE A.D. 1322 Sierpc
RECEPTURA BROWAR SIERPC GŁĘBOKI
SMAK PIWA Kasztelan DOSKONAŁE
SKŁADNIKI MOCNE Sierpc A.D. 1322
RECEPTURA BROWAR SIERPC SZLACHETNY
SMAK PIWA Kasztelan Sierpc DOSKONAŁE
SKŁADNIKI JASNE PEŁNE A.D. 1322
ReWeRSIS
ROXA
RT
Rzepak Efekt nawóz dolistny
S SANMED
SANBOX
SAP Spawalnictwo Automatyka Pomiary
SHUANGXI
SICCO
SKARBY ZIEMI
Sklep Sportowo-Turystyczny Presto
Sklep Sportowy Presto
Sklep Turystyczny Presto
SLIMASTICK
SOMERSBY
squareTec ...We Create IT Business
SSS BUSINESS SAVING CLUB
STL Speed-Trans Logistics
SuperSam

408659
408737
408731
408678
408762
408792
408806
408807
408690
408754
408775
408715
408868
408869
408752
408683
408725
408832

408825

408826

408824

408829
408708
408778
411151
408706
408735
408736
408779
408884
408783
408666
408658
408661
408656
408749
408828
408784
408814
408777
408774
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2

suw
SX RACING
SX
systempol INSTALACJE WODNE
Szymon Majewski SuperSam
TASTE OF LONDON
TATRA POLISH VODKA 1827
TILANG WORLD OF TEA
TOOLEX
TRIASS
TSMbox
TWÓJ WIZERUNEK TO NASZA SPECJALNOŚĆ
uniqmetal

408811
408891
408893
408800
408773
408803
408654
408695
408821
408788
408830
408716
408660

91
1

uniqmetal.pl
VANTORO
Vifon: szybko i konkretnie
VILLA PAINTS
VIMED TERAPIA KETOGENICZNA
Vitae d’Oro
WARZYWA W TABLETKACH BIOGARDEN
WEST STATION N
WYTWÓRNIA
YARDEN
YARDEN
Zboże Efekt nawóz dolistny
ZDEMOLUJE WAM SERCA

2

408662
408707
408639
408657
408849
408798
408782
408815
408672
408723
408726
408702
408817

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
544359
1001486
1009998
1119423
1141779
1149771
1149772
1149799
1149811
1149818
1149832
1149859
1149867
1149872
1149895
1149899
1149902
1149906
1149917
1149933
1149964
1149971
1149977
1149981
1150028
1150029
1150030
1150048
1150049
1150050
1150056
1150061

M
CFE: 26.11, 27.1
09
EF EGE FREN
12
banago
25, 29, 30, 31, 32
banago
CFE: 1.15, 3.5, 27.5
25, 29, 30, 31, 32
ILEVRO
05
GSD
CFE: 27.5
18, 25, 35
STARKRAFT EXTENDED POSSIBILITIES
16
ADS
09
MINAMISE
05
ARinteg
CFE: 27.5
09, 35, 42
FORESTER
CFE: 5.1, 26.4, 29.1
03, 04, 08, 11, 18, 20, 21,
22, 27, 34, 35, 41, 43
ARESZE
CFE: 27.5
09
BELUGA
CFE: 3.9, 19.7, 29.1
33
MIROPLAST
CFE: 1.15, 27.3, 27.5, 29.1
06, 19, 37, 40
Anionte
CFE: 27.5
08, 11
SML
CFE: 27.5
07
Dongcheng
08
Hennessy MIXING DIARIES
33, 38
PEAK PEOPLE
CFE: 26.3, 27.5, 29.1
09, 35, 36, 38, 41, 42
Noraﬁn Komanda
09
ROPAS
CFE: 21.3, 27.3
07
ledpark SAVE ENERGY. BUY GREEN.
CFE: 1.15, 27.5
09, 11, 35
CHNBEHR
CFE: 26.11, 27.5
07
RIGHT FORTH
CFE: 5.1, 26.1
21
WAN
06, 07, 11
MAW
06, 07, 09, 11
VAM
06, 07, 11
Panta Rhei
CFE: 24.17, 27.5, 29.1
09, 16, 30, 32, 33,
35, 39, 40, 41, 43
Weissgauﬀ
07, 09, 11
RU TV
CFE: 26.4, 26.15, 29.1
09, 35, 38, 41
TONGLI MACHINE TOOL
CFE: 14.7, 18.1, 26.11, 27.3
07
AQUALE
11, 21, 30, 32, 33

1150064
1150104

1150107

1150112
1150114
1150137
1150138
1150159
1150168
1150189
1150190
1150193
1150194
1150195
1150196
1150209
1150230
1150244
1150275
1150278
1150282
1150317
1150318
1150338
1150352
1150355
1150360
1150361
1150368
1150390
1150395
1150396
1150402
1150412
1150414
1150419

ZEOPACK
GEDIMAT

01, 09
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 25, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 44, 45
Gedimat MATRIAUX & BRICOLAGE
CFE: 26.11,
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
27.5, 29.1
11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 25, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 44, 45
NUSLY
30
CARDOK
07, 37, 39
ORACLE
01, 05
CFE: 7.3
19, 21
FULTANI
25
Buddy Toys
09, 16, 28
MEAXX
05
MEAXIN
05
BELUGA Allure
CFE: 3.9, 19.7, 29.1
33
BELUGA TRANSATLANTIC
CFE: 3.9, 19.7, 29.1
33
VSDS
09
ADSDS
09
LURASTEN
05
C3
CFE: 27.5, 27.7
09, 11, 42
MASTERNET
17
BELUGA
CFE: 19.7, 29.1
33
K 2 - CUKRRENSK HMOTA - J STEFANIA
30
anex tour
CFE: 27.5, 29.1
39, 41, 43
PRESTIGE
16, 32, 34, 35
MM
16, 32, 34, 35
STYCAST
01, 02, 17
Komanda
09
EMFEED
01, 29, 31
GENTLEMEN ONLY GIVENCHY
CFE: 25.1, 27.5
03
RENAISSANCE TRIPLE SET
CFE: 27.5
05
ROCHER
CFE: 27.5
30
WELL FAIR
30
LEOPOLD
25, 32, 33, 39, 43
OFFICE SHOES
CFE: 1.15, 27.5, 29.1
16, 18, 25, 35
FIESTA
29, 30
M.T.K.
06, 11, 17, 21, 24, 37
Noraﬁn Ecoline
09, 24, 25
BEATBOX
09

Nr 8 (1025) 2013
1150421
1150465
1150471
1150491

Hidea
CFE: 27.5
AXIASE
AG47 GALAXY ARGENTIUM
CFE: 19.3, 29.1
anregen Perplexa entlasten
CFE: 27.5, 29.1
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1150502
09
01, 04, 31, 40, 42

1150570
1150623

34
16, 28, 41, 45

1150669
1150672
1150688

REVITALIZANT
CFE: 26.3
You were made for this
Lady Megi
CFE: 3.13
BRIZIO
LURALEAN
ECO-BOTANICA

93

01, 03
16, 25, 45
25
05
05
30

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1150064,
1150502

1150104,

1150107,

1150137,

1150338,

1150355,

1150465,

2

1150104,

1150107,

1150338

3

1149832,

1150104,

4

1149832,

1150104,

1150107,

1150360,

1150502

1150107,

1150465

5

1141779,
1150209,

1149811,
1150361,

1150104,
1150669,

1150107,
1150672

1150137,

1150189,

1150190,

6

1149872,

1150028,

1150029,

1150030,

1150104,

1150107,

1150412

7

1149899,
1150056,

1149964,
1150104,

1149977,
1150107,

1150028,
1150114

1150029,

1150030,

1150049,

8

1149832,

1149895,

1149902,

1150104,

1150107

9

544359,
1150029,
1150168,
1150421

1149799,
1150048,
1150195,

1149818,
1150049,
1150196,

1149859,
1150050,
1150230,

1149917,
1150064,
1150352,

1149933,
1150104,
1150414,

1149971,
1150107,
1150419,

11

1149832,
1150061,

1149895,
1150104,

1149971,
1150107,

1150028,
1150230,

1150029,
1150412

1150030,

1150049,

12

1001486

13

1150104,

1150107

14

1150104,

1150107

16

1149772,
1150396,

1150048,
1150491,

1150104,
1150570

1150107,

1150168,

1150317,

1150318,

17

1150104,

1150107,

1150244,

1150338,

1150412

18

1149771,

1149832,

1150104,

1150107,

1150396

19

1149872,

1150104,

1150107,

1150138

20

1149832,

1150104,

1150107

21

1149832,

1149981,

1150061,

22

1149832,

1150104,

1150107

24

1150412,

1150414

25

1009998,
1150396,

1119423,
1150414,

1149771,
1150570,

27

1149832,

1150104,

1150107

28

1150104,

1150107,

1150168,

1150491

29

1009998,

1119423,

1150355,

1150402

30

1009998,
1150390,

1119423,
1150402,

1150048,
1150688

31

1009998,

1119423,

32

1009998,

33
34

1150104,

1150107,

1150138,

1150412

1150104,
1150623

1150107,

1150159,

1150395,

1150061,

1150112,

1150278,

1150368,

1150104,

1150107,

1150355,

1150465

1119423,

1150048,

1150061,

1150317,

1150318,

1150395

1149867,
1150395

1149906,

1150048,

1150061,

1150193,

1150194,

1150275,

1149832,

1150104,

1150107,

1150317,

1150318,

1150471
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

95

2

1

35

1149771,
1150104,

1149818,
1150107,

1149832,
1150317,

1149917,
1150318,

1149971,
1150396

36

1149917,

1150104,

1150107

37

1149872,

1150104,

38

1149906,

39

1150048,

40

1150048,

1150107,

1150114,

1150412

1149917,

1150050,

1150104,

1150107

1150104,

1150107,

1150114,

1150282,

1149872,

1150048,

1150104,

1150107,

1150465

41

1149832,
1150491

1149917,

1150048,

1150050,

1150104,

1150107,

42

1149818,

1149917,

1150104,

1150107,

1150230,

1150465

43

1149832,

1150048,

1150282,

1150395

44

1150104,

1150107

45

1150104,

1150107,

1150491,

1150570

1150050,

1150395
1150282,
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